..
D e red en van de ve rkoo p was: er
woonde n gee n kinder en meer thu is
en haar vade r was bang voo r Duitse
mw omng.
Enke le aanv u llende gege ve ns ove r
andere bew on ers aan de Zuidw and :
Nr. T het bero ep van de heer L.
Leemhorst was tandarts; de heer J.
Groe ne weg op nr . 15 we rkte bij Van
H eek & Co en de heer B. de Bruin
op nr . 17 was organist van de
N ed erlands H ervormde Kerk op de
M arkt .
Ook van de heer M . H endriksen en
ons red acti elid Klaas Jan Uildrik s
ont vingen wij nog enke le nadere
gegevens ove r de lijst m et bew on ers.
O p nr . I woonde van 1939 tot de
dag van zij n ove rlij de n zenuwa rts dr.
H. A. T hiadens, die ee n gro te rol
spe elde in het ond ergrondse w erk
tijd ens W O-2. O p I april 1945 , de
dag van de bevrijding van Ensche de,
we rd hij gefusilleerd .
O p nr . Ia woonde onde r m eer J ohan
Bergink , accounta nt op het stadh uis,
en zij n Du itse echtgenote H crtha
Vor tma nn di e een kapp erszaak had
aan de C .E Klaarstr aat . O p nr. 7
woonde n tand arts J. Koese en zij n
ec htge no te. H aar vele activiteiten
tijden s de bezetting en daarn a zij n
door oud- stadsarchivaris Ti es
W iegma n beschreven in h et bo ek
A nnclec Koese-Talil 111 clinj!.

Knibbelbrugsteeg in nr. 78:

Reacties van lezers
Zuidwand Ripperdastraat in nr . 7T
M evr ou w E. H ijszeler-Hogervorst
w ees ons op enkele o nj uisthe de n m et
betr ekking tot hui snr. 9: dit pand is
niet in 1918 gebo uwd, maar reeds in
1914. D e bou w kostte f 18.000,-.
O pd rachtgever was haar vade r dr.
22

n Sliepsteen

N .H. H ogervorst, voordien wone nde
aan de Emmastraat. Hij was niet zoals
ve rme ld hui sarts, maar docto r in de
sche ikunde , en als zo danig leraar
sche iku nde , plan t- en dierkunde en
wa renke nnis aan de y-j arige HBS te
Enschede (late r het Ge me en telij k
Lyce um). H et pand is in de loop van
1940 ve rkoc ht voor hetzelfde bedrag.

H ans GU11l1ink van het Ge meente
Arc hief Ensch ed e berichtte ons het
vo lgende . Arnold Fortuin vraagt zich
af of er in 1842 gekibbe ld w erd ove r
de bou w van de Knibbel brugsteeg of
dat er op de kosten van die bouw
be knibbeld werd. M et ande re
w oo rde n: is die straatnaa m w el goe d
gekozen? Als Arno ld Fortuin pakw eg
zo' n 200 j aar ee rder gelee fd had en
dan ruzie gemaakt had met z'n
buurj on getj e aan de ove rkan t van de
gracht, dan had zij n moed er gero epen:
'Jongs, ha al noe ees op met dat
geenibbel!' H et Middeln ederland seli
Ha nd woordenboek van Verd am gee ft
nam elijk als verklaring voor
'c ni bbelen ': kibbelen , kijven .
Alle lezers hartelijk dank vo or uw
reacti es!' !

