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VERTROUWEN IN VEERKRACHT
De stad zit nog op slot als dit blad bij u in de 
bus valt. Het is leeg in de straten en op de 
Oude Markt. Toch straalt het centrum positi-
viteit uit. Ondanks de tegenslagen waarmee 
ondernemers moeten dealen hebben zij hun 
etalages sfeervol ingericht. Enschede Promo-
tie heeft de binnenstad stemmig aangekleed
 en de Tivoli-lichtjes twinkelen in de bomen. 
Hierdoor lijkt de stad, misschien wel meer dan 
ooit, hoop en vertrouwen op betere tijden uit
te stralen. Wij wensen alle bewoners en onder-
nemers daarom een voorspoedig en vooral 
veerkrachtig nieuw jaar. 

Twee jaar geleden viel het eerste Binnenstad Magazine in uw brievenbus. 
Anders dan in andere wijken kent de binnenstad geen traditie van allerhande 
activiteiten die worden georganiseerd door en voor verschillende bewoners-
groepen. Daarom, en om de betrokkenheid van de bewoners bij hun omgeving 
te versterken, heeft de wijkraad destijds gemeend er goed aan te doen meer 
energie en budget te steken in de communicatie met wijkbewoners.
Afgaand op de vele positieve
reacties die wij na iedere uit-
gave mogen ontvangen lijkt 
het er op dat wij aardig op 
de goede weg zijn. Ook in 
2021 zullen wij weer ons best 
doen u te blijven informeren 
over het reilen en zeilen in het 
stadscentrum.
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Wijkraad wil met uitbreiding groenzitbanken Van Loenshof naar 
Langestraat de sfeer en verblijfsfunctie versterken. 

Van de Wijkraad Binnenstad mag het 
centrum een stuk groener worden. Ook 
de gemeente Enschede heeft die wens 
de komende jaren op de agenda staan. 
De wijkraad heeft daarom gehoor gege-
ven aan de oproep van de gemeente om 
ideeën aan te dragen in het kader van de 
Pilot Spontane Binnenstad.

In deze pilot, een initiatief van en ondersteund door de 
provincie Overijssel, staan initiatieven van burgers in de 
binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en 
Oldenzaal voorop. De overheden willen met het stimule-
ren van initiatieven zorgen voor een extra impuls. Op die 
manier hopen zij samen met de burgers de binnensteden 
toekomstbestendig te maken. 

Voorstel Langestraat
Het afgelopen jaar heeft de wijkraad in overleg met de 
gemeente op kosten van het wijkbudget de groenzitban-
ken op het Van Loenshof opnieuw laten beplanten met 
meer in het oog springend winterhard groen, zoals te zien 
is op de foto rechtsboven.
Onlangs heeft de wijkraad in het kader van de Pilot Spon-
tane Binnenstad een aanvraag ingediend om de structuur 
van deze groenvoorziening met groenzitbanken op het 
Van Loenshof, door te trekken naar het stuk Langestraat 
tussen het Ei van Ko en de Hofstraat.
De wijkraad denkt met het honoreren van deze aanvraag 
niet alleen tegemoet te komen aan de vraag van bewo-
ners om meer groen, maar ook de verblijfsfunctie voor 
bezoekers hiermee te versterken.
Niet onbelangrijk in dit verband te vermelden is dat de 
praktijk uitwijst dat de bestaande groenzitbanken aan het 
Van Loenshof, zonder rugleuningen, onaantrekkelijk zijn 
voor langzitters om zelf meegebrachte alcoholhoudende 
consumpties te nuttigen.

Wijkraad wil
meer groen

in de binnenstad
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Peter en Ronald Groenewe-
ge werden in 1963 geboren 
op dezelfde dag in hetzelfde 
kraambed. ‘Ronald kwam 
het eerst en toen kwam ik’, 
vertelt Peter die het woord 
voert en eigenaar is van 
Gum Busters BV. Het bedrijf 
is gespecialiseerd is in het 
verwijderen van kauwgum. 
Sinds 2007 zijn de broers ook 
actief in de Enschedese bin-
nenstad. Met een speciaal 
reinigingsmiddel in combi-
natie met lagedruk stoom- 
techniek, maken zij straten 
kauwgumvrij.

Tweeling
stoomt straten
stralend 
schoon

‘Minimaal één keer per jaar komen 
we hier om de straten en pleinen in 
het centrum van kauwgum te ont-
doen, een klus die al met al zo’n vier 
weken in beslag neemt’, legt Groe-
newege jr. uit. Hij is zeer lovend over 
Enschede. ‘Wij hebben destijds een 
gestructureerde aanpak voorgesteld 
waarmee de stad akkoord is gegaan 
en waardoor wij ieder jaar een stukje 
meer kunnen doen.’ De kauwgum-
verwijderaar-specialist doelt op het 
‘Gum Busters-onderhoudsplan’.
‘Een eerste keer kost het verwijderen 

van kauwgum veel tijd. En het aardige 
is dat als als we één keer geweest zijn
en het jaar daarop terugkomen, de 
klus veel eerder geklaard is, dus 
goedkoper is. Zo hebben wij kans ge-
zien sinds 2017 met hetzelfde budget 
steeds meer straten kauwgumvrij te 
maken. Wij zijn destijds begonnen in 
de Kalanderstraat en de Raadhuis-
straat. Daarna ook met de dagmarkt, 
het Van Heekplein, Van Loenshof, 
de Langestraat. Elk jaar kwam er een 
straat bij. Dit jaar doen we voor het 
eerst de Marktstraat’, vertelt de jong-
ste niet zonder trots. ‘Volgende week 

moeten we naar Amstelveen waar ze 
vorig jaar één keer overgeslagen heb-
ben. Dat betekent dat we er nu veel 
langer bezig zijn.’ Enschede doet dat 
volgens de broers veel slimmer.

Nee, ze pendelen niet dagelijks op
en neer naar hun woonplaats Zoeter-
meer. ‘We overnachten in de Holter-
hof. Na een dagje hard werken mogen 
we onszelf toch wel een beetje ver-
wennen, ja toch?’, zeggen ze lachend 
met een onmiskenbaar Haags accent.

Zenschede
KARAKTERSCHETS VAN EEN 
MENSENSTAD IN 99 HAIKU’S

Na zijn ontdekkingstocht naar De Leukste Plekken van 
Enschede dat acht jaar geleden verscheen, duikt Ensche-
de-kenner en binnenstadbewoner Robin Pater een laag die-
per de stad in. Gravend naar de ziel van zijn bewoners vat 
hij op markante Enschedese plekken, vier seizoenen lang, 
alledaagse ‘glinstermomenten’ in negenennegentig haiku’s. 

IK WEET NIET NA HOEVEEL DODEN
IK WEET NIET NA HOEVEEL TIJD
MAAR ER KOMT EEN PERIODE
DAN ZIJN WE HET VIRUS KWIJT

ALS IEMAND DAN GAAT NIEZEN
EN HIJ DOET HET EEN TWEEDE KEER

ZEG JE: ‘KAN HET NOG EENS?
DAN IS HET MORGEN MOOI WEER.’

Ton Ouwehand

Een Haiku is een van oorsprong Japans kort, niet-rij-
mend gedicht, geschreven in drie regels waarvan de 
eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel 
weer 5 lettergrepen telt.

De negenennegentig ogenblikgedichten van Pater 
zijn grappig, raak, bekend, diep, triest, droog of ver-
rassend en vormen samen een weefsel van stads-
beelden vol mensenlevens, dat het dna van Ensche-
de blootlegt waarin inwoners hun plaats kunnen 
ontdekken.

Zenschede € 12,50 - Boekhandel Broekhuis

BIJZONDERE
WINKELTJES

OPBEURENDE 
TEKSTEN

Journalist Ton Ouwehand en fotograaf Annina Romita portretteerden voor 
dagblad Tubantia vijftig kleine Enschedese zelfstandigen in de serie Wegens 
omstandigheden geopend en hebben die verhalen gebundeld.

Voor veel Enschedeërs zijn het beken-
de namen die de revue passeren. 
Huckriede Lederwaren bijvoorbeeld, 
Flip Schoenen en Kaj’s Guitarstore. 
Kleine zaken die in de meeste geval-
len al jaren bestaan, zeer verschillend 
zijn, maar één ding gemeen hebben: 
passie voor de zaak. De 1e druk van 
de bundel Wegens omstandigheden 
geopend is helaas al uitverkocht. 

Om mensen een hart onder de riem te steken in coronatijd nodigde Kees 
Schafrat van Boekhandel Broekhuis in het voorjaar 2020 schrijvers uit poëti-
sche teksten aan te dragen om op de gevel van zijn winkel te projecteren.
De gevel werd hiermee getransformeerd tot Muur van Veerkracht.
Naast schrijvers als Maarten ‘t Hart, Jan Siebelink en Herman Finkers gaven 
ook lokale schrijvers gehoor aan de oproep. Na een paar maanden stond de 
teller op honderd. Voor Schafrat aanleiding om de bemoedigende teksten te 
bundelen in een boekje dat voor € 12,50 in de winkel ligt.
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Van welk pand is dit detail?
Evenals de vorige keer staat er weer een flesje wijn klaar voor de- 
gene die als eerste via redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten van 
welk pand het detail is dat hiernaast is afgebeeld.

VAN WELK PAND IS DIT DETAIL?
OOG VOOR
DETAIL

Muuranker aan kapperszaak

BINNENSTAD MAGAZINE - JANUARI 2021

Het fraai vormgegeven
element aan het pand
van kapsalon Kuipers 
in de Marktstraat is een
muuranker dat dienst
deed om dwarsliggers
voor hoogspannings-
kabels van de tram, die
destijds door de straat
reed, te bevestigen. 
De meeste muurankers
zijn in de loop van de
tijd gestolen maar hier
en daar is er nog een te
zien.
De tramlijn van de
Twentsche Electrische
Tramweg Maatschappij
tussen Enschede en
Glanerbrug werd in
1908 in gebruik geno-
men. Naast reizigers-
vervoer was er ook
beperkt goederenver-
voer. Hiervoor werden
twee goederenwagens achter de 
personentram gekoppeld. Het tracé 
Volkspark, Station tot en met de 
Marthalaan behoorde tot de stads-
dienst en werd om de tien minuten 
gereden. De dienst naar Glanerbrug 
was een halfuursdienst.
De verbinding waarvan de eerste 
jaren veel gebruik werd gemaakt, was 
een uitkomst voor het grensdorp.

a

Muuranker voor dwarsliggers voor hoog-
spanningskabels van de tram.

Na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 en daarmee de 
sluiting van de grens, daalde het per-
sonenvervoer. In 1918 werden nog 
plannen gemaakt voor een tramaan-
sluiting in geheel oostelijk Overijssel.

De nieuwe singels die in de jaren 
twintig werden aangelegd, kregen 
gescheiden rijbanen. Het was de 

bedoeling om de tram in de mid-
denberm te laten rijden. De sporen 
werden echter nooit gelegd.

Toen in 1928 de rijksweg tussen En-
schede en Glanerbrug werd verbreed 
moest de tramlijn worden verplaatst. 
Die klus kon de TET niet betalen. In 
1933 trokken de gemeentebesturen 
van Lonneker en Enschede, als aan-
deelhouders van de TET, de stekker 
uit de tramlijn.

Marktstraat: Tram Twentsche Electrische
Tramweg Maatschappij Enschede/Glanerbrug 
werd in 1908 in gebruik genomen.
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Decennia was hij de spreekbuis van de binnenstadbewoners. 
Met vaste regelmaat zat Leo Moons (79) als voorzitter van de 
wijkraad aan tafel met lokale bestuurders, ambtenaren, politie, 
vertegenwoordigers van de horeca, winkeliers, marktbond , cul-
turele instellingen en vastgoed-eigenaren om vanuit bewoners-
perspectief mee te praten over allerlei ontwikkelingen in het 
stadscentrum. Burgemeester Peter den Oudsten prikte hem 
destijds de Gouden Enschede-speld op z’n revers als blijk van 
waardering voor zijn inzet voor de stad.
Onlangs droeg Moons zijn voorzittersfunctie over aan Roel 
Blaauw. De oud-ondernemer die enige tijd geleden in het 
centrum is komen wonen is geen onbekende in de binnenstad. 
Van 1998 tot 2000 en van 2006 tot 2010 was hij raadslid voor 
Burgerbelangen Enschede. Ook was hij jarenlang voorzitter van 
de ondernemersvereniging Winkelhart.
Moons die niet meer in de binnenstad woonachtig is, zal tot er 
een nieuwe penningmeester is gevonden, de financiën van de 
wijkraad blijven bewaken. 

Wisseling van wacht bij wijkraad

17 februari - 26 maart
Heleen Peeters
Horse

Heleen Peeters (België, 1988) stu-
deerde in Engeland fotografie aan 
het London College of Communi-
cation en mediawetenschappen in 
Leiden.
Met de serie ‘Horse’ toont zij de cru-
ciale rol van het dier in de geschiede-
nis; het paard als lastdier, het paard 
in  oorlogen; als vervoermiddel en op 
de boerderij. Met de mechanisering 
van de landbouw en de komst van de 
auto verloor het paard zijn praktische 
functie. Het werd een gezelschaps-
dier, voor recreatie, sport en therapie.
Peeters bestudeerde de paardencul-
tuur wereldwijd. In haar onlangs ver-
schenen fotoboek reist ze van fokkers, 
wedstrijden en asielcentra naar slacht-
huizen, fabrieken en slagers.

Twee vrouwen legen darmen ter voor-
bereiding van chukchuk, Kirgizië, 2016.

 Leo Moons en de nieuwe wijkraadvoorzitter Roel Blaauw. 

6 januari - 12 februari
Myrthe Effing
Willem Wilmink Vandaag

Myrthe Effing (Delden, 1992) laat met deze 
fotoserie zien dat de teksten van dichter 
Willem Wilmink nog steeds actueel zijn. 
Hoofdthema bij de expositie is Wilmink’s 
gedicht ‘Enschede huilt’ naar aanleiding 
van de vuurwerkramp in 2000. Het gemis
en het verdriet van de slachtoffers dat nog
altijd leeft in Enschede, 
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BOMEN
City Art

Het werk van Roelofs kenmerkt zich
vooral door driedimensionale struc-
turen, waardoor hij bij kunstkenners 
als volgeling van Escher bekend staat. 
Een voorbeeld daarvan is de roest-
vrijstalen bomengroep die op het 
Stationsplein staat. Het viel ons op 
dat er eenzelfde kunstwerk voor het 
Aquadrome aan de J.J. van Deinse-
laan staat. 

Meer bomen
In de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw werden overal in 
het land zogenoemde ‘subtropische 

zwembaden’ gebouwd. Om de tro-
pische sfeer te accentueren werden 
vaak palmbomen aan het interieur 
toegevoegd. Toen Roelofs werd 
gevraagd een kunstwerk voor het bin-
nenbad te maken koos hij voor twee 
gestileerde, roestvrijstalen bomen, 
die op een centrale plaats onder een 
grote lichtkoepel werden gezet. Bij 
een ‘opknapbeurt’ van het binnen-
bad werd besloten het kunstwerk te 
verplaatsen naar een plantsoentje 
buiten.

 ‘In 2004 werd het Stationsplein op-
geknapt’, vertelt Roelofs, ‘Er was niet 

veel geld, dus keek men of er ergens 
een kunstwerk stond dat verplaatst
zou kunnen worden. De keuze viel 
op Bomen. Ik ging akkoord met de 
verplaatsing, maar er kwamen hevige 
protesten van het personeel van 
Aquadrome. Zij wilden het kunstwerk 
houden. Dus zat de gemeente met 
een probleempje.

Geen kopie
Mij werd gevraagd of ik een kopie 
wilde maken. Dat heb ik natuurlijk 
geweigerd. Ik ga niet twee keer een-
zelfde beeld maken. Ik heb toen 
voorgesteld om in dezelfde trant een 

Hij is wereldwijd bekend. 
Zijn werk is te zien in New 
York, Tokio, Hongkong en 
Barcelona én op het Stati-
onsplein in Enschede. De 
in Hengelo woonachtige 
kunstenaar Rinus Roelofs 
(66) studeerde Toegepaste 
Wiskunde aan de Univer-
siteit Twente en van 1978 
tot 1983 specialiseerde hij 
zich in beeldhouwkunst 
aan de Aki in Enschede.

Wiskundige 
structuren van 
Rinus Roelofs 
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nieuw beeld te maken. Het eerste 
beeld bestaat uit twee en het werk 
op het Stationsplein bestaat uit 
drie bomen. Maar ze zijn wezenlijk 
verschillend’.

Als Oldenzaal morgen graag een 
groepje van vier wil wordt die vraag 
dan ook gehonoreerd?

‘Nou, daar zal ik dan wel over naden-
ken. Het zou kunnen passen in een 
serie. Mijn kunst leent zich daar heel 
goed voor’.

Kunst en wetenschap
Roelofs maakt kunst op het snijvlak 
van kunst en wetenschap. Daarvan 
getuigen ook de acht beelden op het 

Stationsplein in Hengelo, die eerder 
te zien waren in Barcelona. Oktober jl. 
verdedigde Roelofs aan de univer-
siteit Leuven zijn proefschrift over 
wiskundige structuren. Daarmee is de 
cirkel rond. Sindsdien mag de kun-
stenaar dr. voor zijn naam zetten. Als 
men vraagt naar zijn professie blijft 
zijn antwoord: beeldend kunstenaar.

Oorspronkelijke plek bomengroep in het Aquadrome Huidige plek bomengroep bij het Aquadrome Een van de acht beelden op het Stationsplein Hengelo

Advocaat Ruurd van Eck tekende november jl. in Tubantia
bezwaar aan tegen het invoeren van de bestuurlijke boete. 
Een boa (bijzonder opsporingsambtenaar) kan zo’n boete 
aan burgers opleggen, bijvoorbeeld ingeval van onge-
wenst bijplaatsen van afval, zonder dat hij wettig bewijs 
hoeft aan te leveren. De burger moet in dat geval zelf 
bewijzen dat hij of zij onschuldig is. Advocaat Van Eck is 
van mening dat de bestuurlijke boete afbreuk kan doen 
aan rechtsbescherming van burgers.

Voor Vic van Dijk, raadslid D66 en Ayfer Koç, fractievoor-
zitter CDA, was dit aanleiding om uitstel te vragen van de 
introductie van de boete. Zij stelden voor de invoering uit 
te stellen om eerst de juridische aspecten beter in beeld 
te krijgen. ChristenUnie-wethouder Van Houdt, uit wiens 
koker de bestuurlijke boete komt, toonde zich not amu-
sed, toen hij merkte dat de invoering uitgesteld dreigde te 
worden op grond van ‘een’ bewering van ‘een’ advocaat’, 

zo zei hij. Dat zou het voor hem en voor zijn mensen 
‘lastig maken om dit werk in vertrouwen te kunnen doen’. 
Een meerderheid van de gemeenteraad ging met hem 
mee en stemde voor invoering van de boete per 1 januari. 
Van Dijk en Koç kregen nul op het rekest. Wel werd hen 
beloofd dat de maatregel over een maand of negen ge-
ëvalueerd zou worden.

Standpunt Wijkraad
Kort voor het besluit over de invoering heeft de wijkraad 
in een mail naar de gemeenteraad haar standpunt ken-
baar gemaakt. Volgens de wijkraad zou de invoering van 
de bestuurlijke boete - gerelateerd aan het ongewenst 
bijplaatsen van afval - vooral de minder draagkrachtige 
burgers in hun portemonnee gaan raken. Helaas heeft de 
wijkraad geen enkele reactie ontvangen op deze vorm van 
burgerparticipatie, noch van de wethouder, noch van welk 
raadslid dan ook. 

Wijkraad zet vraagtekens bij
invoering bestuurlijke boete
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Hij werd geboren als zoon van 
een veehouder in De Wilp, 
een dorpje op de grens van 
Friesland en Groningen. Na het 
lyceum in Drachten volgde hij 
de lerarenopleiding Tekenen en 
Handvaardigheid in Leeuwar-
den. Docenten adviseerden hem 
naar de kunstacademie te gaan. 
Vrienden attendeerden hem op 
een zéér progressieve kunstaca-
demie in Twente, de Aki. Hij pakte 
zijn Citroën GS vol met alles wat 
hij had, reed naar Enschede, 
deed toelatingsexamen en werd 
aangenomen: Kees de Groot (64), 
directeur Planet Art en organisator 
van GOGBOT, het jaarlijkse festival 
rondom multimedia, kunst, mu-
ziek en technologie.
We hebben afgesproken in de Spacebar 
aan het Stationsplein. Een paar jaar ge-
den werden hier nog traditionele souve-
nirs verkocht ter herinnering aan stad en
streek. Nu ademt de ruimte een futuris-
tisch techno-sfeertje en is het café ruim-
schoots voorzien van kamerplanten die
een paar decennia geleden als het top-
punt van kleinburgerlijkheid werden 
bestempeld.
‘Klopt’, zegt Kees de Groot lachend. 
‘Je ziet dat trends zich om de twintig, 
vijfentwintig jaar herhalen, maar dan wel 
met een eigentijds sausje erover. Dat zie 
je ook in de mode.’

                    Kees de Groot
  droomt van regio als 
Culturele hoofdstad van Europa

Op de Aki kreeg hij les van  docent Me-
diakunst René Coelho, die erg geïnte-
resseerd was in videokunst. ‘Het was de 
tijd waarin video als nieuwe, revolutio-
naire kunstvorm in opkomst was en ik 
raakte er al gauw door gefascineerd. 
Coelho nam ons mee naar evenemen-
ten en festivals, gaf ons opdrachten en 
zorgde voor de aanschaf van portable 
video-sets. Voor mij is dat een belangrij-
ke periode geweest’.

Vanaf het derde jaar AKI pendelde De 
Groot tussen Enschede en Amsterdam 
waar hij met een paar makkers een 
pand kraakte en zich aansloot bij andere 
kunstenaars/krakers. Een van zijn eerste 
initiatieven in Twente was het opzetten 
van TV-café in de Kasbah in Hengelo, 
dat hij een tijdje runde samen met een 
vriend. Elke vrijdag en zaterdag draai-
den ze er tot diep in de nacht videoclips 
en vertoonden er kunstfilmpjes.

EERSTE GENERATIE
VIDEO-KUNST

‘Ik had het geluk tot de eerste generatie 
video-kunstenaars te behoren.’ Via René 
Coelho, die ook een galerie in Amster-
dam had, leerde ik mensen kennen die 
thuis waren in fondsenwerving en het 
aanvragen van subsidies. Van de toen 
opgedane kennis maak ik nog steeds 
dankbaar gebruik, ook voor andere, 
nieuwe talenten.’
De Groot studeerde in 1984 af en mocht 
al snel zijn videokunst exposeren in alle 
grote musea wereldwijd, te beginnen 
in het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Daarna volgden New York, Londen, 
Berlijn en Tokio.
Omdat z’n vrienden er woonden bleef 

hij terugkomen naar Twente. Ook ont-
moette hij hier zijn toenmalige vriendin 
en werd zijn oudste dochter er geboren. 

‘Ik had veel gereisd en succes gehad als 
kunstenaar en had eigenlijk wel zin om 
met wat ik ondertussen had geleerd wat 
anders te gaan doen. Met uitzondering 
van het Rijksmuseum Twenthe, dat toen 
nog  behoorlijk conservatief was als 
het gaat om twintigste-eeuwse kunst, 
was er hier niet veel te doen. Ik ben in 
Hengelo het kunstenaarsinitiatief Planet 
Art begonnen. Achtien jaar geleden zijn 
we verhuisd naar Enschede. Stichting 
Planet Art is nog steeds het vehikel 
waarmee ik evenementen organiseer.’

GOGBOT

In een leegstaand pand van de Soci-
ale Dienst aan de Korte Hengelose-
straat (nu de plek van Happy Italy) orga-
niseerde hij zijn eerste grote evenement 
in Enschede. ‘Ik had allerlei bekende 
kunstenaars uitgenodigd. Kamagurka 
deed er een live-painting, kunstschilder 
Peter Klashorst tekende Miss Universe 
Kim Kötter op straat en  organiseerde er 
Crazy Car Parades’.

Een jaar daarna lanceerde De Groot de 
eerste editie van GOGBOT. ‘Bot komt 
van Robots, die vanaf het begin een 
rode draad vormen door de festivals, 
en Gog (scandinavisch) betekent zoiets 
als gek en verwijst ook naar Vincent 
van Gogh, onze grote modernist’, legt 
De Groot uit als we vragen naar de 
betekenis. 
‘We organiseren evenementen met 
creatieve technologie, waarbij de popu-
laire cultuur de basis vormt: popmuziek, 
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technoparty’s, veejays, social media, enz.
Wij proberen de vinger aan de pols te
houden van de samenleving. Soms doen
we dat uitdagend en provocerend om 
debat uit te lokken over bijvoorbeeld de 
rol van technologie’.

Het meerdaagse festival dat gratis toe-
gankelijk is, werd vanaf het begin heel 
goed ontvangen door kunstenaars en 
cultuurliefhebbers uit binnen en buiten-
land. Inmiddels oogst GOGBOT, dat 
september jl. voor de 17e keer plaats-
vond, ook steeds meer waardering bij 
een breder publiek. ‘Het festival staat 
bij de provincie te boek als beeldbepa-

lend evenement. Dat houdt in dat er 
voor telkens 4 jaar geld beschikbaar
wordt gesteld’.

De Groninger zegt inmiddels behoor-
lijk te zijn ‘verTukkerd’. Hij woont in de 
binnenstad en vindt het mooi om als 
kunstenaar iets bij te kunnen dragen 
aan de stad. De aankleding van het 
Stationsplein met het plaatsen van de 
reuzenrobot Metropolis is daar een 
voorbeeld van. Maar, er mag van hem 
nog wel meer gebeuren.
‘Door de geïsoleerde ligging en de 
teloorgang van de textielindustrie, is
Enschede niet bepaald de meest pro-

ENSCHEDE NIET VAN DEZE WERELD

gressieve stad van Nederland.’
De Groot zegt Twente ‘conservatief en 
behoudend’ te vinden. ‘Met veel werk-
loosheid en een relatief hoog percen-
tage laag opgeleiden houdt het kennis-
niveau hier ook niet echt over.’ Dat alles 
bij elkaar maakt Enschede in zijn ogen 
‘een rauwe en niet de meest vriendelijke 
stad’. 

De Groot gooit er nog een schepje 
bovenop met een citaat uit een twee 
jaar geleden verschenen rapport van 
onderzoeksgroep The University Innova-
tion Fellows van de Universiteit Twente. 
Hierin zeggen studenten van Saxion en 
van de universiteit dat Enschede niet 
van deze wereld is en dat ze daarom na 
hun studie naar elders vertrekken. 

Maar studenten die in Groningen 
of Leiden studeren blijven daar toch 
ook niet allemaal hangen?
‘In een ander onderzoek, waarbij studen-
ten werd gevraagd waarom ze na hun 
studie hier niet blijven wordt gesproken 
van monocultuur in de horeca op de 
Oude Markt en het gemis aan eigentijd-
se clubs en café’s in het centrum, die bij 
voorkeur 24/7 geopend moeten zijn’.

Voor De Groot is dit echter geen reden 
om bij de pakken neer te gaan zitten 
want ‘Enschede heeft verdomd veel 
talent en is kansrijk om zich verder te 
ontwikkelen en cultureel te groeien en 
te bloeien.’
Daarom heeft hij grootse plannen. 
‘Mijn droom is, wanneer Nederland in 
2033 aan de beurt is om weer een kan-
didaat aan te wijzen, de Regio Twente 
voor te dragen als Culturele Hoofdstad 
van Europa, met als basis de textielge-
schiedenis die in ons regionale DNA 
zit. Van Oldenzaal, Almelo, Nijverdal tot 
in Duitsland, Ahaus, Gronau, vormt die 
geschiedenis de basis voor de bedrijven 
en opleidingen die we hier hebben 
op het gebied van technologie en 
innovatie: Universiteit Twente, Saxion, 
Technology Base, enz. Het verkrijgen 
van de status Culturele Hoofdstad van 
Europa zou de regio een fantastische 
impuls kunnen geven.’  <
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In memoriam Wim Hamhuis, de keyboardman
Ongeacht welk seizoen, in weer 
en wind, of wanneer de mussen 
door de warmte van het dak 
vielen, gaf Wim Hamhuis acte de 
presence voor de ingang van de 
Primark. Zich soms zelfs niet te 
laten weerhouden door lichamelijk 
ongemak verstond Wim de kunst 
om met slechts enkele vingers zijn 
geliefde instrument te beroeren, 
voorbijgangers een goed humeur 
te bezorgen, altijd met een brede 
lach op zijn gezicht. Op 9 novem-
ber jl. werd Wim opgenomen in
het ziekenhuis, waar hij een dag 
later overleed. Met zijn overlijden 
heeft onze binnenstad een beetje 
kleur verloren.
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Waarom het vaak hard 
waait in de buurt van de 
Alphatoren
Iedereen heeft het waarschijnlijk wel eens ervaren dat 
het in de buurt van hoogbouw vaak harder waait dan 
elders. Hoe komt dat? Het antwoord lazen wij onlangs 
in een artikel in de Volkskrant waarin Gerard van Bussel, 
emeritus hoogleraar windenergie van de TU Delft, uitlegt 
dat dit te maken heeft met het feit dat de windsnelheid 
toeneemt met de hoogte. De windsnelheid op het aard-
oppervlak is altijd nul en stijgt naarmate je hoger komt. 
Een hoog gebouw heeft bovenaan dus een hogere
windsnelheid te verwerken. Dat zorgt ervoor dat er 
veel luchtdruk op de gevel komt. Omdat onderaan het 
gebouw de druk minder is wil de wind daar naartoe en 
ontstaan er zogenaamde valwinden. Met name rond 
gebouwen waar minder hoogbouw in de buurt staat is 
dit verschijnsel waar te nemen. Naarmate er meer hoog-
bouw dicht bij elkaar staat is er sprake van een remmend 
effect op valwinden. Vertaald naar de situatie in onze 
binnenstad zou dit betekenen dat het straks minder hard 
waait op de Kop dan rond de Alphatoren.

Diana Huijts: Alphatoren lino/sjabloondruk 27x37 cm.
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Kerk tijdens pandemie

Het valt de meeste mensen niet op, maar aan de achter-
kant van de Grote Kerk op de Oude Markt is op ooghoog-
te een klein dichtgemetseld raampje te zien. ‘Dat heet een 
hagioscoop’, vertelt Frits Heijne (85), wiens grote hobby 
de geschiedenis van de stad is.

‘Tot 1596 was de Grote Kerk de katholieke Jacobuskerk. 
In de middeleeuwen hadden veel kerken een hagioscoop, 
in de volksmond ook wel het leprozenvenster genoemd. 
Hagio betekent heilig en scoop kijken. Voor mensen met 
een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld lepra, maar ook 
voor mensen die gevangen hadden gezeten, was de kerk 
verboden gebied. Door het kleine kerkraam (oorspronke-
lijk zonder glas, later voorzien van houten of ijzeren spijlen) 
konden besmette burgers naar binnen kijken met zicht op 
het altaar. In het naar binnen conisch toelopend venster 
werd ‘s avonds vaak een kaars gezet die licht wierp op het 
kerkhof, het duivels licht genoemd’. Ook weet Heijne dat 
er nog gaatjes in de muur zitten die zijn ontstaan doordat 
melaatse burgers met hun nagels poedervormig gruis uit 
de zandstenen muur krabden om op hun huid te smeren. 
Of dit hielp is niet bekend’, vult Heijne ironisch aan, ‘ze 
zijn wel allemaal overleden’. 

no-go-area voor besmetten

bezetting van de horecatelefoon om sneller mel-
dingen te kunnen doen; en de inzet van politie en 
handhavers werd geïntensiveerd, met gunstige 
resultaten voor de korte termijn.

Om ook naar structurele oplossingen voor de 
overlastproblemen voor de langere termijn te kij-
ken, heeft er een schouw plaatsgevonden met als 
doel plekken in beeld te brengen die verbeterd 
moeten om het gebied minder aantrekkelijk te 
maken voor overlastplegers en aangenamer voor 
bewoners en bezoekers. Zo zijn er bijvoorbeeld 
suggesties gedaan voor aankleding en verlichting 
van de openbare ruimte, waarover nog verder 
overlegd moet worden.

Overlast omgeving Noorderhagen verminderd
Tijdens de eerste corona-lockdown bleek de 
Noorderhagen en omgeving steeds meer het do-
mein te zijn geworden van drugsdealers, junks 
en afnemers die het gebied domineerden met 
verbaal en fysiek geweld, intimidatie en diefstal. 
Ondernemers en bewoners trokken aan de bel bij 
de gemeente. Ook de petitie van Myrthe van der 
Houwen met betrekking tot sexuele intimidatie, 
was voor de ‘Noorderhagengroep’ extra aanlei-
ding om opnieuw in overleg te gaan. 

Er werd wekelijks in een kleine setting overlegd 
met vertegenwoordigers van gemeente, stads-
deelmanagement, politie, pleinbeheer, horeca, 
ondernemers en wijkraad. Er kwam een ruimere 
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KAARTJE
 
Of we ook kaartjes hebben. We hebben
net gespeeld met Trio 054 op een tuin-
feest. De vriendelijke man die om een 
kaartje vraagt woont dichtbij zee, hij heet 
Freek en hij geeft nog wel eens feestjes. 
Ik pak in zo’n geval altijd heel gul en blij-
moedig een visitekaartje en ik weet dat
de man nooit zal bellen. Maar de man 
fascineert me. Hij blijkt de oprichter van 
Dille & Kamille. Een soort Blokker zonder 
plastic.
Vorig jaar zomer zag ik in de Volkskrant een rouwadvertentie. Die bleek 
van de man te zijn. Achter de naam van zijn oudste zoon stond een kruis: 
Antonie Kamerling.  

De zelfmoord van deze acteur had mij niet koud gelaten. Dat kwam door-
dat ik hem twee jaar voor zijn dood had geïnterviewd. En daardoor had ik 
een heel andere kijk op hem gekregen. Toen zijn impresariaat me belde of 
ik hem wilde interviewen, stond ik niet te juichen. Maar goed, hij zou naar 
Twente komen met een musical, Sunset Boulevard. En hij was in Gronin-
gen voor try-outs. Daar in de schouwburg zou het interview plaats kunnen 
hebben.
Ik trof Antonie in de artiestenfoyer. Ik had me er weinig van voorgesteld, 
maar ik trof een heel gepassioneerde, levenslustige, sympathieke man. Hij 
vroeg op een gegeven moment of ik het leuk vond om het decor vast te 
zien. Hij toonde de Amerikaanse cabrio waarin hij tijdens de voorstelling 
het toneel op zou komen rijden: een enorme Amerikaanse slee uit de jaren 
vijftig. Maar, wat hij zo leuk vond, het was een halve auto. Twee voorwie-
len, motorkap, twee portieren en twee voorstoelen. Meer was niet nodig, 
de auto reed niet verder het podium op. Mocht ik niet opschrijven, zei hij 
erbij, dan kreeg hij gedonder met de productie. Hij vertelde openhartig 
hoe het zat met Goede Tijden Slechte Tijden. Zo overtuigd van zijn eigen 
talent was hij niet. Rolde van het een in het ander.

Toen ging zijn telefoon. Hij keek op het scherm en stelde vast dat hij moest 
opnemen. Ik hoorde hem uitleggen hoe je zijn woning kon bereiken. Toen 
de telefoon weer in zijn broekzak zat, vertelde hij hoe het zat. Zijn zoon 
Merlijn van acht, had zelf zijn fiets op Marktplaats gezet. En zojuist had zich 
een koper gemeld. Dit moest even afgehandeld, dat snapte ik wel, hè?

We zijn twaalf jaar verder. Die Merlijn Kamerling, 20 inmiddels duikt tegen-
woordig nogal nadrukkelijk op in de media. Hij heeft een boek geschreven 
over de zoektocht naar zijn vader. Naar wie die man eigenlijk was die door 
zijn zelfgekozen dood ook uit zijn leven stapte en uit dat van zijn zusje en 
zijn moeder. Toen ik de jongen op televisie zag, dacht ik: ik was erbij toen 
jij je eerste fiets verkocht. En mocht ik hem tegenkomen zal ik hem zeggen 
dat ik zijn vader een aardige kerel vond. En ik zal hem ook vertellen dat ik 
er dus nooit bij was, bij die feestjes van opa Freek. Maar als het kaartje van 
Trio 054 nog ergens in het huis van zijn oma rondslingert, zou me dat niet 
verbazen.

TON OUWEHAND
COLUMN

Foto: Annina Romita
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Consumenten zijn door corona meer 
gaan kopen bij lokale ondernemers. 
Dat blijkt uit onderzoek dat Direct
Research uitvoerde in opdracht van 
de RegioBank. Om die trend te ver-
sterken heeft Enschede Promotie
de campagne KOOP LOKAAL gelan-
ceerd. Wij waren benieuwd of de 
ondnemers daadwerkelijk profijt on-
dervinden van deze sympathieke actie
 en vroegen het aan Pim Workel, kort 
voor de 2e lockdown. 

‘Jazeker’, vertelt Workel, eigenaar 
van het creatieve warenhuis aan De 
Heurne. ‘Wij hebben bijvoorbeeld, 
meer dan andere jaren, bestellingen 
gehad van lokale bedrijven die ons 
hun kerstpakketten hebben laten 
samenstellen. Dat is een mooi voor-
beeld hoe je elkaar kunt ondersteu-
nen. Daarbij komt dat de campagne 
ook de saamhorigheid heeft versterkt  
en de afstand tussen consument en 
ondernemer heeft verkleind waardoor 
meer saamhorigheid is ontstaan’, 
vindt Workel.

Slogan leeft onder het publiek
‘Mijn kop staat dan wel op één van 
die posters, en ik krijg daar veel leuke 
reacties op, maar er zijn natuurlijk nog 
heel veel andere, kleine ondernemers 
die het ontzettend zwaar hebben. 
Zo’n campagne steekt ons een hart 
onder de riem. Ik heb ook het gevoel 
dat de slogan KOOP LOKAAL echt 
leeft onder het publiek en dat men-

sen oprecht de intentie hebben er 
gehoor aan te geven.’

Combi-assortiment
‘Ons assortiment is een combinatie 
van feestartikelen en creatieve materi-
alen. Vooral de creatieve materialen 
lopen supergoed. Er wordt heel veel 
geschetst, getekend en geschilderd. 
Ik verkoop heel veel papier en andere 
spullen die je daarbij nodig hebt. De 
omzet van alle schoolgerelateerde 
artikelen daarentegen is weggevallen 
en de handel in feestartikelen ligt na-
tuurlijk helemaal op z’n gat.’

‘KOOP LOKAAL’
Campagne steekt ondernemers een hart onder de riem

En carnaval? Dat komt er niet, punt. 
Dus we gaan wat anders doen’, zegt 
de ondernemer kordaat, ‘We gaan 
onze creatieve producten in de eta-
lage onder de aandacht brengen in 
een feestelijke carnavalssfeer.
Door de combinatie van ons assor-
timent, waarvan de omzet deels is 
weggevallen en deels is gestegen, 
mogen wij onze handen nog een 
beetje dichtknijpen. Maar over veel 
andere ondernemers in de stad maak 
ik mij ernstig zorgen’, meldt Workel 
tot slot. ‘Dus, KOOP LOKAAL, steun 
onze stad, ook na de lockdown!

  Openbaar licht
  in donkere dagen  
  Openbare verlichting | Gemeente Enschede

Klachten of wensen over de verlichting in uw straat kun je doorgeven aan
de gemeente als een lantaarnpaal kapot is of knippert; een lantaarnpaal
beschadigd is; je last hebt van straatverlichting in je woning of meer verlich-
ting wenselijk is op donkere plekken.

Een storing van een lamp in een kap wordt normaal gesproken binnen vijf 
werkdagen opgelost. Het repareren van een kapotte lantaarnpaal of
elektriciteitsleiding zal langer duren.

Pim Workel maakt zich om veel ondernemers in de stad ernstig zorgen.
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STAPPENPLAN
1. Praat met elkaar 
Laat je buren weten dat je last hebt 
van hun geluiden. Ze kunnen zich er 
wellicht helemaal niet van bewust zijn. 
Een gesprek kan soms erg verhelde-
rend werken. Probeer afspraken te 
maken om de overlast te beperken. 
Bijvoorbeeld hoe laat zij beginnen 
met bouwwerkzaamheden of dat de 
muziek wat zachter wordt gezet na 
een bepaalde tijd.

2. Praktische maatregelen
Bekijk met je buren of je het met 
praktische maatregelen op kunt 
lossen. Soms kunnen isolatie, vloer-
bedekking, een hogere schutting of 
het verplaatsen van muziekboxen al 
helpen tegen de overlast.

3. Houd de overlast bij 
Houd op papier bij wanneer en 
hoe lang je precies last hebt van de 
overlast in de vorm van een logboek. 
Doe navraag of andere buren ook 
overlast ervaren. Zo sta je sterker in je 
schoenen.

Wat te doen bij geluidsoverlast?

4. Dien een klacht in
Kijk of er een huishoudelijk reglement 
is en dien een klacht in bij de woning-
corporatie of de Vereniging van Eige-
naren. Die zijn verplicht de bewoner 
op hun gedrag aan te spreken.

5. Schakel hulp in 
Helpt dit allemaal niet, dan is het 
tijd om hulp in te schakelen. Check 
of de wijk een toezichthouder of 
buurtbeheerder heeft en meld hem 
of haar de overlast. Op de website 
van jouw  gemeente staat of de wijk 
een toezichthouder heeft. Ook zou 
je de buurtagent kunnen vragen te 
bemiddelen in de situatie.

6. Buurtbemiddelaar?
Veel gemeenten kennen ook 
buurtbemiddeling. Onafhankelijke 
bemiddelaars kunnen je adviseren 
en helpen om samen met je buren 
tot een oplossing te komen. Bemid-
deling is alleen mogelijk als je buren 
hieraan vrijwillig willen meedoen. 
Meer informatie vind je op de site van 
het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid.

7. Stuur een juridische brief
Stuur een aangetekende brief aan je 
buren waarin je aangeeft dat je nog 
steeds overlast ondervindt. Je kunt 
ze vragen de overlast binnen een 
redelijke termijn te staken. Geef aan 
dat je als dit niet gebeurt, verdere 
stappen zult ondernemen. Bedenk 
wel dat dit de relatie met je buren kan 
verslechteren. Schakel eventueel hulp 
in van een jurist.

Laatste redmiddel: de rechter
Als laatste redmiddel kunt je naar de 
rechter stappen. Denk daar wel goed 
over na. Zo’n gerechtelijke procedure 
kan lang duren en de relatie wordt 
er niet beter op. De rechter kan 
bijvoorbeeld een boete opleggen 
voor iedere keer dat er weer overlast 
wordt veroorzaakt. Ga alleen naar de 
rechter als je echt alles al hebt gepro-
beerd, inclusief professionele bemid-
deling. Heb je dat niet gedaan, dan 
kan de rechter alsnog van mening zijn 
dat mediation nog geprobeerd moet 
worden.

Je buren schreeuwen, slaan met deuren of draaien regelmatig harde muziek. 
Praat er altijd eerst over. Soms zijn ze zich er niet eens van bewust.

Bron: DAS rechtsbijstand
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DE STRAATPLAAT CYRIL WERMERS

WAARVAN AKTE
GOEDE VOORNEMENS
Wellicht heb je ze al gemaakt: goede voornemens.
En ben je druk doende ze in praktijk te brengen. Je
bent gestopt met roken, je hebt een abonnement
op de sportschool genomen of je hebt je voorge-
nomen meer tijd te besteden aan je sociale contac-
ten, mits corona dat toelaat natuurlijk. 

Het kan ook zijn dat je wel voornemens had willen
maken, maar niet goed wist welke. Overweeg in
dat geval eens om je bezig te gaan houden met je 
woonomgeving. Dat kan door je telefoon te pakken 
en 06.515.839.92 te bellen en te melden dat je wel 
interesse hebt om mee te werken aan dit magazine 
of aan de website van de wijkraad of dat je het be-
stuur wel wilt komen aanvullen als penningmeester, 
bijvoorbeeld of als secretaris of als lid. Je kunt ook 
bellen voor wat meer informatie. Eén ding is zeker: 
andere voornemens zijn vaak veel moeilijker.

Reactie van Groenlinks-raadslid Hetty Wolf op het college 
dat het Diaconaal Platform Enschede ‘pertinente onjuist-
heden’ verweet in de discussie rond het gemeentelijke 
beleid ten aanzien van de WMO en de bijstand.

‘Wat we hier zien zijn signalen 
van doorgeschoten wet- en 
regelgeving onder ambtenaren. 
De ambtenaar is een dienaar 
van de publieke zaak die zich 
vooral moet afvragen hoe hij 
inwoners zou kunnen helpen.’
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 Kiek hem kieken.
 In Enschede is
 altijd wat te zien.

 Is de stoel te groot voor de auto
 of de auto te klein voor de stoel?

Mini-demonstratie in coronatijd. 
Max. 2 personen, deel uitmakend
van één gezin.

Hightech kunst-robot zonder mondkapje vertelt je 
zonder inachtneming van de 1,5 m afstand wat er 
binnen te zien is bij Concordia.

 Schrijver-dichter Willem Wilmink ziet
 vanuit een andere wereld toe hoe beeld-
 jutter Cyril Wermers zich verpoost op het
 terras dat er in zijn tijd nog niet was.



PRIKBORD  
Noodgevallen
112
 
Wijkagent
Maaike Vehof
0900-8844

Brandweer
088-256 7000

Medisch Spectrum Twente
053-487 2000

Huisartsenpost
053-555 1188

Melding ongewenste situa-
ties in openbare ruimte
053-481 7600

Dierenambulance
06-534 210 66

Meldpunt Loverboys
06-102 239 29

Meldpunt Discriminatie
085-073 4600                 

20

Drukkerij Roelofs kleurt kwaliteit door een no-nonsense benadering 
en service. In ons pand te Enschede vormen twee vijfkleurenpersen 
met lak en één achtkleurenpers LEC-UV het kloppend hart van het 
bedrijf. Deze hypermoderne MAN Roland persen verwerken 24 uur 
per dag de meest uiteenlopende drukwerkopdrachten.

Van brochures tot productfolders, van corporate
jaarverslagen tot kleurkaarten en van magazines tot
posters. Expressieve kleuren, gedrukt in de allerhoogste 
rastertechnologie. Roelofs is een groene drukker met
het gecertificeerde FSC-keurmerk.

INLEVEREN
papier & karton
Renewi (vh Van Gansewinkel) 

Iedere woensdag kunnen 
binnenstadbewoners zèlf hun 
papier en karton in de ophaal-
wagen van Renewi deponeren.
Dus niet bijplaatsen!

09.30 uur tot 09.50 uur
Hoek De Heurne/Noorderhagen

10.00 uur tot 10.20 uur
Van Heekplein (Raadhuisstraat)

10.30 uur tot 10.50 uur
Kruispunt De Graaff

11.00 uur tot 11.20 uur
Oude Markt (Brandmonument)

WERK AAN 
DE WEG
Raadpleeg voor werkzaamheden 
aan de weg in en rond de stad:

melvin.ndw.nu/public
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