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Voor u ligt een speciale uitgave van 'n Sliepsteen', gewijd aa n de belangrijke culturele ontwikkelingen in Enschede tijdens de na-oorlogse periode en de veranderingen van het stadsbeeld in de omgeving van het nieuwe Muziekcentrum. Het
aantal pagina's is aanzienlijk groter dan doorgaans het geval is,

Enschede,.." daar zit muziek in!
door burgemeester H Wierenga
Muziektempel : gouden symbiose
door Ricus Hertsenberg
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~ ft sUepsfeen
De Historische Sociëteit Ensch ede-Lonncker heeft voor
haar kwartaalschrift de naam "n Sliepstecn" gekozen om
de leden te prikkelen hun geest Ie stimuleren, het blad in
stan d te houden door er zelf bijdragen aan te leveren.
Gedacht wordt aa n beschrijvingen van resultaten van eige n
onderzoek. o ntboezemi nge n of zomaar een gedicht in de
moodcrsproak, en zovoorts.
..n Sliepsteen is ech ter nie t alleen voo r Ensc hede-ken ners

en leden van de sociëteit bedoe ld, maar voor iedereen, die
geïn teressee rd is in wat er in deze gemeen te verloren is

gegaa n of bewaa rd is gebleven in woord en geschrift,
bo uwwe rken en andere streekeigen za ke n.

Joh an Buurs ink, ere-voorzitter van de sociëteit, schreef <I)
eens da t iede ree n zic h wel ee ns afvraagt: "Wie ben ik en
waar kom ik vandaan?" (...) "Wat is dat voor een stad of
land, waar hen ik komen wo ne n, wa l zijn da l voo r me nsen.
die h ier nog mee r won e n, wat zijn hun ge woo ntes (...l.
kortom : "Wat si nd dat va n lcu?"
"O nze stad is ee n stuk van o ns le ven e n de historie van

Ensc hede en Lonneke r is een stuk van de achtergrond
waartegen ons leven zich afspeelt. Zonder die achtergrond
zouden "ij een stuk leegheid om ons heen hebben . Da arom
boeit de his torie van o nze stad ons zo!"
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