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D e pol itieke partij en van de En sch edese ge meente raad nem en stee ds m eer
afstand van de zee r am bitieuze plann en tot bouw van ee n ni eu w mu seum , het
Environ, o p het zogenaam de cultuurp lein . Het prij skaartj e van circa 50 m iljoen
biedt te w ein ig uit zicht o p rea lisatie . Toc h is het ide e tot same nvoegi ng van
T exti elindustriemuscum. atuurmuscu m en Van D cin sc Institu ut gelukkig wel
overei nd gebleve n .
Steeds vake r wo rd t nu het ge bo uw Dl' Macrc, de vroegere Hooçcn: Tex tiel School,
aan het De Ru ytcrpl ein ge no emd als nieuwe locati e voo r het mu seu m, in
co mbi natie m et het gebou w van het N atuurmuseum . Aldus kan dit voor
Ensch ed e zo m arkante en belangrijke ge bo uw, binnenkort te verlaten door de
HBO- studenten, beh ouden blij ven . De ideeën in deze richtin g zij n ee n nadere
uitwerking me er dan waard !
O p 12 september 1922, oo k al ruim 75 jaar gelede n du s, we rd dit nieuwe
gebo uw van de H oogere Textiel Sch ool officieel geop end door de Minister van
Arb eid , Pro f M r.P .J.M . Aalbcrsc. Burgem eester Edo Bcrgsm a qu alificccrdc de
H .T.S. als oplcidil/,~ I'all Ho<!fd-Qj7icicrcl/, Qo;cicrcl/, Onder- Qo;cicrclI 1'1/ Soldaten iu
II CI Text ielvale . dil' niet alleen liet PlaatselUk 1'1/ Ccivcstclijl: belal/g, Illaar in z eer hoogc
nutte ool: het Lal/dsbelallg dimt. Dr. H .U. H el sboer en Sig.N. Menk o N .J zn ., de
voorzitte r van de Co m m issie van Toezich t, hadd en zich zee r ingezet voo r de
realisatie van het nieuwe scho o lgebo uw , dat hop elijk nog lang het gez icht van
het D e Ru yrerpl ein zal bepalen .

