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Niet alleen treinen, auto’s of bo-
ten krijgen in de nieuwe Erfgoed-
wet, die in de maak is en januari
2016 van kracht moet worden,
geen beschermde status, ook im-
materieel erfgoed, historisch waar-
devolle cultuurlandschappen en
waardevolle interieurs, worden
volgens de Bond Heemschut ten
onrechte niet genoemd.
„Niets daarvan wordt straks be-
schermd”, zegt Mathijs Witte, be-
leidsmedewerker van de Bond
Heemschut. „Terwijl dat volgens
ons wel zou moeten. Wij pleiten
voor meer bewustwording en er-
kenning voor al deze waardevolle
vormen van erfgoed. Nu de minis-
ter alles in één wet zegt te willen
regelen, zou ze ook de bescher-

ming van dit erfgoed moeten mee-
pakken.”
Iets dat Albert Schimmelpen-
ninck, rentmeester van Twickel
en zelf bewoner van het familiebe-
zit Het Nijenhuis bij Diepen-
heim, van harte zou toejuichen.
„Het bijzondere van een bezit als
Twickel is dat niet alleen huis en
park er deel van zijn, maar ook de
gobelins, de rijtuigenverzameling,
de familieportretten van de men-
sen die hier gewoond hebben. Ze
zijn deel van de geschiedenis van
het huis. Twickel zonder familie-
portretten zou Twickel niet zijn.”
Het is niet zo dat het mobiele en
‘niet-nagelvaste’ erfgoed op het
landgoed Twickel zonder erken-
ning door de rijksoverheid gevaar

loopt, benadrukt Schimmelpen-
ninck. „Wij zijn niet van plan te
slopen. We onderhouden en be-
schermen ons bezit sowieso ook
op basis van onze eigen doelstel-
lingen.”
Twickel is sinds 1975 in een stich-
ting ondergebracht met als taak
het cultuurmonument en zijn his-
torische betekenis in stand te hou-
den. „En dat kunnen we ook door
onze inkomsten uit het land-
goed.”
Maar, voegt Schimmelpenninck
er direct aan toe: „Twickel is in
Nederland door zijn omvang een
tamelijk gunstige uitzondering.
Er zijn veel landgoedeigenaren
die dit niet kunnen. Als de nieu-
we Erfgoedwet ook zaken als mo-

H
et zöt zwart van het volk in de
stad op ’n tweeden poasdag 2015
as vanoet de Groote Stroat ’n
zwoar gedreun koomp anzwellen.
Het bint de zwoare tanks van het

riedende oorlogsmuseum ‘Keep Them Rolling’.
Bie ankomst op de Groote Maarkt geft de kerels
achter het stuur extra gas. De rupsbaanden den-
dert oaver de stroat, heuren en zeen vergeet oe.
Wat ’n kabaal. Mien kleanzön, dee op ne terras-
toafel steet um het better te können zeen, zeg:
„Opa mienen boek bibbert.”
Zoa mot het ok ongeveer op 2 april 1945 hebben
west doo de Engelse soldoaten van het Tweede
Britse leger de stad Oldnzel kwammen bevrij-
den en in de dagen doarnoa ok de gemeenten
der umhen. Oost-Nederland was vriej!
Vief joar laank oorlog was de leu nich in de koa-
le kleer goan zitten. Het oosten van ouns laand
was in dee dagen, zeg mer vanof het noajoar
1944 drok bevolkt met heel völ leu oet het wes-
ten van het laand, dee het völ slimmer hadden.
Doarbie veural völ keender. Ok vanoet Hengel,
dat begin oktober plat was smetten, wadden völ
leu noar het oosten trökken um ounderdak en
etten te kriegen. In het doarp Rossum mos zölfs
op ’n eersten poasdag ne dearde H. Mis wörden
leazen, aanders konden alle leu nich in de
keark. Ik kan mie veurstellen dat der op de
Groote Maarkt, of op ne aandere stie langs de
stroat leu hebt stoan dee dit ok as keend hebt
metmaakt 70 joar ledden. En dee toen ok hebt
zegd dat het ear bibberden in ’n boek. Hoo zol-
den zee dit now hebben beleafd?
Ik zölf bin van noa ’n oorlog mer WO II hef mie
altied interesseerd. Hoo kan ’n means zoa wied
kommen dat hee ’n medemeans, nen aander per-
soon van vlees en blood, meender beschouwd
as ne vleeg en hem zounder te knipoagen van
kaant maakt. En dan nich een. Nee, mer miljoe-
nen kerels, vrouwleu en keender, duur middel
van ’n good duurdacht plan, systematisch ver-
moord. En dan zeg den politicus Le Pen oet
Frankriek vergangen wek nog dat de nazi-gaska-
mers ’n detail wadden in de geschiedenis.
Het wil der bie mie nich in. Wie as leu met ’n
good stel hersens, dee zoavöl oet könt prakkeze-
ren, könt beredeneren en doaroaver könt klassi-
neren, doot dit. En toch, ie könt der nich um-
hen, alle dagen gebeurt het now nog. Wat bint
wie ’n biezunder soort. Mangs um oe vuur te
schamen.
Bienoa twee joar bint wie met ne onwies gemo-
tiveerde werkgroep in de gemeente Dinkel-
laand gangs um alle leu dee wat van doon hebt
met disse gemeente en dee um bint kömmen in
’n oorlog te herdeanken met ’n monument.
Het wördt ’n monument woar ze allemoal met
earen naam en vuurnaam op stoat. Zee kriegt
ne identificatie, zee bint nich meer naamloos,
een van de zoavöl. En dat bint der roem dree-
honderdviefenzeaventig. Ik schrief het nog ’n
moal in ciefers: 375!
Um het good an te duden, het bint slachtoffers
dee as gevolg van  oorlogshandelingen bint
umkömmen en dee duur ear geboorte, woon-
plaats of oaverlieden ne binding hadden met de
oale gemeenten Deannkaamp, Oatmöske en
Weersel, now de neije gemeente Dinkelland. Ne-
um ze mer op, het bint de gewone burgers,
woarounder de völle Jödden, militairen, nich te
vergetten de geallieerden, mer ok dee in Indië
um bint kömmen en zoa verdan.
Mangs kom ie dramatische verhalen teggen. Zo-
as dee vrouw oet Deurningen, 43 joar oald, dee
in meert 1944 ear man verlös en met derteen
keender blif zitten en dan duur ne bescheeting
van geallieerden op nen Duutsen trein um het
leaven koomp. Ne biezundere prestatie van dis-
se werkgoep is dat van al dee 375 personen ne
korte biografie is maakt dee as ’n losbladig sys-
teem in het gemeentehoes koompt te liggen en
ok op de website is te zeen van de gemeente.
Greuts bin ik dat ik doar an met moch doon.
Zoa blieft zee in ounze gedachten!

door Gerard Lage Venterink

De grote loods van de Museum
Buurtspoorweg (MBS) in Boekelo
staat vol historisch spoorwegmate-
riaal. Sommige rijtuigen net opge-
knapt, de nieuwe verflagen op
hoogglans. Andere gebutst en ge-
broken en soms amper nog in
staat op eigen kracht rechtop te
staan.
Zoals een oud rijtuig van de Hol-
landse Spoorweg Maatschappij,
dat in de bossen bij Hilversum ja-
renlang als zomerhuisje diende

en twee jaar geleden naar Twente
werd gehaald door de MBS. Het
was eigendom van een dochter
van de kunstenaar en verzetsheld
Gerrit van der Veen.

Een bijzonder stuk spoorwegma-
terieel, waarvan er in Nederland
nog maar een paar zijn. En dan
ook nog met een bijzonder ver-
haal. De kosten voor restauratie
worden op ‘al gauw een ton’ ge-
schat. De MBS zou het graag op-
knappen, maar de fondsen staan
niet in de rij.

„Wij hebben die oude ‘wrakken’
en zouden ze graag opknappen
en zorgen dat ze weer gebruikt
worden. Wij zouden er echt baat
bij hebben wanneer zo’n rijtuig
als nationaal erfgoed zou worden
erkend”, zegt Jan Astrego, voorzit-
ter van de Museum Buurtspoor-
weg. „Wij kunnen dan makkelij-
ker voor financiële steun aanklop-
pen. De erkenning dat we echt
meedraaien in het behoud van erf-
goed is belangrijk. Je kunt fond-
sen moeilijk overtuigen dat ze
structureel aan ons werk moeten
bijdragen als de overheid zelf dat
niet eens als belangrijk erkent.”
Het bewaren van de Nederlandse
spoorgeschiedenis is bij de MBS
nu ‘allemaal liefdewerk oud pa-
pier’, benadrukt Astrego. De pas-
sie van zo’n 120 enthousiaste vrij-
willigers, die sleutelen, timmeren
of de organisatie draaiende hou-
den.
„Die betrokkenheid is natuurlijk
geweldig”, zegt Mathijs Witte van

door Bert Wolbert

De bescherming van erfgoed verandert.
De Monumentenwet gaat, de Erfgoedwet
komt. Die biedt kansen én risico’s. Mobiel
erfgoed bijvoorbeeld blijft ‘vogelvrij’, vre-
zen ze bij de Bond Heemschut en de Mu-
seum Buurtspoorweg.

Doemspiekers De trein en
koets zijn
‘vogelvrij’

� Bijzonder was de reddingsoperatie in 2012 van de MBS in Hilversum waar
twee zeer waardevolle lokaalrijtuigen werden gered.

� Twaalf jaar lang werkten

Heemschut: nieuwe wet laat te veel

Noa 70 joar
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biel erfgoed en interieurs een sta-
tus zou geven, wordt het voor die
eigenaren makkelijker subsidies
te verkrijgen of met meer succes
een beroep te doen op fondsen.”
Schimmelpenninck weet waar-
over hij het heeft. Hij bewoont
het oude familiebezit Het Nijen-
huis in Diepenheim. „We hebben
al eens een begroting laten ma-
ken van wat passend onderhoud
van het interieur zou kosten. Dat
zijn enorme bedragen, die je zo-
maar niet hebt. Ook omdat het
wind- en waterdicht houden van
de gebouwen prioriteit nummer
een is en al kapitalen kost.”
In het geval van Het Nijenhuis
liep een beroep op de BankGiro-
Loterij om bij te dragen aan be-

houd van interieurstukken op
niets uit. „Als het interieur ook
op een monumentenlijst zou
staan, kun je zo’n fonds beter
overtuigen. Ik zou ook niet weten
waarom je zo’n status voor waar-
devolle interieurs niet net zo
kunt regelen als bij de monumen-
tale panden.”
Twickel en Het Nijenhuis zijn goe-
de voorbeelden van landgoederen
waar eigenaren met grote inspan-
ning de waarde van het gehele be-
zit erkennen en proberen te con-
serveren, onderstreept Mathijs
Witte van Heemschut.
„Maar het kan ook anders. In kas-
teel Rosendael in Rheden is de
historische collectie boeken die
bij het kasteel hoorde verkocht,

terwijl de overheid niets kon
doen, omdat de collectie niet be-
schermd was. Dat moet je niet

willen. Per slot gaat het altijd ook
om ons gezamenlijke Nederland-
se of Twentse erfgoed.”

de Bond Heemschut, de vereni-
ging die zich inzet voor het be-
houd van monumenten en ander
cultureel erfgoed. maar er is vol-
gens hem ook een ‘maar’.
„De overheid gokt erop dat die
‘treingekken’ wel zorgen dat waar-
devol historisch materieel be-
waard blijft. Maar dat kan niet de
bedoeling zijn. De overheid heeft
voor rijdende monumenten even-
goed een eigen zorgplicht als voor
belangrijke oude gebouwen. Trek
dat gewoon gelijk.”
Heemschut wil dat die ‘zorg-
plicht’ voor mobiel erfgoed - trei-
nen, auto’s, schepen, vliegtuigen,
motoren - alsnog in de nieuwe
Erfgoedwet wordt vastgelegd, die
in januari 2016 van kracht wordt.
Nu is daarvoor nagenoeg niets ge-
regeld, zegt Witte.
De Erfgoedwet vervangt meerde-
re bestaande wetten op gebied
van monumentenzorg. „De minis-
ter zegt dat de nieuwe wet alles-
omvattend is. Maar dat is niet zo.

Als je suggereert alles mee te ne-
men, zou je nu ook dit in één
keer goed moeten regelen. Inven-
tariseer bijvoorbeeld wat er aan
mobiel erfgoed in Nederland is
en maak duidelijk wat daarvan
echt het beschermen waard is en
hoe je dat wilt doen.”
De overheid zou daarbij wellicht
kunnen aanknopen bij de lijst die
de vereniging Historisch Railver-
voer Nederland, een koepel van
de museale railorganisaties in Ne-
derland, al hanteert.
De bescherming die een monu-
mentenstatus biedt, is weliswaar
ook altijd relatief, geeft Witte toe.
Kwaadwillende eigenaren kun-
nen hun bezit desondanks laten
verloederen zonder dat overhe-
den kunnen ingrijpen. „Maar je
hebt in ieder geval een status om
je op te beroepen. Iets dat vooral
ook bij het vinden van fondsen
een steun is.”
Hetzelfde geldt volgens Astrego
richting lagere overheden. „Je

moet bij gemeenten en provincies
vaak hard knokken om aandacht
te krijgen. Provincie en soms ook
gemeenten hebben moeite de cul-
tuur-historische waarde van dit
werk te erkennen. Ze kopen wel
een duur schilderij, maar treinen
interesseren hen niet. Terwijl dit
onze Rembrandts of Van Goghs
zijn.”

Voor de praktische kant van het
opknappen van historisch waarde-
volle treinen, zou de overheid ove-
rigens waarschijnlijk toch weer
bij verenigingen als de Museum
Buurtspoorweg moeten aanklop-
pen.
„Dat zie je nu al”, zeggen Astrego
en Friso van Hoorn, als vrijwilli-
ger hoofd technische zaken bij de
MBS. „Als de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) iets met
treinen wil, komen ze al bij orga-
nisaties als de onze terecht. De
kennis van al dat oude materieel
is zo specifiek; die is door de jaren-

lange ervaring bij ons veel groter
dan bij de rijksdienst.”
Niet alleen de rijksdienst ook het
tv-programma Andere Tijden wist
recent de weg naar Haaksbergen
te vinden, voor opnames ten be-
hoeve van de nieuwe serie De IJze-
ren Eeuw. Van Hoorn en Astrego:
„Zij allemaal erkennen de histori-
sche waarde van wat wij doen
wel. Nu de overheid nog. Daar-
voor zou moeten gelden: pak je
verantwoordelijkheid en geef het
mobiele erfgoed de bescherming,
die het verdient.”

De nieuwe Erfgoedwet, die waarschijn-
lijk komende zomer in de Tweede Ka-
mer wordt behandeld en 1 januari
2016 moet ingaan, gaat een aantal
oudere wetten, waaronder de Monu-
mentenwet van 1988, vervangen.
De wet regelt onder meer de bescher-
ming van rijksmonumenten, geeft re-
gels voor archeologische monumen-
ten en de rol van rijksmusea.

Te hooi
en te gras

Twente Akademie
Dag in Twekkelo
De vorig jaar opnieuw opge-
richte Twente Akademie
houdt zaterdag 25 april in
de Johanneskerk in Twekke-
lo haar eerste grote bijeen-
komst. Die staat in het te-
ken van de prikkelende stel-
ling: ‘Het Twents is achter-
haald en de geschiedenis is
voorbij’.
Over die onderwerpen spre-
ken onder anderen Marga
Kool, schrijfster en oud-ge-
deputeerde van Drenthe.
Zij gaat in op het grote be-
lang van streektalen.
Geert Bekkering, actief in
de Historische Sociëteit En-
schede Lonneker, belicht
het belang van een overkoe-
pelende organisatie als de
Twente Akademie voor het
Twentse geschiedonder-
zoek.
Derde spreker is Arnold En-
kelaar, die zijn licht laat
schijnen over zaken rond
Twentse identiteit. De bij-
eenkomst wordt geleid
door Thea Kroese.
De oude Twente Akademie,
die in 1982 werd opgericht,
was bedoeld om kennis
over het regionale verleden
te verzamelen en beschik-
baar te maken voor een
groot publiek. In 1995 ging
de akademie op in het Van
Deinse Instituut en ver-
dween als bekend ‘merk’.
Vorig jaar besloten de
Kreenk vuur de Twentse
Sproak en de Stichting
Twenttaal de Twente Akade-
mie opnieuw op te richten
als digitaal platform, om zo
de samenwerking tussen
heemkundegroepen te be-
vorderen.

Twente Akademie Dag, Johan-
neskerk, Twekkelerweg 110,
Twekkelo, van 10.00 uur tot
12.30 uur. Kosten vijf euro.
Met lunch na afloop 7,50 eu-
ro. Wie van 14.00 tot 15.00
uur ook nog een verhalenses-
sie van de Kreenk wil bijwo-
nen, betaalt 10 euro.
Opgeven vooraf is gewenst:
gdannenberg@
twenteakademie.nl

Invloed Slag om
Arnhem op Twente
De Slag om Arnhem, die in
september 1944 heel even
de bevrijding van Neder-
land versneld dichterbij
leek te brengen, heeft ook
invloed gehad op Twente.
In het spoor van de euforie
over de naderende bevrij-
ding werd onder meer het
verzet in Twente actiever
en soms nogal overmoedig.
Als gevolg daarvan namen
ook de risico’s toe.
Delen van het verzet in
Twente werden in het
spoor van ‘Arnhem’ door de
Duitsers opgerold.
Over dit onderwerp houdt
de historicus Dick Schlüter,
oud-directeur van het Air-
borne Museum in Ooster-
beek, vrijdag een lezing
voor de Twentse Cultuurhis-
torische Vereniging in De
Schouw in Almelo. Aan-
vang 20.00 uur, toegang 4
euro voor niet-leden.

� De Sunbeam die eigendom was van de laatste barones van Twickel, is re-
cent teruggekocht en zou moeten worden opgeknapt. foto Collectie Twickel

vrijwilligers van de MBS aan de restauratie van deze railbus uit 1936. Die is mede door het interieur de mooiste in zijn soort geworden. foto’s Sevrien Ferrée

erfgoed onbeschermd


