Van de v o o rz itter
Voor u ligt een uitgave van 'n Sliepstee n die er heel
anders uitziet dan u gewe nd bent Een voorwoord van
de voo rzitter heeft er bijvoorb eeld nog nooit in gestaan.
W aarom nu dan w el? D e reden is dat de Stichting
H istorische Sociëteit Enschedc- Lonneker dit j aar haar
40-j arig bestaan viert. Dit heuglijke feit w illen we niet
ongeme rkt voorbij laten gaan. In het kader van dit 40j arig j ubileum hebb en w e bekeken hoe w e de vele
activiteiten die door de Stichting H istorische Sociëteit
Enschede-L onnek er geo rganiseerd worden meer bekendheid kunnen geve n. M et
een speciaal nummer van n Sliepsteen is dat gerealiseerd. Een gastredactie. met
daarin leden die al lang lid zij n van de SHSEL, neemt u mee in hun verhalen over
toen en nu. H et zij n persoonlijk getinte verh alen geworden . Zij geven een goed
beeld van het plezier waannee gew erkt is in de afgelopen jaren en ze ton en vooral
de inzet voor de SHSEL.
Veertig j aar geleden is op initiatief van een klein groe pje me nsen die belangstelling
hadden voor de historie van En schede de Stichting Hi storische Sociëteit Ensche deLonneker opge richt. In het begin belegd en ze bijeenkomsten om m et elkaar of m et
een gastspreker ove r het historisch erfgoe d van Enschede te spre ke n. Gaandewe g
groeide het aantal leden en zijn er we rkgroe pe n on tstaan die zic h bezig hielden met
een specifiek onde rdeel van de historie van En sched e. Z o is ook het idee ontstaan
om alles uit te geven wat was onderzoc ht en op schrift: gesteld. Er we rd een
redactie gevormd en in het voorjaar 1985 is het eerste nummer van n Sliepsteen
gerealiseerd . D e Sliepsteen is het orgaan van de SHSE L, alle lede n krijgen het
toegezond en. O m meer mensen de gelegenheid te geve n kennis te n em en van de
geschiedenis van de stad kan men oo k een abonneme nt nem en zonder lid te zij n.
N aast de redactie van n Sliepsteen zijn de volgende com missies actief
D e bo erderijcommissie. de binnenstadscommissie. de loakstenen en
begraafplaarsencommissie, de archiefcommissie. de promotiecornmissie, de int eme
mon ume ntenc ommisie en als laatste de we rkgroep Glanerbrug .
In de afgelopen 40 j aar is de SHSE L uitgegroeid tot een vereniging met 450 leden
w aarvan zo 'n 60 leden actief zij n in een commis sie. D oor hun in zet is de
geschiedenis van Enschede-L onneker nog steeds levend . W e houden de vinger aan
de pols en laten van ons horen als er ergens in de stad of het buitengebeid iets
verlo ren dreigt te gaan. Z o hielp de boerderijcom missie er aan m ee dat het
Zwartkat e en het Verw oold in nieuwb ou wpla nne n w erden opgeno men. En ze
hebb en gezo rgd dat boerd erijen als het Elferink en het Z w eerink op de
m onumentenlij st kwam en. M ede door het ijveren van de eigen mon umentencommissie blijven aan de N oord erhagen gevels behouden. De stukke n die u in n
Sliepsteen leest van de binn enstadscom missic, dragen eveneens bij aan een gro tere
publieke waardering voor historisch e elem en ten in Enschede. De loakstcncn- en
begraafplaatsencommisisie heeft een bijdrage geleverd aan het in stand houden van
het Boerenkerkhof en zorgt ervoo r dat verdwenen marke- en grensstenen w eer
teru ggevonden w ord en en herplaatst. Bij vele opgravinge n hebb en on ze leden
meegeholpen , w aardoor nu de Veldp oort in het plaveisel van de Marktstraat te zien
is. Talloze malen hebb en we mensen m et inform atie of atbeeldinge n kunnen
help en , omdat we die in ons archief hadden. Ook ambtenaren w eten on s te vinden
voo r allerlei adv ies en hulp, bijvoo rbeeld bij toeristische ro utes en plekken waar de
geschiedenis zich tbaar gemaakt kan worden in de wijken.

Stichting Historische
Sociëteit Enschede
Lonneker 40 jaar
wann eer de waan van de dag
geasfalteerd voorbij raast
schudt het verleden zijn kinderkopjes
voe tstappen uit voorbije ja ren
weggeprojecto ntwikkelaard
de spo ren van de tijd vervliegen
wortels zijn ankers, zonder anker
op drift , losgeslagen, de toekomst
raakt achter j e
veertigjaar beh oud tilt het verleden
naar de toekomst, zet de w eg uit ; vo lg
de weg terug en ko m uit bij j ezelf
Bob Boswinkel
Stadsdichter lJan E nschede 2008-2009

Sliepsteen
Zoals de boer zij n gereedschap aan n
sliepstee n aansche rpt om het bete r
te kunnen gebru iken , zo w il de
redactie bestaand e en nieuw e
verh alen ove r de historie van
Enschede aansch erpe n, uitb reid en ,
van meuw e gegeve ns
voorzien en voor ied er een beter
leesbaar maken .
Ook een onderwe rp van uw hand ,
met resultaten van eigen onderzoek
of uit eige n erv aring, is van harte
w elkom . Alle teks ten worden w el
ee rst 'oaw er n sliepsteen haalt.'

De SHSEL heeft: zich ontwikkeld tot een vereniging die sociëteitsave nden
organiseert en daamaast actief meew erkt aan het beh ou d van het historisch erfgoed
door advies te geve n en initiatieven te nem en . Ik we ns u veel leesplezier in dit
speciale nummer van n Sliepsteen.
Ans Rotti ng.

Voorzitter van de Stichting Historische Sociëteit Enschcde-Lonn eker.
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