Het Laantje

Galvanistraat 1977

FMo: Tem Hanusen. Zie ook

R ond de j aren vij ftig en zestig
beho orde de Galvanistraat, tu ssen de
Oostb ur gw eg en de Lipp erkerkstraat
ter hoogte van kru iden ier Bevers,
nou niet direc t tot de elitebuur te n
van Ensche de. H et straatje had de
we inig vleiende bijnaam ' Lippe rs
Krim' . Er vo nde n nogal ee ns
vec htpar tijen plaats, stapels
auto bande n brandden er al dan niet
spo ntaan en niet uitsluiten d met
Pasen , ' Zwarte Annie' oefe nde er
haar ee nma nsbedrij f uit en er we rd
hier en daar in hui s en op de stoep
voo ral niet te we inig gedro nke n. D e
'ke ur ige burgerij ' uit de
Lipp erkerkstraat tussen de
hui snummers 400 en 500 wilde er
niets m ee te maken hebb en , tro k er
de neuzen voor op en was er oo k we l
een beetje bang voor. Wi e in de
Oostbur gw eg moest zij n, maakt e ee n
om wegje via de Franklinstraar o f de
Sieme nsstraat. Ik kan mij niet
herinneren dat ik als jongen oo it door
de C alvanistraat ben gelope n . D e
Galvaniste n, zoals zij door ons
genoem d we rde n, wa ren zich van
deze spec iale status w el bew ust, maar
hadd en op hun beurt diepe
minac hti ng voor de 'betere stande n'
ro ndo m hu n straat.
T ussen de Galvanistraat en de
Frank linstraat lag ee n braak terrei ntj e,
dat aan niemand toeb eh oorde. Je kon
er ro ndjes fietsen of de hond uitlaten
als je klaar was met co w boy en
indiaan tje spelen in de 'spoorsloo t' .
Totdat er enkele Galvanistc n kw am en
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opd rave n, wa nt dan maakt e j e j e als
Lipp erkerk er uit de voeten: er wa ren
rangen en standen en j e wi st j e plaats.
In de loop der j aren ve randerde h et
terrei ntje steeds m eer in een kale
rui m te. J e kon er tu ssen de laatste
stru ike n en hobbels zelfs voetballen.
En dat ded en de Galvam sten in
toenemend e mate. Zij richtten er
zelfs ee n club op, die met ve el gevoel
voor humor en ee n knipoog naar hun
straat ' Het Laantje' werd gedoopt.
H et lidm aatsch ap was uiteraard
voorbe houde n aan de eigen
straatbe w one rs. die doo rgaan s in
clu bverband oo k bij Phen ix speelde n.
D e enige speler me t dispe nsatie was
Ge rrit ter M ors, die in de
Lipperkerkstraat woonde, maar in
Ph en ix- z keep te; dat kon nog net (en
ze hadd en zelf gee n goe de keep er,
dus nood breek t wet). Er we rd
co ntact gezocht m et het
woonwage nka mp en straatclubjes van
het H ogeland en eld ers en dat
resulteerde in periodi ek e thu is- en
ui tw edstrij den. Wij Lipp erk er kers
die nde n als publiek dat eerste rang zat
boven op het hek van de C hristelij ke
lagere school van schoolhoofd
R ademaker, later Velt huijsen
('Veldm uuske'). Wij wa ren er
ooggetuige van pitti ge veldslagen,
waarin voornamel ijk het recht van de
sterkste go ld. ' H et Laantj e' had in zijn
gelede re n spelers met fraaie b ijnam en
als 'Fidelandecsie' en ' Bleij enberg' .
Fidc landeesie was een rossige
jonge ma n met ee n en igszins lam m e

link erarm , waa rdoor hij wa t slungelig
voortbewoog , maar op dit niveau
levensgevaarlij k was. Bleijen berg w as
geno emd naar de Aj ax-speler die in
die tijd voor R igtersblcck uitkwam.
Over de imi tatie- Bleijenberg ging het
verhaal dat hij als baby deel uit maakt e
van de gro te gro ep Poolse en
R ussische vluc htelinge n die in maart
194 5 per trein in Ensch ed e strandde n
langs de spoorlijn Glane rbrugEnschede, door zijn rade loze moeder
aan omstande rs werd aange bo den en
door ee n gezin ui t de Ca lvan isrraat
liefdevol opgeva ngen en later
geado ptee rd w erd . Als h et niet waar
is, is het toch een mooi ve rhaal.
Ik de nk dat die weds trijde n zich al
me t al over zo'n twee à dr ie j aar
hebb en afgespeel d met ee n frequen tie
van ee ns per tw ee maande n en dan
allee n bij mooi w eer. Ni et zo vaak
du s, maar zij staan onui twis baar in
mijn gehe ugen geg rift. Wanneer ik
nu door de Galvanistraat fiets, zie ik
ee n ke urig straatje dat in niets doet
denken aan vroeger. H et
braakliggende voetbalveldje is
o nhe rke nbaar verande rd: er ligt een
skatebaan en er staat ee n bu urthuis
'De Galvani' met een peu terspeelzaal.
Aan de ande re zij de van de
Galvanistraat staan nie uwe hu izen
gegroepee rd rond he t nieu w e
'Ma dame C ur ieplein ' . Klin kt toc h
anders dan 'Fi de landeesie' .....
Een oud-bewoner Lipperkerkstraat
jaren 50/ Go.

