Kiek(j)es

U itgave va n de
St ic hting
Hi stori sch e Sociëteit
E nsc he de -Lo n ne ker

Enschede bij gebruik
huisvuilauto's vooraan

Vijfdt.' jaarga ng. numm er IK 1989.
Red ak tie :
Gcorg H arto ng

l.co Mcu crn ich (fotogra fie)
Leo Nijka rnp (ko ördinat ie)
G crd ic Spee -Kelkhui s Tanke
Klaas Ja n Uild ri ks (voo rziuer)
T ics w iegma n

Redak tieadres:
8 rin kstraat 242
7541 AV Enschede
tel. 053-318200
Red a ktio nclc b ijd rage n worden ga a rne o p dit adres
tegem oet gel le n.

Ad mi nistrati e. ab o n nementen e n
advertenti es:
J a n Lipper s.
S. de Vlieger sir. 22
7545 AD E nsc he d e.
tel. 053-319724
Ab onnementsprijs :
12.- pe r j aa r.
losse..' n um mcrsj' 4. Abo nne men ten hui le n En sch ed e:
16.- per ja ar.
Abonnem ent sge ld d ie nt hi j vooru itbet ali ng te
worde n volda a n.
D aa rt oe wordt ee n ac ce pt-giro kaa rt toe gezon de n.
O veri ge bet alin gen di e ne n te gesc h iede n o p
post reke ni ng no. 4939 176 of
rek. no. 59.27.28.560
hij d e Alg. Ba n k Ned erl and.
Beid e reken ingen ten na me van de H isto rische
Sociëteit Enschedc-Lo n nc kcr. kwart aa lbl ad
'n Sliep steen te Ensc hed e.

r

r

D ruk : Dru k kerij Wo rmgoo r b.v.. Almel o.
Voo r ove rn a me van a rtikele n o f gedee lte n daarvan is
sc h riftelij ke toe ste m m in g van d e reda kt ie nodi g,
Foto omslag: Patriek Metternich maakte dez e sfee rvo lle
natuuropname in het Aa ms vee n, Aa n dit waardevolle
gebied wordt in dit e n in hel volg end e nummer
aandacht gew ijd.

slitps'ttn

In de j aren na de wereldoorl og va n 1914-1918 gin g Ensc he de a ls een va n de ee rste
gem eenten in het land hui svuilauto's gebruiken. Het o p ha len va n het afva l
gebeurde in het algemeen met paard e n wagen. De hoeveelheden waren no g betrekkelijk gering. De gem eente zou het aantal ingezeten en en het aanbod va n vuil
door de toegenomen wel vaart aan zienlijk zie n stijge n. Deze o n twikkeling is in de
nummers 6 en 7 va n 'n Sliepsteen door J.B. Slot uitvoerig beschreven. De foto uit
1922 laat zie n hoe de Elite AG -huisvuila uto in de straten va n de stad vee l bekijks
trok. D e elektrisch aa ngedreven a uto h ad opzij een tweede stuu r met sta rt- en
stopha ndle. D aa rdoo r kon de c ha uffe u r aan h et legen va n de to n ne n deel ne men
en h et voertuig te voet van perceel naar perceel la ten rijden zo nder telk en s op en
va n de bo k te moeten klim me n. Spoedig kwame n er huisvuila uto's voor het
transpo rt van ho nde rdl ite rva ten. De volle va ten werden weke lij ks b ij de b urgers
door schoon gespoten vaten verwisse ld. H et was een hygiënisc h maar kostbaa r
systee m dat op de d uur niet bleek te voldoen.

IQ n

De H isto rische Soci ëteit Ensc he de- Lo nnekcr hee ft voor
haar kwa rta alsch rift d e naam " n Sliep steen ge koze n o m
de leden Ie prikkelen hun geest te stimuleren . het hl ad in
sta nd Ie houden door e r zelf bijdrage n aan te leveren.
G ed ac h t wordt aan beschrijvingen van resul taten va n eigen
o nd erzoe k, o nt boe ze mi ngen o f zo maa r ee n gedic ht in de
rnoo derspro ak , enzovoo rts.
..n Sliepsteen" is ech te r niet alleen voor Ensc hede -ken ners
en leden va n de soc iëteit bed oeld. maar VOOriedereen. die
geï nteresseerd is in wat er in de ze gemeen te verlo ren is
gegaan o f bew aard is geb leven in woord e n geschrift,
bouwwe rken en andere streekeigen za ke n.
Jo ha n Buu rsin k, er e-voo rziue r van de socië teit, sch reef al
eens dat iedereen zich wcl eens afvraagt: "Wie ben ik en
waa r ko m ik vandaa n?" (...) "Wat is da t voor een stad of
land. waa r ben ik kom en won en, wa t zijn d at voor men sen,
d ie hier nog meer wonen. wa t zij n h un gewoontes (...),
ko rtom : "Wat sind da t va n leu?"
"On ze stad is een stu k van o ns leven en de hi storie van
Enschede en Lonneker is een stu k van de ach tergro nd
waa rtegen o ns leven zic h a fspeelt. Zonder die achtergrond
zo uden wij een stuk leegheid o m o ns heen hebben, Daarom
boe it de historie van o nz e sta d o ns zo!"
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