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Weggebruikers blijven midden op de rijweg staan als in het begin van deze
eeuw bij de overweg aan de H en gelosestraat ee n kiekj e wordt gemaakt van de
M olenstraat. De meisjes in gebruikelijke schort en de mannen getooid met een
pet.
R echts achter de mast van het bovengrondse elektriciteitsnet een politiepost met
slangwagenhu isje van de brandweer ach ter het houten hek. In de verte is de
to ren van de nu honderdjarige St. Jo zefkerk vaag te zien. Even voorbij het
herenhuis rechts heeft tot 1858 de no ordmolen gestaan , waar de Enschedeërs
hun l:,'Taan liet en malen . De panden op de voorgrond bestaan niet meer.
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D l' Historisch e Sociëtei t Ensch cd c-L o nnckcr
hccfi voo r haar kwartaa lschrift de naam , 11
Sliepsteen gekozen 0 111 de led en te prik kelen hun
geest te stim uleren . het blad in stand te houden
door er zelf bijdrag en Jan te lever en . Geda cht
word t Jan beschrij ving en van resultaten VJn eigen
o nderzo ek, o ntboe zem ingen of zomaa r een
gedicht in de mo od crsproak. enzovoorts. .n
Sliepstee n' is echter nie t alleen voo r Ensched ekenn ers en lede n van de sociëte it bedoeld, maar
voor iedereen , die geïnt eresseerd is in wat C,.'Tin
deze gemee nte verlore n is gegaan o f bewaa rd is
geblev en in woo rd en geschrift. bouwwerk en en
and ere streekeige ne zaken. Joh an Buursink , erevoorz itter van de sociëteit. schreef al eens dat
iede reen zich wel ee ns afvraagt: ,Wie ben ik en
waar kom ik vandaan?' ( . . . ) ,Wa t is dat voo r
een stad a f land , waar ben ik kom en wone n, wat
zij n dat vo o r men sen , die hier nog meer wo nen,
wa t zijn hu n gewoo ntes' ( ... ), ko rto m: ,W at
siud dat van lcu ?' .O nzc stad is een stu k van o ns
leven en de histori e van Enschede en Lo nn cker is
een stu k van de achtergr ond waart egen o ns leven
zich afspeelt. Zo nder die ach tergro nd zoude n wij
ee n stu k leegheid 0 111 o ns he en hebben , Daarom
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