Uitgave van de
Stichting
Hi stori sche Sociëteit
Enschede-Lon neker

KiekG)es

T iend e jaargang, numm er 37, 1994
Administratie, abonnementen en
advertenties:

Elly Uildriks -Bc crta
V eenstraat

21 2

75 I I AW Enschede
T elefoon 053 - 3182 96
Abonnementsprijs:

f

16,- per ja ar,
lo sse num mers
Abo nnem entsgeld dient bij vo o ruitbe taling te
worden vo ldaan.
Daartoe wo rdt een accep t- girok aart toegezo nden .
O verige betalin gen di en en te geschiede n op
po streken ing no . 49 391 76 o f rek. no . 59.27.28 .5 60

/S.-.

bij de All N-AMRO.
Beide rekeningen ten name van
de Hi storische So ciëte it Enschcdc- Lo unckcr,
kw artaalblad n Sliepstee n te Ensche de.
O pzeggi ng abo nneme nt voor

1

decemb er

Druk: Vanderl.oe ff/Drukk ers B.V.
R ed actie:

Paul Abel,
Gc o rg Harto ng (vo o rzitter)

Wil M ersclaar-S chaink
Leo Metterni eh (fo tografie en vormge ving)
Lco N ijkamp (eindre dactie)
Adrie R od ing
Ge rdie Spee- Ke lkhu is T ank e
KlaasJan Ui ldriks
T ics W icgrnan (coö rdinatie)
T ek en in gen :
Anton R eu vers

Redactieadres.
Brinkstraat 242
754' AV Enschede
Tel efoon 053 -318 200
Redactionel e bijdra gen word en graag op dit adres
tegemoet gezie n .

Vo or o vername van artikel en of gedeelten

daarvan is sch riftelij ke to estemming van de
redactie nodig.
Afkortingen:
G .A. E.
G em ee nte Archi ef Enschede
S.H .S.E.L. Stichting Histo risch e Soc iëte it
E nsche d c- Lon ncker
T. e.
T w encsche Courant

D.T .

D agblad Tubantia

Situatie bij oude stadhuis rond de eeuwwisseling
H et oude stadhuis van Ensche de uit de 16e ee uw w erd bij de grote brand van 7
m ei 1862 geh eel verwoest. Daarvoor in de plaats verrees op dezelfde plek aan de
Langestraat een nieuw raadhuis dat op 7 mei 1864 in gebruik we rd geno me n.
O p de foto link s het w o onhuis van N .G. Jannink, dat in 1935 w erd gesloopt om
plaats te maken voor de bou w van C . & A . Brenninkmeyer. R echts op de
achtergro nd het Bl ijd enst cinhuis, dat haaks op de Langestraat stond en hinderlijk
was voor het verkee r. H elm ich Benj amin Blijdenstein liet het hui s daarom
afbreken en een kwart slag gedraaid in oude stij l herb ouwen. Om te sugg ereren
dat er al een ni euw stadhuis in aanbouw w as, w erd op de foto de nieuw e toren
in de steigers ingetek end. Dit geeft niet de werkelijkheid w eer, omdat de fot o is
gema akt rond de eeuwwisseling en het Blijd ensteinhuis in 1914 we rd verplaatst.
H et hu idige stadhuis dat achter het bestaand e uit 1864 werd gebouw d, is een
schepping van Ir. G . Friedhoff. H et we rd in 1933 in gebruik geno men. Het
oude w erd gesloopt en op het plein dat daar ontstond, bevindt zich nu het
kunstw erk dat in de volksmond het Ei vaHKo w ordt geno emd.

Inhoud
D e H isto risch e So ciët eit Ensch cdc-Lonnckcr

heeft voo r haar kwartaalschrift de naam .n
Sliepsteen' g eko zen o m de leden te prikkel en hun
geest te stimuleren, het blad in stand te houden
do or er zelf bijdrage n aan te leveren . Gedacht
wor dt aan beschrijving e n van resultaten van eigen
o nderzo ek, o ntbo eze m inge n of zo m aar een
gedicht in de mo o d crspro ak, e nzo voorts. ,n
Sliepsteen' is ec hter niet allee n voor Ensch edekenn ers cn leden van de so ci ëteit bed oeld , maar
vo o r iedereen, die geï nte ressee rd is in wat cr in
deze ge m ee nte verlo re n is gegaan o f bew aard is
gebleve n in w o ord en geschrift. bo uwwerken en
ande re streekeigene zaken. Joh an Buu rsink, erevo o rzitter van dc so ciëteit, schreef al eens Jat
ied ereen zich w el eens afvr aagt: ,W ie ben ik en
w aar kom ik vandaan?' ( . .. ) ,Wat is dat vo o r
een stad o f land , waa r ben ik ko men w o nen, wat
zijn dat vo or mensen, die hier nog meer wo nen ,
w at zij n hun gewoo ntes' ( . . . ), ko rtom : ,W at
sind dat van leu?' ,O nze stad is een stuk van on s
leven en de histori e van Enschede en Lonne ker is
ee n stuk van de achte rgrond waartegen on s leven
zich afspeel t. Zo nde r die achtergro nd zo ude n w ij
een stuk leegh eid o m o ns heen hebb en . D aarom
bo eit de historie van o nz e stad o ns zo !'
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Sliepsteen

Johan Buursine
do or PauI Abels
N ijkampbrug
door Ti es Wiegman
Stadsmatenstraat
door Leo Nijkamp
Ctoenteveiling Tuienthe
door A. H esseis
Over de was
do or Riet Luiten
VergetH en alleen
door J an Walters
Brieven uit de Haagen (1)
door Peter Spee
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