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Over ‘Wij’ – de preludetentoonstelling van Proeftuin Twente

Toen ik in 2001 mijn schoonvader probeerde uit te leggen wat er interessant was aan 
een tentoonstelling over regionale identiteit, zag ik hem al snel afhaken. Hij hoorde 
het beleefd aan met zijn tachtig jaar, maar zijn antwoord was stellig: ‘Ach, identiteit, 
dat hadden wij vroeger niet.’ Ter plekke demonstreerde hij dat identiteit datgene is 
waar je mee samenvalt. 
De paradox van identiteit die gelegitimeerd moet worden schuilt in onbehagen, want 
is die verlangde identiteit er eigenlijk nog wel? Of het nou om individuele of 
collectieve identiteit gaat, door het benoemen verdwijnt de vanzelfsprekendheid. Die 
tegenstrijdigheid was een interessant uitgangspunt voor de tentoonstelling ‘Wij’. 
Want, wat is typisch Twents eigenlijk? Waar wordt de identiteit belichaamd en waar 
begint het wensdenken? 
Regionale identiteit gaat om nestgeur. Het is te groot voor je familie en te klein voor 
je paspoort. En juist daarom is het nodig het wij-gevoel – in dit geval van Twente – te 
bevestigen. Twentenaren doen dat onderling, maar ook buitenstaanders zijn in dit 
proces belangrijk, want zij kunnen de spiegel voorhouden. Van Deinse, een van de 
eerste Twentse regionalisten en schrijver van het Twents Volkslied, was van Zeeuwse 
komaf. Manuel Castells, de Catalaanse socioloog die het opkomend euroregionalisme 
van de jaren negentig in kaart bracht, kreeg ten tijde van ‘Wij’ een eredoctoraat aan de
TU Twente. Hoewel heel verschillend zijn beiden toch typisch Twents te noemen. 
De tentoonstelling was een mix van kunstwerken en spullen uit oudheidkamers. Wat 
ik wilde laten zien was dat regionale identiteit een constructie is. Met het verdwijnen 
van het soort identiteit waar mijn schoonvader zich in herkend zou hebben, ontstond 
er een dynamiek die naar nieuwe vormen zoekt en in voortdurende transformatie is. 
De vraag wat typisch Twents is, is zoals alles vandaag de dag vooral een 
ontwerpvraag geworden.
Vijftien jaar later is het aardige van een terugblik dat er aan ‘Wij’ eenzelfde soort 
nostalgie is gaan kleven als aan de midwinterhoorn en de knipmuts. Proeftuin Twente 
als geheel was een verkennende beweging. Geïnitieerd vanuit de kunst, maar met een 
groot verlangen om van de sokkel af te komen en op andere manier aan het leven zelf 
deel te nemen. 
Inmiddels weten we beter. In de aanloop naar de tentoonstelling boorden twee 
vliegtuigen zich in het World Trade Centre. Pim Fortuyn is vermoord. De discussie 
over regionale identiteit is geframed in links en rechts populisme. SKOR, de 
belangrijkste partner voor Proeftuin Twente, is in 2008 wegbezuinigd. Halbe Zijlstra, 
het politieke smoelwerk van die culturele kaalslag, is nadien gewoon weer herkozen.
‘Wij’ zou anno 2015 een heel andere tentoonstelling geworden zijn.
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