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D e d rijfj acht o p ree, fazan t, haas en k onijn is in Twen te, altij d beoefend .
Voora l het gebi ed van de Lonnek erber g en het H aagseb os, n oordoostelijk van
Lonnek er , w as zeer in tr ek , to en h et Vl ieg veld Twenthe nog ni et wa s
aangelegd. H et wi sselen de landsch ap van bos, heide en weilanden m et
.
houtwallen vorm de een ide aal j achtterr ein .
Op 7 j anuari 1888, d us ru im honderd j aar gele de n, is deze foto daags na een
j acht ge no men bij de inmiddels afge b ro ken textielfabriek van Bl ijd en stein,
het ,Lönneke r Steu rn k e' te Lonnek er. D e deeln emer s hebben zich in hun beste
kleren ges to ken .
Van lin ks naar rechts staa nd: H. B. Blijden stein , H erm an Eld erink, H erman
Stroink , En gbert Udink ten Ca te en J ohn T atte rsall. Zittend: burgemeester
A . W . Storm van 's G ravenza n de van Lonneker , G .J. van Heek sr. , J. H. van
Heek, B ernard Led eb oer en we thou der H endrik ter Kuile. Geh eel links o p de
grond: mr. E. ter Kuile en rech ts H. Wilhelm Stroink . Het wa ard evolste deel
van d e buit, w aaro nde r twee reeën en een vos, ligt voo r hen .

Inhoud
AJbeelding Enschede 1796
De H isto rische Socië teit Ensched e-L on neker heeft
vo or haar kw arta alsch rift de n aam .n Sliep steen '
gekoze n o m de led en te prik kelen hun geest te
stim ule ren, het blad in stand te houden door er
zelf hijdragen aan te leveren. Gedacht w o rdt aan
beschrij vingen va n resultaten van ei ge n
on derzoe k. on tbo eze mingen o f zomaar een
gedicht in de moode rsproak, enzo voo rts.
.n Sliepsteen . is echter niet allee n voor Enschedekenners en leden van de socië teit bed oeld , maar
voo r iedereen , die geïnteresseerd is in wat er in
deze ge meente verloren is gegaan of bew aard is
ge bleven in w oo rd en ge schrift . bo uwwerken en
andere streekeigene zaken.
Jo han Buu rsink , ere- vo o rzitte r van oe so cië teit,
schreef al eens dat iedereen zich w el eens afvraagt:
.W ic heil ik en waa r kom ik vandaan ?' ( . . . ) ,W at
is dat voo r een stad afta nd, waar ben ik ko men
wo nen, w at zijn dat voo r mensen, die hier nog
meer wo nen, wat zijn hun ge woontes' ( . . . ),
ko rto m: ,W at sind dat van leu ?'
.O nze stad is een stuk van ons leven en de historie
van Enschede en Lonn eker is een stuk van de
achtergrond w aartege n ons le ven zich afspee lt.
Zo nder die achtergrond zo uden w ij een stuk
leegheid 0111 o ns heen hebben . Daaro m boeit de
histo rie van onze stad ons zo!'
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Een afbe elding van En sched e in 1796
w aarov er m eer o p de vo lg ende
blad zijden .

