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SINT-JACOBUS DE MEERDEREKERK

Beelden die
spreken
De Jacobuskerk, dat zijn er eigenlijk twee.
De kerk die we als Enschedeërs kennen van
de Oude Markt en de kerk vol verhalen.
door Toon Mesman
ENSCHEDE – In de Jacobuskerk is

het verdwalen in verhalen aan de
hand van Joop van der Woning.
Mannen van naam, dertigers
toen, lieten er tachtig jaar geleden
hun beelden achter of brandschilderden ramen. Koster Joop weet
hoe en waarom.
Bij Jezus aan het kruis wijst hij op
het serene gezicht. Geen spoor
van angst of van leed. Met een
doornenkroon stevig op het
hoofd gedrukt toch niet zo gemakkelijk. Links Maria, rechts Johannes de Doper al even mooi. De
Calvariegroep is enig in zijn
soort. Deze Jezus heeft van zijn
schepper Leo Brom(1896-1965) de
trekken van Mona Lisa van Da
Vinci meegekregen. De Calvariegroep is van gedreven brons. Elk
van de beelden is uit een plaat vervaardigd. Ten bewijze tikt Van
der Woning op de voet van Maria.
Haar beeld is hol.
Jezus hangt vredig in de Sint-Jacobus de Meerderekerk aan de Oude
Markt, beter bekend als de Jacobuskerk. Met de herinrichting
van katholiek Enschede verandert
er per 1 september het een en ander. De Jozefkerk krijgt de aanvoerdersband en wordt eucharistisch centrum, de Jacobuskerk
blijft centrumspeler als stadskerk
met een zondagse dienst om elf
uur en op vrijdagmorgen om negen uur. Zaterdags is het van
twaalf tot drie uur open huis

“

Een Byzantijnse kerk
zoals die hier in Enschede
is gebouwd is eenmalig
Joop van der Woning, koster

(april tot en met september).
Voor een moment van bezinning,
voor de verhalen.
Het verhaal van Mona Lisa heeft
de (ex-)priester en kunsthistoricus Cor van de Wiel bij Brom opgetekend. Van der Woning: „De
Mona Lisa staat voor schoonheid
en mysterie, terwijl waar je ook
komt Jezus aan het kruis de pijn
op zijn gelaat heeft. Dit gezicht
straalt warmte uit. Het is zoals
Bach zegt in zijn Johannes-Passie:
es ist vollbracht, aan jullie de eer er
iets van te maken. Het is de inspiratie die je uit de beelden kunt
putten. Kijk naar Johannes. Hoe
vullen we de wereld in?, vraagt
hij. Het kan zo mooi zijn, we kunnen ook oorlogen voeren. Mensen
vragen waarom er oorlogen zijn
als er een God is? God heeft de
mensen de vrije wil gegeven.
Daarom.”
De Maria van Brom is een schoonheid. „Bijna niet te evenaren zulke mooie handen en een gezicht
dat aangeeft dat Maria wel een
heel bijzondere moeder moet zijn
geweest.” Achter in de kerk in
een nis staat nog een Maria. Van
de Duitse kunstenaar Adam Winter. Zijn Maria is niet mooi. Maria
is een tienermoeder met haar baby, beiden zonder aureool. „Het is
een bewuste keuze van de kunstenaar. Hij zette er haar tegenbeeld
neer. Letterlijk. Eigenlijk is het
een beeld van niets”, vertelt Van
der Woning. „Het materiaal is
tien keer niets. Als je in Toscane
bent, struikel je er over. Op de
markt verkopen ze er bloempotten van. De maten kloppen niet.
Het meiske kijkt niet positief. En
zo houd je je kind niet vast. Daar
krijg je ongelukken van. Winter
zegt dat het niet om de buitenkant gaat maar de binnenkant

van een mens. Gebruik de gave
die je hebt. Of je nu blauwe of
bruine ogen hebt, als je respect
voor elkaar hebt en wilt luisteren
dan heb je geen discriminatie,
dan heb je een perfecte wereld.
Als dit beeld voor ogen hebt, heb
je geen Wildersen nodig. Dat wil
de kunstenaar zeggen. De Christus van Brom zegt: ik heb mijn
werk gedaan, het is nu aan jullie.
Dit is het antwoord van Winter.”
Tussen de Maria van Brom voor
en de Madonna van Winter achter passeren een piéta van Mari
Andriessen, de man die Enschede
de beeldengroep in het Volkspark
gaf. Er hangt een kruiswegstatie
van Charles Eijck. Van der Woning kijkt er vaak naar. „Die is ieder moment van de dag anders.”
Eijck was toch wel een grote. Hij
kwam door connecties met Valk
in Enschede te werken aan de Jacobuskerk. De gebrandschilderde
ramen zijn van zijn hand.
Na de vuurwerkramp moesten er
een Pool en twee mannen uit
Mongolië aan te pas komen om
de 108 ramen te restaureren. Van
Enschede trok het drietal naar Barcelona om er aan de ramen van Sagrada Família te werken. Volgens
Van der Woning zitten ze nu in
New York om op Ground Zero
hun bijzondere werkte doen.
De opdracht voor de Jacobuskerk
werd in 1931 gegeven aan Hendrik
Valk en Johannes Sluijmer. De
neogotische basiliek die er stond,
gebouwd na de stadsbrand, was
aan vervanging toe. De parochie
wenste een grote zaal zonder de
belemmering van zuilen zoals in
de klassieke kerk. Valk en Sluijmer zijn in Rusland en Turkije
wezen kijken. In de Aya Sofia in
Istanboel vonden de twee wat ze
zochten. Het idee van de koepel
namen ze mee terug naar Enschede. „De Byzantijnse kerk zoals die
hier is gebouwd is eenmalig. Ik
heb het nooit ergens anders gezien”, zegt Van der Woning „Vanuit de lucht heeft de kerk een
kruisvorm, met twaalf torentjes
en koepels, voorstellende de

‘Je raakt als burger verstrikt in
de onontwarbare bureaucratie’
vervolg pagina 9

Niets is meer zoals het was in
april vorig jaar. Het gevecht met
de gemeente heeft de man uitgeput. De vergevorderde plannen
het voormalige buurtcafé om te
vormen in een sociaal trefpunt
van de wijk liggen stil. Het was al
een strijd met de gemeente om
hier toestemming en medewerking te krijgen. Een klein bedrag
voor investeringen en het trefpunt kon van start gaan. Eerdere
re-integratietrajecten, sinds vier
jaar, werden stopgezet toen het samen met een ambtenaar uitgewerkte trefpuntplan er lag.

Het gevecht met de gemeente
heeft hem lichamelijk en vooral
geestelijk gesloopt. Hij heeft in
die maanden instrumenten en andere spullen moeten verkopen
om te overleven. Zijn moeder, die
toch al veel gebreken heeft, lijdt
er zichtbaar onder. Hij maakt zich
grote zorgen over zijn zoontje
waarvan hij co-ouder is.
Geen baan, geen uitkering, geen
perspectieven meer, wel een
claim van 46.000 euro. Hij weet
niet hoe het verder moet. „Over
mijn rug is er geld kapot geslagen
om me er onder te krijgen”, zegt
hij verbitterd. „Met een klein deel
van al het geld voor re-integratie-

trajecten, onderzoek en procedures had het trefpunt gedraaid en
was ik uit de WWB geweest.”
Dat het niet gelukt is wijt hij vooral aan het ontbreken van samenwerking binnen het gemeentehuis. „Afdelingen weten niks van
elkaar. Je raakt er als burger verstrikt in de bureaucratie. En je
komt er niet meer uit.”
Hij heeft een tijdelijke ontheffing
van de sollicitatieplicht. „Ik heb
tien maanden ellende achter de
rug met vijf maanden geen geld.
Ik had zelfstandig kunnen zijn
met het sociaal trefpunt. Ik had
een paradepaardje in de stad kunnen zijn. Nu heeft niemand iets.”

䡵 Met de klok mee van midden boven: Jezus, Johannes, Calvariegroep, raam met Reims rood, Jacobus de Meerdere, Madonna met kind, Maria. foto’s Frans Nikkels

twaalf apostelen. Byzantijnse kerken hebben geen kruisvorm.”
Door de Byzantijnse bouw is er
overal in de kerk vrij zicht op het
altaar. Inspelend op de noviteit

䊳 De Jacobuskerk is starten etappeplaats voor de
pelgrimage naar Santiago
de Compostela

draaide de priester zich om. De Jacobuskerk is de eerste kerk, volgens de koster, waar de priester
met het gezicht naar de mensen
stond. De preekstoel is weggehaald. Dat was bewust.
Valk en Sluijmer waren verschillende karakters, niet van de gemakkelijksten. Ze zijn er uitgekomen. Nadien hebben ze nooit
meer samengewerkt. „Enschede
kan trots zijn op het resultaat van
hun werk”, vindt Van der Woning. Sluijmer is grondlegger van

Weer aanmelden buurtmaaltijd
ENSCHEDE – Na een zomerpauze

van enkele weken kunnen deelnemers zich weer aanmelden voor
de Buurtmaaltijd in voorzieningencentrum Prismare aan de
Roomweg. Elke maandagavond is
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het mogelijk voor 1,50 euro een
simpele driegangenmaaltijd te
eten. Aanmelden kan nog via
openbuurtmaaltijd@gmail.com.
Vanaf maandag is het Huis van
Verhalen ook weer open.

de Enschedese architecten verenigd in de IAA. Dat wil de koster
ook even gezegd hebben.
Naamgever Jacobus de Meerdere
is ook een in Santiago de Compostela geweest. Vandaar dat de Enschedese Jacobus geldt als startof etappeplaats voor de wandelaars naar Noord-Spanje. Er is een
stempel te halen en er staat voor
de pelgrims een bed en ontbijt
klaar. Pelgrims die onderweg halt
houden bij de Notre Dame in
Reims kunnen er in de kerkra-

Twekkelerveld
houdt jaarlijkse
zomerfestival
ENSCHEDE – Niet alleen in Het
Lang (zondag) en Pathmos (zaterdag) is er dit weekend een wijkfeest. In Twekkerveld is vandaag
(zaterdag) het traditionele zomerfestival. Locatie is weer het grasveld op de hoek Lambertus Buddestraat en de Spoordijkstraat. Er
is een rommelmarkt en een multiculturele markt, er zijn diverse
kinderspelen, een kidsrun, kratjes
stapelen en er is veel muziek. Het
festival begint om 12.00 uur en
duurt tot middernacht. Het avondprogramma biedt vooral muziek
met optredens van Mike van Dijk,
Mike & Colin en als klapper de
Enschedese coverband Mood.

men hetzelfde rood zien als in Enschede. Het zit verwerkt in het
grote raam in de linker zijbeuk.
Glaskunstenaar Jos ten Horn
heeft er het Christusverhaal te be-

䊳 Mannen van naam, dertigers toen, lieten er 80 jaar
geleden hun beelden achter
of brandschilderden ramen

ginnen bij de stam Jesse in een
raam gevangen. Het rood is schitterend. Het komt uit de NoordFransestad. In Reims werden de
Franse koningen gekroond. Het
Reims rood is koninklijk rood.
Vraag niet hoe, maar Ten Horn
mocht het gebruiken.
„Heb je de kruisen in de koepel
gezien?”, vraagt Van der Woning.
Het zijn er vier en een die er op
lijkt. „Het zijn de handtekeningen
van de koepelbouwers. Wil je
hun verhaal horen?”

VERBOUWINGS-

OPRUIMING

10% 20% 30% 40% 50%
Welkom!

Johanninksweg 68 Denekamp
TUINMEUBELEN, BARBECUES, POTTERIE, CAMPING- EN SFEERARTIKELEN

MORGEN, KOOPZONDAG, VAN 9 TOT 18 UUR! WWW.OOSTERIK.NL

Nieuwsgierig naar de laatste abonneevoordeelacties?
tubantia.nl/service

Augustus 23, 2014 8:26 am / Powered by TECNAVIA

