
\ilI.I zijn er.

WIJ zijn aanbeland in de tiid waarin'WIJ zelf leven.

De definitie van het woord definitie is: In een hele naur*ikeurige en geserreerde formulering in één

of rwee zinnen aangeven wat er aan de hand is.' Dat is niet makkelijk en ïlllf pretenderen niet dat
WIJ dat krnrnen. Wel zijn er een hele hoop karakteristieken die \\1[I interessarÉ vinden err waar
IilIJ tegenop lopen als }YIJ om afrragen wat t5pisch Twerts is. IvÍaaÍ dx. àjngee,n absolute als

welrelatieve dingeíI

Wanneer hebben \{/I.I de huit Twente gehaald?

WIJ waren e,r, eeuw in euw uit.

WIJ woonden in de keukeru telden het geld in de ackerkamer, bewaarden vergeelde papieren in
het notentrouten kabinet en zagen het oude vertrouwde hndschap als WIJ een blik wierpen door
de ruitjes van de hoge ramen- De hoeve lag met de zijka* aan de weg, eenHinkerstraatje.
Niemand kon voorb[igaan of het werd waargeÍromer en besproken onder het eten- De familie
rondom de tafel, op stoelen rnet biezen rrneittrlor liclÍ voorover hellend omdat door het aanschuiven

de voorste lrcten meer gesleten waren dan de aclÍerste op de hrdgebatken plavuizen, die
generaties lang bestrooid waren met wit schuurzand. De avonden waren kort, maar lang door
weinig gesproken

}YIJ bewaren onze koffiekopjes in de keukenla.

Al wisselden de gestalten, al veranderden ÍraÍnen en geziclrten en gedactrteq wat altoos bleefwas
de hoeve. Oud, laag, gebogen onder het beschuttende rieten dah wiendelijk blftkend door kleine

ruitjes. Boven het onderschoer Iagen de eiken plankerl \ryaaÍvan de doodskist der bewoners zou
worden getimmerd. Wie door de deuren van het onderschoer naar binnen ging moest zich bu*Í<en

en bracht zs eeflgroet aan waÍ drep gerespecteerd werd- De dood was deel van het leven As t
oew tied is, mu j goan- Doar doo j niks an- Za leefilen ïlltl daar.

WLf weten wel hoe de lamF boven de tafel hang.

Poj, poj.

Joa is ja
Joajoa is nee

Nao joa is misschieÍr

Met veel plezier informeren \ilIJ U over onze midwirfrerhoornavonden Gezien het succes van

vorige jaren organiseren IVIJ ook dit jaar weeÍ samen met de midwinterhoornbloazers de

genoeglijke *id*irrt"*rronden Op devaheep van de winter naar het voorjaar heeft bdereen

behoefte arn lblrt, gezelliglreid en lelÍ<er eten- De bloazers otrvangen U b[i goed ïveer op de brug

bij de waternrolenmet eenglaasje Deeps hrppelwater. Daanra serverenÏlllf U eenmernrvan



huisgemaakte boereryaté met gekonfijte zilveruitjes enrozijne4 hazenbout gesmoord in
Trappistenbier op rode koolenaardappelpuree, mousse vanmok&amet molÍ<apar&it.
De midwinterhoomavonden vinden plaats op 7,14 en 28 december om 19.00 uur. Het menu kost
50 euro, inclusiefhet aperitief

Halloween daar doen WIJ niet aan.

WLI hebben ons càË voor Halloween hele,maal aangekleed. Op de hr staan plastic ratten die
elkaar in de staart biite*,, aan de muur hangen monsters die ufu een schilderijliist kruipen, er hangen
takken met dorre bladeren aan het plafond en t€gen de muur staat een WC rnet daarin een

flikÍ<erend laryje, een doodskop, slangen en een nepdrol. Allemaal gekocht bij de groothandel.

ïtlLI zijn er helemaal Haar voor.

In Twente teeft heel sterk de \^/ens om dingen Twentser te makà dnzn zijn WIJ bouwen nu
meer huizen met een houten voorschot dan er ooit in de vorige eeuw hebben gestaan- Die houter
voorschottenwordengemaakt met niet gekantreclte planke4 dusje kurt de voÍmvande boom
erin terug herkenren- En dan worden ze ook allernaal blank gelakt, omdat het eiken is en dat aan

de buren getoond moet worden dat het eiken is. Honderd jaar geleden lirabde men zich wel tien
keer achter de orenvoor zníets blmk gingen lakkeq vailr/ege het onderhoud.

\NI.I hebben de kleine ruitjes vervangen door grotere zodat er meer licht binnenkomt. De
stukadoor heeft de buitenmr.ren witgestuukt en in de moesfuin hebben WU ee,n sauna gebouwd.
Die sauna was nog eerder klaar dan onze keuken

Als melaatsen liggen de boerderijen nr in ons landschap. In verbouwingen van enkele weken
hebben'l{IJ verknoeid wat de eeuwen aan schoontreid hebben geïnvesteeld.

Wf,f zijneen ondememend voftie hoor.

WIJ ziuen in de wachtkamer le Has. WI,I gaan een nachtje logeren b$ onzetante in Zwolle en's
avonds naarde schouwburg. Het is eeneid rcizenmaar §&Jhoevenom niet te vervelen
onderweg want WIJ moetgÍr verschillende keren overstappen Het bverstappen' vau onze bagage
gaat vanz-elf. daar zorgen kruiers voor.
Benienrwd wat WIJ atlemaal rreenemeÍr voor een gerx,frtg avondje naar Zwolle? Boven staaÍ een

vitÍine met de irhoud van oÍze koftr.
Naast ons in de wachtkamer staat de heer Bernha«l WilhmBlankenberg, frbrikant te
Haaksbergerr Hid gaat naar een zakercelxir inDeventer, eenzakemeisje dus. fuerweg lreeft hij
mooi de tlid om de krant te lezen en \ilat sclnijfwerk te doen- Hii kiftt ongeduldig op zijn horloge
of de trein er nog niet aankomt.

AIs !\lf,I willen wetenhoe het in Twente was, moeten \VI.f nu in Graa$chap Bemheim rond gaan

lopen

Met de benaming 'actrer h paol' duiden rÀ[I hier in Twente de Duitse grensstrook aan-



Toen \ilIJ als jongens onze eerste buitenlandse reis ondemamen en per fiets de grens overstaken
om Lage te be§ken, woegen WtI in ons allerbeste Duits Íulo een boerenwouw: 'Wo ist hier die
Rurne?- Zil antwoordde: 'As dee Hollanders meer ginDuuts sprekt, dan kö'w zewalverstoan.'

Als WIJ Mtinster en Ahaus zien in hun intieme monumentaliteit, met hun prachtige

ruimtewerkingeq verlregen door pleinen, die als feestnrimten in de stad liggen envoor de

schoonheid van Brugge niet onderdoerq die zal beseffen en betreuren, dat deze gevoelens van
bewondering ons in Twenthe niet vaak meer beschoren zijn.

Het voormalige drostambt Twenthe, begrensd door Regge en Dinkel, was tot voor kort een waar
Íeservaat van landelifke bouwkunst. Maar ook hier kunnen WIJ een sterke teruggang bespeuren.

De verstedetikmg is daaÍ de oorzaak varr, ruur niet in de eerste plaats, doordat deze de

boerengrond opeist. Veel sterker wordt de oude volkscultuur bedreigd door eente geringe

waardering voor de schatterl die het verleden ons heeft toevertrouwd.

WIJ hebben altiid alles aangepakt.

De boerderii *aa, m'n familie eeuwenlang in heeft gewoond is gesloopt en er voor in de plaats

hebben \ÀILf er een huis in Saksische stlil neergezet.

WIJ noemen dat de categorie 'oud gemaakt'. Dus het nieuwe huis is ouder dan het oude huis. Uit
neo-sti$len opgetrokkeq maar dat proces kan ook met streektaal of streekgebruikan gebeuren-

WIJ hebben een ver ontwikkeld streekbesef en dat ontbreekt bifvoorbeeld in Salland en WIJ
moeten ons afi,,ragen of dat positief is of niet- AIs WIJ zËggendat WIJ uit Twente komen àt daar

een rekere trots irq maar het kan ook zijndat 'WI.f ons willen beschermen. Dat WIJ in ons
'Twents ziin' iets vinden dat ons het gevoel geeft iets te hebben en iets te Àjr.

Van het midwinterhoomblazen, het vlöggelen, het klootschieten en het katknijpen kunnen'WIJ
alleen van het het vlöggelenzÉggerl_ dat het voortkomt uit een traditie die ver teruggaat en nog
steeds gedragen wordt door de bevolking van Ootmarsurn Die andere gebruiken zijn door de

WV opnieuw leven ingeblazen Het midwinterhoornblazen stamt uit dezelftle tirjd waarin in
Brabant wat vastenavondgebruken werden omgebouwd tot het 'oeroude'camaval. Die gebruiken

zlin io het begin van de vorige eeuw allemaal beschreven door noem zE Ínaat op; Elderink, ter
Kuile, allemaal van die mannen en \irouwen die aan het begin van de twintigste eeuw het Twentse
leven in hoge mate idealiseerden

Bii de plaatshebbende veranderingen voelen WIJ de behoefte iets vast te leggen van het verleden

en het volkseigenaardrge dezer streken. WI.I hopen daardoor de herinnerrng te bewaren aan de

oude bevolking, hare gebruiken en aristocratische eenvoud. Onze levens wijze was sober en
ingetogen, ook als gevolg van den grotendeels schralen bodem. Groote heidevelderl waarop de

scheper ziine schapen dreef, kenmerkten ons landschap. Vasthoudendhei{ iiver, een grote mate

van gereserveerdheid, doch daarnaast blijvende trouw waren eigenschappenvan onze bevolking.



Honderd jaar geleden werd in tal van boerenhuizen nog het handweeíbedrijfuitgeoefend en kon
men passerend het weeftetouw in de weefl<amers horen Hepperen Dit geluid is weggestorverq
gelijk WïJ ook niet meer den wolijke slag van den dorschvlegel op de leemen vloeren der losse

huizenhoren

Als \ilIJ het nu lezen is het onleesbaar, die lnxlflerigheid van'O, o, de oude grootmoeder zttba
het open luur en de rest werkt op het land'- In werkelijkàeid was dat zo praclrtig niet. De ooievaar
had platvoeteq fiuuÍ van de zestien kinderen verdronken er twaalf in de waterput. De
verschrikkingen werden volledig orfrkend.

Twenthe, ons verlederl bodemgesteldheid, natuur en bewoners wijken afvan het westelijk deel
des lands, in het blizonder van Holland. De Saksische oorsprong en ras-eigenschappen dnrkten tot
voor kort hun stempel op ons aJs bevolking en doen dat in mindere mate ook thans nog. Veelal is
dat niet begrepeq waardoor het de bezoekers van buitenaf enige moeite kost zich in Twenthe te
verplaatsen en zich arm oos aan te passert.

'Wanneer hebben Tl&I de h uit TwerÍe gehaald?

\ilIJ hebben niet alleen een lange geschiedenis, WIJ hebben ook een lange geschiedenis van
historisch bewustzijn over ors cuhuurgod. Voor de opkomst van de textiel ruas het hier arm, en

wat rijk was zat in een aarÍtaloude havezates. En die havezates àjn alheelvroeg in stand
gehouden Wat WI.f hadden in TwerÍe is al vrij vïoeg geconserveerd.

In de omgang met geschiedenis vinden }YIJ in Twente altiid irteressant, dat men in Twente
monumenten ontzettend belaÍlgriik vind, maar wel op het erfvan iemand anders. AIs het op hun
eigen erf staat zienzehet als rotzooi die in de weg staat. Dingen die ectrt oud zijn hinderen ze

vaak, maar wat ze maken moet wel oud lijken Er zilin in Twente meer dingen die oud lijke4 maar
oud gernaakt ziiru dan dingen die eck oud zlin en de belangstelling gazt datr ook vaker raar uit
dan de echt oude dingen- Dat komt ook in uitdrukking in budgetten Er wordt meer geld
geihvesteerd in het reconstrueren van dingen die er niet meer zijn, dan het behouden van de dingen
die er nog wel à1n"maal. dreigente verdwiinen Er àjnmeer zeventiende eeuwse molens gebouwd
in Twente in de twintigste eeuw dan er in alle eeuwen damvoor sÍlmen gestaan hebben

}YIJ wagen ons af wat het specifieke karakter van Twente is, ofwat haar onderscheidende
eigenschappen zijra en hoe dat karakter en die eigenschappen een rol kunnen spelen in het
ontwik&elen van een wenkend toekomstperspectief

'l{I.f voelen ons wereldburgers, Íuxr in de eerste plaats voelen WIJ om Twente,naren en direct
daarnaNederlanders. Twents is de taalvanons gevoel Als \ltrIemotioneel Àlngaan\ilI.Imeteen
over op dialect. Intimiteiten uitdrukken kumen WLI beter in het Twents. Niet alleen met

woorden, maar ook wat betreft irtonatie.

Het woord 'meisje' heeft in het Twents wel zeven variantefl- Als een van onze kinderen iets stouts

gedaan heeft, zeggen'\{IJ deerne deeme is negatre{ maar als ze gevallen is zeggen \ilIJ
wiefie kom maar hier, warfi wiefie is warrn



De laatste jaren is er een enorÍne herwaardering voor het Twents, Het b officieel als streekdialect

erkend en WIJ hebben rnr al biina de hele bïbel in het Twerts vertaald en ook Jip en Jameke en
Asterix en Obelix en Suske en Wiske-

En hier krieg WIJ kunnigheid an oonzn heald, den strieder Asterix, denjuust gangs wil met ziene

leefirebberieje : de jach

Onze kinderen heten Celine enMelisse.

Toen WIJ begonnen met lesgeven zei onznopvoedktudeleraar, je moet je accent verdoezelen,

anders krijg je geen baan en dus gingen Wf,I ABN oefenen met de bandrecorder. Terwfil de stem

het rneest eigen is wat WIJ hebberr '1{ïJvergaten dat alle lgxtiFlbaroÍmeÍL alle vanHeeks, alle

Janminls allemaal dialect spraken. De aankondigingen in de kerk werden inhet dialect gedaan. Dat
zijn tllltl allemaal vergeten-

In oons Twents köÍfr SII.I schrieven: kaarh ker§ kearlq koarke, karlq koafte, altied vetr
datzelftle gebouw.

Znagend is God, de Vaar van oonzen Heer Jezus Christus! Hee is de Vaar vol barmhertigheid en h
God van alle vertreusting. Joa, Hee treust oons in aalns wat ons benauwt, zn daÍ WIJ ok alle leu

deet in de benauwdigheid zit, treusten könt. Dat doo WIJ met de vertreusting dee WIJ zölfvan
God kriegt

Tot 1200 v/as er b{i ons geen kerkgebouw te bekennen Onze voorouders in het toenmalige

Saksenland waÍen heidenerl De geloofswereld beperkte zich tot verklaringen voor
natuuruerschijnselen zoals donder en bliksem met V/odan als een soort oppergod.

Hlet gaat niet goed met de kerk in Twertre. Niet meer zo goed als vroeger, rcals ïl&I allemaal wel
weten- Toch leeft de kerk nog steeds. Sterker nog: het geestelijk leven in onze regio steekt

ondanks de malaise nog altiid gunstig af bij de rest vanNederland- En er àjnweinig regio's te
vinden in Nederland waar de staalkaart van geloof en levensbeschouwing zoveel variaties vertoont
als bii ons in TwenÍe en de achterhoek.

WIJ werkten in Almelo bij Niiverdal ten Cate. WLI gingen naar het toermalige hooftl
personeelszakeq meÍreer Slettenhaar met de vraag of hij ons kon helpen met het uitbreiden van

onze Heine gebedsruinrte in ons woonverblijf Meneer Sleuenhaar was esn ilran van aanpakken en

schakelde de huisarchitect van het bedrijf in en zo werd het idee geboren om een eclrte moskee te
bouwen Op27 jamnn 1975 werd inAlmelo het eerste nieuwe moslimgebedstnris inNederland
door ons in gebruik genomen. Minister Boersma, verantwoordelijk voor tret gastarbeidersbeleid in
Nederland, verrictrtte de opening.

Er is altlid een grote samenwerking geweest tussen de lagen van de bevolking, dat is echt uniek

voor TwerÍe. Ofde adel bemoeide zichmet het voilg ofde textiehmorurenmet de arbeiders, ofde



geestelijlfieid met de parochianerr Er is aldd het besef geweest dat ]VI.I niet zonder elkaar

kunnen

Bli ons in Enschede is het grootste aantal joden teruggekeerd na de oorlog. WIJ hebben hier ook
een van de mooiste s5magogen van Nederland. Als enige gemeeÍrte hreft meer dan 50 proceffi,

53Yo, de oorlog overleefil. WIJ hadden al eenvluclrtelingenÍaad want voor de oorlog waren al die

Duitse joodse vluchtelingen al de grens overgekomen die asiehamnagen moesten hbben Toen

brak de oorlog uit enje had die grote joodse raad in Amsterdam en Sieg lvíenko, de

textielàbrikmt giog datrnaaÍtoe endie kïvamterug en die heeft toenmeteen gezngdtegenzh
vrouufi b, hAmsterdam zienzr me nooit \l/eer, \:iILI gaan het hier anders doen Hier zijn WIJ
veel eerder met onderduiken begomen. 7*fuddeneen soort plot, niencand wist precies wat de

ander dee{ maar ze haddeneenbevriende politieagent endie meldde als er een mziaaankwam"
drn werd die dominee ingeschakeld en die zorgde voor onderduikadresse,t

Ons huis staat openvoor iedereen

\ïI.f kennen een dominee die in de oorlog joden had geholpen en het ra de oorlog voor de NSB-
ers opnar].

}ïLf warenprotestant enmïnmoeder had eenkatholieke wiendinwier naamb{i ons inhuis niet
genoemd mocht worden

WIJ in Enschede hebben het over Hengeler weend, zogínmr lucht uit Hengelo, walnl ze

hebben het daar flink achter de ellebogea 7* qnnrx wat z-e doen Ze gaan in het pak naar werlq
.maaÍ op de frbriektretrkenze wel gewoonde overall aarl

Janrmer voor dat u speciaal uit Amsterdam komt, Íunr u kunt maar beter van oos aanÍlomen dat er
vandaag niets mogslijk is. U beÍt wel erg van het korte gebed en de lange metworst.
Dus als u ru zou willenvertrekkeq u kunt ons beternu niet lastig vallen enrechtsomkeert maken.

IYIJ zijn wantrouwig ten opzicÍfe van onbekenderq weinig uitbundig in ons gdrag, zuinig met
geld en woorden en àtalistisch

ïllLI zijn minder goed van bevatting en kortafin bet sprekeq wat wellicht een gevolg is van de

aangeboren eigenschap dat we ons moeili$k kunnen uitdrutí<en

IVIJ zijn kleirU tanig, hebben grote oren en een wartrouwende blik.

WIJ zeggen altiid: Ga maar een beetje aclÍeraan zitterydan val je er van vooren niet af

rilI.I dansten de Driekusmarl de Pierewiet, de Peerdesprong en de Haokseberger.

IUaar de romamisering vaa ons verleden du.nt inmiddels ook al honderd jaar, dus dat kr:men WIJ
dan op zich ook alweer t5pisch Twents noemeÍL



WI.I gebruiken pittoreske gebouwen veel voor bruidsreportages.

Wat WIJ nu steeds romantisering van het verleden noemen noemt Walter Benjamin'Die
Geschichte zerfdlltniclrt in Geschichten, sondern in Bildern. Dat or:r;e geschiedenis in beelden

wordt vastgelegd. Het ziin verbeeldingen als allegorieën voor het veel complexere en

onoverzichtelijke geheel wat door de tiid vooóifgaat.

WIJ ontkomen niet aan generaliseringen-

WIJ zijn aanbeland in de tiid waarin we zelf leven-

Het is een stuk recreatie en ontspanning- Als het een beetje goed weer is spreken'WIJ met

wienden af om die route te lopen. En het is leuk om alle verschillrende midwinterhoorns te zien en

te horen. Sommige zijn wel anderhalve meter lang. WIJ lopeq \ilIJ luisteren en \ilIJ kijken naar

dat oude gebnrik. \ilIJ drinken een borreltje en een enkele keer wordt er erwtensoep gemaakt.

Het gebeurt in klederdracht maar daar moet je je niet teveel bii voorstellen. Het kostuum van de

maÍrnen is w! somber. Zn dragen een pet die je niet echt in Amsterdam tegenkomt oÈo. De

1;ïou\ /en staan er dan bii en die hebben zoh knipmuts op, mÍulr vÍouwen blazen niet.

WI.I kunnen niet zeggen dat de knipmuts typisch Twents is. Zii werd lan Groningen tot in
Brabant gedragen. Toch heeft de knipmuts zich in Twente ontwikkeld tot het hooftldeksel dat met

de Twertse streekdraclÍ geassocieerd wordt.

Het hing soms ook gewoon af van de kwaliteit van de rnaker. Er is een verhaal bekend, historisch

waar, vaÍr een mutserunaker die de knip niet plat kreeg, ze stonden sllsmaal ornhoog en toen

zeiden die wouwen, dat vinden WLI niet mooi, Ínaar zË konden nfts doen want er was geen

andere mutsenmaker en toen liep het hele dorp dus eigenliik met mislukte mutsen rond.

V/at bii ors toptooi was, dat is niet te vergelijken met wat eÍ nZeeland en Friesland en Hoorn en

West-Friesland gedragen werd aan goud, alver en kant. Ons goud was van dat hele dunne

filigraangoud, dat kun je zo inje handen verpulveren- WIJ hebben ook geen grote oorijzers gehad,

wat die Friezen op hebbeq van die gigantische gouden dingen waar dan nog zoh muts overheen

gespannen was, zoals in die vissersdorpen rond de Zuíderzee, die heel erg rijk wareÍL Het heeft

absolutrt met geografie te maken en met de sociale omstandigheden die daaruit voorrvloeierL \ilIJ
hebben voomamelijk zandgrond en zandgrond is arme grond. In Salland Àt je alover de

heuvelruggen en heb je de rivieren, dus daar is het al anders.

Zari, enklei is een verschil.
Burger en boer is een verschil.
Protestants en katholiek is een verschil.
Boer en knectrt is een verschil

Rijsseg dat is net zoh religieus bolwerk als Staphorst. Tot in de fibrieken aan toe ging"n ze daar

in klederdracht. Dat kunnen WIJ ons nu niet meer voorstellen- Er waren zes of acht verschillende

schorten voor zwaÍe rouw, lichte rouw en verloving en noem Ínaar op. Dat was in de rest van



Twente toen allemaal al weg omdat er zoveel import was en omdat de industrie de landbouw had

weggedrukt. Maar je had in die tiid een enonne tegenstelling stad en platteland. In de stad was

allang verdwenen wat twintig kilometer verderop nog bestond.

Dat n zeaglvan God, ook in de komnde tied, mag riisn op alle leu dee wont, woarkt en leat in

oonze stad Riesn

Nu kunnen \ilIJ aan de kleding zien waar \ilf,f bii willen horen terwijl je woeger zagwaar iebij
hoorde. Er werd niet over gelogerl en er werd niet mee gespeeld. Bij rouw hoorde zwarte crëpe

en houten rvvarte kralen Het moctrt niet glimmen Als je in de rouw was zag je dat aanwat je

droeg. Als \ilIJ vandaagons leren bomberjack aantrekken ziin WIJ stoer en morgen weer koket

op hakken in het mantelpak. Vroeger hadden WIJ die keus niet.

Dat onderscheid tussen plaueland en de stad kwam mede doordat er vanwege de industrie en de

grote werkloosheid in de noordelijke provincies hele grote bevolkingsgroepen in een keer allemaal

op die TwerÍse industrie afl<wamen- Dat is een enofine migratiestroom geweest. De secularisatie

kwam daardoor veel eerder op gmg, er waren veel mensen uit andere culturerq Frieren, Drenten,

Groningers, en bijna allemaal socialisten Enschede is altijd een Pvda-gemeerÍe geweest.

Die àbriek dat was geen schande. Je had de oudste zooÍ\ die kreeg de boerderij en de rest van de

kinderen moest ook wat en die kwam vanzelf in de àb,riek. Er was gewoon geld en zo konden

\ilIJ op een nette manier ons geld verdienen En of dat nou in de havens van Amsterdam was of in

de textiel in Tilburg, ofRegout in Maastricht, die verhoudingen waren overal hetzelfile en dan viel
het bii ons vaak nog mee door de soms verlichte ideeën van de fabnieksdirecteuren.

WIJ dachten, die textielindustrie, die staat als de bank van Engeland. Dit gaat nooit kapot. Mooi
niet. WIJ glngen met duizenden tege§k de ww in.

\ilIJ krijgen nu pas een Bijenkorf, De Bijenkorf heeft jareríang de kat uit de boom gekeken omdat

Enschede niet genoeg koopkracht had voor het bedrijf

7,oals de opkomst van de industrie zo'n verwoestend effect heeft gehad op het generaties lang

gevormde Twentse leven, zo is de teÉielindustrie zelf ruim honderd jaar later ook \À/eer verwoest.

Dus de opkomst en de ondergang hebben \ilIJ even traumatisch ervaÍeL Het had in ieder geval

even veÍstrekkende gevolgen. De industrie kwam op doordat de arbeid goedkoop was en is

ingestort omdat de arbeid ergens anders goedkoper werd. Het oosten is verder naar het oosten

opgeschoven

\ilIJ werden hier om de haverklap gebeld van'Alle dossiers liggen in de container, WIJ gooien ze

nu weg. Als je interesse hebt moet je ze nu eruit komen vissen', of 'Er gaan rnachines weg, als je ze

wil hebben moet je ze nu ophalen anders worden ze verschroot' en zo is er dus in grote haast en

zonder veel richtlijnen een collectie ontstaarl die WIJ nu nog steeds aan het ordenen zijn rilU
hebben ruig verzameld. Maar op het moment dx je al dat spul hett opgenomen hebben de

objecten een muselae status en die kunje niet zorraar weer v/eggooien. WIJ hebben birjvoorbeeld



honderd directiestoelen, daarvan moeten \ilIJ ons afi:ragen of het het waard is om ze alle honderd

te behouden. \ilIJ hebben ook deuren uit een kastenwand van een fibrikantenvilla.

Wat ons beweemdt aan de nadruk op de textielindustrie is dat het maar gaat over een periode van

honderdvijftig jaar, terwijl Twente een bewoningsgeschiedenis van ongeveer vierduizend jaar

heeft- Die hebben allemaal htrn sporen achtergelaten, bljvoorbeeld de grote essencomplexerq de

belangdjkste ervan liggen in Twente. Een es is een bult, in een van de listijden ontstaan, en in de

loop van de tijd is er over die geologische ondergrond een cultuurondergrond gegroeid. De

cultuurondergrond noemen we het esdek. Het is een voÍïn van landschapsinrichting, maar ook van

samenleving, landgebruik en landontginning, die nog steeds heel bepalend is voor het landschap in

Twente. En dat loopt dus al vierduizend jaar. In die vierduizend jaar is de textiel slechts een

oprisping van honderdviiftig jaar. Er ziin andere dingen ook opgekomen entoen weer weggegaan,

dat helemaal niks. Daar is die bewoningsgeschiedenis op zichaleen viifvoor twaalËverschijnsel.

In de bodem worden haaietanden gevonden die erop wijzen dat Twente onder water heeft gestaan-

Als je over zulke tíljdsschalen praat kunnen de accenten in Twente wel eens heel anders komen te

liggen. Vooral omdat veel van die sporen in het landschap terechtgekomen zlin en het landschap

een hele dominante ro1 speelt in wat \ilIJ nu leuk vinden aan Twente is de introductie van zo'n

ti$dsschaal ook interessant om tot criteria voor de toekomst te komen.

Wat WIJ nu mooi vinden aan het Twentse laÍdschap is voor het grootste deel niet ouder dan

tweehonderd jaar, maar blj de verandering uit die trjd njnwel de karakteristiekerU de

eigenschappen van de ondergrond, hoog, Iaag, water, droog, zand,klet, veen enzovoort steeds het

uitgangspurt geweest voor de ontwi*keling. Je haalde het niet in je hooftl om op een natte plek te

gaan bouwen Ja, watermolens, maar verder niet. Je bouwde altijd aan de rand. Laag gebruikten

WIJ voor hooilanden en op de hoge plek zat de akkerbouw. Hoogtelijnen ziin dus ongelofelijk

belangdjk. Vroeger bouwde niemand op een es, dat kwam niet voor. En dat is nu anders. Daar

trekken'WIJ ons nu geen ene donder van &rn.

Dat zie je aan de problematiek rond de Usseler Es. De Usseler Es is de glootste es van europa.

Die es is altiid belangrijk gevonden en daarom liggen daar ook geen buitenplaatsen van de

teÉielbaronnen. Het is altijd een legendarische plek geweest in de geschiedenis van Enschede en

Twente, maar het is natuurlijk we1 een open plek. Je bemerkt zo'n es alleen maar doordat je met de

fiets soms een heuveltj e afgaat en sorns omhoog moet trappen En nv zrt de gemeente Enschede

klem. Doordat er zo ontzettend veel buitenplaatsen zijn aangelegd met wat we nu noeÍnen'natuur',

maar wat in wezen ook in cuhuur gebracht land is, heeft de Gemeente nu heel veel belangrijke

natuurgebieden- Daardoor kan Enschede niet uitbreiden, aan de noordkant niet, in het westen niet

et cetera, omdat het in z'n eigen geschiedenis dingen heeft aangelegd die WIJ nu de moeite van

het behouden waard vinden. Terwijl de stadsgrenzen van nu stuiten op de oude buitenplaatserl

waarvaÍr de toenrnalige eigenaren ze hebben aangelegd hebben om buiten te Àjra maar die dus ook

geen buitenplaats meer Àln Ennu roept iedereen dus plotseling natuur! Mag niet! Voor ons zlin

het eigentijk allemaal cultuurgebieden omdat ze gewoon zirjn aangelegd, tnaar goed, z* hebben nu

een natuurwaarde. Dus vanzeffi als je aan alle kanten van Erschede 'de natuur' tegenkomt en de es

is de enige open plek, ontstaat er een afiareging. Wat wordt er op dit moment in de maatschappti

belangdjk gevonden; ratuur, of cultuur? De geologische en natuurhistorische waarden van een



open landschap, of de natuurwaarden die rond die oude buitengebieden van Enschede zitted? Dan
is het antwoord, WLI vinden de natuurwaarden belangrijker. Dat scoort in Nederland hoger. En

dan sneuvelt dus de Usseler es als cultuurelement en dreigt te worden bebouwd. Terwijl eigenlijk

de natuurwaarde van de es hoger is dan de gecultiveerde natuur die liever bewaard wordt. Het
beeld van natuur doet het beter dan natuur zelf. Dat is een paradox die je wel vaker tegenkomt in
Twente.

Al die buitenplaatsen zijn begonnen met een theekoepel. Het begint altiid met een koepel op een

mooie plek. Van daaruit wordt de mooiste plek op het land gezocht om het huis te bouwen Soms

is dat de plek van de koepef soms ergens anders. Voor de directe omgeving van dat huis wordt de

tuinarchitect ingeschakeld. In Twente is dat heel vaak Tersteeg, of Springer. Maar in de wijdere

omgeving van het huis wordt juist het karakter van het landschap als uitgangspunt genomen. Het

wordt niet aangeraakt. Het landschap wordt zelfs vaak gekozen vanwege dat typisch Twentse

landschap. De Eekhof in Enschede is bifvoorbeeld het leukste vöorbeeld. Vanuit het huis is er een

zichtlijn gemaakt langs een markengrens, met een eiken opstand, houtwal De Van Heek die daar

ging wonen beschouwde dat als typische landschapselementen. Dan had ie achter z'n huis een

stukje hei met een kikkerpoef dat vond ie ook uitermate Twents. Voor het huis had je wat

hooiland, een esje en dan weer hooiland. En aan het eind van de zichtlijn had ie dan de boerderij de

Broeierd, dat is nu een geweldig groot restauraÍt geworden waar \ilIJ laatst nog gegeten hebben.

Zodoende had hii dus ook nog uitzicht op wat hij een typisch Twentse boerderij vond. Die

textielbaronnen hadden dus een scherp beeld van wat Twente was, vaÍl wat eigen aan de Twentse

cultuur wÍts en ze zochtenplekken waaÍ ze aI die elementen sa:nen konden brengen en dat konden

cultiveren, bestendigen en ov.erdragen- Zo zíjr.de Twentse landschappen dus in een woeg stadium

behouden gebleven- Dat is gebeurd met een heel specifiek beeld wat de toenmalige partijen

specifiek Twents vonden Zirj stelden ook de geschiedschrijvers aan. Iemand als Dingeldein die de

geschiedenis van Twente heeft opgeschreven is voor een groot deel betaald door de textielmannen

Ook richtten zi1i de mrsea in, Natura Docet in Denekamp gaat over de ontginningsgeschiedenis

van Twente, is betaald door een Van Heek en het Rijksmuseum Enschede, wat niks voor niks een

los hoes in ln collectie heeft. Van Heek heeft dus een Los Hoes gekocht en dat van Losser naar

het terrein van het Rijksmuseum over laten brengen omdat dat exemplarisch is voor de Twentse

cultuur en de Twentse geschiedenis. Heel veel van wat TwenteruIren nu zeggen dat hun
nadnrkkeliike Twentse cultuur is, is dus op een dergelijke manier geconstrueerd met geld en

ideeën van die textielbaronne* Zebrashten enorrne veranderingerL maar hadden een scherp oog

voor wat hun industrie vernielde. Zlj zljndus heel bepalend voor de geschiedschriljving geweest en

zo is het altijd geweest. Wie het geld had kon de geschiedenis naar zijn hand schriiven. De
geschiedschrijving gaat altirjd over de heldendaden van dieganen die de baas ziin-

\ilIJ maken nu regelmatig excursies voor een project wat we saÍnen met de provincie Overijssel

doen naar het Escherpark in het Ruhrgebied, waar tien jaar lang een economisch gemotiveerd

project heeft geloperq om werkgelegenheid en nieuwe functies naar het gebied te brengen nadat de

staalindustrie was verdwenen. Tien jaar lang is dat een heel intensief project geweest om daar

nieuwe economische dragers in te brengen. Veel ICT en dienstensectoÍ, Ínaar ook zonne-energie.

Vooral in die oude industriegebouwen- Uitgangspunt is daar geweest om oude complexente

hergebruiken- En in Twente is de meeste industrie gesloopt voordat de gebouwen om hun unieke

eigenschappen en kwaliteiten gewaardeerd kon worden.



Dat WIJ relatief veel nieuwbouw in de binnensteden hebben heeft twee oorzaken. Ten eerste de

sloopziekte uit de jaren zestrg die door heel Nederland gewoed heeft en ten tweede hebben WIJ in
de oorlog een paar fikse bombardementen gehad omdat de geallieerden dachten dat zs al boven
Duitsland vlogen

In de gemeente Rijssen hebben WIJ het behoud van de juteàbrieken van Ter Horst gepropageerd.

Zn maakenjute zakken en de tragiek was dat ze dat bleven doen, toen het op de Filippijnen al
veel goedkoper gebeurde en WIJ hier al lang waren overgegÍmn op plastic zakken Zn Àjnnret
met hun tírjd meegegaar! gingen frilliet en het was compleet onbespreekbaar om dat gebouw

overeind te houdeq om te streven naar hergebnrik. Znhebben een prachtige fabriek gesloopt met

zogenaamd Engels werh zoh fabriek met daklichten en gietiizeren kolommetjes en hebben daar

vervolgens een Albert Heiin neergezet, wat niks anders is dan een hal met hetzelfde volume als de

hal die ze net gesloopt hadderU alleen dan zonder bovenlichten- 'Want AlbeÍt Heijn heeft geen

bovenlichten nodig, die hangt gewoon Tl-balkur op.
Terwijl WIJ graag zouden zien dat Albert Heljn die oude fabriek had hergebruikt, dan hadden ze

nog een overdekte parkeerplaats gratis erbijgehad. Zo denken WIJ daaÍ nu over, maaÍ toen was

het roepen in de woestírjn. De tragiek is dat de meeste dingen eerst moeten verdwijnen om het

urieke ervante kunnen gaan waarderen-

Op de plattegrond van Enschede is het centrum een eitje, dat noemen \ilIJ ook zo. Daaromheen is

de industrie gebouwd en daaromheen pas de buitenwljken Dat is heel karakteristiek voor onze

stad. Vandaar ook de grote planologische problemen toen de industrie plat ging.

Door het wegvallen van de textiel zatenW[J jarenlang met een enoflne hoge werkeloosheid. Om
de economie op te vijzelen is de UT opgericht, die wel werk verschafte, rnaerr dat was
hooggekwalificeerd, dus dat schoot voor de gemiddelde werkeloze ook niet op. Ook door de

leegstand en de opkoopregelingen van de oude fabrieken heeft dat ertoe geleid dat Enschede in de
jaren artikellZ-gemeente werd, dus àilliet verklaard werd.

\ilIJ hadden laatst een mewouw hier met een Gronings acceÍt en die woeg is dit nou de

rampplek? Toen zeiden WIJ nee, dit is de stadsvemieuwing. Er is nooit zo over nagedacht over
de nieuwbouw, altlid korte termijq nieuwbouw, sloperl nieuwbouw slopet En nu is in Enschede

helemaal het hart eruit door de stadsverniewing. Een gigarÍische puinhoop.

\ilIJ hebben steeds wethouders die Enschede gebnriken als springplank, naar posten in het westen-

WIJ zljn net een leuke grote gemeente als voorbereidrng op het echt grote werk in Amsterdam of
Utrecht of het pluche in den Haag.

ActrteraË als je nu ziet hoe WIJ er uit zijn gekomerl dan kunnen WIJ van onszelf zeggen dat

WIJ dat niet slecht gedaan hebben- Twente is heel veerkrachtig geweest. De meesten van ons

hebben elders werk gevonden en WIJ hebben heel gauw een omschakeling gemaakt naar

dienswerlening, transport en nieuwe technologiën-



\ilIJ laten zien hoe de sociale structuuÍ van de wereld ingriipend aan het veranderen is door de

mogelijkheden van de informatietechnologie. Die technologie maakte de opkomst mogelijk van
wereldwijde netwerkerq waarin individueq bedriiven en instellingen met elkaar verbonden ziin
}VIJ zien twee belangrirjke gevolgen vandezn technologische sprong. De eerste is het ontstaanvan
een economie op wereldschaal. Het is een economie die de wereld voortdurend afgraast, op zoek
naar nieuwe productie- en consumptiemogef$kheden- Een economie waarin voortdurend
wisselende en flexibele ketens van bedrijvan en instellingen worden gevormd. De schakels in de

keten vullen elkaar aaq besteden werk aan elkaar uit, en nemen als het moet weer snel afscheid
van elkaar. Het is een ordening waarin massaproductie plaatsmaakt voor flexibele productie, en

waar alles waar ook ter wereld gemaakt kan worden-

Die kleinere bedrijven en die flexibiliteit zijn nu juist weer heel handig- AIs tilIJ kijken naar de

grote ontwikkelingen in de wereld zouden MJ nil<s gehad hebben aanal die textielfabrieken en
machines en voorraad. Die industrie is op het goede moment ingestort. In de netwerkmaatschappii
zou die industrie een blok aan het been geweest zijn.

Tegenover de integratie van de economie op wereldschaal staat het tweede belangdjke gevolg van
de informatietechnologie: In de netwerkeconomie verliezen oude regionale bindingen het van
lucratieve internationale allianties. Het is een ordening die weinig respect heeft voor landsgrenzen,

reputaties en tradities en die drep rngrijpt in het dagelijks leven van de mensen Maar, toeval of
niet, WI.I hebben hier aan de UT een grote groep navolgers van Manuel Castells. WIJ hebben net

met studenten Castells gelezen.HrLJ zegt ergens: 'In a world of global flows of wealttr, power, and
images, the search for identigy - collective or individual, ascribed or constructed - becomes the
fundamental source of social meaning. It's an irony of how globalized flows onthe one hand lead
to a redefinition, a reassertion of identity in localities.'

\TLI zijn gewend om te leven met een continue ambivalentie over onze identiteit.

tilIJ ziin ons ervan bewust dat elke opvatting over het verleden en de daamree verbonden
culturele identiteit verbeeldingen zijn die niet in het leven geroepen z{n om het verleden naar
waarheid te reconstrueren, ÍuurÍ als beeld te functioneren in de tiid die WIJ de onze noemeL

WIJ noemen dit soort boekjes groeidocumenten.

WIJ gaan ervaÍr uit, dat we zífn opgebouwd uit twintig, dertig, veertig identiteiteq waartussen

WLI kunnen switchen zo vaak WIJ willen. Dus waarom zouden \YIJ ons dan niet een Twentse
identiteit aanrneten? En daar hoefje helemaal geen Twenteruur voor te àjt Van Deinse was een

Zoeuw, maar hij heeft wel het Twentse volkslied geschrever

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere TwerÍe
Het land van de arbeid het land der natuw
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan

Doet t snelvlietend beekje het molenrad gaan



Daat tgt er de heide in t paarsrode Heed
Dat is ons zo dierbare Twente (2x)

AIs je hier rond de kersttlid komt, in de buitenwijken van Emchede, kun je de midwinterhoorns
overal omje heen heel veel horen, maar als }YIJ het aÍm onze ouders wagen, schudden ze hun
hooftl enzrrgget\ dat was inonzn tiid helenraalniet.

De rookwolh die stiigt aaÍrde horizonop
Die wijst ons de nijvere steden
Met mensen arbeidzaam en degelijk, bewoond
De zetels van t Lrachtige heden
Daarbuiten in boerscbap op heide en veld
Daar wordt nog de sage en t sproo§e verteld
Daar rust de Tubanter in t heuvelig graf
t Verledennaast t hedenvanTwente (2x)

Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is orze club,
Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club, jajaja
Enop oudjaarsavond,
is in Twente geen feest,
want ze hebben geen vuurwerlg
dat is al geweest!

WIJ hebben een sollicitatiebriefnaar Ajax gestur:rd en gezegd dat \ilIJ ook niet kmmen
voetballen, maar dat 1YIJ dat wel voor de helft van het geld wille,n doen

Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club,
Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club, jajaja
Deutschland Deutschland,
Twente hoort eó!i,
Tweffe hoort ertii,
Twente hoort erbij

AlslVlJtweeuurindeatÉowillen àtterrijdenWl.IlievernaarKeulendannaarAmsterdam-

\{lI.I wandelen hier in de omgeving en gaan ongemerkt de grens over. WI.I drinken ergens Kafte
mit Kuchen" praten inhetzelftle dàbct engaÍmweerterug. Namendie lVIJaIs Twentse
àmilienamen zien kom je nog tegen tot voorbii Miinster. In hotelkamers liggen plattegrondjes van
de euregio. Er is net eennieuwe spoorlirjnaangelegd wam overhen sinds twee weken\ /eer eexl

trein van Enschede naar Gronau rijdt.

\{lI.I hebben hier natuurlijk vliegveld Twente, maar fis vliegen alleen op Faro, Barcelona,
Heraklion, Las Patnas, Lourdes en Palna de lvlallorca en niet op lbizq maar in Miinster lrcbben

lVLf ook een vliegveld wat wel op Ibiza vliegt. \ry[J gaan hier de snelweg op via Oldenzaal en



rijden in een halfuurtje daar na:r toe. Het is een heel mooi vliegveld en je kan de dag van tevoren
al incheckenenje mag nog rokenaan boord.

Duitse stewardessen vinden WIJ ook veel aardiger

Er is na de l.uurwer*tamp meer geld gekomen uit Duitsland dan uit Hengelo ofAtnelo. In Gronau
en Ahaus is de hulp geweHig gewees, elke Duitse bakker had brood waÍLrvan een mark naar

Enschede ging- En overal fooieqpotten en zo. De Duitse brandweer was eerder op de rampplek
dan de hulptroepen die uit Zwolle lcwamen

WIJ vielen onder de bisschop van Miinster. Pas na de Napoleontische tiid, door im,oerrechten
gedwongen, ging Twente meer handel voerennret het westenvanNederland, Door de twee
wereldoorlogenenhet Duitslandbeeld daaÍr4 is dat verstoord geweest. Maar nukomt dat terug.
De wereld wordt toch steeds groter en een landengens telt eigenllik det meer. Dat herstel van de

regionale tussen Twente en lret Duitse achtedard is veel authentieker dan dat hele

midwinterhoornblazen en klootschieten bij elkaar.

Als Wï"I moeten samenwerkenmet Amsterdanrmers en WIJ spreken inAmsterdamaf dan
beginnen \rye om rrcgen uur 's ochends. Dan moeten MJ heel vroeg ons bed uit, maar dat doen

\ilIJ gewooo- ldaar als WIJ met die Amsterdamners hier a*prekerl is het tien urrr op zh vroegst.
Van Amsterdam naar TwerÉe is lrt blijkbaar veel verder dan van Twemte naar Amsterdm- Als zii
denken dat aclter de Ussel alles met krarten is dichtgeplakt,lail za dat dan maar denken- WI.I
virulen het wel prinam.

.God schiep uit gouden korenre,n de Drenten en de Twentenaren
en van het kaf en de resten de Írensen uit het westen!

God schbp uit de gouden aren de Twentenareq en uit de rotrrnel en de resten de rnensen uit het
westen!

Uit het koren en de aren schiep God de Twenterure4 van het kaf en de resten de mensen uit het

westen!

De wijzen kwamen uit tret oosten en uit de resten schiep God de mense,Ír uit het westen!

Dan lopen WIJ rnet hun door het Amst€Ídamse bos en dan Trlggetze goh wat mooi hé-

Terwijl half Arnsterdam daar loopt, de Boeings boven je lmoftl en drie snelwegen om.ie heen razeÍl

en dan denken WIJ was het maar,minder mooi, maar stil

}ïIJ zoeken rust.

Hoe groter de wereld, hoe meer we verlangennaar ons eigenple\ie, ons eigenberkenboompje.
Dat is geen ve,rengend ofracistisch gedacltegoed, maar het heeft te maken met de beboefte am
rust. Rust omje heen en rust inje kop- \ilI.I worden overspoeld met informatie. TI/LI hebben live

de vliegtuigenhet WTC inzienvliegen, terwijlhet duizendenkilometers verderop geber.ude. Je



hebt zoh behoefte aar je eigen plekje met je eigen clubje. Als je geen heim hebt raak je ontheemd,
raak je op drift, word je gek.

De Twentsche Courant Tubantia adverteert met de volgende tekst: Hoe groot is de wereld?
Nieuws is niet alleen maar belangrlik als het groot en ver weg is. Achter al het nieuws zit eer.
persoonlijke wereld. Een wereld die draait om verdriet, geluk, humor, haat, lriendschap en lieftle.
Je kunt je daarom afrragen hoe groot de wereld eigenliljk is. WIJ hebben daar oog voor.

Folkloriseren hoort bii vooruitgang. Geen mens kan voortbestaan als ongeleid projectiel of
losgeslagen boei En als er geen houvast is moeten WIJ dat zelf ll;ra:l. uitvinden.

Vroeger was geschiedenis en het bezig ziin met je wortels iets voor oude pliprokende mannen die

wachtten op hun dood, maar dat is niet meer z-o. \ilIJ hebben hier eenjongen van twintig
rondlopen die zich bezighoudt en driftig meedoet met wat genealogen aan het uitzoeken zijrr. Wie
zijn WIJ? Waar komen WIJ vandaan? Waarom deden \ilIJ dat toen, wat valt daar van te leren,

moeten \ilIJ dat behouden of integreren?

1VIJ zijn ontstaan uit een fusie tussen de Oudheidkamer Twente, die ongeveer honderd jaar
geleden is opgericht, en de Twente Akademie. De Oudheidkamer was een heel chique organisatie,

heel ambitieus, opgericlrt door onder anderen Van Deinse, de naamgever van ons huidige instituut
en van Heek, de grondlegger van het Rijksmuseum Twenthe. Beide collecties hebben jarerÍang bii
elkaar in een gebouw gezetenen in die tirjd was negentig procent van het beleid gericht op

exposeren. Het imago was een beetje van oudere hereq die zich bezighielden met het cultureel
erfgoed en als je met hen sprak het stof uit hun gouden tanden lieten waaien Studie was minder
belangdjk- De Twente Akademie is in de tachtiger jaren opgericht en dat was gericht op studie,
het uitgeven van boekeq het organiseren van lezingen et cetera. Het stimuleren van de streektaal
kwam er later bii.

WIJ hebben een reiskist voor als schoolinstellingen ons wagen, met een aantal vaste voorwerpen-
Iets van kleding, iets vanprenten, iets van documentatie, van alles wat.

WIJ vinden dat het onderwijs ook naar z'neigenomgeving moet kijken, omdat je daarmee de

lesstof ontzettend verriikt. Je plaatst abshacties in de concrete omgeving en dat wekt de

nieuwsgierigheid op. Als je gehoord hebt bij geschiedenis dat mensen op de brandsapel gingen

omwille van hun geloof en WIJ vertellen met naamen toenaam dat er in Delden zo twee lrouwen
verbrand zijn heb je daar onrniddellijk meer beeld bij.

Het geschiedenisonderwijs laat al decennialang te wensen over. Er wordt zo benadrukt dat je in
het nu leeft, dat is ook wel zo en 'WIJ moeten vooruit kijkerU maar dan moet je wel weten waar je

vandaan komt, zndatje tenminse niet dezelftle fouten maakt. Iedereen maakt fouten, maar laten

WIJ dan tenminste niet dezeLftle fouten maken die al een keer gemaakt ziin.

\ilIJ hebben vorige week een modeshow geziervan jonge studenten met kleding die gebaseerd is

op de stoffen en technieken van vïoeger.



Eigenlijk zitten WI.I nog in de beginfise van onszelfop de agenda te zetter-

Ze hebben in Twente ongetwijfeld ook een tik van de s€paffitistische molen mee gekregen- Niet

rcals op de Balkan of in Catalunya, friaaÍ'Zwolle', dat is voor hun het politieke bestuur dat buiten

Twerfe geplaatst is en dat steekt altirjd een beetje. En Zwolle'kar zijn de provincie Overífssef de

afrleling milieu, ofruimtelijke ordening, of cultuur, dat is allemaal Zwolle'. Maar het kan ook de

welstandscommissie àju die helemaal ni* bii de provincie hoort en retza goed in Enschede of
Hengelo gevestigd }ad kunnen ziin Alles wordt gelijk getrokken in een vaak terugkerende reactie

van Zwolle vind tret weer niet goed'. 'Zwolle' is wat dat betreft eeo soort klein Den Haag.

Er zlintwee politieke operaties geweest in de afgelopen vijftienjaar om van Twente een

zelBtandige provincie te makerr Dat heeft met twee dingente maken: het idee dat Twente een

entiteit is en daarbij de eigen bestuurlijke boontjes wil doppen en niet aftankelijk wil zijn van

Zwolle'. Dat is een sparuringsveld wat je in het provinciehuis ook merkt en de grap is dat een

groot deel van de gedeputeerden uit Twente komt. Het bestuur van de provincie wordt feitelijk in

de trein tussen Enschede en Zwolle geregeld. Zc retzenallemaal eerste klas en bekokstoven daar

informeel wat er gaat gebeuren

Globaal betekent de scheiding tussen pÍotestailts en katholiek dat aatde linkerkmt van de

provincie de overheid door God over je gesteld is enje dus de overheid gehoorzaamt en aan de

rechterkant van de provincie, vooral in Twente, dat de overheid gezien wordt als iets om te

ontduiken- In Twente kost het aanwijzen per monument ongeveer tweeduizend gulden per jaar.

Dat geld moeten IYIJ de eigenaar geven voor onderhoudskosten In Genemuiden kost datzelfde

ongeveerhonderdvijftig gulden. Tr-voelenzichvereerd dat de overheid hunhuis als monument wil
àetendeclareren een pot verfvoor het onderhoud wat ze zalf doe4 terwijl de Twentenaar een

schilder inhuurt met het idee daÍ de overheid toch betaalt.

WI.I moeten bellen Íular een nrxnmer en dan hoor je meestal dat je niet bii de eerste honderd
gegadigden bent, terwiilje bfi de eerste viifmoet ziin om een kans op een woning te maken En als

je er een k{igÍ maakt het niet zoveel uit ofje een kamer van 850 of 1250 gulden neemt, want bij

die dure woning laijge.r WIJ zoveel hur:rsubsidie dat het net zoveel kost als die goedkope

woning.

WïJ hebben nu een jaar verkering dus nu hebben \ilIJ een etentje georganiseerd zadx de

wederzijdse ouders elkaar kurmen ontmoeten Ze bleken elkaar al te kerrren van het stropen. Mijn
Opa deed het ook al, die heeft er nog voor in de bak geznte*Hij had reeÏn gestrikt. Die beesten

sterven geen leuke dood.

WIJ zuupnveel.

Onze lieve heer weet alles maar niet wat er in de metworst zit.

WLI hadden een diepvriezer van wel drie en een halftot vier meter breed.



M'n oom heeft een stuk grond van vijftig bii honderdvliftig meter. waar WIJ met de hele familie
aardappels op zetterl ït1I.I hebbet zelf één rfr van honderdviiftig meter, omdat we met zh tweeën
àja maar rn'n neef heeft drie kinderen en die hebben drie rijen. Dan heb je in september voor de

hele winter aardappelen En als je rooit kom je vaak vuurstenen en potschervan tegen.
Aardappelen die WIJ zelf van eigen grond halen smaken anders dan anonieme aardappelen uit de

supermarkt.

Het probleem is nu, dat mh wiendin niet gelovig is. Ook later als WIJ kinderen krijgen kan dat
een probleem worden. Niet dat m'n kinderen per se gedoopt moeten worden, maar het is wel zo

dat confessionele scholen kwalitatief beter zljtdan openbare scholen.

rJVIJ zijn er tegen dat er in Twente tegenwoordigmaar te pas en te onpas krentwenwegge wordt
geserveerd.

Bli ons is het aanbieden van een krentewegge een oeroude traditie, zeker bii de eerstgeborene. De
hele dorps- of buurtgemeenschap is er bij betrokken. Er worden rijmpjes geschreven op
*raamwouw, kraamheer en het borelingske. Op een afgesproken dag en uur halen de mannen het

brood bij de bakker op. De wegge is vaak zo groot, dat hij op een ladder vervoerd moet worden.
Dikwijls hangt er achterop een vaatje brandewiirl bestemd voor de'wieze moef, die het
borelingske er vervolgers volgens oude traditie mee moet wassen, maar de draÍk vaak ook voor
eigen gebruik benut. Het brood, waar allerlei geestafwerende kruiden als bijvoorbeeld kummel en

anijs door worden gemengd, voorkomt beheksing. 
'Wanneer WIJ bii het lroamhoes aankomen

heft de kraamheer vol trots het kleine wich hoog op. Door deze handeling erkent hij het kind voor
onze ogen als het zljne en nemen WLI het kind op in de wiendschapssfeer van het noaberschap-

Ons huis is een rijtjeshuis en is gebouwd eind jaren zÉstig- \MIJ ziin de eerste bewoners, maar \MIJ
ziin nooit opgenomen in het noaberschap van de boerderijen aande overkant. Wat moet je doen?
Is het alleen onze straat of ook de straat hieractrter, of de wijk? Het eind is zoek. \ilI.I hebben wel
veel contact met die weduwrtouw in de boerderij hier links tegenover, ÍnÍur dat komt omdat WLI
zelf ook Twents praten en zirj spreekt slecht Nederlands. Laatst zat ze met problemen in de fimilie
en toen z.eize 'Ik heb het alleen de eerste noabers verteld, maar ik vertel het jullie ook. De rest
hoeft het niet te weterl'

WLf werken hier met zastig wijwilligers en WIJ hoeven nooit moeite te doen om nieuwe mensen

te werven.

WIJ hebben van het zomer een begrafenis gehad van een hele oude boer die op Usselo begraven

werd en daar droegen de noabers de kist en de noabers bleven rond die kist staan aan het gra.fl In
een halve cirkel achter het graf. De dominee sprak nog wat, zoals dat gaat ende belangstellenden

liepen langs de kist, zlin weduwe, zijn kinderen, en WLf waÍen een van de laatsten die van het

kerkhof afliepen en toen WIJ omkeken stonden die noabers daar nog, met de pet in delnnd- Zn

zeidenmisschien dan wel nil<s, maar ze woonden al geslachtenlang daar en die firÍIn \À/as gebed in
die omgeving waar hii geleefil had, had daar lief, leed en striid gedeeld en tot het laatst toe bleven

die noabers daar, er was ook geen àmilie meer bii, de weduwe was al aan de koffie.



Natuur[yk werd de baby niet in brandewijn gewasseL Als de tanden en kiezen doorkw'amen gaven

WIJ ze eenwatje met brandewijn-

In oude kookboeken uit deze streek staan geen gerechten met kippen of eieren erin Dat was
handel. Dat aten WI.I niet. Als de boer de henne slactrt, is de r,rouw ziek of de henne. Als er al
eens een kip geslacht werd had ie duizend vlieguren. Die was tetaaiom nog veel op te brengen.

Onze rookwost *.lekker in zh vel.

Bedientjes? Dat zijn \ilI.f nou nog nooit in al die jaren dat WI.I ons met streekgerechten
bezighouden tegengekomen

'IVLI waren tompoezen aan het kopen in het centrum toen daar opeeens enorÍne paniek uitbrak
omdat alle systeemplafonds naar beneden kwamen \ilLI zlin naar huis gereden en hebben de

tompoezen eerst in de koelkast gezet en toen zijn WIJ gaan kijken. Allemaal mensen met

vogelkooitjes of huisdieren of spulletjes en bebloede gezichten De mensen werden ook in het park
gelegd. Het ergste wat'WIJ geziethebbenwas een ambulance die met gillende sirenes over de

voet vaÍr een meisje reed.

Over waarderingsgeschiedenis gesprokerq als de vuurwerkramp zich nu aan deze kant van het
museum had voltrokken hadden WIJ nu deze nieuwbouw kunnen slopen en nieuwe nieuwbouw
kunnenplegen

WIJ hebben nooit regionale kunstenaars verzameld. Rijksmusea hebben een bovenregronale

status. WLr hebben wel Ben Akkermaq maar niet omdat hij Twentenaar is. Iemand als Ronald
Ophuis zouden WIJ pas gaan aanschaffen als zljn werk in de collectie past en niet omdat ie uit
Hengelo komt of op de AKI heeft gezeten.

Er zijnbii ons inhet museumnu nog maar weing spullen die hier uit de regio afl<omstig zijn. V/el
hebben \ilIJ in 1994 eer.woeg schilderii van Mondriaan kunnen kopen, een TwerÍs landschap.

WLf weten niet waar Mondriaan deze boerderirj geschilderd heeft. Er is wel onderzoek naar
gedaaq maar de locatie is niet gevonden. Verder hebben WI.I nog een doopvont vaÍr Bentheimer
zandsteen uit de dertiende eeuw en een biizondere verzÍrmeling bor$ranbekers uit Diepenheim uit
de 17e en l8e eeuw in bruikleen.

Het beteft een oud doopvont in een boerenhuis te Daarle, dat thans dienst doet als drinkbak in
een paardestal Volgens de wouw heeft haar vader het gekoclrt op een verkoprng en is het

afl<omstig uit de kerk van Den Ham. Het doopvont is van zandsteen en is half ingegraven zadat
alleen de bovenste helft zicÍ*tr.ar is. Reizende koopluit hebben er vilftig gulden voor geboderq

maar de mensen wilden het niet missen. Mocht het doopvont U niet belangriik genoeg schlinen,

wil dan deze brief s.v.p. als ongeschreven beschouwen- Mocht U zichwel interessereq de mensen

heten Kerkdiik en wonen onder aan de Esch in Daade. Aleen zouden WIJ willen dat U niet onze

naam noemt, omdat de mensen dan in het vervolg minder verEouwelijk tegen ons zouden ziin.



Vandaag zijn WIJ erop uitgeweest naar Daarle, gemeente Hellendoorn En WIJ zullen het maar

dadelijk en kort zeggen: we zljn geslaagd. Het was een lange envervelende onderhandeling met

die halsstarige boeren, en de boerin maakte het ons nog het lastigst, maar eindelijk zijn WIJ
toegeslagen enztjteigenaar geworden voor 250 guldeq terwijl WI.I het gevaaÍle nog zelf moeten

ophalen- Nu is het ors voornemen met eenwachtonderneming in verbinding te tredeÍI, ten einde

deze op te dragerl hem voorzichtig met een metselaar wii te leggeq op te laden en te

transporteren naar j4 waarheen? Mocht U geen plaats hebben, danzijn }YIJ ook we1 bereid hem

zolang bii ons in de voortuin te plaatsen

De kunst hebben WIJ via de textiel gekregeq zoals WIJ de fabrieken, de arbeiderswiften en de

inriclrting van het landschap ook via de textiel hebben gekregen De basis is gevormd door Van
Heeh uit de textielfamilie. Van Heek had een collectie, zoals Van Abbe een collectie had en

Mewouw Kröller-Mtiller een collectie had, ntaar de collectie van van Heek was kwalitatief wel
heel goed, nrÍur voor die tijd ook al wli conservatief

In het museum werd ondergebracht wat van waarde werd geacht en het museum zou behalve de

collectie van van Heek onderdak bieden aan wat toen nog heette de Oudheidkamer Twente. In die

t[id was er geen groot onderscheid tussen kunst en heemkunst.

Een paar jaar geleden begaven WIJ ons op zekeren dag naar Zonnebeek om de heer Bemhard van
Heek te wagen ofhif ons behulpzaam wilde zijn bii het verkrijgen van een eigen gebouw voor
onze oudheidkamer. Ons verzoek viel dade{jk in goede aarde, j4 WIJ kregen sterk de indruk, dat

hij reeds plannenvoor het stichten van eenmuseum koesterde. Bii verdere besprekingen

bemerkten WIJ dat hij reeds schilderijen vooÍ een eventueel door hem te sticlÍen museum had

aangekoclrt. Op ziin verzoek lieten \ilIJ hem toen onze oudheidkamer àenwaarover lnj zeer

vem;kt was.

\ilIJ, de àmilie van Heek, keuren goed dat de verzameling van oudheidkamer Twente wordt
ondergebracht in het museumgebouw op nader door ons te bepalen voorwaarden-

Het was heel erg conform de geest van de tïd, dat onderscheid tussen kunst en oudheidkunde

werd niet gemaakt. Dat doen WIJ nu wel.

Voor de huidige directeur was er een directeur wiens belangstelling juist hooftlzakelijk b[i de

Oudheidkamer lag, dus daar grng toen de meeste aandacht naar toe. Het was een zeer gesloten

naar binnen gekeerd museuÍL Het rijk wilde onder Brinkman een aantal rijksinstellingen afrtoten
en ons museum stond ook op de lijst, mede vanwege het ingeslapen karakter" Ze wilden in Den

Haag van ons af en WIJ waren natuurlijk ook geen visitekaartje. Maar \ilIJ hebben dat bevochten

en dat is op het nippertje gelukt- Dat hing samen met de komst van een nieuwe directeur, maar wel
met de consequentie dat er een andere wind is gaan waaien.

De Oudheidkamer is in 1994 ontbonden- Het is een proces wat al heel lang aan de gang was, vanaf
het eind van de jaren tachtig. In 9 t hebben WLf een officiële brief gestund aan de Oudheidkamer

met daarin de mededeling dat WIJ de samenwerking niet wilden voortzetten en drie jaar daama

moesten ze eruit. In die drie jaar hebben zsnret goed genoeg ÍxulÍ andere huisvesting omgekeken.



Dat is nog een gevolg van het vorige directoraat dat de bruikleenvan de Oudheidkamer op een lijn
heeft gezet met het rijksbezit en het rijksbezit moctrt niet worden afgestoten De Oudheidkamer

dacht dan zitten WIJ dus ook goed. Zn warener echt van overtuigd dat in de commotie over het

al dan niet voortbesta:m van het Riiksmuseum de status van de Oudheidkamer gelijk was aan die

van de kunstcollectie en dat is niet waar. Het drong niet door dat de status van de Oudheidkamer

attfjd bruikleen is gelÀ/eest. Van Heek is het bruikleen in 1930 voor 25 jaar aalgegaaq dat is dus a1

halverwege jaren 50 afgelopen en daarÍB is het per jaar verlengd, tot 1991.

Het vertrek van de Oudheidkamer en de Twante Akademie uit het Rljksmuseum is erg beledigend

geweest. rWIJ zijn eruit gezet- Met allerlei beloften van overheidswege die niet zijn nagekomen

Terwijl WIJ een prachtige complementaire collectie hadden kunnen hebben. WIJ hebben hier een

schilderijencollectie waarin stuk voor stuk het verhaal van Twente verteld kan worden.

Mensen die hier voor de Oudheidkamer kwamen ergerden zich groen en geel aan de kunst en

andersom. Het was een heel raar diffirus geheel wat ons eerlijk gezegdtot op de dag van vandaag

nog parten speelt. Er is nog steeds bfr veel mensen onduidelijkheid over wat \ryI.l hier laten zien,

maar eÍ moesten keuzes gemaakt worden en die keuzes waren eigenlijk al door het riik gemaakt.

Dat WIJ inor:r:e collectie of in onze uitgangspunten nooit regionaal geweest zljnrs mede oorzaak

van de steeds grcter wordende incompatibiliteit met de Oudheidkamer. Dat kun je als een gemis

ervaren, dat vinden WIJ soms ook, maar er is hier nooit iets geweest. Er is hier nooit kunst

gemaakt van enig niveau integenstelling tot bijvoorbeeld een stad als Dordrecht die een rijke

schilderstraditie heeft. Maar hier hebben \ilLI niks om bij aaÍr te haken Wat hier is komt van

elders. Dat geldt alzolangals het museum hier is, en dan kunnen WIJ ons wel krampaclrtig op de

regio gaan richten, maar dat hebben WIJ niet gedaan.

Als WIJ het hebben over waarderingsgeschiedenis is ons museum behoorlijk aangevallen op de

nieuwe weg die WIJ ziin ingeslagen \ilIJ hebben nog heel wat lullige stukjes in de knipsehnap

van plaatselijke joumalisten die kwaadschriiven over al die moderne kunst in 'de heilige hallen van

van Heek'. Ze vonden dat er volkerenmoord werd gepleegd. Het werd vergeleken met Bosnië.

Wat hebben'WLI hier Íuut een kunstenaar die modder uit een riviertje in Frankrijk tegen onze

muren gooit?'Welke relatie heeft dat met ons leven?

\ilIJ kunnen het ook omdraaien en zeggen dat de Oudheidkamer als plaatselijke vereniging
jarenlang ongelofelijk veel geld van het riik heeft gehad. Als je het vergelijkt met andere

oudheidkundige instituten

Formeel zijnor:rze relaties nu goed, maar het hangÍ wel met mensen samen Ook nu zlin er hier en

daar nog niet geheelde wonden.

De Oudheidkamer is toen samen met de Twente Akademie opgegaan in het van Deinse Instituut.

WIJ vinden het splitlg dat ze nu geen eigententoonstellingsplek meer hebben. Natuurlírjk moeten

ze een plek hebberl maar niet bii ons. Er bestaan nu plaruren om het lan Deinse Instituut samen te

voegen met het museum Jannink en het Natuurrnuseum en dat museum zou dan Environ gaan



heten- Het Environ moet een sterk regionaal georiënteerd museum worden waar de

cultuurgeschiedenis in brede zinende geologische geschiedenis in één museurn in beeld wordt
gebracht. Zo'n streekeigen tegenhanger za&voor het Riiksmuseum ook goed ziin. Het maakt het

onderscheid veel duidelijker. Alleen, de plannen liggen al jaren op een bureau in Den Haag.

Zodraer welvaart is hebben mensen tiid en geld om te §jken naar het cultureel verleden. Is er

geen welvaart, dan valt dat als eeÍste weer a{ dan is er geen belangsteiling voor. Drie,vier jaar

geleden kwam van der Ploeg met allerlei drempelverlagende cultuurmaatregelen. Nu gaat het

sleclrter met Nederland en dus gaat óat weer als eerst op de schop. Er Àjnweer ontslagen,

werktírjdverkortingen et cetera. et cetera- Een diepere oorzaakis er niet. Welvaart is geld an geld is

aandacht voor het behoud van het verleden Alleen als \ilf,I nlik ,ijn, hebben \ilIJ tí$d voor
Twente.

En dan hadden WIJ ook nog de collectie 'Wild ià de natuur'. Een van de van Heeks, G. J. van

Heek, noemde zich in een adem jaag- en natuurlie*rebber en liet een gigantische verzameling

schilderijen na die betrekJcing hebben op wild en de natuur. In 1953 schonk hij het musetrm een

vleugel met een grote en drie kleine zalenaanhet rijk voor zijn verzameling.

Hebben \ilIJ nog catalogi van'Wild in de natuur', ofliggen die allemaal op zolder?

Wat een moderne vormgeving. Dit soort vormgeving is weer helemaal terug. Dit zouden WIJ zo

weer uit kunnen geven.

WIJ hoeven geen midwinterhoorn, geen gevelteken, geen schietspoel meer te tonen om de

Twentse identiteit van nu zicltbaat te maken- Ats WIJ op zoh tentoonstelling rondlopen willen

WIJ dingen kunnen zien waarvan'\{IJ zeggen: verhip, zo hebben'WLf er nog nooit tegenaan

gekekor. Je had biivoorbeeld die fabriker:rs van cichorei in Borne. Znrgervoor dat er een

cichoreimolen ligt, want niemand weet dat. Er zijnzoveel dingen die niet mogen ontbreken-

Nergens inNederland is het neerzettenvan symbolen op alles wat WIJ maar in de vingers konden

krijgen zover doorgevoerd aL bï ons in Twente. De verwerking van chriselijke s)'mbolen in
y7s1fulïzers bírjvoorbeeld. Aan de wafels kon je zien ofje katholiek op pÍotestants was. Die

behoefte om jezelf ergens in terug te ziery om jezelf te identificeren, dat zouden ril"IJ graag willen

zier:-

De verhalen kloppen nooit met elkaar. Er zijn drie, vier, vlifversies die de ronde doen van wat er

nu precies bii het vlöggelen gebeurt. Ze draaietzich vast op het kerkplein, er worden Heine

kinderen de lucht ingegooid, er zitten anti-semitische tendensen in de paasgezanger{. et cetera.

Identiteit als generaliserend begrip bestaat niet. Maar dan? Identiteit wordt vaak als feit neergezet

terwijl het een emotie is. Een tentoonstelling van iets v/at er niet is lijkt ons prachtrg.

Dat gevoel van \YIJ zijn er voor elkaar, dat is heel sterk in Twente. Dat ziin WIJ nog vergeten te

zeggeÍL


