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Kunst, met name hedendaagse kunst, 
wordt vaak gezien als een vrijplaats om te 
reflecteren op cultuur, die van ons, en die 
van anderen. Vijf jaar geleden namen de 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hage-
naars  van de Kunstvereniging Diepenheim 
het initiatief dit eens om te draaien: het be-
grip volkscultuur werd  aangegrepen om te 
komen tot tentoonstellingen waarbij volks-
cultuur  fungeerde als eye opener bij een 
andere benadering van kunst. Volkskunst 
en volkscultuur verhouden zich binnen 
deze gedachtengang  in de eerste plaats 
tot het leven. Een citaat van de curatoren 
bij Backyard, de openingstentoonstelling in 
2009: ‘Achter de tempel van de moderne 
kunst wordt volkscultuur vaak geposition-
eerd in de achtertuin. Na de eredienst een 
barbecue in de tuin. Daar vindt het echte 
leven plaats’.  
Na vijf jaar is in Diepenheim de volkscul-
tuur definitief uit de achtertuin gehaald. 
Dat heeft geleid tot een groot aantal mooie 
exposities, beginnend met het hierboven 
genoemde Backyard, waarin kunste-
naars als Henrik Schrat en David Zinck Yi 
volkskunst aangrepen om muurtjes af te 
breken en grenzen te overstijgen, daarmee 
aantonend dat deze benadering  niet leidt 
tot tuttigheid, maar juist tot een nieuwe 
dynamiek. 
Laten wij eens inzoomen op het jaar  dat 
achter ons ligt, 2013. De uitgenodigde 
kunstenaars  waren toen zeer divers, en 
stonden garant voor tentoonstellingen 

‘die alleen in Diepenheim tot stand kon-
den komen’. Tegelijkertijd toonden zij een 
verbinding met de hele wereld.  Ernst van 
der Hoeven verbond door middel van meer 
dan 1000 voorwerpen zijn persoonlijke 
verhaal met dat van Diepenheim en de rest 
van de wereld. De internationale, vaak rau-
we biker cultuur diende als inspiratie voor 
de zomertententoonstelling Easy Living. 
Remy Jungerman sloeg op een associatieve 
manier een brug tussen het Nederlandse 
slavernijverleden en aspecten van de ges-
chiedenis van Diepenheim. Miek Zwam-
born tenslotte kwam tot de  verhalende  
tentoonstelling Mina, reconstructie van een 
decennium , gebaseerd op een gevonden, 
negentiende-eeuws herbarium.
Maar hiermee is het nog niet afgelopen met 
de volkskunst en volkscultuur bij Kunst-
vereniging Diepenheim. Hoewel de focus 
in de jaren 2014 en verder inmiddels op 
meer landschappelijke thema’s ligt, kunnen 
wij bij het samenstellen van de tentoon-
stellingen niet meer om de volkscultuur 
heen. Vandaar deze publicatie, als ‘ode aan 
de Deepse cultuur’, en tevens  opmaat naar 
de najaarstentoonstelling van 2015: net als 
Backyard in 2009 een internationale 
groepstentoonstelling, waarin we ‘het 
bijzondere van Diepenheim’ zullen  mengen  
met ‘het bijzondere’ van andere culturen.

Michiel van der Kaaij
Intendant Kunstvereniging Diepenheim

Uit de achtertuin
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Arcadia, folklore, 
natuur en de buren

Midden in Diepenheim, in het hart van 
het stadje, staat een naoorlogs huis 

met de naam Arcadia in sierlijke letters 
op de gevel, tezamen met een afbeeld-
ing van een rendier. Het ‘Arcadia’ op dit 
ene huis neemt heel Diepenheim mee in 
zijn utopische betekenis. De straten zijn 
schoon, de tuinen vol bloemen, 
de heggen geknipt, alles strak 
in de verf, geen armoe, niet 
zichtbaar althans, een ideale plek. 
Zo toont het zich. De rieten mand met 
levensmiddelen in de kerk is bestemd voor 
het buurstadje Goor. De natuur is idyllisch, 
mensen kennen elkaar, iedereen groet en 
het beroemde nabuurschap (noaberschap, 
de burenhulp) is een levend begrip, het is 
de ziel van de stad.
Als ik aanbel bij huize Arcadia mag ik na-
tuurlijk binnenkomen en aan de keukentafel 
vertelt de bewoonster over de naam Arca-
dia. Het huis hebben zij en haar man 

48 jaar geleden laten bouwen. De kale plek 
op de gevel vroeg om een versiering en 
omdat hun dochter Diana was vernoemd 
naar de Griekse godin van de jacht, kwamen 
ze uit op het gebied waar de godin heer-
ste: Arcadia. Toen de naam eenmaal op de 
gevel stond, keek de overbuurman of hij het 
in Keulen hoorde donderen. ‘Hoe 
komen jullie aan die naam, zo heette 
het vroeger ook al.’
Om het verhaal precies in te vullen steek ik 
de straat over, maar de deur blijft dicht als 
ik aanbel. Ik loop om en op de achterdeur 
hangt een eigengemaakt houten bordje: ‘ik 
ben in de tuin’. Tussen de bloemen staat de 
oude meneer Gerrit. Hij legt uit: ‘Vroeger 
stonden aan deze kant van de straat huizen 
met de naam Arcadia, op oude foto’s is de 
naam nog te zien precies onder de dakrand.’

Op zondagavond een fiets huren... Ja, dat 
kan. Op straat een mevrouw aanspreken 

Ik bin zo bliej dat ik in Deep’n bin 
geboar’n want doar verveel ik miej gin 
moment. En wej wat ik het allermooiste 
vinnen, dat ze hier nog ‘noabers’ kent.

en vragen of ze toevallig iemand kent die 
weet welke vlinders er in Diepenheim flad-
deren... Ja, die kent ze en dit is het adres.
Op een willekeurige dag aanbellen bij de 
kleinste bioscoop van Nederland en vragen 
om informatie... Welkom en er is thee en 
chocola.
Binnenlopen bij een werkplaats waar in de 
tuin een vogelhuisje voor zes euro wordt 
aangeboden... Ga zitten, er is tijd voor een 
gesprek, en ja, een foto is ook prima.
Zo aardig zijn de inwoners van Diepenheim, 
zo extreem aardig. De deur draait naar 
binnen.
Ik zet mijn Amsterdamse fiets op slot als ik 
in de Spar een biertje ga kopen, met een 
kettingslot zo stevig dat ik me schaam.

Wij buitenstaanders, stedelingen, Amster-
dammers, vinden het wel eens te netjes, 
het noaberschap benauwend en de natuur 
te goed onderhouden. We houden van 
een zwart randje. Tegelijkertijd lijkt het zo 
aantrekkelijk dat je zonder dat je er iets 
voor hoeft te doen, enkel door te wonen op 
een plek, bij een gemeenschap hoort. Maar 
moet je er eigenlijk iets voor doen?
Het noaberschap is ontstaan in vroeger 
tijden toen mensen op elkaar aangewezen 
waren voor hulp bij de oogst, bij ziekte, bij 
dood en geboorte. 
De buurvrouw checkt ’s morgens vanuit 
haar ooghoek of de gordijnen aan de over-
kant wel opengaan. Hier geen zieke zonder 
bezoek, geen oudjes die pas na dagen 
dood worden gevonden.
Ja, iedereen weet alles van elkaar. 
Natuurlijk, er is aangedikte rod-
del: ‘Ze weten meer dan de waar-
heid is.’ Maar geruchten verplaatsen zich 
door de lucht en lossen op. Er blijft weinig 
zwarte pek achter, iedereen hoort erbij.

De bewoners zien weinig nadelen, een rod-
del is ook een praatje maken, en vooral, ik 
voel me niet alleen. De grote stad zakt door 
zijn voegen van eenzaamheid.

Ik bin zo bliej dat ik in Deep’n bin geboar’n
want doar verveel ik miej gin moment.
En wej wat ik het allermooiste vinnen,
dat ze hier nog ‘noabers’ kent
(Dinie Teela: Ik bin zo bliej)

Maar je moet je wel aanpassen, het noaber-
schap kent ongeschreven regels.
Tot de vorming van de gemeente Hof van 
Twente in 2001 was Diepenheim de kleinste 
gemeente in Overijssel met een oppervlak-
te van 2644 hectare, 1024 woningen en 
2754 inwoners. Het stadje drijft op tradities 
en de bijbehorende verenigingen en het 
raamwerk wordt gevormd door de vrijwil-
ligers. Oliebollen bakken, schoonmaken, 
de website onderhouden, koken voor de 
oudjes, suppoosten, dansen, een fancy fair 
organiseren. En: ‘Als je eenmaal op de lijst 
staat, kom je er niet meer van af...’
Een gerucht vertelt dat een inwoner van 
Diepenheim zijn huis wilde verbouw-
en en daarvoor de twee plaatselij-
ke architecten in dienst nam want 
een voorkeur uitspreken zou niet 
goed vallen. Of de opknapbeurt van 
de Grotestraat, misschien vindt niet ieder-
een het even mooi. Daar blijf je stil over. 
Ja, dat hoort ook bij het noaberschap, niet 
meteen publiekelijk je smaak laten gelden. 
Een mening, ach een mening. 
Te druk, geen tijd. In Diepenheim heb ik dat 
nog nooit gehoord (behalve af en toe bij de 
kunstvereniging zelf). Altijd tijd om elkaar 
te helpen, dat is onderdeel van het wonen 
in een kleine gemeenschap.
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Een helderziende keek in haar glazen bol 
en zag een zwarte wolk van roddel om mij 
heen. De grote stad kent ook zo zijn ge-
meenschappen waar ‘ze meer weten dan 
de waarheid is’. Maar die roddel kent geen 
veiligheidsklep, de omarming van de ge-
meenschap waar je met en zonder roddel bij 
hoort. Het noaberschap is deel van de cul-
tuur, een solidariteit die met de plek mee-
komt.

Maar toch is het diepgeworteld, de stede-
ling blijft graag in zijn stenen landschap, de 
Diepenheimer houdt van het dorpse. 
Ik blijf graag wonen in de stad, ik hou mijn 
angsten voor de begrenzingen van het 
sociale netwerk van een dorp, ik koester 
mijn vrijheid en neem een bepaald soort 
eenzaamheid op de koop toe.
Arcadia laat zien hoe Diepenheim zich aan 
de wereld toont en hoe de blik van buiten 
dit beeld opvangt. Arcadia is de opmaat 
voor het verder denken over stad en plat-
teland, over gemeenschap en diversiteit 
(het kenmerk van de stad), over noaber-
schap en individualiteit.

Hoe het begrip noaberschap een plant-
je kan zijn dat overal kan bloeien... In de 
natuur van Diepenheim, waar het dartelt 
tussen de reeën en ‘oehoe’ roept met de 
uilen. In de goed onderhouden tuinen van 
Diepenheim, waar het groeit en bloeit 
omdat het zo goed wordt geknipt. En in de 
stadstuinen van de grote steden, tussen het 
onkruid en de eenzaamheid, waar het tegen 
de klippen op moet bloeien, maar ook het 
hardste nodig is.
Samen weven we verder aan het tapijt van 
de toekomst. 
 
 
Hanne Hagenaars

Samensteller Arcadia,
folklore, natuur en de buren
in Diepenheim

Wij buitenstaanders, stedelingen, 
Amsterdammers, vinden het wel 
eens te netjes, het noaberschap 
benauwend en de natuur te goed 
onderhouden. 
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‘Over het waarom van de dingen kun 
je je beter niet al te veel afvragen,’ 

raadt Just Schimmelpenninck me aan. Hij 
staat in de doorgang van de poort naar zijn 
landgoed. Het kasteel achter hem is statig 
maar elegant, met ranke ronde torens aan 
weerszijden. Zijn familieleden zitten buiten 
in de tuin, ze spelen met blonde kinderen 
op deze zonnige vroege middag, een zater-
dag eind september.
Just Schimmelpenninck gaat van het ene 
been op het andere staan. Hij voert een 
gesprek met de twee curatoren van Kunst-
vereniging Diepenheim, Hanne en Gijs. Ik 
ben vandaag met hen mee gereden vanuit 
Amsterdam om de schuttersfeesten mee te 
beleven.
Het door Just aangekondigde binnenvallen 
van het schuttersgilde en het voorspelde 
rammelen aan de poort met de woorden: 
‘In naam van Oranje, doe open die poort!’ 
wekken in mijn ogen de schijn van een 
symbolische strijd met de adellijke familie. 
Maar volgens Just is dat veel te inge-
wikkeld gedacht.
‘Het is gewoon een mooie 
poort,’ zegt hij, ‘waarvan ze 
tijdens zo’n optocht ooit 

een keer gedacht hebben: goh, wat kunnen 
we daar eens mee? Misschien moeten we 
doen alsof we binnenvallen. En vanaf toen 
is het traditie geworden.’
Op onze wandeling hierheen opperde Gijs 
nog dat het best mogelijk was dat ‘wij met 
onze kunstenaarsblik onterecht allerlei eigen 
ideeën projecteren op dit hele gebeuren’.
Ik onttrek me aan het gesprek en kijk de an-
dere kant op, naar de lange laan waardoor 
we vanaf de rand van het dorp tot hier zijn 
komen lopen. Tussen de eikenbomen door 
kijk je uit over grasvelden vol vredige koei-
en, welig struikgewas en groepjes bomen. 
In de verte boerderijen. Onder het vroege 
herfstlicht glinsteren de velden van hei en 
dauw. Alsof er iets onder dit landschap 
verscholen ligt, en de glans een truc is om 
de aandacht daarvan af te leiden.

Vanuit de boerderijen zijn inmiddels 
mensen aan komen lopen. Ze staan net als 
ik voor het hek van het kasteel te wachten 
op wat komen gaat.
Ik hou mijn aantekenboekje paraat en re-
gistreer twee oudere vrouwen met kort 
haar, die hun fietsen tegen een boom 
zetten. Ze wrijven zich in hun handen van 
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De Diepenheimse 
Schuttersfeesten

voorpret en wijzen naar mijn geschrijf. 
'Ach oonzen leef'n Heer hef toch ok overal 
volk veur,' zegt één van hen: 'Komt 't in de 
krant?'
‘Nee, niet in de krant,’ zeg ik.
Ze kijken me welwillend aan en vertellen 
dan dat ze op de fiets zijn gekomen uit Al-
melo. Ze vinden de optocht ieder jaar weer 
prachtig.
‘En hebben jullie ooit iets zien veranderen?’ 
vraag ik.
‘Nee hoor,’ zegt de een. 'Niks. Tja, Deep'n 
blif Deep'n, hè?'
Haar vriendin knikt. 'Dat zeggen wij in Al-
melo,' vult ze aan. 'Deep'n blif Deep'n.’
Ik vraag naar hun namen. ‘Voor het stuk,’ 
zeg ik.
‘J.H. van Brussel. En D. Gruppen-van Dalf-
sen,’ zeggen ze plechtig.
‘Dank jullie wel hoor.’ Ik loop een stukje verder.

‘Kijk papa, vissen,’ zegt een jongetje dat in 
de sloot tuurt die om het landgoed heen 
ligt. Ik buig me over het schitterende wa-
teroppervlak heen en zie trage, bruine vis-
sen die over de zwarte bodem heen glijden.
Er blijven steeds meer mensen komen, 
waaronder mannen met EHBO-vesten aan. 
Ze staan waakzaam terzijde van de groep, 
met hun handen op hun rug, en kijken naar 
de bladeren aan de bomen.
De andere mensen kijken naar het einde 
van de laan, naar de rand van het dorp. 
Daar verzamelen zich de fanfare, de pony’s 
en de paarden, en natuurlijk de schutters 
zelf. Je kan zien hoe ze zich voorbereiden 
en ten slotte langzaam onze kant op komen, 
langs de laan met eikenbomen, terwijl de 
fanfare speelt.
De toeschouwers wijken uit naar de berm 
om hen door te laten. De harmonie van 
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Diepenheim loopt voorop, majorettemeisjes 
in zwart-witte pakjes volgen. Een vrouw die 
hen leidt kijkt achterom.
‘Lopen we wel op één lijn?’ vraagt een 
meisje zacht. En de leidsvrouw fluistert 
achterom: ‘Linksaf slaan zo, meisjes...’ 
De meisjes geven de instructie zachtjes 
aan elkaar door: ‘Links.’ ‘Links.’ ‘Links.’ Ze 
blijven strak vooruitkijken, met geheven 
kinnetjes en hun haren in knotjes.
Achter de meisjes lopen de piassen. Zij 
hebben zwarte gezichten. Er volgen twee 
koetsen, in de ene koets de koning en ko-
ningin, in de andere de jeugdkoning en  
jeugdkoningin. Er zijn vaandeldragers, 
meisjes in jurken met rieten mandjes, 
jongens en mannen verkleed als schutters, 
pony’s met meisjes erop, hun haren in 
vlechten en strikken.

De stemming is opgetogen en toch ernstig.
In tegenstelling tot de aankondiging van 
Just, gaan de voorsten gewoon de poort 
door, zonder ‘In naam van Oranje, doe open 
de poort!’ te hebben geroepen. 
Ik loop naar de slootkant om het beter te 
zien: toeschouwers blijven buiten staan. De 
stoet gaat links om het gazon heen, zoals 
de majorettes voorspelden.
Ik sta tussen de anderen: samen kijken we 

naar de overkant. Een hond aan een lijn 
trekt zijn riem strak om uit de sloot te drink-
en. Mensen maken opmerkingen over het 
mooie weer vandaag. ‘Ja, die van mij gaat 
nu naar zwemles ja,’ hoor ik een moeder 
tegen een andere moeder zeggen. Het 
zonlicht door de bomen maakt vlekken 
op hun ruggen.
Het is niet helemaal duidelijk wat er 
daarginds gebeurt, maar Just en 
zijn familie staan op het bordes 
en de mensen uit de optocht 
staan met hun rug naar ons 
toe terwijl er muziek klinkt. 
Beurtelings worden korte 
toespraken gehouden.
Terwijl voor het kasteel en 
reeks raadselachtige ritue-
len wordt uitgevoerd, zie ik 
naast me een groepje meisjes met 
zwarte vegen op hun wangen. Ze leggen 
me uit dat ze gekust zijn door de zwart 
geschminkte jongens, die piassen worden 
genoemd. ‘Ik geloof dat het betekent dat 
je jong en vrijgezel bent of zo, maar ik ben 
geen vrijgezel hoor,’ zegt een van hen.
‘Waarom zouden ze dat doen?’ vraag ik.
‘Dat is gewoon zo,’ zeggen ze lachend. Ze 
vertellen dat hun vriendin dit jaar koningin 
is. Ze zit in de koets met haar koning.

Ik loop naar de slootkant om 
het beter te zien: toeschouwers 
blijven buiten staan. De stoet gaat 
links om het gazon heen, zoals de 
majorettes voorspelden.

‘Er zijn ook een jeugdkoning en een jeugd-
koningin. Je kunt dat worden tijdens spe-
ciale wedstrijden,’ vertelt een van hen me. 
‘Die worden ieder jaar gehouden.’
De stoet komt weer naar buiten. Ze lopen 
door elkaar en kletsen, terwijl de paarden 
onrustig huppelen.
Omstanders pakken hun fietsen. Geklik van 
sloten klinkt.
Het eerste bezoek zit erop. Hanne is samen 
met Just mee naar het bordes gelopen, 
voor de stoet uit, en weet me te vertel-
len dat de schutterij ‘Lang leve de familie 

Schimmelpenninck, hoera, hoera, hoera!’ 
heeft uitgeroepen. Vijf helle-

baarden deden een dansje en 
daarna werden er cadeaus 

uitgereikt: een horloge voor 
de koning en een sjaal voor 
de koningin.

We lopen om de paarden-
vijgen op het pad heen 

en komen terug in 
het dorp, waar we 
meteen rechtsaf 
slaan, een woonwijk 
in. De mensen staan 

in de voortuinen van 
hun nieuwbouwhuizen 

of ze wandelen een eindje mee, 
terwijl ze kinderen en honden 

achter zich aan slepen.
Een tienermeisje in een folkloris-

tische jurk tot op haar enkels komt 
midden tegen de stroom in gefietst. ‘Papa, 
papa, ik heb een fiets gekocht, tien euro!’ 
roept ze naar een man. Aan haar fiets-
stuur met versnellingen bungelt haar rieten 
mandje.
Ik ren een stukje vooruit, tot aan een kar 
volgeladen met peutertjes in klederdracht. 

Een vrouw in een zwarte jurk met een wit 
kapje houdt ze binnenboord door ze beur-
telings met hun billen terug op de houten 
banken te plaatsen.
‘Die kinderen zien geen gevaar,’ zegt ze 
mopperend.
Dan stopt de stoet en mogen de kindertjes 
voorzichtig uitstappen. Iedereen krijgt een 
glaasje limonade in een plastic bekertje.
Ook is er bier voor de mannen, en vooral 
voor de pubers van Diepenheim, die op 
een soort plein zijn gaan zitten, want het is 
pauze.
‘Die jurk zit echt niet chill,’ zegt een meisje 
dat aan haar gewaad van gordijnachtige 
stof frunnikt.
De jongen naast haar reageert niet. ‘Ik ga 
me volgend jaar opgeven als pias,’ zegt hij 
met een frons op zijn gezicht.
Is dat nou wel zo’n goed idee, vraag ik 
me af. Ik heb namelijk net zo’n pias bezig 
gezien, die in zijn velours pakje met een 
lange puntmuts het zoveelste giechelende 
meisje achterna rende tot op de hoek van 
een zijstraat, om daarna terug te komen 
strompelen met een hand in zijn zij en een 
haast gekwelde uitdrukking op zijn gezicht. 
Ik heb het idee dat dit opwindende jacht-
ritueel leuker is voor de meisjes dan voor de 
jongens zelf, maar ik kan me vergissen.
‘Moet je doen,’ zegt het meisje in de jurk, 
en haalt haar Blackberry uit het rieten 
mandje. ‘Lijkt me echt wat voor jou. Effe 
Marjolein bellen.’
Ik kijk naar de overkant van de straat, waar 
de hellebaarden op de stoeprand zitten, 
met hun plakbaarden aan hun kinnen, 
schoenen met gespen aan, benen wijd, een 
biertje in hun hand. Achter hen in het gras 
liggen hun wapens op een hoop.
‘Waar zijn de bitterballen?’ vraagt er een.
En dan is het weer tijd om op te staan en 
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verder te trekken.
We wandelen langs de huizen, oude mensen 
staan in hun deuropening, sommigen zitten 
op hun rollator op de stoep.
‘Een mooi gezicht altijd hè!’ zeggen ze 
tegen elkaar.
We komen langs de Spar en de slagerij. De 
piassen rennen de winkel vol uitgestalde 
vleeswaar binnen en kussen alle slagers-
meisjes en de slagersvrouw op hun wangen. 
Die vluchten naar buiten, met gemerkte 
gezichten, en leunen tegen het grote raam 
van hun winkel. Ze lachen en kijken naar 
de voorbijtrekkende mensen, naar de 
briesende paarden die sneller willen dan 
de stoet. Helemaal achteraan valt een 
vrouw zonder duidelijke reden van haar 
fiets. Ze houdt haar arm vast terwijl ze op 
de grond blijft liggen, de vrouwen van de 
slagerij schieten haar te hulp.
Verder trekt de stoet, steeds verder, naar 
het voormalige raadhuis.
Ik ren weer een stukje, om de aankomst 
mee te kunnen maken. Iedereen stelt zich 
op bij het helderwitte gebouw, dat oplicht 
in het zonlicht.
De burgemeester komt naar buiten en 
draagt haar ambtsketting.
Er klinkt een trompet, een man uit het 
schuttersgilde roept: ‘Hoort, hoort, en zegt 
het voort! De schuttersvereniging bestaat 
dit jaar negentig jaar!’
De burgemeester loopt naar de microfoon 
en feliciteert de vereniging. Ze zegt dat ze 
er trots op is dat er in dit schuttersgilde ook 
dames zijn toegestaan. ‘Misschien,’ zegt ze 
vol hoop en vuur, ‘kunnen jullie eens aan de 
mensen in Delden uitleggen hoe dat moet!’
Mensen grinniken, er klinkt weer trompet-
geschal, vier hellebaarden haken hun bijlen 
in elkaar en vormen een kring. Een vijfde 
danst in het midden. 

De fanfare speelt ‘lang zal ze leven’.
Daarna zijn de kindertjes in 
klederdracht aan de beurt. Ze 
dragen witte klompen en de 
fanfare speelt.
‘Als hier een pot met bonen staat
‘En daar een pot met brie
‘Dan laat ik brie en bonen staan
‘En dans ik met mijn Marie.’
Ook is er een choreografie op ‘twee em-

mertjes water halen’ en ‘van je 
voort voort voort rijdt de ko-
ning door de poort’, waarbij 

de kleintjes ongecoördineerd 
door elkaars poortjes heen 

lopen.
‘Hoe laat is het?’ fluistert een man 

van de schutterij. Zijn buurman schuift een 
fluwelen mouw omhoog en laat zijn horloge 
zien. ‘Ik wist niet dat ze van die moderne 
horloges hadden vroeger,’ grinnikt de 
vraagsteller. ‘Ach sukkel, die importeerden 
ze uit Turkije!’ zegt de ander.
Een van de piassen komt verdwaald tussen 
de schutters door gesjokt met een tasje van 
Vera Moda in zijn hand.
‘Toen mijn dochters nog thuis woonden, is 
d’r wel ’s zo’n jongen door het badkamer-
raam bij ons naar binnen geklommen. Dat 
was lachen hoor,’ zegt een vrouw die naast 
me staat. ‘Nou, fijne dag nog.’

De optocht treedt weer in formatie.
We gaan op weg naar het tweede slot.
Eigenlijk moet het publiek achter de 
hekken blijven, dat is traditie, maar deze 
keer loop ik met Hanne mee het terrein op. 
De koetsen trekken sporen in het grind, 
de paarden maken stofwolken met hun 
hoeven. Langs de gevel van het koetshuis 
staan oude fruitbomen, er zit personeel 
aan tuintafels.
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We worden onthaald door een magere 
vrouw in een ruim maar chic pak. Ze heeft 
een aristocratisch gezicht, scherpe gelaat-
strekken en een stem die ze mooi plechtig 
verheft.
‘We zien ieder jaar weer ontzettend naar 
jullie uit, we vinden het een geweldige 
traditie en jullie zijn bijzonder welkom!’ 
deelt ze mee. Haar zoon uit Engeland is op 
bezoek, vertelt ze, en er zijn ook Engelse 
gasten. Een van de gasten, een jonge vrouw 
met een parelketting, wordt door een pias 
gekust. Iedereen lacht.
‘Hoort, hoort, zegt het voort!’ roept 
een schutter. De hellebaarden doen 
hun typische dansje.
De mensen aan de tuintafels 
halen dienbladen vol hapjes uit 
de bijgebouwen en brengen ze 
rond. Het zijn kleine ver-
snaperingen aan houten 
prikkertjes.
De mensen op het 
bordes eten ook en 
praten met elkaar. Aan 
de voorgevel van hun 
kasteel groeien druivenranken zo 
dik als onderarmen, met herfstige 
bladeren eraan en schrale druiventrosjes. 
De bosrand donkert aan de rand van het 
ommuurde terrein, erachter ligt een pro-
vinciale weg die je nauwelijks ziet of hoort, 
meesjes roepen naar elkaar in hun vlucht. 
Hanne en ik zijn jaloers: we willen hier ook 
wel wonen. ‘Die ruimtes zijn vast heel slecht 
warm te stoken,’ zeg ik.

Het is laat op de middag, ik begin moe te 
worden. Duurt het nog lang? We lopen 
terug over het aarden bospad, nog geen 
paddenstoelen groeien er, de meeste bo-
men zitten nog goed in het blad, maar dat 

kan binnen een week of twee over zijn.
We steken de asfaltweg over en lopen naar 
het derde slot van deze optocht. Een een-
zaam kind op de hoek kijkt stilletjes naar de 
paarden. Even later kom ik haar weer tegen. 
Hoort ze wel bij iemand? Maar ze lijkt niet 
verdwaald.
We naderen het derde kasteel. Een echt-
paar wacht ons op, samen met een oude, 
witharige vrouw, die nog altijd een erg knap 
gezicht heeft. Zij ontfermt zich over twee 
jongetjes in overhemden, die uiterst ern-
stig, met uitgestreken gezichten, tegenover 
de binnentrekkende dorpelingen staan.

‘Hoort, hoort, zegt het voort!’ zegt de 
schutter. De trompet, het dansje. De 

grootmoeder spoort de jongens 
aan de cadeaus te halen, ze ver-
dwijnen achter de voordeur.
Ik wandel weg om een beetje in 

het rond te kijken. In een van 
de bijgebouwen is een stal. 
Mijn ogen moeten wennen 
aan het donker, maar dan 

zie ik ze. Achter lage deurtjes 
staan een stuk of tien piepkleine 

paardjes, die me nieuwsgierig aan-
staren met kleine bolle oogjes, zo wijd 

geopend dat je hun oogwit ziet, en hun 
neusgaten zo wijd gesperd dat je het roze 
ziet.
Ik draai me om, buiten trekken de koetsiers 
hun paardenspan aan, de paarden zijn am-
per in toom te houden. De stoet komt weer 
in beweging, en ik wandel mee.  

De laatste bestemming is hier niet ver 
vandaan. Het is een groot grasveld met 
sportveldverlichting voor als het donker 
wordt. Een bescheiden oppervlak van dit 
veld is ingericht voor de Diepenheimse 
koningsspelen.

Vrouwen zullen knuppels gooien naar 
houten spechten op palen, mannen zullen 
schieten op een schietschijf. De procedure: 
degenen met de hoogste score moeten 
steeds opnieuw tegen elkaar strijden, totdat 
er een winnaar is. Op deze manier zullen 
koning en koningin voor het komende jaar 
verkozen worden.
De eerste peuters rennen op een verlaten 
zandbak af, gevolgd door de burgemeester 
die op de zandbakrand gaat zitten en hen 
helpt hen met het volscheppen van plastic 
emmertjes.
Ik wandel over het terrein.
Hoge omheiningen kaderen verschillen-
de onderdelen van de kermis af. Er is een 
gigantisch huurcomplex van wc’s, berekend 
op honderden mannen, vrouwen en inva-
liden.
Een ander terrein bevat de attracties. Een 
suikerspinkraam staat klaar om kilometer-
slange suikerdraden te spinnen. Knuffels in 
een vitrine wachten om door een welgemik-
te grijphaak opgepakt te worden. Botsauto’s 
staan netjes naast elkaar geparkeerd, een 
lege draaimolen staat uitnodigingd klaar.
In een tent drie keer zo groot als de binen-
bak van een manege bestelt een stel vro-
lijke vijftigplussers een dienblad vol bier. 
‘Maak me gek, maak me gek met je mond, 
je ogen, je kont,’ zingen ze met Gerard Jo-
ling mee en ze slaan hun armen om elkaar 
heen.

Het is tijd om te vertrekken.
Samen met Hanne en Gijs loop ik het 
kermisterrein af, het dorp tegemoet. Ik ruik 
een koeienstal ergens in de buurt. De lucht 
is doordrongen van bos en veld en don-
kere aarde. De zon staat laag, schaduwen 
lengen. Het dorp is stil. Op de terugweg 
komen we haast niemand tegen.

75 procent van de bevolking van Diepen-
heim is lid van de Schutterij (à €7,50 per 
jaar) om deel te nemen aan de schutters-
feesten. Alleen leden mogen schieten en 
met de knuppel gooien op het kermisterrein 
en meedingen naar de erebaan van koning 
of koningin.
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Oranjemuseum:

Krentenbrood kiel

Tegen middernacht gaat hij met de 
boer lopen, met iets te grote laarzen 

en een stok in zijn hand. De jonge knecht 
zorgt dat de koe blijft lopen en dat is geen 
gemakkelijke klus. Koeien houden er niet 
van om lange wandelingen te maken, 
hij blijft met de koe praten om haar in 
beweging te houden. Op zijn iets te grote 
laarzen sjokt hij voort, hij is al gewend aan 
de donkere nacht en het is gelukkig niet 
heel koud. Ze lopen tot Doetinchem, daar 
is de veemarkt, waar zij hun beste koe gaan 
verkopen. De koe heeft een tijd geleden 
een kalfje gekregen, dat kalfje houdt de 
boer. De knecht hoopt dat dit kalf net zo 
goed wordt als zijn moeder. De jongen is 
blij dat hij mee mag naar de markt, hij wil 
de boer helpen met verkopen en hij krijgt 
nog een zakcentje ook.
Om half vijf in de ochtend bereiken de 
knecht en de boer het centrum, de markt 
stroomt al aardig vol. Het belooft goed 
nieuws: hun koe valt in de smaak bij 
de handelaren uit Utrecht en Brabant. 
Uiteindelijk wordt de koe verkocht voor 89 

gulden, zeker geen slechte verkoop. De 
boer kan de glimlach niet van zijn gezicht 
krijgen. De knecht vindt het maar moeilijk 
dat ze hun fijnste koe moeten missen, maar 
die levert nou eenmaal het meeste geld op.
Ze lopen terug, hij loopt achter de boer 
en zijn buurman aan. Allebei hebben ze 
hun beste kiel aan over hun werkkleren 
om goed voor de dag te komen. De wijde 
blauwe blouse laat hen breder lijken dan ze 
werkelijk zijn, zeker door de pofmouwen. 
De blouse zit hoog dicht, om hun hals 
dragen de mannen een zijden knoopdoekje. 
Bij de mouwen en hals zijn plooitjes 
geborduurd met bruine draad. De boerin 
noemt deze borduurkunst smokwerk, 
zij maakt er haar hobby van, hij moet er 
niet aan denken. Wat de meeste mensen 
niet zien, maar wat de jonge knecht wel 
weet, is dat de boer iets verstopt onder 
zijn kiel. Ze kochten op de markt twaalf 
plakken krentenbrood om de familie thuis 
te trakteren en de verkoop te vieren. Wees 
niet te frivool naar de buitenwereld, stop 
het onder je kiel.
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Niet meer onder ons, van ons 
heengegaan, het leven op aarde 

wordt afgesloten. De dood brengt in elke 
cultuur rituelen met zich mee, om de 
grote emoties te kunnen verwerken en 
om bewust afscheid te kunnen nemen. 
Een stoet van mensen in zwarte kledij, de 
tranen en gebogen hoofden. De pijn hangt 
rondom hen, iedereen draagt zijn deel. In 
de Twentse traditie zijn ‘de noabers’, een 
aantal goede buren, een belangrijke steun 
voor elkaar in goede en slechte tijden. Bij 
overlijden sluiten de buren de luiken van 
het huis, om de rouw te tonen. Ze wassen 
de overledene nog een keer, schrijven de 
rouwkaarten en trekken de overledene 
het rouwhemd aan uit de linnenkast. De 
buurmannen dragen de overledene van de 
kerk naar de begraafplaats.
Als de liefde niet meer aan je zij is, blijf je 
als weduwe eenzaam achter. De liefde die 
jullie aan elkaar beloofden is gescheiden, 
toch blijft ze voortleven. Jij draagt de 
eenzame pijn tot je dood, je herinneringen 
aan je man helpen je er doorheen. Zo 
verhouden de Twentenaren zich van 
oudsher tot de liefde.
‘Wat God heeft samengevoegd dat scheide 
de mens niet, want het hart van de liefde 
blijft in eeuwigheid bewaard.’
Om de buitenwereld te tonen dat je nog 
elke dag rouwt, draag je als weduwe de 
rouwmuts als je buiten de deur gaat. 

Zo zien de dorpelingen dat je alleen bent, 
gescheiden van je liefde, en rouwt tot in de 
eeuwigheid. De stof van de rouwmuts is niet 
zwart, maar wit: de kleur van onschuld in 
de eeuwige liefde. De stof van de rouwmuts 
voelt stug, bijna als dik papier. Aan de muts 
zitten geen kanten versieringen zoals bij de 
gewone muts. De stof is dicht en dekkend 
en geeft een beschermd gevoel aan de 
weduwe. Hoe meer plooien in de nek zitten, 
hoe rijker je was. Twintig grote plooien 
in een rouwmuts is de rijkst toebedeelde 
variant. Aan de voorkant van de muts, 
rondom het gezicht, zitten 365 kleine 
plooien, als de dagen van een jaar. Het leven 
is een cirkel volgens de traditie.

In het licht van het keukenraam zit ze 
graag. Daar schuurt ze met opgestroopte 

mouwen de vieze klompen schoon, 
schraapt ze de wortels en stopt ze de 
sokken. Het is haar plekje, de familie weet 
dat ze niet op die stoel hoeven te gaan 
zitten. Op haar vaste plek ziet ze door het 
raam hoe de seizoenen langzaam over hun 
weilanden trekken.
Tijd van oogsten, tijd van zaaien, tijd van 
ploegen; er is altijd wat te doen op de 
boerderij. Haar man en zijn knechten zijn 
altijd buiten in de weer met alle taken, 
als jonge vrouw hielp ze mee met koeien 
drijven, gras van het land halen en ander 
intensief boerenwerk. Nu ze ouder is, 
verzorgt ze andere taken: ze doet de was, 
past op haar kleinkinderen en verzorgt het 
eten. Ze haalt de groente van het land, schilt 
of wast die en kookt een stevige maaltijd. 
Het eten lokt de harde werkers naar binnen 
en staat op tafel zodra zij hun handen 
hebben gewassen. Alles wat op de boerderij 
wordt gegeten, komt van eigen land. 
Zomers is ze druk bezig met alle groenten 
inmaken in weckpotten. In deze potten 

blijft het gekookte eten een tijd houdbaar, 
zodat in de winter de stamppot op tafel kan 
komen.
De vacht van hun schapen wordt door de 
mannen geknipt en door de vrouw des 
huizes gewassen en op het spinnewiel 
gesponnen tot woldraad, die ze gebruikt 
voor het breien van warme truien. De 
mannen hoeven geen moment te twijfelen 
of hun sokken wel worden gestopt, of hun 
versleten overalls wel worden gemaakt 
en of ze in de winter wel warm blijven, de 
vrouw des huizes zorgt met vlijt voor de 
harde werkers.
In de kabinetkast zit een lade, als huisvrouw 
beheert ze dit laatje vol geld en andere 
kostbaarheden. De kostbaarheden worden 
door de familie volledig toevertrouwd aan 
de ijverige huisvrouw. Haar trouwsieraden 
en de dure parelketting van haar moeder 
zitten in een mooi schelpenkistje in deze 
lade. Af en toe gaat het laatje van het slot 
en telt ze het geld om te kijken over hoeveel 
geld ze nog beschikken. Ze maakt dan een 
aantal stapeltjes: de briefjes op kleur en de 
munten verdeeld in vijfjes, rijksdaalders, 
guldens, kwartjes en stuivers. Ze weet heel 
goed welk geld waarheen gaat en mag. 
Als er in huis iets stuk is, probeert zij het 
te maken, anders zorgt ze voor de juiste 
klusjesman. Als de boer gereedschap nodig 
heeft, weet zij of er geld voor is. Thuis 
draagt ze dan ook de titel ‘minister van 
financiën’.

De ijverige huisvrouwIn eeuwigheid 
bewaard 
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Het verliefde paar staat ieder aan een 
uiteinde van een meterslange reep 

witte linnenstof. Langzaam komen ze naar 
elkaar toe, de stof over de vloer rollend, 
naar het hart van de strook. Dit oprollen van 
linnen staat in de Twentse traditie sym-
bool voor de eeuwige liefde tussen twee 
mensen, twee rozen van linnen zijn verbon-
den door een hart in het midden.
Volgens de gebruiken brengt de bruid een 
stel kippen, een linnenkast en een koe mee 
naar haar nieuwe huis, de boerderij van de 
bruidegom. De giften zijn een dankbetoon 
van de bruid voor het huwelijk en haar 
intrede in het huis van de schoonfamilie. 
De vrouwen zijn maanden voor de bruiloft 
bezig met het weefgetouw, daarna komen 
de spinnedagen waarop de stoffen geb-
orduurd worden. Uiteindelijk rollen zij het 
linnen tot twee rozen en door een schaar er 
in te leggen ontstaat het hart in het midden. 
Hoe groter de weelde, hoe groter de 
bruidsschat. Elk welgesteld huishouden 
heeft een linnenkast in de woonkamer 
staan. De kastdeuren gaan open als er visite 
komt, om te pronken met de rijkdom.
Naast het tonen van eeuwige liefde voor 
elkaar en rijkdom heeft de kast ook een 
groot praktisch nut. Een linnenkast is voor 
het leven gevuld. Tafelkleden, hemden, 
rouwkleding liggen klaar voor gebruik. Op 
elk kledingstuk zijn de initialen van de bruid 
en de bruidegom geborduurd in rood draad, 
symbool voor de liefde. Boven die initialen 
is een kroontje geborduurd, dat symbool 
staat voor het huwelijk. 
Van de linnenrollen kan men beddengoed 
maken. Een eenpersoonsbed is zo breed 

als de lengte van je onderarm, ongeveer 
68 centimeter: voor een nieuw laken zet 
men twee stukken aan elkaar tot een groot 
laken. De rozen en het hart van de eeu-
wige liefde vormen zo een vers laken voor 
het getrouwde stel. De linnenrollen geb-
ruiken voor beddengoed wordt het liefst 
levenslang uitgesteld, het gebruik van de 
stof uit de kabinetkast wordt gezien als een 
teken van armoede en miserie.
Alle linnenkasten lijken op elkaar: het inpak-
ken van de kast, de manier van oprollen van 

vanRollen liefde

het linnen en het merken van kleding met 
ieders initialen. In Twente heerst de sfeer 
‘Aj doot as ’n ander, geet oe as een ander’. 
Dat betekent zoveel als: als je doet als een 
ander, gaat het je als een ander. Iedereen 
ziet er hetzelfde uit, er is wel sprake van 
mode per periode en per streek, maar 
daarbinnen ziet iedereen er hetzelfde uit. 
Zo hoopt ieder op dezelfde hoeveelheid 
geluk.

Een linnenkast is voor het 
leven gevuld
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Het goede ga je rechts voorbij, 
het kwade ga je links voorbij. Als 

linkshandige was het vroeger niet 
makkelijk, links zag men als iets slechts. 
Iedereen werd dan ook aangeleerd rechts 
te schrijven, ook al was je linkshandig. Deze 
overtuiging uit de Bijbel zie je ook terug in 
gebruiken van de Twentse traditie. Achter 
de deuren van de linnenkast bevinden zich 
twee lades voor post: een voor de fijne post 
en een voor de droevige berichten.
De lade rechts is voor de brieven die goed 
nieuws komen brengen, een lade vol fijne 
feestaankondigingen. Bijzondere momenten 
in het leven waar je naar verlangt of waar 
je plezierig op terugkijkt: de geboorte van 
een kind, een trouwerij, een verjaardag 
of jubileum. Al deze vreugdemomenten 
liggen opgestapeld in de rechterlade. 

Je hoopt natuurlijk dat deze la zo vol is 
dat hij bijna niet meer dicht kan. Dat hij 
piepend opengaat en dat de knop veel 
gebruikssporen bevat van het vele openen 
en sluiten van de lade.
Een envelop met een donkere rand geeft je 
al snel rillingen en angst. Het openen van de 
envelop is geen pretje. De brief die vertelt 
dat iemand is overleden. Als er iemand in de 
buurt overlijdt, is het eigenlijk geen nieuws 
meer. Buren zijn in de Twentse traditie als 
vrienden, die staan dicht bij je. Je krijgt vlak 
na de dood bericht en je moet al snel in 
actie komen om de familie te ondersteunen. 
De rouwbrief bewaar je een tijdje om het 
nieuws in te laten zinken, dan verdwijnt hij in 
de linkerlade. De rechterlade straalt kleur en 
licht uit, de linkerlade zul je niet vaak willen 
openen, het blijft er donker.

De fijne en
 de donkere lade
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Vuur als symbool van reiniging 
en hernieuwd leven heeft over de 
hele wereld rituelen opgeleverd.

Paasvuur

In februari 2010 reisde ik af naar het stadje 
Liestal, vlak bij Bazel in Zwitserland. Aan 

de vooravond van de Bazelse Fasnacht 
wordt het begin van het carnaval daar 
groots gevierd. In deze ‘Burefasnacht’ 
wordt met het binnenhalen van grootse 
vuren de winter uit de stad verdreven. 
Honderden bewoners, meestal leden 
van de gymnastiekvereniging, dragen 
brandende ‘Chienbäse’ rond, grote, tot 
vijftig kilo zware bezems van beukenhout 
waarin harsrijk dennenhout is geplaatst. 
Onherkenbaar, in brandwerende zware 
leren lompen gehuld, vonken en smeulend 
hout morsend, lopen zij zwijgend door de 
stad. Verenigingen bouwen grote ijzeren 
vuurwagens waarin gigantische vuren door 
de stad worden gereden. Twee tot acht 
vierkante meter brandend hout wordt in 
een omgang door de stad gereden, met als 
hoogtepunt de passage onder de Obertor, 
de historische stadspoort die vanwege de 
vuurzeeën die er voordurend onderdoor 
worden gereden, permanent nat wordt 
gehouden door de brandweer.
Bezoekers aan dit feest staan met hun 
neus op de vuren, in de geur van smeulend 
leer en knetterend hout, het vocht dat de 
kasseien nat houdt, de gloeiende hitte in je 
gezicht en de snijdende kou van de winter 
in je rug. Het is een spookachtig schijnsel, 

middeleeuws, alsof je in de filmset van 
Lord of the Rings terecht bent gekomen. 
Na afloop zijn je kleren doorrookt met 
een zware vuurlucht, bespikkeld met 
brandgaten van de spattende en smeulende 
vonken, en zijn de haren op je gezicht 
verschroeid. De hitte is gevaarlijk dichtbij 
en ontzagwekkend.
Dit overgangsritueel dat de komst van 
de zomer markeert, is een theatraal 
spel, als een opera. De vuren worden 
voorafgegaan door ‘Guggenmusiken’, 
verklede koperblazers die in optocht 
door de stad trekken, en gevolgd door 
het ‘Schnitzelbank-Singen’ en een 
‘Cortège’, de optocht. Ten slotte is er 
een koperblazersconcert, de ‘Cheruus’. 
Zo verbeeldt dit feest de verschillende 
facetten van afwerpen, afstoten en 
aanvaarden van een nieuw begin, zoals in 
de natuur de seizoenen elkaar opvolgen.

Ik moest aan Liestal en de Burefasnacht 
denken toen ik afgelopen voorjaar op 
Eerste Paasdag naar Diepenheim reed. 
Het Paasvuur Comité Diepenheim had 
ons aangespoord op tijd te zijn bij de 
Platanen, waar de fakkeloptocht met 
brandende toortsen naar de paasvuurweide 
zou starten. Daar zou het grote Paasvuur 
aangestoken worden.

Pa
as

vu
ur

Op weg vanuit Hengelo reden we over de 
duistere Overijsselse provinciale wegen, 
de spaarzame straatverlichting tussen de 
dorpen bood minder oriëntatie dan de grote 
vuren die overal in de omgeving oplichtten. 
Rood-gele gloed markeerde de dorpen en 
steden in de wijde omgeving en maakte de 
landkaart van dit gedeelte van Overijssel 
inzichtelijk. Rijssen en Enter rechts van de 
weg aan de horizon, links Ambt Delden en 
Goor. Zo moesten reizigers zich vroeger 
ook hebben georiënteerd als zij van dorp 
naar dorp reisden, hun positie bepalend ten 
opzichte van de kerktorens. Maar er waren 
zoveel meer vuren dan de gemeenten die ik 
me kon herinneren.
Door die overal oplaaiende torenhoge 
branden kreeg het landschap een 
apocalyptisch karakter, ondanks de 
teleurgestelde berichten die we eerder 
die week uit Overijssel hadden gekregen. 
Door de aanhoudende droogte bleek het 
onverantwoord om de grote hoogte van 
de paasvuren te handhaven. Hoewel alle 
comités hadden gewacht tot het laatste 
moment, moesten de vuurstapels worden 
gehalveerd vanwege het dreigende 
brandgevaar. De ontgoocheling was 
voelbaar, alsof de vuren deze keer minder 
echt zouden zijn. Immers, de heidense 
bronnen van het Paasvuur schreven een zo 

groot en hoog mogelijk vuur voor. Dat wil 
zeggen, in ieder geval groter dan het vuur 
bij de buurgemeenten. Desondanks leek de 
gloed van de vuren nu de hemel te raken.

Vuur als symbool van reiniging en 
hernieuwd leven heeft over de hele 
wereld rituelen opgeleverd. Overal in 
Europa steken boeren op bepaalde dagen 
feestvuren af, vooral met midzomer en in 
het begin van de lente. De Vastenvuren 
en de Paasvuren zijn voorbeelden hiervan. 
Soms worden de vuren nog altijd, jaar in 
jaar uit, op dezelfde heuvel ontstoken. Deze 
heuvel krijgt dan vaak de naam Paasberg of 
Paasheuvel.
Niet zelden worden er in deze vuren 
beelden verbrand of doet men alsof er 
een levend mens in wordt vernietigd: de 
paasman. Soms wordt er een houten figuur, 
die men Judas noemt, in het vuur verbrand, 
en ook als deze gewoonte in onbruik 
raakt, wordt het paasvuur op sommige 
plaatsen het ‘verbranden van de Judas’ 
genoemd. Het kwaad werd vroeger ook 
wel uitgebannen door het verbranden van 
katten of het roosteren van dieren boven de 
vlammen tot ze dood waren.
De werkelijkheid is soms veel prozaïscher 
dan de boeken doen vermoeden. Het 
volksgebruik in Diepenheim gaat in zijn 
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huidige vorm niet verder terug dan 1924. 
Toen begonnen de leden van de 
gymnastiekvereniging – naar ouder 
voorbeeld – opnieuw zulke fakkels te 
maken en door de straten te dragen. Een 
geconstrueerde traditie.

Het gebied rond de Paasweide was afgezet 
als een festivalterrein. En het vuur was 
kolossaal. Een cirkel van tien meter om 
het vuur was onbegaanbaar vanwege de 
warmte. Grote hoeveelheden houten staken 
waren zichtbaar in de oranje gloed. In een 
grote kring stonden mensen om het vuur, 
iets tussen een omsingeling en een poging 
om op de eerste rij te staan. En er was een 
koek-en-zopiekraam, uitsluitend bevolkt 
met tieners. De muziek was opgewekt, de 
stemming uitgelaten en het vuur brandde 
lang.
Niet alleen het vuur heeft een magische 
werking, ook de as, het residu van het 
vuur, wordt een krachtige werking 
toegedicht. Hij zou de vruchtbaarheid 
van de akkers bevorderen en zou huizen 
tegen blikseminslag beschermen. Vroeger 
voorspelden de maat en het karakter van 
het vuur ook een meer of minder profijtelijk 
jaar. En: hoe woester er om het vuur werd 

gedanst, hoe beter de oogst.
Het Paasvuur Comité Diepenheim heb ik 
niet zien dansen, noch afgelopen zomer 
enthousiast horen berichten van een 
magnifieke oogst. Maar de tevreden blik 
van de leden van het comité in de gloed 
van het vuur naast de voldane grijns van de 
brandweerlieden deed al vermoeden dat 
het een mooie zomer zou worden.
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Het gezicht in de spiegel lijkt lichtjaren 
verwijderd van zijn oude gezicht, toen hij 
als directeur van een groot assurantiekan-
toor de lakens uitdeelde. De opperdeur-
waarder, die als Petrus besliste over levens 
en lot. Geen krimp gaf hij, nooit. Hij was in 
de strepen van het op zijn strepen staan als 
directeur gekropen en een kille autoriteit 
geworden. Hij registreerde de opwellende 
tranen wel van het meisje tegenover hem, 
ze vond het zo moeilijk om een moeder 
met kind het huis uit te zetten. ‘Er steekt 
geen zuchtje kwaad in die moeder,’ zei 
ze. ‘Hooguit te lief, te naïef.’ De schulden 
waren opgelopen omdat ze in haar eigen 
wereld dwaalde en van een blauwe envelop 
vlinders knipte voor haar baby. Ze vlogen 
bij ieder zuchtje wind om de wieg heen. Zo 
bezwoer ze de gemeentebelasting, de aan-

gifte die toch echt voor 1 april bij de ambte-
naar op zijn bureau had moeten liggen, de 
aanmaningen. Ze zong liedjes over Blauw-
pauwoogjes die overal mee wegkomen. Zijn 
jongste medewerker vroeg om mededo-
gen, om clementie voor een poëtisch hart. 
Maar hij kneep zijn ogen ineen tot nikkelen 
spleetjes, zijn hart klopte gewoon door als 
een goed afgestelde wekker. ‘Ja, als je het 
werk niet aankunt...’ Mensen bleven nooit 
heel lang bij hem werken, na een zekere tijd 
wilde iedereen in dat speciale geval de deur 
nog even op een kier zetten. Gerrit niet. Hij 
begreep zijn vrouw wel, ergens snapte ook 
hij wel dat alles afketste op de gepantserde 
zenuwen, dat hart van staal. En ergens diep 
in zijn lichaam, rondom zijn lever, rondom 
zijn zonnevlecht, school een verlangen naar 
tederheid, dat hij af en toe overgoot met een 

Het spiegelbeeld kijkt hem treurig aan, maar de man ziet het niet want hij projecteert 
zijn vroegere vertrouwde gezicht over dit verwaarloosde gezicht heen. De spiegel 

is eerlijk en zo zien wij hem: een wat viezige, oudere man met een grijswitte baard die al 
lang niet meer in bedwang wordt gehouden, de neus schilfert een beetje langs de randen, 
op zijn lippen rafelen kleine velletjes. Om hem heen hangt een voddige lucht van te lang 
gedragen kleding en te weinig waswater, kenmerkend voor de mannen die op vrijdagmid-
dag de boekenmarkt op het Spui in Amsterdam afgrazen, die alle verkopers lijken te ken-
nen, die ieder hun eigen niche hebben. Ook Gerrit gaat er af en toe heen vanuit Utrecht, 
waar hij woont in zijn veel te grote huis. Het kan hem niet meer schelen, de baard niet, 
de droeve grauwe lucht, de zwarte randen langs de witte keukenkastjes en de zwartige    
plooien in zijn lakens. Weinig kan hem nog schelen sinds zijn vrouw hem verlaten heeft.

Vlinders
Hanne Hagenaars
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stevige whisky met ijs of een wodka puur.
Soms wilde hij zijn vrouw omarmen als ze 
een beroep op hem deed, haar hoog in de 
lucht houden en vasthouden, maar hij wist 
dat als hij daaraan zou beginnen, alles in 
zou storten, zijn hart zou smelten, zijn werk 
onmogelijk zou zijn, en het failliet lag op de 
loer. Nu was het evengoed zo ver gekomen.
Op de boekenmarkt gaat hij op zoek naar 
boeken over vlinders. Geschokt was hij 
toen hij een foto zag van de grote schrij- 
ver Nabokov, in een korte broek met een 
vlindernetje. Dat zo’n man alle gevoel voor 
decorum los kon laten! Wat bezielde hem? 
Dat wilde hij te weten komen. De vlinder, 
wat was de verlokking van dit vreemde in-
sect? Inmiddels weet hij veel over vlinders, 
zo niet alles, maar Nabokov in zijn korte 
broek lijkt hem nog steeds spottend aan te 
kijken.
Het werk is klaar, het pensioen ruim, de 
verveling groot.

De brievenbus rammelt en daar op de 
deurmat ligt een ansichtkaart van een oude 
schaakvriend. Boven het stadje Diepenheim 
zweeft een vlinder met zijn vleugels wijd 
uitgestrekt, als de mantelmadonna van Pie-
ro della Francesca. De vlinder die de stad 
tracht te beschermen tegen aanvallen van 
bovenaf, de plaag, de pest, de hebzucht, 
maar misschien houdt hij met zijn vleu-
gels ook de warme lucht vast in de kleine 
stad, die trekt immers altijd naar boven. 
Diepenheim, waarom niet, dacht hij. En 
voor de tweede keer in zijn leven volgt hij 
een impuls, na de eerste en enige liefde nu 
een wanhopige vlucht. Hij pakt het aanbod 
van zijn vroegere vriend met beide handen 
aan en besluit diens huisje voor een jaar te 
huren. Twee koffers neemt hij mee en hij 
laat zijn auto in de garage staan. En geen 

vreemden in zijn eigen huis.
De trein neemt er drie uur de tijd voor, een 
overstap in Apeldoorn, in Zutphen en vanaf 
Goor wandelt hij de laatste vijf kilometer 
door het bos en langs een kasteel. Dat 
bevalt hem, zo lekker ver weg en lastig te 
bereiken. Hij neemt zijn intrek voorlopig in 
een B&B, een kamer maar wel met gelegen-
heid tot koken. Hij kookt nooit. Aan het pla-
fond hangen Duchampiaanse versieringen, 
omgekeerde flessenrekken volgestopt met 
valse bloemen, guirlandes golven feestelijk 
naar beneden.
De magere vrouw ontvangt hem harte-
lijk. Twee andere gasten zitten aan de 
ronde tafel, een grote man met een vol-
lemaansgezicht, dat een en al 
goedheid en vriendelijkheid 
uitstraalt. Een kleine vrouw met donkere 
rechte wenkbrauwen en heel lichte ogen. 
Gerrit sipt koffie en luistert. Ambtenaren 
uit Amsterdam. Ze zijn in Diepenheim op 
onderzoek naar de gemeenschapszin in 
kleine gemeenten. ‘Nabuurschap,’ spreekt 
de lichte-ogen-vrouw keurig uit. ‘Ah, de 
sociale controle,’ antwoordt de B&B-vrouw 
opgewekt. Zijn hart slaat over. Waar is 
hij beland? Straks gooien ze kluiten zand 
tegen zijn ramen als hij ze niet op tijd heeft 
gezeemd, of als de paardenbloemen in 
zijn voortuin hun te veel worden. Morgen 
de sleutel ophalen bij zijn schaakvriend en 
een werkster regelen. Misschien ook een 
klusjesman. Een hovenier.

Nu woont hij in Diepenheim. Citroentjes 
fladderen voorbij. Hun witte vlindervrouw-
tjes. Iedere avond maakt hij een ommetje 
door het laantje met de bomen aan weerszij 
tot aan de vlindertuin, een benard lapje 
grond, het karige riet waait er niet lekker, 
zelfs het onkruid laat het afweten en gras 

overheerst, de aangeplante planten komen 
nog niet op. Geduld, geduld.
Elders vliegen meer vlinders. De Dagpauw-
oog. Het Koolwitje. De Vuurvlinder. Op een 
vroege ochtend ziet hij dicht bij kasteel 
Nijenhuis boven een drassig lapje grond de 
Koninginnepage, wat een schoonheid, Miss 
World herself.
‘Goedemorgen buurman, die frieten sma-
ken wel, hè buurman!’
‘Lekker weer hè, en hoe was de pizza gis-
teren?’
Waar bemoeien ze zich mee, die huisvrou-
wen. Het ergert hem. Maar neutraal knikt 
hij terug. Goedendag. Dag.
Je moet iedereen te vriend houden, had zijn 
vriend dwingend meegegeven. Hij vertel-
de over de verbouwingsplannen voor zijn 
huis die hij had afgeblazen omdat er twee 
architecten in het dorp wonen en wie dan te 
kiezen? Je moet iedereen te vriend houden. 
Wat een onzin, nonsens, slappelingen, je 
kiest toch gewoon de beste, zijn kop kon er 
maar niet over uit. ’s Nachts ligt hij te malen 
over de mallotigheid die hier heerst. Nooit 
lag hij wakker, en nu maalt hij om de buren. 
Om wat hij denkt dat zij zouden denken. Of 
gewoon uit woede om zichzelf.
De vlinders bieden troost. Zijn hongerige 
ogen vangen de vlinders en laten ze daarna 

gewoon weer verder vliegen. Geen dode 
diertjes in een doosje, opgeprikt en op soort 
samengevoegd. Hij kocht er vroeger veel, 
zijn studeervertrek in Utrecht staat er vol 
mee. Maar nu begint hij zich af te vragen 
hoe het samen kan gaan, van een vlinder 
houden en hem tegelijk opprikken en voor 
jezelf houden. Misschien verlopen vele lief-
des ook op die manier, vastprikken en voor 
jezelf houden. Doodmaken.
Hoe je ’s nachts kon dromen van haar 
warme zachte huid, die hij zich nog herin-
nert van hun eerste jaren, voordat de rem 
in hem was gekropen en zijn lichaam stram 
werd als een automaat waar slechte koffie 
uit komt in een miezerig straaltje. Hoe kon 
je verlangen naar zachtheid en liefde maar 
ieder teder gebaar een klap met de hamer 
geven. Hij kon niet anders.

Al die prachtig onderhouden voortuintjes, 
hun symmetrie, die bijgeknipte heggen, 
het is wel keurig allemaal. Rondom wordt 
er gesproken over de vlindertuin, die kale 
dunne slordige tuin. 
Hoeveel geld had dat niet gekost? In stilte 
wordt er gemopperd want goed nabuur-
schap houdt in dat je niet te luid moppert, 
niet zo luid dat het de oren van de buren 
zou bereiken.

Zo wandelt hij verder door het 
dorp. Groet vaker. Geeft antwoord 
op de vraag of de hamburger 
smaakte die hij gisteren bij Uit de 
Kunst Café-Taria haalde. 
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In september zijn de Schuttersfeesten, 
Gerrit ziet het aan en loopt mee in de tocht 
al de kastelen langs. Op een groot grasveld 
is naast een zuurstokkleurige kermis de 
oude traditie van het knuppelgooien nog in 
gang. Grote houten vogels staan op hoge 
palen en iedereen probeert met een lange 
stok zo’n vogel te raken. ‘Mag ik ook eens 
gooien?’ ‘Ben je lid van de schutterij?’ ‘Nee.’ 
‘Nou, dat is wel nodig. Iedereen in Diepen-
heim is lid.’ Maar de vrouw is mild: ‘Maak 
het geld morgen over, dan hoor je erbij.’
Met een perfecte boog gooit hij de knuppel 
naar de vogel. En weer en weer. Steeds 
meer volk vlokt eromheen en klapt luid 
voor de nieuwkomer, die vreemde stugge 
man, de kaboutervader zoals de kinderen 
hem noemen. Geluk gulpt door zijn lijf en 
hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Zijn 
gezicht ontspant en gul plezier kruipt van 
zijn tenen naar boven. Die avond gaat hij 
mee een biertje drinken met de mannen uit 
het dorp. Hij hoort erbij.
Zo wandelt hij verder door het dorp. Groet 
vaker. Geeft antwoord op de vraag of de 
hamburger smaakte die hij gisteren bij Uit 
de Kunst Café-Taria haalde. Het wonen in de 
buurt hangt als een warme trui om hem heen.
De bel gaat en het dochtertje van de buur-
vrouw van de frietenopmerking kijkt hem 
in totale paniek aan. Hij moet haar helpen. 
Haar moeder ligt op de vloer van de bad-
kamer en kreunt.
Op het dak mauwt een kat.
Gerrit loopt mee naar het huis van de buren, 
de trap op en daar ligt de naakte buurvrouw 
op de stenen vloer. Uitgegleden. Ze jammert 
en schreeuwt afwisselend. Gerrit schaamt 
zich en legt handdoeken over haar lijf heen. 
Hij belt een ambulance, geeft haar twee 
aspirientjes die hij in het medicijnkastje vindt 
en wacht, samen met het dochtertje Nouk.

De ambulance komt en 
draagt haar voorzichtig 
naar buiten. Waarschijn-
lijk is haar arm gebroken 
maar het komt zeker 
goed. Ze rijden weg 
met de sirene aan. Het 
bezoekuur is om zeven 
uur.
Gerrit neemt het doch-
tertje mee op zijn dage-
lijkse wandeling. Hij wijst de vlinders aan en 
noemt hun namen. Op een bankje houden 
ze in alle stilte rust want het meisje met de 
verschrikte ogen zegt niet veel. Dan legt ze 
haar hand op zijn arm. Zijn haartjes nemen de 
warmte op en dagenlang gloeit het nog na. 
Een troost voor beiden. In een laantje waar 
een Blauw Weeskind en een Bleek Beertje 
elkaar passeren. En waar de Donkere Ogen-
troostspanner als een fladderende mantel-
madonna de vleugels spreidt.
Misschien is hij te oud en te nors om nog 
een geliefde te vinden. Maar intens tevre-
den zit hij naast het meisje op een bankje in 
het bos. 
De gemeenschap loste zijn eenzaamheid 
beetje bij beetje op. De gemeenschap, dat 
is iemand die 22 soorten jam maakt, een 
man die vogelkastjes bouwt, een vrouw die 
een zelfgemaakte-spullenmarkt organiseert 
op haar erf, een man in een rolstoel die 
beren maakt van touw en uilen van berken-
hout. Waar iedereen elkaar helpt, waar 
elkaar te vriend houden gaat boven smaak 
en opvattingen, waar je er gewoon bij hoort 
omdat je er woont. Als je de contributie 
voor de Schutterij betaalt natuurlijk.
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Trouwen in Twente Naar heel oud gebruik is er een 
spiegel met was bewerkt met 
daarop de namen van de bruid en 
de bruidegom en de huwelijksda-
tum.
Ook is er de bruidskop en 
-schotel, zoals die vroeger bij een 
huwelijk werd gegeven.
In een speciaal houten kastje lig-
gen de bruidegomspijpen versierd 
met bloemen.

Tradities rondom een  
boerenbruiloft in Diepenheim

De buurvrouwen maken manden vol met 
roosjes.
De oorspronkelijke 
kleuren zijn rood en wit. 
Rood voor de bruidegom 
en wit voor de bruid. Te-
genwoordig worden ook 
andere kleuren gebruikt.

Er zijn verschillende 
manieren om de roosjes te maken. Hier 
worden ze gevouwen van stroken crêpe-
papier, uitgeplozen tot rozen en vastgezet 
met een metaaldraadje.

Op de boog komt een bord met daarop de 
tekst 'hulde aan 
het bruidspaar'. 
De dames op deze 
foto’s zijn de grote 
strikken aan het 
maken die aan 
weerszijden van 
het bord komen te 
hangen.

In het midden van de boog komt het bord met 'hulde 
aan het bruidspaar'. De buurvrouwen hangen de 
roosjes in de boog.

De 'huuswaarders'
Een boerderij kun je nooit onbemand laten, 
ook niet met een bruiloft. Een echtpaar dat 
wil 'huuswaarn' is dan een uitkomst.

'Greunmaaken'

Vlak voor de trouwdag versieren de 
noabers (de buren) de ingang naar 

het huis met een boog. Deze boog wordt 
gemaakt op een frame van hout, draad of 
ander materiaal en versierd met dennentak-
ken en roosjes van crêpepapier.
Het maken van de boog is traditiegetrouw 
het werk van de mannen.

Er wordt gepast en gemeten en gedis-
cussieerd of de boog wel stevig genoeg is. 

Even kijken of het bruidspaar wel door de 
boog past...

Alle buurmannen even op de foto.

'Meuten'
De doorgang wordt 
versperd door de 
noabers. Naar goed 
gebruik moet het 
bruidspaar trakteren 
op een borrel, voordat 
ze verder mogen...
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Trekkertrek

Op 25 juni 
komt Mat-

tie me ophalen. 
In zijn Peugeot 
uit 1984 draaien 
we relaxed 
de snelweg 
op en met het excuus dat hij iets van het 
landschap wil zien, blijft Mattie achter een 
vrachtwagen plakken. Lichtgroene vlakten, 
gele boterbloemvelden en verlaten huizen 
in een omgewoeld veld. Mijn uitgeprinte 
kaart belandt als propje in m’n tas want 
er is TomTom aan boord, op weg naar de 
Harfsensesteeg 19 in Harfsen. De wegen 
worden smaller, maar het blijft opvallend 
stil, tot we ergens op een weiland achter 
een boerderij staan en moeten concluderen 
dat de Trekkertrek niet vandaag plaatsvindt. 
We rijden terug naar het billboard dat we 
met een schuin oog voorbijreden. Trekker-
trek Gas D’r Bi-j, zondag 26 juni, morgen.
26 juni komt Mattie me weer ophalen. Ik 
weet inmiddels wat er fout is gegaan, een 
stadse vergissing. Om alle evenementen 
rondom Diepenheim te bezoeken hebben 
we een schema met data gemaakt met op 
25 juni de Trekkertrek. En denkend dat dit 
een uniek, eenmalig evenement is, heb 

ik Trekkertrek 
gegoogeld en 
kwam uit op 
de homepage 
van Gas d’r Bi-j. 
Adres opgezocht 
en klaar.

Maar iedere week is er wel ergens in het 
land een tractorpulling, in Rockstieren, in 
Gieten, Humstee of Denekamp. En op 25 
juni in Haaksbergen. Een seizoenscompeti-
tie als een rondtrekkend circus van maart 
tot oktober.
Mattie heeft zich inmiddels goed geïnfor-
meerd. Het tractorpulling is ontstaan in 
Amerika en daar is vooral de vrije klasse 
beroemd. Men bouwt de tractor op vanuit 
een motor, hoe groter hoe beter, een heli-
koptermotor, een Rolls-Royce zuigermotor 
of iets anders, en soms gebruikt men wel 
zes motoren voor maximale kracht. Neem 
oordopjes mee, mailde Mattie me nog. De 
stank, de rook en de ongelukken horen erbij, 
dat past bij het overdrijven van deze über-
krachtpatserij. Het appelleert aan een oud 
oergevoel, wie is de sterkste, de dapperste, 
de grootste? De tractoren moet glimmen en 
indruk maken, een rituele krachtmeting, een 
echte mannenaangelegenheid. 
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Langs kwekerij De Veldsprong en Klein 
Dennebosch rijden we naar de Trekker-
trek. Overal auto’s en het terrein is afgezet 
met stroken wit plastic. Op het veld is een 
grote zwarte baan van aarde aangelegd 
met een start en een finish. Iedere tractor 
rijdt in zijn eigen klasse, ze worden op het 
terrein gewogen. Achter de tractor wordt 
een gele sleepwagen gehaakt, daar ligt 
een groot gewicht in dat van achter naar 
voren schuift en zo uiteindelijk de tractor 
tot stilstand brengt. Hoe meer het gewicht 
naar voren schuift des te groter wordt de 
sleeplast. ‘Hoe heet die gele kar erachter 
ook al weer?’ vragen we een deelnemer 
met een goedig vollemaansgezicht en een 
klein gouden ringetje in het oor. ‘Uh, uh, 
balanspower?’ Hij weet het ook niet. Die 
sleepwagen is er gewoon altijd.
Twee mannen brengen de hele dag verslag 
uit, het duo ‘de Kennieons’. Ze roepen ‘Arno 
bedankt’ en leven mee met de tegenslag 
van de deelnemers: ‘Daar is-tie niet blij 
mee, daar wordt-ie niet vrolijk van.’
‘Hello good morning, how are you,’ davert 
over het veld.
De kunst is om in de juiste versnelling te 
starten en die het hele traject aan te hou-
den. Soms kunnen de banden nog iets 
zachter om grip te houden, maar meer inv-
loed heb je eigenlijk niet. Af en toe slingert 
een tractor behoorlijk naar links of naar 

rechts, terwijl de man op de tractor de ene 
hand op de versnellingpook houdt en de 
andere aan het stuur, om de de stampende 
pk’s te beheersen. Het publiek wijkt geen 
centimeter.
Een man van buiten de regio heeft waar-
schijnlijk net als Mattie voorbereid op het 
internet, zijn lieve blonde jongensengeltjes 
dragen grote koptelefoons tegen de herrie. 
Er is geen herrie. Het is een braaf festijn. 
Ook de beloofde rook blijft uit, het veld zou 
blauw komen te staan maar het valt alle-
maal wel mee.
De grootste tractor van de regio heeft 360 
pk en een traploze versnelling, zijn directe 
tegenstander haalt dat bij lange na niet, 
maar heeft dubbele banden. 
Het is een soort eeuwige competitie, Ronald 
versus Kevin. Beiden zijn loonwerker en Ke-
vin was die ochtend al om vijf uur gras aan 
het maaien om hier present te kunnen zijn.
‘We kennen elkaar en toch moet je winnen. 
Iedere week weer.’ Het zondagsuitje van de 
boeren, een krachtmeting onder elkaar, niet 
voor toeristen. 
Op het veld staat een caravan die tot 
een roze snoepwinkel is omgebouwd. De 
hele ochtend is het er stil. In de middag 
komen wat vrouwen met kinderen kijken 
en dan doen de grote ronde veelkleurige 
lolly’s het goed. Het waait te hard voor 
de suikerspinnen. 

De zoetgekleurde caravan heeft verder een 
echt mannenassortiment met speelgoed-
pistolen, sleutelhangers met Kalasjnikovs, 
knalbommetjes (zes voor een euro, ‘ik geef 
er altijd zeven, dan zijn ze zo blij,’ zegt de 
verkoper), fruitspray, strongpop, aanstekers 
met doodskoppen, jawbreakers. Ik koop 
zes knalbommetjes, vanaf drie jaar. 
Twee kinderen treuzelen lang voor de 
snoepwagen, blauwe ogen, een beetje ros-
sig, een met een spits koppie, de ander met 
een bonkig hoofd, het haar met gel stoer 
overeind gezet. Ze ogen vroeg wijs, hele 
generaties schemeren door in hun gezicht. 
Alle kinderen dragen laarzen, behalve een 
dreumes die op sokken is. Deelnemers en 
toeschouwers zijn sowieso uniform gekleed, 
spijkerbroeken en een donkerblauwe of 
zwarte jas erboven. Een vrouw is in het roze. 

Een dag later probeer ik een bommetje uit 
op een terras in Amsterdam: volgens drie 
plaatjes moet je met je handen een soort 
wrijvende beweging maken. Verder geen 
aanwijzingen. Het pakje knalt open en 
spuugt vocht, het hele terras springt op. 
De vloeistof spat alle kanten uit en brandt 
gaatjes in de broek van mijn buurvrouw. 
Sorry buurvrouw, sorry.

www.tractorpulling.nl

Het appelleert aan een oud 
oergevoel, wie is de sterkste, de 
dapperste, de grootste?
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Sorry buurvrouw, sorry.
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En daar, met het middagdenken de kamers uit
dat kiert tussen de meisjes met Vikinghuid

de vlieg, ze zwemt de lucht uit stroop.
Kijk toch, die benen omhoog, handen in hun zij
ze ziet een page onder zich, maar vooral haar als kransen 
verse voeten en onderbroekjes bloot

best zacht, maar nee, haar bolle ogen weg 
van dat gekooide gras, van bloemen die geen bloemen 
zijn, alleen geruststellen ooit ajuin ooit prei
maar nu prinsessenbollen vol lila brein
we verwelken niet, zoemen om de meisjes die eeuwig 
kirren te zijn, heimwee maken naar wat komen moet.

Ineens valt het stil, er loert iets, de uren sterven te rap
het middagdenken uit de enige middag kwijt.
Ze zwetsen over mij, willen stout en razernij
niet ver van hier mijn mannetjes, kom hier 
maar dan knappen ze mijn staartdraden, kiften om wie 
mijn vleugels in haar poesiealbum mag.
Ik heb mijn leven niet geraakt.

Sasja Janssen 
 

Eendagsvlieg in Diepenheim
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Kasteelspelen

Het zijn stuk voor stuk buitenplaatsen.

Achter de balie van de Kunstvereniging 
Diepenheim tref ik de secretaris Just 

Schimmelpenninck aan, als vrijwilliger. 
Het is zondag en ik kom de kastelendag 
op kasteel Warmelo bezoeken. ‘Kastelen, 
kastelen,’ schimpt Just, ‘dat is door de VVV 
bedacht, ze hebben zelfs een logo met 
kantelen ontworpen. Het zijn stuk voor stuk 
buitenplaatsen.’ Zelf woont hij op Wester- 
flier, een lieflijk groot huis met een hal-
fronde oprijlaan en uitzicht over de velden.
Ja, dat klopt wel, toch is Diepenheim het 
stadje met de kastelen.
Jarenlang organiseerde de VVV de 
kastelendag, maar vorig jaar stopte het, en 
nu heeft de familie Avenarius de organisa-
tie zelf in handen genomen. De gemeente 
helpt een beetje, want ze zien het toch 
wel als een mooie traditie. Ambachten en 
spelen, wanten van wol met een primitieve 
techniek die tussen breien en haken in zit, 
speerwerpen, boogschieten op een hert of 
zwijntje. De middeleeuwers komen vanuit 
het hele land, het zijn elektriciens, verte-
genwoordigers of ambtenaren, die ieder 
weekend in hun rol van bard of schoenlap-
per of kwakzalver stappen. Subgroepen die 
zichzelf behoorlijk serieus nemen, voor hen 
is het geen theater, het is even echt.
De Diepenheimse vrijwilligers zijn ook hier 
onmisbaar en de Schutterij maakt reclame. 
Maar verder komen hier geen Diepen-
heimers, het zijn de toeristen, die hier on-
getwijfeld een leukere en leerzamere dag 
beleven dan in ponypark Slagharen. 

Kastelendag
H

anne H
agenaars
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Dog Days

Paul Kooiker
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Landgoed Weldam
128 groenschakeringen
N 52 13.032  
E  6 35.003
4 hectare
sinds 1380
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Nieuwjaarsdienst
Bevestiging 
Ambtsdragers
Heilig avondmaal
Cantate dienst
Lentedienst
Paasweek
Paascyclus
Gezinsdienst en 
Jeugddienst
Bloemendienst
Openluchtdienst
Kermisdienst
Startzondag
Dialectdienst
Oogstdienst
Einde kerkelijk jaar
Kerstcyclus
Oudejaarsdienst
Ouderenvespers
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De slager

In onze eigen slachterij slachten wij zowel 
runderen, kalveren, varkens als lammeren. 

Ons rundvlees komt van vrouwelijk 
Hollandse dikbillen van het witblauwe ras. 
Het lamsvlees komt van echte Texelse 
lammeren. Wij slachten alleen zuigkalveren 
voor ons kalfsvlees.

Door de aanwezigheid van een eigen 
slachterij kunnen wij prima huisslachtingen 
voor u verzorgen. De runderen en /of 
varkens worden hier geslacht, kunnen dan 
geheel naar uw wens verwerkt worden. 
Zo is het ook mogelijk dat er voor u worst 
wordt gemaakt in onze eigen worstmakerij. 
Uiteindelijk zetten wij alles zo klaar dat het 
gelijk de diepvries in kan.'

smulbuikjes
pampaschijf
spicy bacon
flintstones
dikaatjes
wegdammerrib
boerenbrok
yvonne rokken
deepse bollen
hoffelijke biesjes
swiebertjes
kippeling

'
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De vogelhuisjes in Diepenheim 
komen van de Gamma of van de 

gepensioneerde Henk Hofhuis die ze in 
het schuurtje achter zijn woning  in elkaar 
knutselt. Een plankje met een dak biedt 
plaats voor een volle pindakaaspot zodat 
de vogeltjes die kunnen leegsnoepen. 
Inmiddels werkt hij samen met Harry 
Haanepen en maken ze ook wokkels, 
sierdingetjes van hout die draaien in de 
wind, en spechten die als deurklopper 
dienstdoen. De producten verkopen ze 
op markten, in hotel ’t Holt en bij B&B de 
Gasterij. Op hun kaartje staat: 

Houtdraaierij Diepenheim, 
houten cadeauartikelen.  
Haaksbergerstraat 47 
Diepenheim.

Vogelhuisjesman
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Colofon
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