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De Histor ische Sociëteit Enschedc- Lonn cker
heeft voor haar kwartaalschrift de naam
n Sliepsteen gekoze n: Zoals de boer zij n
ge reedschap aan n sliepsteen aansche rpt o m
he t beter te ku nn en gebru iken, zo w il de
redacti e de bestaande verhalen over de
histo rie van Ensche de aansche rpen m et
n ieu were gegevens e n voo r ied ereen beter
leesbaar maken . Ook uw bijdrage met
resultaten van eige n onderzoe k,
o nt boe zem ingen of zom aar ee n ge dicht in
de m ood crsproak . is van harte welko m.
Alle bijdragen w o rde n we l eerst " o awcr
n Sliepstee n haalt" .
Re dactie:
Ab Geilekink. eindredacteur
Gerdie Spee- Ke lkhuis T ank e, coördinatie
H enk ter Heege
Jolle H or ristra
Wim Kleine
Eli)' Sjouw
Teke ningen:
An ten R euvcrs
Fo togr afi e:
Fot o And ers (Pe te r Lasond er)
Vaste medewerkers:
Arno ld For tu in
J oh n M ein oma
Hans Gieskcs
Leo M ettc rni ch
Joh an Hemk en
Adrie R oding
Frits te Lintelo
Ti es W iegm an
n.b. deze lijst is voo r uitb reid ing vatbaar

Redactieadres:
Ab Ge llekink
Rhaanbrink 21
75~~ NB En sc h ed e
tel. 053 - ~77.55.31
E - mail: a b. g ellekin k@h o m e.n l
Redactionele bijdragen worden gr aag
Ol' dit adres tegemoet gez ie n.
Voo r ove rname van art ikelen of gedeelte n
d aarvan is sch riftelijke toestemmin g van dc
redactie vereist.

Abonnementen:
Abon nee worden? Bel 053 - ~77 5 5 31
Pe r jaa rga ng € 8,)0 (vier nummers)
Losse num mers € 2.75
H et abo nne me n tsgeld dien t bij
voo ruitbe taling te wo rde n vo ldaan
(per acceptgiro)
Opzegging abo nne me nt vóó r r dece mber
O verige betaling en d ienen te gesch iede n per
Postbank 4939176 of op
rek en ingn um m er 5927 285 60 bij de
All N-A MRO , beide ten na m e van de
Hi sto rische Soc ië teit Enschedc - Lo un ckcr

Druk:
Drukkerij Grafische In ri c ht in g
Twenthe BV
Hend rik ter Kuilestraat 133.
75 ~7 Be Enschede
tel. 053 - ~ ]2]269
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n Sliepsteen

Om de opening van de luch tverb ind ing Twente - Schipho l luister bij te zette n
vloog op zater dag 18 j uni 1932 het D uitse luchtsch ip 'Graf Z eppelin' naar
Enschede. Het had er bij de nadering van het vliegveld Twente al een hele reis
opzitte n. 's N ach ts vertrokken uit Friedr ichshafen zette gezagvoerder Lchmann
het gevaarte om 08. 10 uur aan de grond. Dat wil zeggen: op dat tijdstip werden
de anke rto uwen uitgeworpen , waarmee tw eehonderd leden van diverse
T w entse gym nastiekvereniginge n het luchtsch ip drie kwartier aan de gro nd
hielden . T w ente was trots op deze primeu r: ' H et is een ontro eren d scho uws pel
de Gr af Z eppelin voor haar alleree rste landing op N ederlandseh en bod em, zoo
boven T w ente te zien krui sen . .. ..', schreef het Twentsch D agblad Tubant ia
diezelfde dag no g. Di verse bedrijven en instellingen hadd en hu n per soneel to t
tien uur 's ochtends vrijaf gegeven vo or dit uni eke gebeur en , dat bezoek ers van
heinde en ver naar Enschede lokte. Ook Prins H endrik was al vroeg vanaf H et
Loo afgereisd en zou de vervo lgvluch t naarWaalhaven me emaken .
In het Fotoarchi ef Bru sse bevindt zich bo venstaand e fot o, gemaa kt in het
stadhuis van En sch ede. Wij nemen aan dat de afgebeelde Z epp elin , die dezelfde
naam draagt als de ech te , vervaardigd is ter gelege nheid van het bezoek op 18
j uni 1932 . M aar zij n de afgebeelde person en ook de makers van de zeppelin, of
we rd er gelege nheid geboden te poseren bij het kunstwerkj e? En wi e zijn die
dri e men sen? Wi e het weet m ag het zeggen (053- 477 553 I).
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