Dagboek
van een beeld

Hoe het sagenvrouwke in
ootmarsum een deel werd van de
samenleving

DAGBOEK
VAN EEN BEELD
HOE HET SAGENVROUWTJE IN OOTMARSUM EEN DEEL WERD VAN DE SAMENLEVING
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in Ootmarsum, een vestingstadje in het oosten van ons land,
waar de uienteelt vroeger een belangrijke bron van
inkomsten was, staat een beeld van een Sagenvrouwtje…
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Zo begon het….
Er is geen plek waar je als bezoeker van Ootmarsum omheen
kunt wanneer je het toeristische stadje bezoekt.
De kerktoren geeft globaal de richting aan, maar wanneer je
vanaf de Markt op het Kerkplein komt, kun je het stadssymbool
van Ootmarsum niet meer ontwijken : een fraai bronzen beeld
van een magisch sprookjesachtig vrouwtje met een mand met
uien en met haar hand omhoog geheven met daarin een ui of,
zoals het in het Twents heet : een siepel.
Het is niet zomaar een stadsversiering want er zit een diepere
betekenis achter. De Ootmarsummer is trots op z’n stadje en
ze laten het sagenvrouwke het stadje aanprijzen met een
gastvrij gebaar : het omhoog houden van een siepel alsof ze
daarmee wil zeggen : “ Kijk eens hoe mooi ons siepelstadje
is….”
Het beeld is er niet zomaar plompverloren neergezet. Er was
een mooie aanleiding en ook hoe het tot stand kwam is een
verhaal op zich. En dan zijn we er nog niet : het beeld heeft in
de loop der jaren heel wat meegemaakt. Zelfs een bad nemen
in de naastliggende fontein is daar een onderdeel van.
Door de jaren heen is het beeld een onderdeel van de
evenementen die in het centrum plaatsvinden. Het is een
rustpunt voor bezoekers, een versierobject bij feestdagen, een
speelplek voor kinderen en een geliefd fotoplekje. Het is net
een sprookje….
In dit boekje vertelt het sagenvrouwtje haar lotgevallen en dat is
geen sprookje : het is allemaal werkelijkheid en het is bijzonder
interessant om het leven van het sagenvrouwtje te leren
kennen en meer te weten van een beeld, waar velen achteloos
aan voorbij gaan. Door het lezen van haar dagboek gaan
hopelijk velen met andere ogen kijken naar een bijzonder beeld
dat willens en wetens een visitekaartje van Ootmarsum is
geworden.
Rob Meijer
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1. MIJN GEBOORTE

Voordat ik het levenslicht zag, zat ik al in de hoofden van
verschillende mensen. Met name van de mensen van de VVV
in Ootmarsum. Het stadje Ootmarsum in het oosten van
Nederland tegen de Duitse grens heeft een rijk verleden. Ze
zeggen zelfs dat het stadje er al was toen Nederland nog niet
eens bestond. Er gaan verhalen dat rond het begin van onze
jaartelling, -het jaar 0 dus- , er een volk uit het zuiden kwam,
de Franken, dit gebied wilde veroveren. Een zekere koning
Othmar trok hier rond met zijn leger en stichtte een
nederzetting. Hij stierf in het jaar 126 na Chr. Op deze plek en
is hier blijkbaar ook begraven. Men noemde deze plek naar
hem : ‘Othmarsheim’ dat werd later ‘Oetmarshem’ en is nu
‘Ootmarsum’. Er was in die tijd nog geen facebook en
niemand heeft in die jaren zelfs maar iets opgeschreven
totdat in de 15e eeuw een wijze monnik in een klooster in
Duitsland, -waar boeken met de hand werden geschrevenhet verhaal optekende.

Koning Othmar en de Commanderie Ootmarsum

Maar deze sage is niet de enige aanleiding. Er lag langs het
Kanaal Almelo-Nordhorn een kasteel ofwel ‘burcht’ die in het
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jaar 1100 is gebouwd en honderd jaar later verdween. Het is
‘De Hunenborg’ . Een nederzetting met een grote aarden wal
er omheen. Maar het verhaal gaat nog verder. In de 12e
eeuw had het stadje een kasteel. Dat werd toen door een
rijke edelman geschonken aan de Ridderlijke Duitse Orde.
Dat waren kruisridders die als doel hadden in naam van het
katholieke geloof, Jerusalem te bevrijden van de bezetters.
Deze kruisridders in Ootmarsum vochten niet, maar waren
z.g. ’Hospitaalridders’ met als opdracht te zorgen voor zieken
en gewonden. Dat kasteel heette ‘Commanderie’ en werd
rond 1750 een havezate toen de laatste commandeur van het
katholieke geloof naar het hervormde geloof overstapte en
de bezittingen particulier bezit werden. Vier generatie van de
familie Von Heiden woonden hier tot er in 1800 geen nazaten
waren en alles verkocht en afgebroken werd. Een verdwenen
kasteel uit woelige tijden. Al met al een rijke historie en er
zijn vele sagen en legenden die al jaren de ronde doen en
waarvan de jachtige mensen in de 20e eeuw eigenlijk geen
weet hebben. Daar moest iets aan gebeuren….: een beeld ?
In het oude stadhuis aan de Markt, waar de VVV de benedenverdieping in gebruik had sinds de uitbreiding van het
gemeentehuis in 1964, zaten in 1994 een aantal bestuursleden in het kantoortje als jubileumcommissie bijeen om het
afscheid te regelen van twee belangrijke VVV-mensen.
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Die belangrijke mensen waren de voorzitter van de VVV
‘Huub Borrenbergs’ en de vice-voorzitter / penningmeester
‘Toon Heupink’. De VVV is in Ootmarsum een belangrijk
instituut en bestond toen al bijna honderd jaar. De VVV
speelde door de jaren heen een grote rol in de ontwikkeling
en het welzijn van het stadje omdat toerisme een grote bron
van inkomsten was en is.
In een bestuursvergadering was blijkbaar aan de scheidende
bestuursleden al eens gevraagd in welke richting een eventueel- afscheidscadeau gezocht kon worden. Spontaan
kwam blijkbaar hun reactie : “niks voor ons persoonlijk, maar
iets voor Ootmarsum moet het worden”.
De commissie kreeg van het bestuur de opdracht om de lege
basaltstenen gemetselde sokkel op de hoek van het
kerkplein, te voorzien van een beeld dat aan de beide
scheidende bestuursleden zou worden opgedragen.
Het grote zandstenen stadswapen dat hier stond, - een
laatste restant van een van de stadspoorten - , was bij de
herinrichting van het kerkplein verhuisd naar de voorzijde van
de kerk. Die lege sokkel moest gevuld worden.
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Er moest dus een beeld komen voor Ootmarsum, als
aanvulling op de 20 al bestaande beelden in het centrum : dat
was voor die commissie geen eenvoudige opgave.
De denkrichting ging de kant op van de mistiek en verhalen
rond het ontstaan van het stadje, de verhalen over de ‘witte
wieven’ en de tot op heden bestaande traditionele
historische gebruiken zoals de paasvuren en het vlöggelen.
Ook werd gesteld dat een beeld mooi en bijzonder van vorm
moest zijn. Zo’n opgave zou in een kunststadje natuurlijk niet
moeilijk moeten zijn.
Het is maar goed dat toen in 1994 mijn vader al tastbaar in
Ootmarsum aanwezig was. Want er vond in de galerie van
Ton Schulten een expositie plaats van mijn schepper : de
Vlaamse kunstenaar Dirk de Keyzer. Ton had van hem bij de
vorige expositie het beeld gekocht van een familielid van mij :
Tijl Uilenspiegel. Dat beeld had een plek bij de ingang van de
galerie aan de Marktstraat. Mijn vader Dirk de Keyzer kwam
uit de theaterwereld, was een befaamd decorbouwer en
deed de opleiding monumentale beeldhouwkunst. Door zijn
interpretatie van oude meesters en zijn vele reizen in de
Oriënt, ontwikkelde hij een eigen stijl.

Mijn schepper Dirk de Keyzer op bezoek in Ootmarsum in 1994
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“Hij komt volgende week vanuit Belgie hier naar toe en dan
kunnen jullie met hem praten” was de boodschap van Ton en
Ank aan de commissie. En zo werd een afspraak geregeld en
zo kwam ook een gesprek op gang. Mijn schepper is een zeer
bijzonder aangename persoonlijkheid (al zeg ik het zelf…). en
hij dacht mee met de denkbeelden van de commissie. Die
was sterk onder de indruk van zijn werk dat een
sprookjesachtige surrealistische wereld opriep. Uiteindelijk
kwam hij met het voorstel een modelontwerp te maken van
bijenwas, maar aan een opdracht hing wel een prijskaartje.
Hij kon de opdracht uitvoeren voor het aardige bedrag van
maar Hfl. 30.000,-. (guldens dus). Dat was niet niks en de
commissie ging naar huis met een geweldig ontwerp en de
grote vraag hoe ze het geld bij elkaar zouden kunnen krijgen.
In de volgende bestuursvergadering kwam he verlossende
woord van de nieuwe voorzitter Frans Swennenhuis : “dan
gaan we toch de boer op “. Ze gingen op stap met een
schetsontwerp en tot hun grote verbazing hadden ze na een
middagje bezoeken afgelegd te hebben bij verschillende
bedrijven warempel het bedrag al ineens bij elkaar. Ze boden
bij de bezoeken aan de potentiele geldgevers ook een
naamsvermelding aan, die gegraveerd zou worden in de
koperen grondplaat van het beeld. Tot op de dag van vandaag
zit ik dus in een namencirkel van mijn geboortehulp.
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De bestelling werd geplaatst en weldra stond Dirk op de
stoep met het ontwerp uitgevoerd in bijenwas. Het ontwerp
werd goedgekeurd en Dirk nam de opdracht mee naar huis,
naar Evergem in België. Hij kon aan de slag.

Een echt ‘voor’beeldje was mijn embryonale fase….

Mijn schepper ging in zijn atelier en bronsgieterij in Evergem,
België aan het werk.
Hij liet een reportage maken van mijn geboorte door een
fotografie-student van het kunstencentrum Evergem : Peter
van Weegen.
Hij schonk het fotoboek aan de VVV bij de onthulling, zodat
mijn geboorte helemaal in beeld is gebracht. Te zien is dat ik
in 3 delen werd gegoten in brons. Deze onderdelen werden
later aan elkaar gelast en als extra afwerking werd een mooie
groene patina aangebracht zoals voor mijn ‘schone kleed’.
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In mijn dagelijks bestaan lopen, fietsen of rijden veel mensen
langs mij heen zonder me echt te zien, maar velen die wel
goed kijken denken meestal : och wat een aardig beeld. Maar
de meesten hebben geen idee hoeveel vakmanschap en
vaardigheid er komt kijken bij het gieten van een beeld in
brons. De fotoreportage van Peter van Weegen brengt mijn
geboorte mooi in beeld.

Toen ik nog was was

Mijn geweldige aantrekkelijke vormen komen tot stand
doormiddel van de “verloren-was methode”. Er wordt eerst
op schaal een model van was gemaakt. Dat model van was
krijgt een dik omhulsel van gips met bovenin een gietgat. Bij
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het gieten van het gloeiende metaal smelt de was en neemt
het metaal de vrijgekomen plaats in.

Het model is niet helemaal van bijenwas : let op de mand met uien :
hiervoor werden echte siepels gebruikt !

Elk detail wordt goed nagelopen.
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Daarna werd ik per onderdeel in het gips gezet.

Ik ben in drie stukken geboren. Hiervoor werd voor elk onderdeel een
aparte gietvorm gemaakt.
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Het brons ligt klaar om te worden gesmolten .

Het gloeiend hete vloeibare brons wordt in de vorm gegoten.
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Voorzichtig wordt de gipslaag verwijderd

Mijn lijf komt tot leven…
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Ook het belangrijkste hoofdstuk kwam uit de mal

Dirk maakt me tot een aantrekkelijk geheel.
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De groene patina wordt aangebracht.

De strenge vader kijkt naar zijn allerliefste dochter….
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Een kind moet tenslotte ooit op eigen benen kunnen staan
(zitten..) en de reis van Belgie naar Nederland moest worden
gemaakt om me op de juiste plek te krijgen.

Ik ben er, ik kan naar Ootmarsum !
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2. MIJN AANKOMST IN OOTMARSUM

Een groot wit laken was er in 1995 te zien op het kerkplein,
gedrapeerd over de sokkel waaronder ik als een spookachtig
figuur schuilging. Die 16e mei was de grote dag dat ik officieel
aan het volk van Ootmarsum gepresenteerd zou worden.
Tijdens een feestelijke afscheidsvergadering voor de twee
bestuursleden van de VVV Ootmarsum : Huub Borrenbergs en
Toon Heupink werden alleen maar lovende woorden
gesproken. Als bijzondere verrassing had burgemeester Jos
Verbeeten voor Toon Heupink een Koninklijke onderscheiding
als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Huub Borrenbergs
werd bij deze gelegenheid benoemd tot ere-burger van
Ootmarsum. Om de feestvreugde tot een hoogtepunt op te
voeren verzocht de ceremoniemeester eenieder mee te gaan
naar het kerkplein naar de plek waar het witte laken in de
wind wapperde.
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Met een begeleidende toespraak werd ik van het laken
ontdaan en stond ik oog in oog met de twee mensen aan wie
mijn ontstaan te danken is.

Toon Heupink en Huub Borrenbergs in volle bewondering

Bestuursleden van de VVV Ootmarsum als initiatiefnemers
Frans Swennenhuis, Martin Looman en Rob Meijer
20

Op de grondplaat staat de volgende tekst gegraveerd :
Siepelstad Ootmarsum in Twenteland Sagenland. Deze sculptuur werd
op 16 mei 1995 geplaatst ter gelegenheid van het afscheid : van H.J.
Borrenbergs en A.W.J. Heupink als voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van de VVV Ootmarsum. Realisatie werd mogelijk door
bijdragen van: Gemeente Ootmarsum – Galerie Chez-Moi / Ton Schulten
- Bolletje Almelo – Hotel De Wiemsel, Heisterkamp Wijnkopers. Hulsink
beheer, Gezamenlijke horecaondernemers en Ondernemersfederatie
Ootmarsum - Chamlon b.v. Ootmarsum - Koopman Bouwbedrijf b.v.

Het aanprijzen van Siepelstad Ootmarsum als thema
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3. MIJN BELEVENISSEN DOOR DE JAREN HEEN.
De hoek van het kerkplein kreeg ik mijn vaste plek. Blijvend
strak geconcentreerd op de inhoud van mijn hand - een siepel
- (bij ons zeggen ze ajuin… ) en de wijsvinger gestrekt gericht
op het oude stadje dat mij een thuis heeft gegeven.
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Wanneer je midden in het stadje staat, krijg je zeker ook al
het strijdgewoel mee. Niet alleen met de kerst, met oud en
nieuw en de rondgang van de nachtwacht, maar ook de
weekmarkt, de trouwerijen, de begrafenissen, maar ook de
evenementen zoals kunstmarkt en siepelmarkt, met Pasen
het vlöggelen. De bezoekers aan de vaak overvolle vakantieterrassen, de fietsers, de wandelaars, de hotelgasten, de
galerieshoppers : ze trekken dagelijks allemaal aan mij
voorbij. Ik probeer steeds zo vriendelijk mogelijk te blijven,
alhoewel dat wel eens moeilijk is want ik weet wat het
betekent wanneer je van een koude kermis thuiskomt…..

Ik waak bij nacht en nevel…
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in de zomer en in de winter…

Tussen de toeristen en bij evenementen…..
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In de brandende zon…

Een tour op de scooter zit er niet in….
Ook krijg ik wel eens teveel aandacht, vooral wanneer er
alcohol in het spel is, want dan zijn er wel eens mensen die
bijzonder handtastelijk worden. Zo ook in 2008 bij de Koale
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Karmis in november toen een klein ploegje overmoedige
kermisvierders mij een bad wilden geven. Ik werd door een
aantal knapen brutaal en grof van mijn sokkel gerukt, een
arm werd afgebroken en mijn lijf werd meegesleept naar de
naastliggende fontein. En dat allemaal midden in de nacht.
Ootmarsum stond op z’n kop en in de krant. Ik werd naar de
gemeentewerf vervoerd en zelfs het gemeentebestuur kwam
kijken. De daders werden opgespoord en voorgeleid.
Saasveldse jongeren hadden zich danig uitgeleefd maar toen
de alcohol uitgewerkt was kwam er toch gelukkig veel
schaamte en spijt naar boven.

Zo kom je van een koude kermis thuis….
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De jongens kregen zelfs zoveel spijt dat ze besloten met
carnaval in Ootmarsum in 2009 een speciale carnavalswagen
te maken met als thema de misstap die ze hadden begaan.
Ik kreeg een excuus-brief aangeboden die om mijn hals werd
gehangen en aan mijn voeten lag een bos bloemen. Dat heeft
me toch wel goed gedaan.
Na de restauratie door mijn schepper Dirk de Keyzer kon ik
weer op mijn vertrouwde sokkel worden geplaatst en ik hield
me kranig en deed net alsof er niets gebeurd was…..
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Toch zijn er momenten dat ik handtastelijkheden ook wel
plezierig vindt. Je hebt dan wel het gevoel dat je er bij hoort.

De Hydra-kikkers waren een aangename belevenis…

zoals het bezoek van de kleinkinderen van Toon Heupink.
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De nachtwacht kwam me gezelschap houden

Soms trekken andere dames meer aandacht….
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Maar het was ook wel eens koud en eenzaam….
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Met de Kerst kom ik helemaal in de stemming.
Door het jaar heen probeer ik in het stadje de sfeer te
verhogen en blijf onvermoeid de siepels aanprijzen. Ik heb
hier een aangenaam leven en maak nog eens wat mee en
bovendien mag iedere bezoeker bij mij op schoot voor een
plaatje voor de thuisblijvers. Ootmarsum als Siepelstad gaat
met haar rijke verleden met mij hopelijk ook een rijke
toekomst tegemoet !
Was getekend :
Het Sagenvrouwke
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Ootmarsum telt meer dan 20 beelden in de openbare
ruimte. Het beeld van het sagenvrouwke staat er nu
meer dan 25 jaar en heeft een eigen leven gekregen. Rob
Meijer laat haar vertellen wat haar allemaal is
overkomen. www.ootmarsumnu.nl

