Reacties van lezers
O p ' Go uden Pollep el ' n r. 96:
H et echtpaar van Lier uit Enschede
hield op 20 decemb er 1958 de
trouwreceptie in De Gouden Pollepel.
H et diner we rd doo r ' Hoogeveen zelf
verzorgd. Het bedrij f was er dus al vóó r
1959. W e feliciteren het echtpaar me t
hun 50-jarige hu welijksfeest!
O p 'Boeren k er khof en
b egraafplaa ts Esp o o rtst raat' v a n
nr. ç ö:
De heer H ans Gieskes uit Enschede
schrij ft: H et zeer lezenswaardige artikel
van Arie de Haan ove r de beide, in
1829 nieuwe, Enschedese kerkhoven in
het vorige nummer behoeft misschien
nog een kleine aanvulling. Zij waren
nodig omdat er niet langer in de kerken
begraven mocht (en kon ) wo rden. Deze
kerkh oven waren in hun soort niet de
eerste in de stad. In zij n "Stad en Land
van Twente" schrij ft L.A. Stroink: Reeds
!Joor 1792 werd door de CC1IIeCllte Enschede
aall dejoden een tctrein a.!gestaall aan de
Molenstraat als begrmifplaats, het
J odenkerkluif. M erkwaardig hierbij is dat
pas in 1814 de zelfstandige joodse
gemee nte als zodanig officieel erkend
zou worden , en er pas in 1834
voldo ende middel en waren voor een
eigen Synagoge. W egens gebrek aan
ruimt e werd het Jodenk erkh of al in
1841 naar de Kneedweg verplaatst, en
toen dat niet meer voldee d, in 1928
naar de nieuwe plek aan de N oord Esmarker R ondweg. Het zou tot 1947
duren voor het kerkh ofje aan de
Molenstraat genrimd zou wo rden. Maar
er was nog een andere, gro tere
bevolkin gsgroep, de R oom skatholieken. Zij kwamen in 1829 doo r
de nieuw e kerkh oven in de problemen
omdat zij niet anders dan in ongewij de
gro nd begraven konden word en . Deze
toestand zou duren tot 1861. In dat j aar
scho nk L.A.J. N ieuw enhuis een perceel
gro nd aan de Gronausestraat voor de
aanleg van een kerkh of voo r R oom skath olieken. Schuin tegenover het
algemene van 1829. Vroeger had hier
een herber g gestaan met de wat
scabreuze naam ' He t Verrotte Kamizool'
Kort na 1900 werd dit kerkhof gesloten ,
en het gro te nieu w e in geb ruik
genome n, oo k aan de Gronausestraat,
naast de vroegere fabriek 'R am ie
Union ' , tege nwoordig de M UlO . Zo
zie j e maar w eer dat oo k kerkh oven
ee n w isselvallig bestaan hebb en , zeker
nu de mogelijkh eid van cre matie erg
in trek is geko me n.
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