Recente publicaties
Ferdinand Fransen,
Perdin end Fransen, Tachtigjaar
ont moetinge n - een kostbaar bezit ,
188 blz., ISBN 978 90 726 0302 9.
Bert de Haan on tdekte dat Fcrdinand
Fransen ad rem is en een go ed e
gesp rekspartne r met ee n uitstek end
gehe uge n en gro te liefde voor m ensen .
Ter gelegenhe id van zijn tachtigste
ve rjaardag blikt de Ensch ed eër en 'de
peetvader van de N ederlandse
reisw ereld ' terug op tachtig
o ntmoetinge n die zijn leven rijker
gemaa kt hebben . Groothe de n uit de
zakenwereld on tbreken net zomin als
de bekende nam en uit de muziek o f de
spo rt . M aar ook de kantineb aas van
Ar ke komt aan bod.
Kunst, kat oen en kastelen. H et
leven van Jan van H eek (1873- 1957),
600 blz., ISBN 978 90 40085550
Wim Nijhof is juist o p dit onderwerp
gep ro movee rd. Zijn boek is een
stree kbio grafie, m et ee n focus op de
sociale geschiede nis van T w ente en
Enschede. J an van H eek was ee n
succesvolle firma nt van text ielfabriek
Rigrersbleek . H ij was ook ee n erke nde
verza melaa r van laatmidd eleeu wse
kunst. Hij gerestaur eerde Huis Bergh
in 's H eerenberg. Hij w as ook erg
actief in landelijke organisaties voor
natuurbescherming en monumentenbeh oud. Van 1930 to t 1956 w as Van
H eek honorair-directeur van het
Rijksmuseu m T w enthe. En hij maakt e
talloze fraaie teke ningen , waarvan er
bijn a honderd in het bo ek staan .
Boerderijen in Enschede , deel 3:
U ssclo - B oekel o , 242 blz, ISBN 978
9 0 813547 I 4
Uitgave van de SHSEL. Beschrijft de
gesc hiede nis van 125 bo erd erij en
tussen de H aaksbergerstraat en de
spoorlijn naar H aaksbergen. M et C D
m et genealogisc he gegeve ns.
Ens chede 1945-1 985, Stad met
ambitie, 165 blz, ISBN 97890 5994255 4
Uitgave van Apri lis. In het fot ob o ek
beschrij ven Ge ert Bekkering. Arie de
H aan en J ohan H emken de
ve rande ringen in Ensc he de,
G lane rbrug, Bo ek elo en Lonneker in
de 40 jaar na de oorlog. M et regi ster .

