
Het is vrijdag, '19 mei, de dag van

de 'stille tocht van medeleven' in

Enschede. Een groepje kunstenaars

en vertegenwoordigers van

instanties die zich hun leed

aantrekken, verzamelen zich

's morgens in cultureel centrum

Concordia op de 0ude Markt.

Velen van hen zijn alles kwut.

Grote vraag: hoe verder?
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Al les,
al het werk, alle documentatie, all
ttllp "1,* " JJ, rle\ r,ri 11 \,rÍL

lrfl.nr. . rre s re u ,', Ll rl,rjt
zellÍ,urde h.ud. Hel leven rà de 1rmf is

nog rierbegonren. Alles moer nog gebeu

rcn.'De flnories liggen dichraar deolpeÈ
rlaklebij kunÍenaa' lira l[adu.o. Merdeex
!losie is edr sruk van haarleven en $,erk ln
aén keerlreggeslagen. Nog sleeds kan ze de
gedachte nanNelijks ààn.

Itta Nàdxro is een \?n de lele mààr gedu

I eode kunÍenaasdie een rouvendbs.le
dc op rtit nom.nrtch Haar ar.lier wàs gevs
tgd nr hÍ directicgcbourv van devoonnàlige
spinnenj oI herrenein de Bansho*,e, til
naasr de ramtzàl jge\uunell.opía.qplaals.

Dji gel.ur,, de splnnerll en eef i€1s ve.drÍ
weg aar de Kollerdiik geleAen schoolrle
bou\r. gelelef de reSSprcng. boden samo
arelieruinÍe.an zo r vijftig k! r§ ef aaÍs.

l-oro svaf hí dir.riegeboulrnebben ook
Itta s larlste illusjes weggevaagd: her lan d is

een spool geworden. ze is aLLcs k{iir. hr de

sirinne i zelí staat volgc$ .cn van dc kun
slenàa6 alleen een N.ranickovcn nogover
eifd. \4ede doorzrjn bouwcn liggingts in ie
dergevàlhet casco vàn De Zcsprongnog
erlgszirs gespa3rd geble\.en. maar de verla
Ief ran rl\,ee riidens de ram! aannezige ltuf
§eniars doen her *gsre venn oeden oveÍ dr
roenitrd !,rr lei mare aal.Eenp3erd.g(r
n. her ges[e] |lijkt. dai de Zesprong 1e red

der lalr en dal veel kunstlrerken als door ee.
r-orílelde mnrl hebhen overledd.
(inrfrel ik genoeg eisle de explosle nreerd.ln
maLerlëler. enoÍlonele r}ade. H3ns Lode

Niik. brhterkrvar }er graÍlsch arelier. r,rakLc

.arva grnofderdebr.kÍulten enveno.r
ha Ie!ei. Kun{e.àarl,\lim Opholi{as r.e!al

llg ii dr buur loctr l1ijnaarc.n wcdsirijd van
riin zoof Irad gelekercn nogcvcnlan]]s de

frersenmater moen. HiilrergeeD blok bcron
overzi.I leen er oveneed. tulslcnaarMarc
0ne raalire em nlg ge$ ond.

Kaaltenhuis
l'eri o onl iilc tragcdics zrt n legi.. D..r de stu
atic vanlcEhengWarzardegan is eef laxde
rg§ vooBtelbare. Per§Ief g \ luch rle ncgcn
jaargcLc.tcn aiilrar n33r NedeÍlafd rf
boui!dc doorhald rverken een bfllonderens
\raaÍligc Loopbaan op ah kemnris.h tunne
nanr. Zlj woondc cD \rokte oI de Banrsloeve.
0! hct nomcnt van de ranrp lv* ziirhuis mer

liàardochtcrvan lccriien. Het eersre (,.ar ze

aan dachl \ras oorlog.lu$en hlar$,oniig er
dc ramlplck íond alleen een làbriek. De2e

vn'g ,laarchijnliik dc groorÍe klap op. Pe6

fr. r,.t.'f (rsl |. ;::.



es rs weg
heig raakle licht gs{ond en

wisÍ neL haar dochrertuser
de nrok§ukkrn cn hctwur
vandaan re!lurhten. l1aar
wcrk. beelden. mrerii,l voor
€erL filn die ze nraakle. dooÈ
íIentaticmaieria.l. bewii!
srutr-[cn, haar ]releven«lcn cn.en groor dccl
van haartoekomsi, nlles ls wcg. Persle'Lg ls
20 ln dcwar, daib ryiend luníenaa r r ar
Wevers voorhàarhe1 !roord doer.
Wa[er RuÍcn woon de e. ,lcrkrc i. de res
st»orgcn Lcre dezichroorop de3afvraag
ran ccn ían§ipend ium. Op h
dc cxllosiewaref hiien zijn wierdif in h$
gcbouv. ZewerdeDmcrraam en al fàartrm
ncn gedruk. "Gelukugraakle de hond i! pa
nick. We giigrx achtu hem aàn raàr bcne
dcn.n zijr drar orerz'n drieÈn op elkuargaan

liggen.'l oen gilg hcr a.hrer elkaar door De
murer lNamcncmir herplalord k\ram nàar
henedei, íuc\rcrk- glas ir bod. Allcsrlaàr
var.ie dcnkt dat hct ísig hoo. le zijn, k1vàír
opje al ln ec! olcctrvolgende reels, als Gn

Een laaí€nhuls, rhaos, puin en rookzrjn ook
rerugl(rcndc clcmcnien in de verlrdcn var
kunírnaau Sians BakkÍ, Reré Völlcren JeÍ
Broek Íra. ,\llcn zijn diep aaigeslagcn Maar
}eÍ{,ngdoofcn de \rrbitsler ng van dc eesÍe
d3ger fa dcramp hcbben plaarsgehaa|rvoor

Lnksond :Wa terRutlen: we zjn mètz n d. eéi op

0nde.: Zwàrte roos,133 x 163 cm, in gemeiqde

tc.hi ek, van RenéVijlks, verloren gegaan bil deÈmp_

or2ekeLlleid- verdrieÍ ef h hl.loodrel.l
''Hel ergíc ls nx. dat1\e xi(Í rieren rrai er nog
.veris-" zegrRené Völlcr, die eind nel een
€rloritie in zou richrcDin helAnsterdansc
kantoor\rn INV IIIX{. We hebtr€n nu al
dricke roestenmnig gehad om oorhcrtrel
re gaan ma3 r zilr \lrcds lreer ieruggeÍuur.l
door cc. N,lE er die ftrg.nsvai wÈL t)arls
ln6trcrcnd.Zelerdsjcbedenkidalernog
werkgcrcdkar \odo.
SunsBakker: li deccNte dagen van dc
ramp Nas ik alletn naarverdo.ld. Dc zon
srhccn en ikkoi llrtgcloven dar erwerkclijk
gcbcud wàs ral lr /ag op rv.Iklvjlde hrt ook
niet wctcn.las roer ll eenmaalNist dal riiJn
pe.soonlijkekennjssen vclllg rvàren, js lel rot
ne d oorgcdron gef w dc mmp ta n let€kc
trtx voor miin l{erl. Nu ovdheer$ oízekr
heid. J. kxnr niel v{doroi.je weeLhoc hcr

HulpFNVKlElV
Dc brokírkkcn ovozier. lot rust komen en
o!.crle\rer, liik t hct moÍo voor elomende
dagcn SàamlrorighcidÍoos!dekuníenàaB
!.ocl.n zi.lr geírund doorelkaartn dcomge
ving. Dire( nadcramp hebbe bevricn.tc
[unstom a Rgro(?cn uit Ens(] ede. ]\nihcm en
I lcngelo rujnlc aangcboden. Aaf merr stru.
turcle hulp \ od L oDdcnnsen dag en nachr
gcircrkt. Belangr iikc panneF 2iin sL. r\rclicr

Ír. r!:i: r.r(re)r ! .!r:



Heri e wasing vaí de stichting Ate eí Bvk al

op zoek Marvèrvaiqende ate ieíuimtè.

B\Y. ner Innovaticf tc!1rum !oor KunÍe
í aau, her Voorzicningen L t ds vo.r Kunstc
raà8, fNVKIIM. Srichrirg PodlxmKuní-
Werk en d. gcnee le.
Wrang goo€g h de Srlchting-{tclicrBVV
zowcl slathtorer ah huhverlcDcr. lwcc \ a.
dc drle gebourven diezit behcrrdc. zijn v{
i!o.si varuir her overeind gcblcvcn schak€l

station. waarir heikanroor is g.vcstigdcn
Naarluníe.aaB ir en uit lopcn on cNarir
genuitrewhselen en het laatst. nicxNstc
vrrnenen, trachr de stichting de rol rà!
coördinarorop zichte nemcn. bcgiDnod er

een invenlarlsatievan de schadr
Chds Hcin. voornralig direcreurvan Cotrcor
dia en via hct lrLnovalielCenintm voo. Kun-
srenaa§nauw belrokken brj divere cultuclc
projecten cnvcnLie wetd beleid. karNeicn
dat hct Voopiril ngenfonds !oor KunstÈ

nàalss.tren nct I]NV KIE\,I ecn snclbG
scfikbaarkomcnd foodlonds aan hct inrich-
1en isenju lischebiislandrcgelr.
0p 22 mei hcclt leiVoorzicningenlonds
voor KunÍciaa^ 200.000 guldex nr lrcl
no.dtonds gcstort. INv KIEI'l hcclt e

b«lmglanJ L0.000. aan ditNoodlirds
overg naakr lleL noodÍonds is bcdorld oni
kursrenaaN instaaL restellen hun berotps

!rikiijkwe optc surler. Hersraat losv.n
her ràDpentbnds. ira.r zlje\.eneens aan

sl]rààk op kunnrn malen.
.Wal 

de huisvesangbeÍeft, mcldt H.in:
''Er làg al e.tr coll€gevoorsrel loor d. niibrci-
di gMn het Rijslnruseum richting Bams

loeve, i{aaftr ookalelie6 zonden komcn.

llerrouNensclijlzijr dri dirplan !n zo sncl

nogeliik gereaLisccrd w(]dt.'
!oorHennic [Iassi g, ]un{

dt driivendekr..hre. van dc Stichringr\tr
lirr UVV, isleralleen dezedroom vax ver
.ieuwingdiehem door dc dag l,efl sleeti.
''We ziir sindszatcrdag 1l meieri .o.dfor

arle gevorlen rvaar dc hclc scctor if 5a

eflorÍ.Mijn han huilt dc hcle daÈ, m.ur
i[ moel ne ra oneel nchten op norgcx cn o!
cen hokertrare vernieulring. De mcns.n uir
dr slinncr.i hcbber .les m eer. We .r oeren

ze bimobooÍlzirf relouden. de Ze$prong
r.ddol cn dic dÍx,Í' ÍealÀerer tjt herR'jks
nuscuD. Juií op diehjz3re plekmoerh.t
gcbcurn. 

^ls 
nonrmeni. els herkennings

!ux1. als coflroniarle moer herrevoorschijn

lrls nog meergoed nieurys. De bekcndc
T{cnrtc lorens.sl.nbolenvoo.d.Nc]!aro,
d. i(.xln-llrdun.ie v.r i{eleer. zoudol in dc

stadvrlqikhelirg een nleuwe bcÍctnning

'r! 
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OPROEPEN
Oproep aan leden vàn FNVKlEMdlege
dupeerde Enschedese kunrtenaars n
nanciee willen steunen. stori uw bij
drage op gkonummer 8585418 t.n.v.
NoodÍonds KLrnstenaars Enr.hede,
Nieuwe Herengra.htï9,Amnerdam.

oproep aan Enr.hedese kunsienaa6
die opwe ke manier ook getrofíen zijn:
Stl.hUng Atelier BW te Enschede
coórdineeÍ. m€tondermeereen inven-
tarisatie van de schade en het b€schik-
baar maken van noodfondsen v-"ruài
gende ateli€rruimte, materla en, de
hulp aan kunsienààrs die slachtoffer
werdenvanderanrp.
Zoek sn€ contact:o53 4ï rr 84.
E mall: info@Bamshoeve.nl.

oproep àan al€ nrensen diewerkvan
Ens.hedese kunstenaars bezitten: Veel
Enechedese kunstenaa6 wet€n niet
hoeveelvàn hunwerkbewàardltg€ble-
ven en hebben behoefte aàn bev€sti-
gingen ger!ststelllngvia de Íodedraad
vanverkochtwerk.Via deSt chtif sAte-
ier BW kunt u z ch met hen in verbin-
dingsteler.

oproep aan a le mensen diede geirof
fen Entchedese k!nstenaars een h:d
onder de rl€m wilen steken. Bezoek
huniertoonstel ingen, koop hun weÍkl
nÍo over exposiiies van Enrchedese

kunsienaars: RenéVölker, o5l -432ri 54

'FNV Hu p E n schede' itaat elke werkdag k aarvoor ENV leden en hun gezin. Gedupeer
den van de vuurwerkÍ:mp krijgen deskundige hrlp bij h€t invu len var formulieren,
schad€caims,etrer.hade,huisvestlngenandereprobemen.Dehupdienststaatook
open voor leden diewerken bij bedrljven !it het g€troffen gebied.
U kuntierechi bij:'FNV H ulp Enschede'.Werkdag€nvan ro.oototr6.oo Lrur,
soendasiraat38, Enschede,te.o53 433rz08.Ookopafrpraak.
De 4fNv-banden zijn AqVAKABO FNV, AOb, AFMP, BWs, fNV Bandgenoten, FNV Bouw,
FWZ, fNV Horccaband, Koppersband, FNV KlEM, NVJ, NPB, fNV Vrouwenbond, WCs.
Kunstenaart,techni(Í, popmuzukanten, gnfciet. uit dit gebied kunnen ook een beroep
doen op de dientten en deskundigheid van FNV K1El,1 Ledenservke, tel: o2a355 37 oo.

kriigeí.rcncNan zox gesloopl wordcn, de
an erc verbouwdtoreer luxe apparrcmen
tencomflex. Dic odlrcnd heeft de pn)irÍonr
s.ikkelaarzkh ben vcrklaard eenvan le
torcns ah àtelieÍuidrle bcschikbàarre ïel
lcn. "Geweldig, ' 2egl llennic Waslng!ar
Stichting Arelier BV V namcns de kuníe
rlaarsgcmeensc}apoverdchulp. Laarhel
mnarkomen. Hulp, nnndarht- gcld, nraleria-
ler, zo vcclen zo lafg mogcLijk, alles ls we]-

0olpopmuzikairenziin!lciges!à,rd geblc-
vcn biide ran! inInschcdc.lms q serof-
fen isonderafderc dclopgroep Neil. Muzi-
kanl Ber Berfink, rcvcns Iopconsulrxt voor
de prorin.ie oyerijsscL, werkzaan bii dc
stlchtingKunsl en Cu uurOvenj$el, had op

}el m o drent ! an dc ontlloÈlng zijn gelrele
jrÍrunrextariLrm cn ccn gcdeelte van dnl van
de band ïhui§ opgeslagen staa!. Naa§ ziji
wonnrg en persoonlllkr slullcn glng dil ir

Dc band s1àii mel l€ge hudcn. !.ri Bennirl.
in alleve6lagenheld bezlg ccn vcNangerde
woning 1e vjrden, iirobrcn dc schadeve.
goed ie kriige. vin zijn inbo.delverzekerirg
maar heefl 1w iilrls ovcrccn goedean.op.
''Debol1om llfc is," zcgrhrj. "datje niel wect
ilat ergaar geleuref. lk geloofbcslisr dal op
dir momeni aile i.stafdes van goede wilriin
en bereid roleen coulantc opsrclling, maar
wà. neer ie s1r*s ren nicr gcnng bedrag voor
jeinsrrumentex gaat claimcn, znllen 2e loch
vrager oÍ' bonnrtjcs cn andcrbewijsmaLe
ri3len dieool!erlorcnziingcgaan. Ber
wrjsr er rrdarkkeliik o! dat hct nicr alleen

gààion de natcriil. schadeaa! instmnen
ten. Mu2 ikar len hcbben een emorioncle
band met hun lnírumcnr. Ze ziin dus kapot
alshun gelielde guaa. drumserc. \!egzijD '

Positielin àlleelkndc is, dàrdespullcn van
de bard Cljnax op Wonderbaarliikc wljzede
ramp hebberovcnedà. De vuurce màÍle
Iangs de vràchhragen nethunspullen heen.''
Als po!consulenr }eefi tsciÍ veel conracr mcr
debrnds cn mxzikàrlen iD deregio. Hiikcnr
hun ilel eeD i!ee. 'Ikverbaasde me oveÍ mr-
zelfd.r il hocwelik 2ellnljn huis. spullex
en inÍrunenrnkwlrràakre- mereer in e

regelsr.rd slrrong.lk girg rrdccn weer var
alles regelen. 1k had nier ged achr dat ik d.r

! .. r(r, Ll


