Historische Sociëteit verenigt het
nuttige met het aangename
In 1968 was het klimaat gunstig
om te komen tot oprichting van
een historische of heemkundige
vereniging in Enschede. De
Oudheidkamer Twente had al een
kern van geïnteresseerden in de
geschiedenis van stad en streek,
algemeen groeide de historische
belangstelling, stadsvernieuwing
riep aandacht op, voor wat
verdween en de toegenomen vrije
tijd werd ten dele besteed aan het
lezen van Twentse klassieken, die
via herdrukken weer beschikbaar
waren.
O p ini tiatief van tw ee lede n van de
O udhe idkamer T w ente, J ohan
Buursink en D ick Taat, kw am en o p
zate rdag 26 o ktober 1968 53 m ensen
n aar De Gouden Pollepel aan de Markt
o m te komen tot de o pr ich ting van
een hi storis che vereniging voor
Enschede, in samensp ra ak m et de
Oudheidkam er Twen te. Aldus werd
de officie uze oprichtingsdatum een
feit. Officieel we rd de Stichting

- Vrij wel alle ge zam enlijke
activite iten vinden pl aat s in het
gastvrij e en sfeervolle Hui ze
H ölterhof van de familie Ter Welie.

Waakhondfunctie

ENSCHEDE

LDNNEKER

STICHTING HISTORISCHE SOCIETElT
D it pro bee rt m en te realiseren door:
het houden van bijeenk omsten;
h et o rga niseren van exc u rsies;
het uitgev en van geschriften;
het m ed ew erk en aan het behoud
van h et aan Ensche de eigene , al dan
niet in samen werking m et an de re
inst ellin gen m et ve rwa nt doel.

A ctiviteiten

Doelstellingen

N a deze wa t offi ciële taal iets over de
pr aktij k binnen de H isto rische
Soc iëtei t:
- D e geze llighe id komt vooral aan
bod o p de sociëteitsav onde n , di e ach t
m aal per j aar plaats vinde n en w aarop
o.a. een lezin g ge ho ude n word t over
een o udhei dkun dig / histor isch
onderwerp, bij voorkeur in relatie
met Enschede.
- De leden kunnen deel uitmaken
van com m issies di e zich bezig h ouden
m et een g rote versche ide nhe id van
zaken: boerderij en , archief,
gre nsstenen , tentoonstellin gen ,
m onumenten , ex cursies en

Aan gezien bij na 2000 Sliepstee nabo nnees géé n lid van de Hi storisch e
Sociëteit zijn, is het w ellicht nuttig
iets te vert ellen over de
doelstellin gen:
- de beoefenin g van de histo rie en
vo lkskunde in de ruimste zin va n het
woord, in het bij zonder van de
ge meente Ensche de;
- het we kken van bel angstellin g
vo or , het o pspo ren van en het
verzam elen van alles w at daar op
bet rekk in g heeft .

- D e resulta ten van het we rk in de
co m missies kunnen ge publiceerd
w orden in het kw artaalbl ad n
Sliepsteen. dat door ruim 2200
person en /g ezin nen ge leze n word t.
- D e led en on tvangen bo vendien het
hu isorgaan N H OE5BREEF, m et
mede delingen over vergaderingen,
exc u rsies, soci étei tsav o nden, ete.
- In de zo mermaa nde n worden
ex curs ies georganiseerd binnen de
inte ressesfeer van de led en.

Historische Sociëteit Enscnede-Lonneker
een feit o p 6 februari 1970 , toen de
Sta tu ten bij notari ële ak te werde n
vastges teld in Huize H ölterho f door
notari s H .]. Bessem.
H et eerste bestuur we rd ben oemd:
]. Bu ursink , voorzi tter; D. Taat,
secre taris; B. van der M olen ,
penn ing me ester; H . G . Gosejacob en
J.J. H . M eyer, led en .

n Sliepsteen.

In de afg elo pen j aren h eeft het
bestuur va n de H istori sche Sociët eit
zich veelv uldig ge ma nifesteer d als
waakhond teg en cultuurverl ies
binnen Ensc he de en zich als zo da ni g
een erkende positie ve rworven .
M ede dankzij inspanningen van de
Hi sto rische Sociëteit konden
k arakteristiek e panden beh ouden
blijv en in de kaalslag.
H elaas werde n niet alle inspann ingen
gehon o reerd . Z o verdwene n de
zogenaa m de Amsterdamse hui zen
aan de Haaksbe rgerstraat en kostb are
b oeken uit de Openbare Biblio theek .
W aak zaamheid blijft ge bo de n en
J oh an Buursink heeft de taak va n de
H isto rische Sociëteit o p dit terr ein als
vo lg t ve rwoord :

de openbare mening beïnvloeden, z o
nodig openbare instanties opwekken en
het besef aankweken dat onze
karakteristieke waarden - die steeds
schaarser worden - van stad en land van
Enschede-Lonneker met z org en lief de
omgeven en beheerd dienen te worden om
niet in overmoedige expansiedra ng en
vernieuwingswoede gedegradeerd te
worden tot een woonplaats zo nder eigen
leeJkl imaat.
H oe waar zij n deze woor de n, die ve le
jaren gelede n voor h et eerst aan h et
papier zij n toevertro uwd!
H oewel de naam sociëteit mi sschien
b eslot enheid en ballotag e suggeree rt,
staa t het lidmaatschap van de
Hi sto risch e Soci ëteit open voor
iedere bel an gstellende. H et huidige
led ental bedraagt ongeveer 325.
C. T. Hartong, redactievooreit ter

n S liepsteen
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