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Uitnodiging

Proef tuin Twente

lIJIJ

Het initiatiefcomité'Proeftuin Twente'
van de Kunstvereniging Diepenheim
nodigt u uit voor de tentoonstelting U I J.
samengesteld door Arnoud Ho[]eman.
in de Kunstvereniging Diepenheim en
het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

Wat is de identiteit van Twente? Dat is de
centrale vraag die wordt gestetd in een
omvangrijk onderzoek naar de culturele
aspecten van planotogie in deze regio.
Het onderzoek draagt de naam Proeftuin Twente en wordt uitgevoerd door de
Kunstvereniging Diepenheim in samen-

De tentoonstelling td I J geeft geen antwoord op de vraag wat de Twentse identiteit is. maar onderzoekt welke krachten
er spelen in het verlangen naar een
streekeigen identiteit. Het gaat met andere woorden niet om de vraag, maar naar
de vraag waarom de vraag gesteld wordt.

.

De opening vindt plaats op zaterdag

werking met Stichting Kunst en 0pen-

22 december 2001 , 1 ó.00 uur in de

bare Ruimte. ln het bijzonder gaat het
om de vraag wat de speciÍieke kenmerken en eigenschappen van Twente zijn
en hoe deze een rol kunnen speten bij
het ontwerpen van plannen voor de toekomstige inrichting,
Sloerd Cusve[ler van bureau S@M uit
Amsterdam stelde het plan van aanpak
op voor Proeftuin Twente. ln elke
Twentse gemeente wordt een maand
lang een mobie[ '[aboratorium' gestationeerd. Beeldend kunstenaars. musici.
filosofen. schrijvers, acteurs, choreografen. kortom mensen uit a[[e denkbare
disciplines, worden uitgenodigd om ter
plekke alle aspecten van de identiteit van
Twente te beschrijven. Maar bestaat de
Twentse identiteit eigentijk we[? Bestaat
ze niet enkel uit clichés. waarin het [ös
hoes, het vlöggelen en midwinterhoornblazen een belangrijke roI spelen? 0f is
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A4-formaat papier en voeg deze door
middeI van de twee meegezonden splitpennen in het omslag.

nationale context van herwaardering voor
het [okale, het plaatsgebondene en het
eigene. De socioloog Manuel Castells,
schrijver van het standaardwerk 'The
lnformation Age, Economy. Society and
Culture' en sinds 30 november jt. in het
bezit van een eredoctoraat aan de
Universiteit Twente. zet het zoeken naar
identiteit in,het volgende perspectief,
'ln a world of gtobal flows of wealth.
power. and images, the search for identity - collective or individua[, ascribed or
constructed - becomes the fundamental
source of sociaI meaning. lt's an irony of
how globalized flows on the one hand
lead to a redefinition, a reassertion of
identity in [ocalities.'

voegd netwerk op
grote web van

Daarmee komt de

dient tot
ontwerpopdracht aan drie ontwerpteams. Deze teams geven hun visie op de
ruimtetijke inrichting van Twente in het
jaar 2030. Welke aspecten van de identiteit van Twente zijn dan nog van belang?
Proeftuin Twente gaat in mei 2002 van
start. Echter. in de Kunstvereniging
Diepenheim én in het Rijksmuseum
Twenthe in Enschede vindt atvast de prelude van Proeftuin Twente plaats. Arnoud
Ho[[eman maakte in het kader van
Proeftuin Twente de tentoonstelling

l,iIJ.
Tine Zevenhuizen

ideneen toegein het

tentoonen op de

van Twente
de 'SalontaÍel
een attas

Dit vouwblad en uitnodiging dient
als omslag van de catalogus ld
Ga voor een 'download' van de
naar www.kunstverenigingdiepenheim.nl
en klik op trl J . Maak een uitdraai op

identiteit en streekbewustzijn in Twente
en anderzijds in een nationale en inter-

ln zijn opvatting wordt
titeit opnieuw

een

De

Proeftuin Twente past enerzijds in een
lange traditie van denken over de eigen

met ons
Als we
cultu rete
we vanons
n iet
daan
alleen op
omgeving.
We zijn ons ook bewust dat etke opvatting
over het verleden en elke opvatting over
culturele identiteit slechts verbeeldingen
zijn. ln ieder tijdperk creëert men een
ander beeld van het verteden en een
ander beeld van zijn eigen relatie tot het
verleden. We nemen besluiten voor de
toe.komst en zien tegetijkertijd de betrekkelijkheid van ons eigen getijk. We kunnen ons daarom ook een voorste[[ing
maken hoe men in de toekomst ons. onze
daden en ons beeld van het verleden
anders zalwaarderen dan wilzelf.
ln het Rijksmuseum Twente zijn in het
kader van hl I J in de bestaande opste[ling van oude- en moderne kunst een
aantal ingrepen gedaan waarin dit dubbele bewustzijn tot uitdrukking komt.
Níet alleen de huidige cotlectie. ook de
waarderingsgeschiedenis van de co[[ectie wordt zo zichtbaar gemaakt.
ln de Kunstvereniging Diepenheim wordt
het begrip regionale identiteit in een
zowel bevestigende als ontregelende
presentatie onder spanning gezet.

Arnoud Ho[[eman
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zijn er.

blIJ

zijn aanbeland in de tijd waarin bJIJ zelf leven.

definitie van het woord definitie is: 'ln een hele nauwkeurige en geserreerde formulering
in één of twee zinnen aangeven wat er aan de hand is.'Dat is niet makkelijk en ldIJ
pretenderennietdatlrllJ datkunnen.Wel z[jnereenhelehoopkarakteristiekendietrJÏJ
ínteressant vinden en waar lrlIJ tegenop lopen als hlIJ ons afvragen wat typisch Twents is.
Maar dat zijn geen absolute als wel relatieve dingen.
De

Wanneer hebben

bJIJ de h uit

Twente gehaald?

hJïJ waren er, eeuw in eeuw uit.

I J woonden

in de keuken, telden het geld in de achterkamer, bewaarden vergeelde
papieren in het notenhouten kabinet en zagen het oude vertrouwde landschap als hll J een
blik wierpen door de ruitjes van de hoge ramen. De hoeve lag met de zijkant aan de weg,
een klinkerstraatje. Niemand kon voorbijgaan of het werd waargenomen en besproken onder
het eten. De familie rondom de tafel, op stoelen met biezen matten, licht voorover hellend
omdat door het aanschuiven de voorste poten meer gesleten waren dan de achterste op de
hardgebakken plavuizen, die generaties lang bestrooid waren met wit schuurzand. De
avonden waren kort, maar lang door weinig gesproken woorden.
lrl

[dIJ

bewaren onze koffiekopjes in de keu]enla.

At wisselden de gestalten, al veranderden namen en gezichten en gedachten, wat altoos
bleef was de hoeve. Oud, laag, gebogen onder het beschuttende rieten dak, vriendelijk
blikkend door kleine ruitjes. Boven het onderschoer lagen de eiken planken, waarvan de
doodskist der bewoners zou worden geti mmerd. Wie door de deuren van het onderschoer
naar binnen ging moest zich bukken en bracht zo een groet aan wat diep gerespecteerd
werd. De dood was deel van het leven. As t oewtied is, mu j goan. Doar dooj niks an. Zo
leefden hlIJ daar.

hlI

J

weten wel hoe de lamp boven de tafel hangt.

Poj, poj.

isja
joa
is nee
Joa
Naojoa is misschien.
Joa

Met veel plezier informeren hJIJ U over onze midwinterhoornavonden. Gezien het succes
van vorigejaren organiseren LJÏJ ook ditjaar weer samen met de midwinterhoornbloazers
de genoeglijke midwinteravonden. 0p de valreep van de winter naar het voorjaar heeft
iedereen behoefte aan licht, gezelligheid en lekker eten. De bloazers ontvangen U bij goed
weer op de brug bU de watermolen met een glaasje Deeps huppelwater. Daarna serveren
ltrIJ U een menu van huisgemaakte boerenpaté met gekonfijte zilverui$es en rozijnen,
hazenbout gesmoord in Trappistenbier op rode kool en aardappelpuree, mousse van mokka
met mokkaparfait.
De midwinterhoornavonden vinden plaats op7,'14 en 28 december om 19.00 uur. Het menu
kost 50 euro, inclusief het aperitief.
Halloween daar doen hJI J niet aan.

ldÏ J hebben ons café voor Halloween helemaal aangekleed. 0p de bar staan plastic ratten
díe elkaar in de staart buten, aan de muur hangen monsters die uit een schilderijlijst
kruipen, er hangen takken met dorre bladeren aan het plafond en tegen de muur staat een
WC met daarin een flikkerend lampje, een doodskop, slangen en een nepdrol. Allemaal
gekocht bij de groothandel. blIJ zijn er helemaal klaar voor.
ln ïwente leeft heel sterk de wens om dingen Twentser te maken dan ze zijn. tJ I J bouwen
nu meer huizen met een houten voorschot dan er ooit in de vorige eeuw hebben gestaan. Die
houten voorschotten worden gemaakt met niet gekantrechte planken, dusje kunt de vorm
van de boom erin terug herkennen. En dan worden ze ook allemaal blank gelakt, omdat het
eiken is en dat aan de buren getoond moet worden dat het eiken is. Honderd jaar geleden
krabde men zich wel tien keer achter de oren voor ze iets blank gingen lakken, vanwege het
onderhoud.

lrlÏJ

hebben de kleine ruitjes vervangen door groterezodat er meer licht binnenkomt. De
stukadoor heeftde buitenmuren witgestuukt en in de moestuin hebben [rJIJ een sauna
gebouwd. Die sauna was nog eerder klaar dan onze keul<en.

Als melaatsen liggen de boerderíjen nu in ons landschap. ln verbouwingen van enkele weken
hebben [dIJ verknoeid wat de eeuwen aan schoonheid hebben geïnvesteerd.

LIIJ zijn een ondernemend vol§e hoor,

blÏJ

zitten in de wachtkamer 1e klas.

ldÏJ

gaan een nachtje logeren bij onze tante in

Zwolleen'savondsnaardeschouwburg.HetiseeneindreizenmaarhllJ hoevenonsniet

[tIIJ moeten verschillende keren overstappen. Het'overstappen'
van onze bagage gaat vanzelf: daar zorgen kruiers voor.
Benieuwd wat hJIJ atlemaal meenemen voor een gezellig avondje naar Zwolle? Boven staat
een vitrine met de inhoud van onze koffer.
Naast ons in de wachtkamer staat de heer Bernhard Willem Blankenberg, fabrikant te
Haaksbergen. Hij gaat naar een zakenrelatie in Deventer, een zakenreisje dus. Onderweg
heeft hij mooi de tijd om de krant te lezen en wat schrijfwerk te doen. HU kUkt ongeduldig op
zijn horloge of de trein er nog niet aankomt.

te vervelen onderweg want

Als

trllJ

willen weten hoe het in Twente was, moeten

hlIJ nu in Graafschap Bentheim rond

gaan lopen.
Met de benaming'achter'n paol'duiden

LJIJ hier in Twente

de Duitse grensstrook aan.

hlIJ

als jongens onze eerste buitenlandse reis ondernamen en per fiets de grens
orcrstaken om Lage te bekuken, vroegen ldÏJ in ons allerbeste Duits aan een boerenvrouw:
Toen

'Wo ist hier die Ruine?'. Zij antwoordde: 'As dee Hollanders meer gin Duuts sprekt, dan kö'w
ze wal verstoan.'

AIs ldIJ Munster en Ahaus zien in hun intieme monumentaliteit, met hun prachtige
ruimtewerkingen, verkregen door pleÍnen, die als feestruimten in de stad liggen en voor de
schoonheid van Brugge niet onderdoen, 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 reservaat van landelijke bouwkunst. Maar ook hier kunnen trll J een sterke teruggang
bespeuren. De verstedelijking is daar de oorzaak van, maar niet in de eerste plaats, doordat
deze de boerengrond opeist. Veel sterker wordt de oude volkscultuur bedreigd door een te
geringe waardering voor de schatten, die het verleden ons heeft toevertrouwd.

hlIJ

hebben altijd alles aangepakt.

De boerderij waar m'n familie eeuwenlang in heeft gewoond is gesloopt en er voor in de
plaats hebben hlI J er een huis in Saksische stUI neergezet.

trlIJ noemen dat de categorie'oud gemaakt'. Dus het nieuwe huis is ouder dan het oude
huis. Uit neo-stulen opgetrokken, maar dat proces kan ook met streektaal of streekgebruiken
gebeurcn.
lrll J hebben een ver ontwikkeld streekbesef en dat ontbreekt bijvoorbeeld in Salland en
hJIJ moetenonsafvragenof datpositief isof niet.AlshlIJ zeggendatlrllJ uitTwente
komen zildaar een zekere trots in, maar het kan ook zijn dat bJIJ ons willen beschermen,
Dat hJI J in ons 'Twents zijn' iets vinden dat ons het gevoel geeft iets te hebben en iets te
zlin.
Van het midwinterhoornblazen, het vlöggelen, het klootschieten en het katknUpen kunnen
LlïJ alleen van het het vlöggelen zeggen dat het voortkomt uit een traditie die verteruggaat
en nog steeds gedragen wordt door de bevolking van Ootmarsum. Die andere gebruiken zijn

door de WV opnieuw leven ingeblazen. Het midwinterhoornblazen stamt uit dezelfde tijd
waarin in Brabant wat vastenavondgebruiken werden omgebouwd tot het 'oeroude' camaval.
Die gebruiken zijn in het begin van de vorige eeuw allemaal beschreven door noem ze maar
op; Elderink, ter Kuile, allemaal van die mannen en vrouwen die aan het begin van de
twintigste eeuw het Twentse leven in hoge mate idealiseerden.

Bij de plaatshebbende veranderingen voelen trlIJ de behoefte iets vast te leggen van het
verleden en het volkseigenaardige dezer streken. trlÏJ hopen daardoor de herinnering 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
heidevelden, waarop de scheper zijne schapen dreef, kenmerkten ons landschap.
Vasthoudendheid, ijver, een grote mate van gereserveerdheid, doch daarnaast blUvende
trouw waren eigenschappen van onze bevolking.
Honderd

jaar geleden werd in tal van boerenhuizen nog het handweefbedrijf uitgeoefend

en

kon men passerend het weefgetouw in de weefkamers horen klepperen. Dit geluid is
weggestorven, gelijk hlïJ ook niet meer den vrolijke slag van den dorschvlegel op de
leemen vloeren der losse huizen horen.

Als trlIJ het nu lezen is hetonleesbaar, die kwijlerigheid van'0, o, de oude grootmoeder zit
bij het open vuur en de rest werkt op het land'. ln werkelijkheid was dat zo prachtig niet. De
ooievaar had platvoeten, maar van de zestien kinderen vedronken er twaalf in de waterput.
De verschrikkingen werden volledig ontkend.
Twenthe, ons verleden, bodemgesteldheid, natuur en bewoners wijken af van het westeluk
deel des lands, in het bljzonder van Holland. De Saksische oorsprong en ras-eigenschappen
drukten tot voor kort hun stempet op ons als bevolking en doen dat in mindere mate ook
thans nog. Veelal is dat niet begrepen, waardoor het de bezoekers van buitenaf enige moeite
kost zich in Twenthe te verplaatsen en zich aan ons aan te passen.
Wanneer hebben

lrlIJ

de h uit Twente gehaald?

hlïJ hebben nietalleen een lange geschiedenis, lrlIJ hebben ook een lange geschiedenis
van historisch bewustzijn over ons cultuurgoed. Voor de opkomst van de textie! was het hier
arm, en wat rUk was zat in een aantal oude havezates. En die havezates zijn al heel vroeg in
stand gehouden. Wat LJIJ hadden in Twente is al vrij vroeg geconserveerd.

ln de omgang met geschiedenis vinden hll J in Twente altud interessant, dat men in Twente
monumenten ontzettend belangrijk vind, maar wel op het erf van iemand anders. Als het op
hun eigen erf staat zien ze het als rotzooi die in de weg staat. Dingen die echt oud zijn
hinderen ze vaak, maar wat ze maken moet wel oud lijken. Er zijn in Twente meer dingen die
oud lijken, maar oud gemaakt zijn, dan dingen die echt oud zijn en de belangstelling gaat
daar ook vaker naar uit dan de echt oude dingen. Dat komt ook in uitdrukking in budgetten.
Er wordt meer geld geïnvesteerd in het reconstrueren van dingen die er niet meer zijn, dan
het behouden van de dingen die er nog wel zijn, maar dreigen te verdwunen. Er zijn meer
zeventiende eeuwse molens gebouwd in Twente in de twintigste eeuw dan er in alle eeuwen
daarvoor samen gestaan hebben.

lrlIJ vragenonsafwathetspecifiekekaraktervanTwenteis,of

wathaaronderscheidende
eigenschappen zijn, en hoe dat karakter en die eigenschappen een rol kunnen spelen in het
ontwikkelen van een wenkend toekomstperspectief.

IrJIJ ons Twentenaren en
directdaarnaNederlanders.ïwentsisdetaal vanonsgevoel.AlshllJ emotioneelzijngaan
bJIJ meteen overop dialect. lntimiteiten uitdrukken kunnen LJIJ beter in hetTwents. Niet

hlIJ

voelen ons wereldburgers, maar in de eerste plaats voelen

alleen met woorden, maar ook wat betreft intonatie.
Het woord 'meisje' heeft in het Twents wel zeven varianten. Als een van onze kinderen iets
stoutsgedaan heeft, zeggen trlIJ deerne, want deerne is negatief, maarals ze gevallen is

zeggen

blIJ

wiefje kom maar hier, want wiefje is warm.

De laatste jaren is er een enorme herwaardering voor het Twents. Het is officieel als
streekdialect erkend en hlIJ hebben nu al bijna de hele b-1jbel in het Twents vertaald en ook
Jip en Janneke en Asterix en Obelix en Suske en Wiske.
En hier krieg trlÏJ kunnigheid an oonzn heald, den strieder Asterix, denjuust gangs wi! met
ziene leefhebberieje: de jach.
Onze kinderen heten Celine en Melisse.

tdIJ begonnen met lesgeven zei onze opvoedkundeleraar, je moetje accent
verdoezelen, anders krijgje geen baan en dus gingen tdIJ ABN oefenen metde
bandrecoder. Terwijl de stem het meest eigen is wat hJIJ hebben. blIJ vergaten datalle
textielbaronnen, alle van Heeks, alle Janninks allemaa! dialect spraken. De aankondigingen
in de kerk werden in hetdialect gedaan. Dat zijn UIJ allemaal vergeten.
Toen

ln oons Twents kOnt LJIJ schrieven: kaark, kerk, keark, koarke, kark, koaike, altied veur
datzelfde gebouw.
Zeagend is God, de Vaar van oonzen Heer Jezus Christus! Hee is de Vaar vol barmhertigheid
en'n God van alle vertreusting. Joa, Hee treust oons in aalns wat ons benauwt, zo dat Ll IJ
ok alle leu dee't in de benauwdigheid zit, treusten könt. Dat doo IJIJ met de vertreusting
dee lrlIJ zölf van God kriegt.

bij ons geen kerkgebouw te bekennen. Onze voorouders in het toenmalige
Saksenland waren heidenen. De geloofswereld beperkte zich tot verklaringen voor
natuurverschijnselen zoals donder en bliksem met Wodan als een soort oppergod.
Tot 1200 was er

Het gaat niet goed met de kerk in Twente. Niet meer zo goed als vroeger, zoals ldIJ
altemaal wel weten. Toch leeft de kerk nog steeds. Sterker nog: het geestelijk leven in onze
regio steekt ondanks de malaise nog altijd gunstig af bij de rest van Nederland. En er zijn
weinig regio's te vÍnden in Nederland waar de staalkaart van geloof en levensbeschouwing
zovee! variatíes vertoont als bij ons in Twente en de achterhoek.

Uf J werkten in Almelo bij Nijverdal ten Cate. LIIJ gingen naar hettoenmalige hoofd
personeelszaken, meneer Slettenhaar met de vraag of hij ons kon helpen met het uitbreiden
van onze kleine gebedsruimte in ons woonverbtijf. Meneer Slettenhaar was een man van
aanpakken en schakelde de huisarchitect van het bedrijf in en zo werd het idee geboren om
een echte moskee te bouwen. Op27 januari '1975 werd in Almelo het eerste nieuwe moslim
gebedshuis in Nederland door ons in gebruik genomen. Minister Boersma, verantwoordelijk
voor het gastarbeidersbeleid in Nederland, verrichtte de opening.
Er is altijd een grote samenwerking geweest tussen de lagen van de bevolkíng, dat is echt
uniek voor Twente. 0f de adel bemoeide zich met het volk, of de textielbaronnen met de
arbeiders, of de geestelijkheid met de parochianen. Er is altud het besef geweest dat trlIJ
niet zonder elkaar kunnen
Bij ons in Enschede is het grootste aantaljoden teruggekeerd na de oorlog. lrlÏJ hebben
hier ook een van de mooiste synagogen van Nederland. AIs enige gemeente heeft meer dan
50 procent, 53%, de oorlog overleefd. hlIJ hadden al een vluchtelingenraad want voor de
oorlog waren al die Duitse joodse vluchtetingen al de grens overgekomen die asielaanvragen
moesten hebben. Toen brak de oorlog uit en je had die grotejoodse raad in Amsterdam en
Sieg Menko, de textielfabrikant ging daar naartoe en die kwam terug en die heeft toen
meteen gezegd tegen z'n vrouw: zo, in Amsterdam zienze me nooit weer, [df J gaan het hier
anders doen. Hier zijn hlIJ vee! eerder met onderduiken begonnen. Ze hadden een soort
plot, niemand wist precies wat de ander deed, maar ze hadden een bevriende politieagent en
die meldde als er eenrazzia aankwam, dan werd die dominee ingeschakeld en die zorgde
voor onderdui kadressen.
Ons huis staat open voor iedereen.

kennen een dominee die in de oorlogjoden had geholpen en het na de oorlog voorde
NSB-ers opnam,

trlIJ

trll J waren protestant en mijn moeder had een katholieke vriendin wier naam bij ons in
huis niet genoemd mocht worden.

trlIJ in Enschede hebben het over Hengeler weend, zeg maar gebakken lucht uit Hengelo,
want ze hebben het daar flink achter de ellebogen. Ze zijn niet wat ze doen. Ze gaan in het
pak naar werk, maar op de fabriek trekken ze wel gewoon de overall aan.
Jammer voor dat u speciaal uit Amsterdam komt, maar u kunt maar beter van ons
aannemen dat er vandaag niets mogelijk is. U bent wel erg van het korte gebed en de Iange
metworst.
Dus als u nu zou willen vertrekken, u kunt ons beter nu niet lastig vallen en rechtsomkeert
maken.

LIIJ

zijn wantrouwig ten opzichte van onbekenden, weinig uitbundig in ons gedrag, zuinig
met geld en woorden en fatalistisch.

ldï J zijn minder goed van bevatting en kortaf in het spreken, wat wellicht een gevolg is van
de aangeboren eigenschap dat we ons moeilijk kunnen uitdrukken.

UÏJ
bJ

ïJ

trlIJ

zijn klein, tanig, hebben grote oren en een wantrouwende blik.
zeggen altijd: Ga maar een beetje achteraan zitten, dan val

je er van vooren niet af.

dansten de Driekusman, de Pierewiet, de Peerdesprong en de Haokseberger.

Maar de romantisering van ons verleden duurt inmiddels ook al honderd jaar, dus dat
kunnen lrll J dan op zich ook alweer typisch Twents noemen.

lrlIJ

gebruiken pittoreske gebouwen veel voor bruidsreportages.

Wat LJIJ nu steeds romantisering van het verleden noemen noemt Walter Benjamin'Die
Geschichte zerfàllt nicht in Geschichten, sondern in Bildern'. Dat onze geschiedenis in
beelden wordt vastgelegd. Het zijn verbeeldingen als allegorieën voor het veel complexere en
onorrerzichtelijke geheel wat door de tijd voorbijgaat.

LIIJ

ontkomen niet aan generaliseringen.

trlIJ zijn aanbeland

in de tijd waarin we zelf leven.

Het iseen stuk recreatie en ontspanning. Als het een beetje goed weer is spreken hlIJ met
vrienden af om die route te lopen. En het is leuk om alle verschillende midwinterhoorns te

zienentehoren.Sommigezijnwel anderhalvemeterlang.lrlÏJ lopen, ldIJ luisterenen
hlIJ kijken naar dat oude gebruik. brIJ drinken een borreltje en een enkele keer wordt er
erwtensoep gemaakt. Het gebeurt in klederdracht maar daar moet je je niet teveel bU
voorstellen. Het kostuum van de mannen is vrij somber. Ze dragen een pet die je niet echt in
Amsterdam tegenkomt ofzo. De vrouwen staan er dan bij en die hebben zo'n knipmuts op,
maar vrouwen blazen niet.

ldIJ kunnen niet zeggen datde knipmuts typisch Twents is. Zij werd van Groningen tot in
Brabant gedragen. Toch heeft de knipmuts zich in Twente ontwikkeld tot het hoofddeksel dat
met de Twentse streekdracht geassocieerd wordt.
Het hing soms ook gewoon af van de kwaliteit van de maker. Er is een verhaal bekend,
historisch waar, van een mutsenmaker die de knip niet plat kreeg, ze stonden allemaal
omhoog en toen zeiden die vrouwen, dat vinden hlIJ niet mooi, maar ze konden niks doen
want er was geen andere mutsenmaker en toen liep het hele dorp dus eigenlijk met mislukte
mutsen rond.
Wat bij ons toptooi was, dat is niet te vergeluken met wat er in Zeeland en Friesland en
Hoorn en West-Friesland gedragen werd aan goud, zilver en kant. Ons goud was van dat hele

dunne filigraangoud, dat kun je zo in je handen verpulrreren. lrJIJ hebben ook geen grote
oorijzers gehad, wat die Friezen op hebben, van die gigantische gouden dingen waar dan nog
zo'n muts overheen gespannen was, zoals in die vissersdorpen rond de Zuiderzee, die heel
erg rijk waren. Het heeft absoluut met geografie te maken en met de sociale
omstandigheden die daaruit voortvloeien. ltJIJ hebben voornamelijk zandgrond en
zandgrond is arme grond. ln Salland zitje al over de heuvelruggen en heb je de rivieren, dus
daar is het al anders.
Zand en klei is een verschil.
Burger en boer is een verschi!.
Protestants en katholiek is een verschil.
Boer en knecht is een verschil.
Rijssen, dat is net zo'n religieus bolwerk als Staphorst. Tot in de fabrieken aan toe gingen ze
daar in klederdracht. Dat kunnen trjIJ ons nu niet meer voorstellen. Er waren zes of acht
verschillende schorten voor zware rouw, lichte rouw en verloving en noem maar 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 tijd een enorme tegenstelling stad
en platteland. In de stad was allang verdwenen wat twintig kilometer verderop nog bestond.
Dat n zeagn van God, ook in de komnde tied, mag rUsn op alle leu dee wont, woarkt en leat
in oonze stad Riesn

Nu kunnen

lrlIJ

aan de kleding zien waar

trrIJ

bU

willen horen terwijlje vroeger zagwaar

je bij hoorde.

Er werd niet over gelogen, en er werd niet mee gespeeld. Bij rouw hoorde
zwarte crcpe en houten zwarte kralen. Het mocht niet glimmen. Als je in de rouw was zag je

dat aan watje droeg. Als tdÏJ vandaag ons leren bomberjack aantrekken zijn LIIJ stoer en
morgen weer koket op hakken in het mantelpak. Vroeger hadden hJIJ die keus niet.
Dat onderscheid tussen platteland 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 Twentse industrie afkwamen. Dat is een enorme migratiestmom
geweest. De secularisatie kwam daardoor veel eerder op gang, er waren veel mensen uit
andere culturen, Friezen, Drenten, Groningers, en bijna allemaal socialisten. Enschede is

altijd een Pvda-gemeente geweest.
Díe fabriek dat was geen schande. Je had de oudste zoon, die kreeg de boerderij en de rest

van de kinderen moest ook wat en die kwam vanzelf in de fabriek. Er was gewoon geld en zo
konden hlIJ op een nette manierons geld verdienen. En of dat nou in de havens van
Amsterdam was of in de textiel in Tilburg, of Regout in Maastricht, die verhoudingen waren
overal hetzelfde en dan viel het bij ons vaak nog mee door de soms verlichte ideeën van de
fabrieksd irecteu ren.

bJïJ dachten,dietextielindustrie,diestaatalsdebankvanEngeland.Ditgaatnooitkapot'
Mooi niet.

LlÏJ

gingen met duizenden tegelUk de ww in.

jarenlang de kat uit de boom gekeken
omdat Enschede niet genoeg koopkracht had voor het bedrijf.

hlI J krijgen nu pas een Bijenkorf. De Bijenkorf

heeft

Zoals de opkomst van de industrie zo'n verwoestend effect heeft gehad op het generaties
lang gevormde Twentse Ieven, zo is de textielindustrie zelf ruim honderd jaar later ook weer
verwoest. Dus de opkomst en de ondergang hebben tdIJ even traumatisch ervaren. Het had
in ieder geval even verstrekkende 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.

werden hierom de haverklap gebeld van'Alle dossiers liggen in decontainer, lrlÏJ
gooien ze nu weg. Als je interesse hebt moetje ze nu eruit komen vissen', of 'Er gaan
machines weg, als je ze wil hebben moetje ze nu ophalen anders worden ze verschroot' en
zo is er dus in grote haast en zonder veel richtlijnen een collectie ontstaan, die tlIJ nu nog
steeds aan het ordenen zijn. lrlïJ hebben ruig verzameld. Maar op het moment datje al dat
spul hebt opgenomen hebben de objecten een muselae status en die kun je niet zomaar weer
weggooien. LIIJ hebben bijvoorbeetd honderd directiestoelen, daarvan moeten hlÏJ ons
afvragen of het het waard is om ze alle honderd te behouden. [rJÏJ hebben ook deuren uit
een kastenwand van een fabrikantenvilla.

lrlIJ

Wat ons bevreemdt aan de nadruk op de textielindustrie is dat het maar gaat over een
periode van honderdvuftig jaar, terwijl Twente een bewoningsgeschiedenis van ongeveer

vierduizendjaar heeft. Die hebben allemaal hun sporen achtergelaten, bijvoorbeeld de grote
essencomplexen, de belangrijkste ervan liggen in Twente. Een es is een bult, in een van de
ijstijden ontstaan, en in de loop van de tijd is er over die geologische ondergrond een
cultuumndergrond gegroeid. De cultuurondergrond noemen we het esdek. Het is een vorm
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. ln
die vierduizend jaar is detextiel slechts een oprisping van honderdvijftigjaar. Er zijn andere
dingen ook opgekomen en toen weer weggegaan, maar dit is toevallig heel dichtbij, dus het
krijgt veel nadruk, maar in een geologische tijdstabel is dat helemaal niks. Daar is die
bewoningsgeschiedenis op zich al een vijf voor twaalf-verschijnsel. In de bodem worden
haaietanden gevonden die erop wjjzen dat Twente onder water heeft gestaan. Alsje over
zulke tijdsschalen praat kunnen de accenten in Twente wel eens heel anders komen te
liggen. Vooral omdat veel van die sporen in het landschap terechtgekomen zijn en het
landschap een hele dominante rol speelt in wat LJIJ nu leuk vinden aan Twente is de
introductie van zo'n tijdsschaal ook interessant om tot criteria voor de toekomst te komen.
Wat lrlï J nu mooi vinden aan het Twentse landschap is voor het grootste dee! niet ouder dan
tweehonderd jaar, maar bij de verandering uit die tijd zijn wel de karakteristieken, de
eigenschappen van de ondergrond, hoog, laag, water, droog, zand, klei, veen enzovoort
steeds het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling. Je haalde het niet in je hoofd om op
een natte plek te gaan bouwen. Ja, watermolens, maar verder niet. Je bouwde altijd aan de
rand. Laag gebruikten hlÏJ voor hooilanden en op de hoge plek zat de akkerbouw.
Hoogtelijnen zijn dus ongelofelijk belangrijk. Vroeger bouwde niemand op een es, dat kwam
niet voor. En dat is nu anders. Daar trekken hlI J ons nu geen ene donder van aan.
Dat zieje aan de problematiek rond de Usseler Es. De Usseler Es is de grootste es van
europa. Die es is altijd belangrijk gevonden en daarom liggen daar ook geen buitenplaatsen
van de textielbaronnen. Het is altijd een legendarische plek geweest in de geschiedenis van
Enschede en Twente, maar het is natuurlijk we! een open plek. Je bemerkt zo'n es alleen
maar doordatje met de fiets soms een heuveltje afgaat en soms omhoog moet trappen. En
nu zit de gemeente Enschede klem. Doordat er zo ontzettend veel buitenplaatsen zijn
aangelegd met wat we nu noemen 'natuur', maar wat in wezen ook in cultuur 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
geschiedenisdingenheeftaangelegddietrJlJ nudemoeitevanhetbehoudenwaardvinden.
Terwijl de stadsgrenzen van nu stuiten op de oude buitenplaatsen, waarvan de toenmalige
eigenaren ze hebben aangelegd hebben om buiten te z.tjn, maar die dus ook geen
buitenplaats meer zijn. En nu roept iedereen dus plotseling natuur! Mag niet! Voor ons zijn
het eigenlUk allemaal cultuurgebieden omdat ze gewoon zijn aangelegd, maar goed, ze
hebben nu een natuurwaarde. Dus vanzelf, als je aan alle kanten van Enschede'de natuur'
tegenkomt en de es is de enige open ptek, ontstaat er een afweging. Wat wordt er op dit
moment in de maatschappij belangrijk gevonden; natuur, of cultuur? De geologische en
natuurhistorische waarden van een open landschap, of de natuurwaarden die rond die oude
buitengebieden van Enschede zitten? Dan is het antwoord, ldI J 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 dieje wel vakertegenkomt in Twente.

Al die buitenplaatsen zijn begonnen met een theekoepel. Het begint altijd 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 koepel, soms ergens anders. Voor de directe omgeving
van dat huis wordt de tuinarchitect ingeschakeld. ln Twente is dat heel vaak Tersteeg, of
Springer. Maar in de wijdere omgeving van het huis wordtjuist het karakter van het
landschap als uitgangspunt genomen. Het wordt niet aangeraakt. Het Iandschap wordt zelfs
vaak gekozen vanwege dat typisch Twentse landschap. De Eekhof in Enschede is bijvoorbeeld
het Ieukste voorbeeld. 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 stuKie hei met een kikkerpoel,
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 restaurant geworden waar hJf J laatst nog gegeten hebben. Zodoende had hij
dus ook nog uitzicht op wat hij een typisch Twentse boerderij vond. Die textielbaronnen
hadden dus een scherp beeld van wat Twente was, van wat eigen aan de Twentse cultuur was
en ze zochten plekken waar ze al die elementen samen konden brengen en dat konden
cultircren, bestendigen en overdragen. Zozijn de Twentse landschappen dus in een vroeg
stadium behouden gebleven. Dat is gebeurd met een heel specifiek beeld wat de toenmalige
partuen specifiek Twents vonden. ZU stelden ook de geschiedschrijvers aan. lemand als
Dingeldein die de geschiedenis van Twente heeft opgeschreven is voor een groot deel betaald
door de textielmannen. ook richtten z-rj de musea 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 z'n 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 Twentenaren nu zeggen dat hun nadrukkelijke Twentse cultuur is, is dus op een
dergelijke manier geconstrueerd met geld en ideeen van die textíelbaronnen. Ze brachten
enorme veranderingen, maar hadden een scherp oog voor wat hun industrie vernielde. Zij
zijn dus heel bepalend voor de geschiedschrijving geweest en zo is het altud geweest. Wie
het getd had kon de geschiedenis naar zijn hand schrijven. De geschiedschrijving gaat altijd
over de heldendaden van diegenen die de baas zijn.

[JIJ makennuregelmatigexcursiesvooreenprojectwatwesamenmetdeprovincie

Overijssel doen naar het Escherpark in het Ruhrgebied, waartien jaar lang een economisch
gemoti\eerd project heeft gelopen, om werkgelegenheid en nieuwe functies naar het gebied
te brengen nadat de staalindustrie was verdwenen. Ïien jaar lang is dat een heel intensief
project geweest om daar nieuwe economische dragers in te brengen. Veel ICT en
dienstensector, maar ook zonne-energie. Vooral in die oude industriegebouwen.
Uitgangspunt is daar geweest om oude complexen te hergebruiken. En in Twente is de
meeste industrie gesloopt voordat de gebouwen om hun unieke eigenschappen en
kwaliteiten gewaardeerd kon worden.

IrJIJ relatief veel nieuwbouw in de binnensteden hebben heefttwee oorzaken. Ten
eerste de sloopziekte uit de jaren zestig die door heel Nederland gewoed heeft en ten tweede
Dat

hebben lrlïJ in de oorlog een paar fikse bombardementen gehad omdat de geallieerden
dachten dat ze al boven Duitsland vlogen.

ln de gemeente Russen hebben LJIJ het behoud van dejutefabrieken van Ter Horst
gepropageerd.Ze maakten jute zakken en de tragiek was dat ze dat bleven doen, toen het op
de Filippijnen al veel goedkoper gebeurde en lrlIJ hier al lang waren overgegaan op plastic
zakken. Ze zijn niet met hun tijd meegegaan, gingen failliet en het was compleet
onbespreekbaar om dat gebouw overeind te houden, om te streven naar hergebruik. Ze
hebben een prachtige fabriek gesloopt met zogenaamd Engels werk, zo'n fabriek met
daklichten en gietijzeren kolommetjes en hebben daar vervolgens een Albert Heijn
neergezet, wat niks anders is dan een hal met hetzelfde volume als de hal die ze net
gesloopt hadden, alleen dan zonder bovenlichten. Want Albert Heijn heeft geen bovenlichten
nodig, die hangt gewoon ïL-balken op.
Terwijl hlIJ graag zouden zien dat Albert Heijn die oude fabriek had hergebruikt, dan
hadden ze nog een overdekte parkeerplaats gratis erbijgehad. Zo denken hJIJ daar nu over,
maar toen was het roepen in de woestijn. De tragiek is dat de meeste dingen eerst moeten
verdwijnen om het unieke ervan te kunnen gaan waarderen.

0p de plattegrond van Enschede is het centrum een eitje, dat noemen trlIJ ook zo.
Daaromheen is de industríe gebouwd en daaromheen pas de buitenw-rjken. Dat is hee!
karakteristiek voor onze stad. Vandaar ook de grote planologische problemen toen de
industrie plat ging.
Door het wegvallen van de textiel zaten [rJIJ jarenlang met een enorme hoge werkeloosheid.
0m de economie op te vuzelen is de UT opgericht, die wel werk verschafte, maar 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 artikel 12-gemeente werd, dus failliet verklaard werd.

ldïJ

hadden laatst een mevrouw hier met een Gronings accent en die vroeg is dit nou de
rampplek? Toen zeiden IrJIJ nee, dit is de stadsvernieuwing. Er is nooit zo over nagedacht
over de nieuwbouw, altijd korte termijn, nieuwbouw, slopen, nieuwbouw slopen. En nu is in
Enschede helemaal het hart eruit door de stadsverniewing. Een gigantische puinhoop.

lrlïJ hebbensteedswethoudersdieEnschedegebruikenalsspringplank,naarpostenínhet
westen. tdIJ zijn net een leuke grote gemeente als voorbereiding op het echtgrote werk in
Amsterdam of Utrecht of het pluche in den Haag.
Achteraf, als je nu ziet hoe LJÏJ er uit zijn gekomen, dan kunnen lrlIJ van onszelf zeggen
dat hJIJ dat niet slecht gedaan hebben. Twente is heel veerkrachtig geweest. De meesten
van ons hebben elders werk gevonden en lrJÏJ hebben heel gauw een omschakeling
gemaakt naar dienstverlening, transport en nieuwe technologiën.

hlïJ

laten zien hoe de sociale structuur van de wereld ingrijpend aan het veranderen is door
de mogelijkheden van de informatietechnologie. Die technologie maakte de opkomst mogelUk
van wereldwijde netwerken, waarin individuen, bedrijven en instellingen met elkaar
verbonden zijn. trlIJ zien twee belangrijke gevolgen van deze technologische sprong. De
eerste is het ontstaan van een economie op wereldschaal. Het is een economie die de wereld
voortdurend afgraast, op zoek naar nieuwe productie- en consumptiemogelUkheden. Een
economie waarin voortdurend wisselende en flexibele ketens van bedrijven en instellingen
worden gevormd. De schakels in de keten vullen elkaar aan, 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.

Diekleinerebedrijvenendieflexibiliteitzijnnujuistweerheel handig.AlstrlÏJ kijkennaar
de grote ontwikkelingen in de wereld zouden hlIJ niks gehad hebben aan al die
textielfabrieken en machines en voorraad. Die industrie is op het goede moment ingestort. ln
de netwerkmaatschappij zou die industrie een blok aan het been geweest zijn.

Tegenover de integratie van de economie op wereldschaal staat het tweede belangrijke

gevolg van de informatietechnologie: ln 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 diep ingrijpt in het dagelijks leven van

demensen.Maar,toeval of niet, bJïJ hebbenhieraandeUTeengrotegroepnavolgersvan
Manuel castells. LlÏJ hebben netmet studenten castellsgelezen. Hij zegtergens: 'ln a
world of global flows of wealth, power, and images, the search for identity - collective or
individual, ascribed or constructed - becomes the fundamental source of social meaning. It's
an irony of how globalized flows on the one hand lead to a redefinition, a reassertion of
identity in localities.'

lrlÏ J zijn gewend om te leven met een continue ambivalentie over onze identiteit.

lrlÏJ zijn ons ervan bewust dat elke opvatting over het verleden en de daarmee verbonden
culturele identiteit verbeeldingen zijn die niet in het leven geroepen zijn om het verleden
naar waarheid te reconstrueren, maar als beeld te functioneren in de tijd die lrlIJ de onze
noemen.
lrJI

J

noemen dit soort boe\jes groeidocumenten.

lrlIJ

gaan ervan uit, dat we zijn opgebouwd uit twintig, dertig, veertig identiteiten,
waartussen blIJ kunnen switchen zovaak lrlIJ willen. Duswaarom zouden LIIJ ons dan
niet een Twentse identiteit aanmeten? En daar hoef je helemaal geen Twentenaar voor te zljn.
Van Deinse was een Zeeuw, maar hij heeft wel het Twentse volkslied geschreven.

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend bee(e het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (2x)

je hier rond de kersttud komt, in de buitenwijken van Enschede, kun je de
midwinterhoornsoveral omjeheenheel veel horen,maaralstJlJ hetaanonzeouders
vragen, schudden ze hun hoofd en zeggen, dat was in onze tijd helemaal niet.

Als

De rookwolk, die stijgt aan de horizon op
Die wijst ons de nijvere steden
Met mensen arbeidzaam en degelijk, bewoond
De zetels van 't krachtige heden

Daarbuiten in boerschap op heide en veld
Daar wordt nog de sage en 't sproo§e verteld
Daar rust de Tubanter in 't heuvelig graf
't Verleden naast 't heden van Twente (2x)
Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club,
Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club, jajaja
En op oudjaarsavond,
is in Twente geen feest,
want ze hebben geen vuurwerk,
dat is al geweest!
hebben een sollicitatiebrief naar ffax gestuurd en gezegd dat lrJÏJ ook niet kunnen
voetballen, maar dat hlÏJ dat wel voor de helft van het geld willen doen.

tdIJ

Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club.
Feyenoord is onze glorie, Feyenoord is onze club, jajaja
Deutschland Deutschland,

ïwente hoort erbij,
Twente hoort erbij,
Twente hoort erbij

Als

ldIJ twee uur in de auto willen zitten, rijden lrlIJ

liever naar Keulen dan naar

Amsterdam.

tdIJ wandelenhierindeomgevingengaanongemerktdegrensover. hlIJ drinkenergens
KaffeemitKuchen,prateninhetzelfdedialectengaanweerterug.NamendiebJlJ als
Twentse famitienamen zien kom je nog tegen tot voorbij MUnster. ln hotelkamers liggen
plattegronqjes van de euregio. Er is net een nieuwe spoorlijn aangelegd waar overheen sinds
twee weken weer een trein van Enschede naar Gronau rijdt.

ldIJ hebben hier natuurluk vliegveld Twente, maardie vliegen alleen op Faro, Barcelona,
Heraklion, Las Palmas, Lourdes en Palma de Mallorca en niet op lbiza, maar in MUnster
hebben [dIJ ook een vliegveld wat wel op Ibiza vliegt. [lIJ gaan hier de snelweg op via
0ldenzaat en rijden in een half uurtje daar naar toe. Het is een heel mooi vliegveld en je kan
de dag van tevoren al inchecken enje mag nog roken aan boord.
Duitse stewardessen vinden

hlIJ

ook veel aardiger.

Er is na de vuurwerkramp meer geld gekotnen uit Duitsland dan uit Hengelo of Almelo. In
Gronau en Ahaus is de hulp geweldig geweest, elke Duitse bakker had brood waaruan één
mark naar Enschede ging. En overal fooienpotten en zo. De Duitse brandweer was eerder op
de rampplek dan de hulptroepen die uit Zwolle kwamen.

UIJ

vielen onder de bisschop van Miinster. Pas na de Napoleontische tijd, door
invoerrechten gedwongen, ging Twente meer handel voeren met het westen van Nederland.
Door de twee wereldoorlogen en het Duitslandbeeld daarna, is dat verstoord geweest. Maar
nu komt dat terug. De weretd wordt toch steeds groter en een landengrens telt eigenl'ijk niet
meer. Dat hersiel van de regionale betrekkingen tussen Twente en het Duitse achterland is
veel authentieker dan dat hele midwinterhoornblazen en klootschieten bij elkaar.

Als UJIJ moeten samenwerken met Amsterdammers en hlIJ sprcken in Amsterdam af, dan
beginnen we om negen uur 's ochtends. Dan moeten LII J heel vroeg ons bed uit, maar dat
doentrJIJ gewoon.MaaralsbJlJ metdieAmsterdammershierafspreken,ishettienuur
op z'n vroegst. Van Amsterdam naar Twente is het blijkbaar veel verder dan van Twente naar
Amsterdam. Als zij denken dat achter de lJssel alles met kranten is dichtgeplakt, laat ze dat
dan maar denken. [rJIJ vinden het wel prima zo.
God schiep uit gouden korenaren de Drenten en de Twentenaren

en van het kaf en de resten de mensen uit het westen!

uit de gouden aren de Twentenaren, en uit de rommel en de resten de mensen uit

God schiep

het westenl
Uit het koren en de aren schiep God de Twentenaren, van het kaf en de resten de mensen uit
het westen!
De wijzen kwamen

ÏJ

uit het oosten en uit de resten schiep God de mensen uit het westen!

met hun door het Amsterdamse bos en dan zeggen ze goh wat mooi hé.
Terwijl half Amsterdam daar loopt, de Boeings bovenje hoofd en drie snelwegen om je heen
razen en dan denken bJIJ was het maar minder mooi, maar stil.
Dan lopen

td

hlf J zoeken rust.
Hoe groter de wereld, hoe meer we verlangen naar ons eigen plekje, ons eigen

berkenboompje. Dat is geen verengend of racistisch gedachtegoed, maar het heeft te maken
met de behoefte aan rust. Rust om je heen en rust in je kop. lllÏJ worden overspoeld met
informatie. lrlIJ hebben live de vliegtuigen het WïC in zien vliegen, terwijl het duizenden
kilometers verderop gebeurde. Je hebt zo'n behoefte aan je eigen plekje met je eigen clubje.
Alsje geen heim hebt raakje ontheemd, raak je op drift, word je gek.

tekst: Hoe groot is de wereld?
groot
en
ver
weg
is. Achter al het nieuws zit
het
belangrijk
als
Nieuws is niet alleen maar
een persoonlijke wereld. Een wereld die draait om verdriet, geluk, humor, haat, vriendschap
en liefde. Je kuntje daarom afvragen hoe groot de wereld eigenlijk is. LIIJ hebben daar oog
De Twentsche Courant Tubantia adverteert met de volgende

voor.

Folkloriseren hoort bij vooruitgang. Geen mens kan voortbestaan als ongeleid projectiel of
losgeslagenboei.EnatsergeenhouvastismoetenlrllJ datzelf maaruitvinden.
Vroeger was geschiedenis en het bezig zijn metje wortels iets voor oude pijprokende

mannendiewachttenophundood,maardatisnietmeerzo.ltJÏJ treObenhiereenjongen
van twintig rondlopen die zich bezighoudt en driftig meedoet met wat genealogen aan het
uitzoeken zijn. Wiezijn blIJ? Waar komen ldÏJ vandaan?Waarom deden ldIJ dattoen,
wat valt daar van te leren, moeten hJIJ dat behouden of integreren?

uit een fusie tussen de 0udheidkamer Twente, die ongeveer honderd jaar
geleden is opgericht, en de Twente Akademie. De Oudheidkamer was een heel chique
organisatie, heel ambitieus, opgericht door onder anderen Van Deinse, de naamgever van
ons huidige instituut en van Heek, de grondlegger van het Rijksmuseum Twenthe. Beide
collecties hebben jarenlang bij elkaar in een gebouw gezeten en in dietijd was negentig
procent van het beleid gericht op exposeren. Het imago was een beetje van oudere heren, die
zich bezighielden met het cultureel erfgoed en als je met hen sprak het stof uit hun gouden
tanden lieten waaien. Studie was minder belangrijk. De Twente Akademie is in de tachtiger
jàfën opgericht en dat was gericht op studie, het uitgeven van boeken, het organiseren van
télfh§én et cetera. Het stimuleren van de streektaal kwam er later bij.

trll

J zijn ontstaan

lrll J hebben een reiskist voor als schoolinstellingen ons vragen, met'èen aanta.l vaste
voorwerpen. Iets van kleding, iets van prenten, iets van documentatie, van alles wat.
hJIJ vinden dat het onderwijs ook naar z'n eigen omgeving moet kuken, omdatje daarmee
de lesstof ontzettend verrijkt. Je plaatst abstracties in de concrete omgeving en dat wekt de
nieuwsgierigheid op. Alsje gehoord hebt bij geschiedenis dat mensen op de brandstapel
gingen omwille van hun geloof en hJIJ vertellen met naam en toenaam dat er in Delden zo
twee vrouwen verbrand zijn heb je daar onmiddellijk meer beeld bij.
H€t geschiedenisonderwijs laat al decennialang te wensen over. Er wordt zo benadrukt dat je
in het nu leeft, dat is ook wel zo en [rJIJ moeten vooruit kijken, maar dan moetje wel weten
waar je vandaan komt, zodat je tenminste niet dezelfde fouten maakt. tedereen maakt fouten,

maar laten

hlIJ

dan tenminst€ niet dezelfde fouten maken die al een keer gemaakt zijn.

lrlïJ hebben vorige week een modeshow gezien van jonge studenten met kledi$g die
gebaseerd is op de stoffen en technieken van vroeger.
Eigenlijk zitten LJIJ nog in de beginfase van onszelf op de agenda te zetten.

tik van de separatistische molen mee gekregen.
Niet zoals op de Balkan of in Catalunya, maar 'Zwolle', dat is voor hun het politieke bestuur
dat buiten Twente geplaatst is en dat steekt altijd een beelje. En 'Zwolle' kan zijn de
provincie Overijssel, de afdeling milieu, of ruimtelijke ordening, of cultuur, dat is allemaal
'Zwolle'. Maar het kan ook de welstandscommissie zijn, die helemaal niet bij de provincie
hoort en net zo goed in Enschede of Hengelo gevestigd had kunnen z'tjn. Alles wordt gelijk
getrokken in een vaak terugkerende reactie van 'Zwolle vind het weer niet goed'. 'Zwolle' is
wat dat betreft een soort klein Den Haag.
Ze hebben in Twente ongetwufeld ook een

Er zljn twee politieke operaties geweest in de afgelopen vijftien jaar om van Twente een
zelfstandige provincie te maken. Dat heeft met twee dingen te maken: het idee dat Twente
een entiteit is en daarbij de eigen bestuurl'rjke boontjes wil doppen en niet afhankel'tjk wil
zijn van 'Zwolle'. Dat is een spanningsveld watje 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. Ze reizen allemaal eerste klas
en bekokstoven daar informeel wat er gaat gebeuren.
Globaal betekent de scheiding tussen protestants en katholiek dat aan de linkerkant van de
provincie de overheid door God overje gesteld is en je dus de overheid gehoorzaamt en aan
de rechterkant van de provincie, vooral in Twente, dat de overheid gezien wordt als iets om te
ontduiken. ln Twente kost het aanwijzen per monument ongeveer tweeduizend gulden per
jaar. Dat geld moeten hJÏJ de eigenaar geven voor onderhoudskosten. ln Genemuiden kost
datzelfde ongeveer honderdvijftig gulden. Ze voelen zich vereerd dat de overheid hun huis als
monument wil zien en declareren een pot verf voor het onderhoud wat zezelf doen, terwijl
de Twentenaar een schilder inhuurt met het idee dat de overheid toch betaalt.

lrlIJ

moeten bellen naar een nummer en dan hoorje meestal datje niet bij de eerste
honderd gegadigden bent, terwijlje bij de eerste vijf moet zijn om een kans op een woning te
maken. En als je er een krijgt maakt het niet zoveel uit ofje een kamer van 850 of 1250
gulden neemt, want bU die dure woning krijgen LIIJ zoveel huursubsidie dat het net zoveel
kost als die goedkope woning.

ldIJ hebben nu een jaar verkering dus nu hebben Uf J een etenue georganiseerd zodat de
wederzijdse ouders elkaar kunnen ontmoeten. Ze bleken elkaar al te kennen van het
stropen. Mijn Opa deed het ook al, die heeft er nog voor in de bak gezeten. H'rj had reeln
gestrikt. Die beesten sterven geen leuke dood.
ldIJ

zuupn veel.

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

bJIJ hadden een diepvriezer van wel drie en een half tot vier meter

breed.

M'n oom heeft een stuk grond van vijftig bij honderdvuftig meter, waar hJIJ met de hele
familie aardappels op zetten. hlÏJ neOUen zelf één rij van honderdvijftig meter, omdat we
met z'n tweeèn zijn, maar m'n neef heeft drie kinderen en die hebben drie rijen. Dan hebje
in september voor de hele winter aardappelen. En als je rooit kom je vaak vuurstenen en
potscherven tegen. Aardappelen die hJIJ zelf van eigen grond halen smaken anders dan
anonieme aardappelen uit de supermarkt.
Het probleem is nu, dat m'n vriendin niet gelovig is.Ook later als hJIJ 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 zijn dan openbare scholen.

UfJ

zijnertegendaterinTwentetegenwoordigmaartepasenteonpaskrentwenwegge

wordt geserveerd.

De Oudheidkamer is toen samen met de Twente Akademie opgegaan in het van Deinse
lnstituut. [dIJ vinden het sputig dat ze nu geen eigen tentoonstellingsplek meer hebben.
Natuurlijk moeten ze een plek hebben, maar niet bij ons. Er bestaan nu plannen om het van

Deinse lnstituut samen te voegen met het museum Jannink en het Natuurmuseum en dat
museum zou dan Environ gaan heten. Het Environ moet een sterk regionaal georiènteerd
museum worden waar de cultuurgeschíedenis ín brede zin en de geologische geschiedenis in
één museum in beeld wordt gebracht. Zo'n streekeigen tegenhanger zou voor het
Rijksmuseum ook goed zijn. Het maakt het onderscheid veel duidelijker. A!!een, de plannen
liggen aljaren op een bureau in Den Haag,
Todra er welvaart is hebben mensen

tijd en geld om te kUken naar het cultureel verleden. ls

er geen welvaart, dan valt dat als eèrste weer af, dan is er geen belangstelling voor. Drie,vier

jaar geleden kwam van der Ploeg met allerlei drempelverlagende cultuurmaatregelen. Nu
gaat het slechter met Nederland en dus gaat dat weer als eerst op de schop. Er zijn weer
ontslagen, werktijdverkortingen et cetera. et cetera. Een diepere oorzaak is er niet. Welvaart
ís geld en geld is aandachtvoor het behoud van het verleden. Alleen als lrlI J rijkzijn,
hebben lrIJ tijd voor Twente.

lrlIJ

ook nog de collectie'Wild in de natuur'. Een van de van Heeks, G. J. van
Heek, noemde zich in een adem jaag- en natuurliefhebber en liet een gigantische
verzameling schilderijen na die betrekking hebben op wild en de natuur. ln 1953 schonk hij
het museum een vleugel met een grote en drie kleine zalen aan het rijk voor zijn
verzamelíng.
En dan hadden

Hebben

blIJ

nog catalogi van'Wild in de natuur', of liggen die allemaal op zolder?

Wateen modernevormgeving. Ditsoortvormgevingisweerhelemaalterug. Ditzouden bJÏJ
zo weer uit kunnen geven.

[rJIJ hoeven geen midwinterhoorn, geen gevelteken, geen schietspoel meerte tonen om de

hlIJ op zo'n tentoonstelling

rondlopen
willen hlIJ díngen kunnen zien waarvan hJIJ zeggen: verhip, zo hebben bJÏJ er nog nooit
tegenaan gekeken. Je had bijvoorbeeld die fabrikeurs van cichorei in Borne. Zorg ervoor dat
er een cichoreimolen ligt, want niemand weet dat. Er zijn zoveel dingen die niet mogen
ontbreken. Nergens in Nederland is het neerzetten van symbolen op alles wat [rlIJ maar in
de vingers konden krijgen zover doorgevoerd als bij ons in ïwente. De verwerking van
christeluke symbolen in wafelijzers bijvoorbeeld. Aan de wafels kon je zien of je katholiek op
protestants was. Die behoefte om jezelf ergens in terug te zien, om jezelf te identificeren, dat
zouden blÏJ graag willen zien.
Twentse identiteit van nu zichtbaar te maken. Als

De verhalen kloppen nooit met elkaar. Er zijn drie, vier, vijf versies die de ronde doen van
wat er nu precies bij het vlöggelen gebeurt. Ze draaien zich vast op het kerkplein, er worden
kleine kinderen de lucht ingegooid, er zitten anti-semitische tendensen in de paasgezangen,

et cetera.
ldentiteit als generaliserend begrip bestaat niet. Maar dan? Identiteit wordt vaak als feit
neergezet terwijl het een emotie is. Een tentoonstelling van iets wat er niet is l-1jkt ons
prachtig.
Dat gevoel van blIJ zijn
vergeten te zeggen.

ervoor elkaar, dat is heel sterk in Twente. Dat zijn [dÏJ nog

Bij ons is het aanbieden van een krentewegge een oeroude traditie, zeker bij de
eerstgeborene. De hele dorps- of buurtgemeenschap is er bij betrokken. Er worden rijmpjes
geschreven op kraamvrouw, kraamheer en het borelingske. 0p 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 brandewijn, bestemd
voor de 'wieze moer', die het borelingske er vervolgens volgens oude traditie mee moet
wassen, maar de drank vaak ook voor eigen gebruik benut. Het brood, waar allerlei
geestafwerende kruiden als bijvoorbeeld kummel en anijs door worden gemengd, voorkomt
beheksing.WanneerUJlJ bUhetkroamhoesaankomenheftdekraamheervol trotshet
kleine wich hoog op. Door deze handeling erkent hij het kind voor onze ogen als het zijne en
nemen LIIJ net kind op in de vriendschapssfeer van het noaberschap.

rijleshuis en is gebouwd eindjaren zestig. hlIJ zijn de eerste bewoners,
maar LIIJ zijn nooit opgenomen in het noaberschap van de boerderijen aan de overkant.
Wat moet je doen? ls het alleen onze straat of ook de straat hierachter, of de w'1jk? Het eind
iszoek. lrlïJ hebbenwel veel contactmetdieweduwvrouwindeboerderijhierlinks
tegenover, maar dat komt omdat llJIJ zelf ook ïwents praten en zij spreekt slecht
Nederlands. Laatst zatze met problemen in de familie en toen zei ze 'lk heb het alleen de
eerste noabers verteld, maar ik vertel hetjutlie ook. De rest hoeft het niet te weten.'
Ons huis is een

hJIJ werken hier met zestig vrijwilligers en hIIJ hoeven nooit moeite te doen om nieuwe
mensen te werven.

tdIJ

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 graf. ln een halve cirkel achter het graf. De dominee sprak nog wat, zoals dat gaat en
de belangstellenden liepen tangsde kist, zun weduwe, zijn kinderen, en LJIJ waren een van
de laatsten die van het kerkhof afliepen en toen bJIJ omkeken stonden die noabers daar
nog, met de pet in de hand, Ze zeiden misschien dan wel niks, maar ze woonden al
geslachtenlang daar en die man was gebed in die omgeving waar hij geleefd had, had daar
lief, leed en strud gedeeld en tot het laatst toe bleven die noabers daar, er was ook geen
familie meer b'tj, de weduwe was al aan de koffie.

Natuurlijk werd de baby niet in brandewijn gewassen. Als de tanden en kiezen doorkwamen
LJIJ ze een watje met brandewun.

gaven

ln oude kookboeken uit deze streek staan geen gerechten met kippen of eieren erin. Dat was
handel. Dat aten hllJ niet. Als de boer de henne slacht, is de vrouw ziek of de henne. Als er
al eens een kip geslacht werd had ie duizend vlieguren. Die was te taai om nog veel op te
brengen.
0nze rookworst zit lekker in z'n vel.
Bedientjes? Dat zijn hJIJ nou nog nooit in al diejaren dat
bezi ghouden tegen gekomen.

hlÏJ

ons met streekgercchten

IJIJ warentompoezenaanhetkopeninhetcentrumtoendaaropeeensenormepaniek
uitbrak omdat alle systeemplafonds naar beneden kwamen. ldIJ zijn naar huis gereden en
hebben de tompoezen eerst in de koelkast gezet en toen zijn lrlÏJ gaan kijken. Allemaal
mensen met vogelkooitjes of huisdieren of spulleljes en bebloede gezichten. De mensen

werdenookinhetparkgelegd.HetergstewatLJlJ gezienhebbenwaseenambulancedie
met gillende sirenes over de voet van een meisje reed.

0ver waarderingsgeschiedenis gesproken, als de vuurwerkramp zich nu aan deze kant van
het museum had voltrokken hadden ltlIJ nu deze nieuwbouw kunnen slopen en nieuwe
nieuwbouw kunnen plegen.

hlÏJ

hebben nooit regionale kunstenaars verzameld. Rijksmusea hebben een
borienregionale status. t IJ hebben wel Ben Akkerman, maar niet omdat hij Twentenaar is.
lemand ats Ronald Ophuis zouden lrlÏ,J pas gaan aanschaffen als zijn werk in de collectie
past en niet omdat ie uit Hengelo komt of op de AKI heeft gezeten.

Er zijn bij ons in het museum nu nog maar weing spu!len díe hier uít de regio afkomstig zijn.
Wel hebben UIJ in 1994een vroeg schilderíj van Mondriaan kunnen kopen, eenTwents
landschap. lrlIJ weten niet waar Mondriaan deze boerderij geschilderd heeft. Er is wel
onderzoek naar gedaan, maar de locatie is niet gevonden. Verder hebben ldÏJ nog een
doopvont van Bentheimer zandsteen uit de dertiende eeuw en een bijzondere verzameling
borgmanbekers uit Diepenheim uit de 17e en 18e eeuw in bruikleen.
Het betreft een oud doopvont in een boerenhuis te Daarle, dat thans dienst doet als drinkbak
in een paardestal. Volgens de vrouw heeft haar vader het gekocht op een verkoping en is het
afkomstig uit de kerk van Den Ham. Het doopvont is van zandsteen en is half ingegraven
zodat alleen de bovenste helft zichtbaar is. Reizende koopluit hebben er vijftig gulden voor
geboden, maar de mensen wilden het niet missen. Mocht het doopvont U niet belangr'tjk
genoeg schijnen, wil dan deze brief s.v.p. als ongeschreven beschouwen. Mocht U zich wel
interesseren, de mensen heten Kerkdijk en wonen onder aan de Esch in Daarle. Aleen
zouden ldIJ willen dat U niet onze naam noemt, omdat de mensen dan in het vervolg
minder vertrouwelijk tegen ons zouden zijn.

erop uitgeweest naar Daarle, gemeente Hellendoorn. En [lÏJ zullen het
maar dadelijk en kort zeggen: we zijn geslaagd. Het was een lange en verrielende
onderhandeling met die halsstarrige boeren, en de boerin maakte het ons nog het lastigst,
maar eindelijk zijn lrlIJ toegeslagen en zijn eigenaar geworden voor 250 gulden, terwijl
tdI J het gevaarte nog zelf moeten ophalen. Nu is het ons voornemen met een
vrachtonderneming in verbinding te treden, ten einde deze op te dragen, hem voorzichtig met
een metselaar vrij te leggen, op te laden en te transporteren naarja, waarheen? Mocht U
geen plaats hebben, dan zijn tJIJ ook wel bereid hem zolang bij ons in de voortuin te
plaatsen.
Vandaag

zijn Uf

J

hJIJ via de textie! gekregen, zoals klÏJ

de fabrieken, de arbeiderswijl«en
gekregen. De basis is gevormd
hebben
via
de
textie!
ook
en de inrichting van het landschap
een
collectie,
zoals Van Abbe een collectie
door Van Heek, uit de textielfamilie. Van Heek had
had en Mevrouw Krölter-Mi.itler een collectie had, maar de collectie van van Heek was
kwalitatief wel heel goed, maar voor die tijd ook al vrij conservatief.
De kunst hebben

ln het museum werd ondergebracht wat van waarde werd geacht en het museurn zou
behalve de collectie van van Heek onderdak bieden aan wat toen nog heette de
oudheidkamer ïwente. ln die tijd was er geen groot onderscheid tussen kunst en heemkunst.

paarjaar geleden begaven ltJI J ons op zekeren dag naar Zonnebeek om de heer
Bemhard van Heek te vragen of hij ons behulpzaam wilde zijn bij het verkrijgen van een
eigen gebouw voor onze oudheídkamer. Ons verzoek viel dadelljk in goede aarde, ja, trlIJ
kregen sterk de indruk, dat hij reeds plannen voor het stichten van een museum koesterde.
Bij verdere besprekingen bemerkten hlIJ dat hij reeds schilderijen vooreen eventueel door
Een

hem te stichten museum had aangekocht. 0p z'rjn verzoek lieten
oudheidkamer zien waarover hij zeer verrukt was.

LIIJ

hem toen onze

blIJ,

de familie 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 t|jd, dat onderscheid tussen kunst en
oudheidkunde werd niet gemaakt. Dat doen IrJIJ nu wel.

Voor de huidige directeur was er een directeur wiens belangstelling juist hoofdzakelljk bij de
oudheidkamer lag, dus daar ging toen de meeste aandacht naar toe. Het was een zeer
gesloten naar binnen gekeerd museum. Het rUk wilde onder Brinkman een aantal
ruksinstellingen afstoten en ons museum stond ook op de lijst, mede vanwege het

ingeslapenkarakter.ZewildeninDenHaagvanonsafenhllJ warennatuurlukookgeen
visitekaartje. Maar lrlIJ hebben dat bevochten en dat is op het nippertjegelukt. 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 heteindvandejarentachtig. ln9'l hebben hJIJ eenofficiëlebrief gestuurdaande
0udheidkamer met daarin de mededeling dat hJIJ de samenwerking niet wilden voortzetten
en drie jaar daarna moesten ze eruit. ln die driejaar hebben ze niet goed genoeg naar
andere huisvesting omgekeken. Dat is nog een gevolg van het vorige directoraat dat de
bruikleen van de Oudheidkamer op een lijn heeft gezet met het ruksbezit en het rijksbezit

mochtnietwordenafgestoten.De0udheidkamerdachtdanzittenlrllJ dusookgoed.Ze
waren er echt van overtuigd dat in de commotie over het al dan niet voortbestaan van het
Rijksmuseum 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 altijd bruikleen is
geweest. Van Heek is het bruikleen in 1930 voor 25 jaar aangegaan, dat is dus al halverwege
jaren 50 afgelopen en daarna is het perjaar verlengd, tot 1991.
uit het Rijksmuseum is erg
van overheidswegedie niet
gezet.
beloften
Met
allerlei
geweest.
eruit
hlIJ
zijn
beledigend
zijn nagekomen. Terwijl UIIJ een prachtige complementaire collectie hadden kunnen
hebben. bJIJ hebben hier een schilderijencollectie waarin stuk voor stuk het verhaal van
Twente verteld kan worden.
Het vertrek van de Oudheidkamer en de Twente Akademie

Mensen die hier voor de Oudheidkamer kwamen ergerden zich groen en geel aan de kunst
en andersom. Het was een heel raar diffuus geheel wat ons eerlijk gezegd tot op de dag van
vandaag nog parten speelt. Er is nog steeds bij veel mensen onduidelijkheid over wat lrlIJ
hier laten zien, maar er moesten keuzes gemaakt worden en die keuzes waren eigenlijk al
door het rijk gemaakt.
Dat LIIJ in onze collectie of in onze uitgangspunten nooit regionaal geweest zijn is mede
oorzaak van de steeds groter wordende incompatibiliteit met de 0udheidkamer. Dat kun je
als een gemis ervaren, dat vinden IJIJ soms ook, maar er is hier nooit iets geweest. Er is
hier nooit kunst gemaakt van enig niveau in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stad als

Dordrechtdieeenrijkeschilderstraditieheeft.MaarhierhebbenbllJ

niksombijaante

haken. Wat hier is komt van elders. Dat geldt al zolang als het museum hier is, en dan
kunnen tlIJ ons wel krampachtig op de regio gaan richten, maar dat hebben bJIJ niet
gedaan.

trlIJ

het hebben over waarderingsgeschiedenis is ons museum behoorlijk aangevallen
op de nieuwe weg die ldIJ zijn ingeslagen. [dÏJ nennen nog heel wat lullige stukies in de
knipselmap van plaatselijkejournalisten die kwaadschrijven over al die moderne kunst in'de
heilige hallen van van Heek'. Ze vonden dat er volkerenmoord werd gepleegd. Het werd
vergeleken met Bosnië.

Als

LJIJ hier aan een kunstenaar die modder uit een rivierlje in Frankrijk tegen
onze muren gooit? Welke relatie heeft dat met ons leven?
Wat hebben

IJ

kunnen het ook omdraaien en zeggen dat de 0udheidkamer als plaatseluke vercniging
jarenlang ongelofelijk veel geld van het rijk heeft gehad. Alsje het vergelijkt met andere
oud hei dkund ige instituten.
[rJ

Formeel zijn onze relaties nu goed, maar het hangt wel met mensen samen. ook nu zijn er
hier en daar nog niet geheelde wonden.

ffii
?
o
5

,

JD

N
o

Ig

À

G

§§

lt

à§"uW&

';r

I

:ll

I
l

\

I

*k.

1

*

*-J
:{r

§:
!§

1§§§::

,§*

&§,
ffinË!-"

:.

..

ziin wantrouwig len opzichte van
onbekenden, weinig uitbundig ín ons
gedÍag, zuinig-met guid en woorden en

F

fata Iist isch.

/

zijn ktein. tanig, hebben grote oren
en een wantrouwende b[ik"

(

kunnen niet zeggen dat de knipmuts
typisch Twents is. Zij werd van Groningen
tot in Brabant gedragen. Toch heeft de
knipmuts zich in Twente ontwikke[d tot het
hoofddeksel dat bij de lwentse streekdracht geassocieerd wordt.

zijn er tegen dat er in Twente tegenwoordig maar te pas en te onpas krenten-

F
F
F

t
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wegge wordt geserveerd.
Ats je hier rond de kersttijd komt, in de
buitenwijken van Enschede. kun je de
midwinterhoorns overaI om je heen heel
veel horen, maar ats
het aan onze
ouders vragen, schudden ze hun hoofd en
zeggen, dat was in onze tijd helemaaI niet.
Wal een moderne vormgeving. Dit soort
vormgeving is weer helemaaI terug. Dit
zouden
zo weer uit kunnen geven
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zeggen

Tegen mensen a[s u
Die is
'
van het kort gebed en de [ange metworst.
hebben een solticitatiebrief naar
Ajax gestuurd en gezegd dat we ook niet
kunnen voetbalten, maar dat we dal wel
voor de helÍt van het getd witlen doen.

zijn minder goed van bevatting en
kortaf in het spreken, wat we[icht een
gevotg is van de aangeboren eigenschap
dat we ons moeitijk kunnen uitdrukken.
zeggen attijd' Ga maar een beetje
achteraan zitten, dan val je er van vooren
niet af.
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F
F

krijgen nu pas een Bijenkorf.
De Bijenkorf heeft jaren[ang de kat uit de

F
F

boom gekeken omdat Enschede niet
genoeg koopkracht had voor het bedrijf.

(

Ats
rijden

F

dachten, die textielindustrie, die
staat als de bank van Engeland. Dit gaat
nooit kapot. Mooi niet.
gingen met
duizenden tegetijk de WW in.

F
F
F
I

twee uur in de auto witten zitten
[iever naar Keulen dan naar
Amsterdam.

Colofon
tandetilk opererende organisatie die tot taak heeÍt om bijzondere
beeldende kunstprojecten te realiseren.
Door op te treden als adviserende en
begeleidende partij wit de stichting het
opdrachtgeverschap op dit gebied bevorderen en verbeteren. SK0R werkt samen
met gemeenten, inste[[ingen in de
gezondheidszorg en het onderwijs, cu[tuiele instellingen, maar ook private
organisaties of de rijksoverheid.
SK0R komt voort uit de verzelfstandiging
van het Praktijkbureau Beetdende
Kunstopdrachten van de Mondriaan
stichting in december 1999.
SKOR is een

LXX

tentoonstelting lJ Ï J kwam tot stand
met medewerking van,
Van Deinse lnstituut
Historisch Museum 0atd Hengel
Museum Jannink
De

RTV-0ost

AD0 Nijverdat

Bijzondere dank gaat uit naar
SKOR

GraÍisch ontwerp

\

N

Druk
Hassink Drukkers, Haaksbergen

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 1 7
7478 AA Diepenheim
0547 3521L3

F 0547 351451
E info@kunstverenigingdiepenheim.nI
0pen i ngstij den
Zondag en dinsdag t/m vrijdag van I 2.00
tot I 7.00 uur. Zaterdag en feestdagen van
I4.30 tot 17.00 uur. 0p maandag en op
25 december, 31 december en 1 januari

gesloten.

Lasondersin gel, 129 -131

053 4359002

E info@rijksmuseum-twenthe.nl
0peni ngstij den
Dinsdag t/m zondag van I
1

wtl

januari gesloten.
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Rijksmuseum Twenthe

053 4358675

f-è
FJ

r\\

Tjeerd Wittem Droogers

751 4

H

(+

Ruud Potté

T

?J

(t)

Fotograf ie
Arnoud Ho[[eman
R. Kampman

r

7f

I tot

I7

\-/
uur.

Ho

o
FC
o
frè
FJ

F.=-f

>)

o

H.
H
F?
FJ

7

H.
(-J,

F
IA

3
C

u
íD
g
j

{
€

o
f
(.r
5
íD
rT1

f
u
n

5
o

oÍD

