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Algemeen klassement
Tour de France

na etappe 9

1. Froome

2. Valverde +1.25 min. 3. Mollema +1.44 4. Ten Dam +1.50 5. Kreuzinger +1.51

54. Tankink +37.00

ENTER

Bedrijfsbrand
Rouweler Beton

Een mooie
erfenis

In de technische ruimte van
Rouweler Beton aan de Vonderweg in Enter heeft gistermorgen een heftige brand
gewoed. Niemand raakte gewond. De brand brak rond
kwart voor acht uit. De
brandweer schaalde direct
op naar een zeer grote brand
om te voorkomen dat de
vlammen zouden overslaan
naar de fabriekshal.
Pagina 3

ENSCHEDE/ALMELO

Fans massaal naar
Heracles en Twente
De open dag bij FC Twente
en bij Heracles Almelo was
gisteren vooral door het
fraaie weer de grote
publiekstrekker in de regio.
In totaal kwamen 40.000
fans van beide clubs naar de
stadions in Enschede en Almelo. De spelerspresentaties
vormden zowel in De
Grolsch Veste als in het Polman Stadion het hoogtepunt van de publieksdagen.
Pagina’s 2&3 en 16

WESTERHAAR

Dode bij ongeval
op de N36

de Hermitage.foto Richard Grobben

Twents grafmonument in Rusland
Zo’n 160 Twentenaren waren dit weekend
in Sint-Petersburg. Ze lieten een monument en nieuwe handelscontacten na.
SINT-PETERSBURG - De Rusluie, de
handelslieden die twee eeuwen
lang vanuit Vriezenveen naar
Sint-Petersburg trokken, hebben
eindelijk hun monument. Het
werd dit weekend onthuld op de
begraafplaats Volkovo in het hartje van Sint-Petersburg. Een grote
afvaardiging uit het dorp, waaronder de complete plaatselijke harmonie en een handelsdelegatie
van het midden- en kleinbedrijf

uit Twente was daarbij aanwezig.
De onthulling vormde het hoogtepunt van een weekend vol concerten en andere activiteiten, gericht
op het versterken van de nu meer
dan tweehonderd jaar oud banden tussen Rusland en Nederland. Zo speelde de Vriezenveense Harmonie vrijdag als eerste
niet-Russische orkest in de nieuwe Atriumzaal van de Hermitage.
Zaterdag volgde nog een optreden

in de binnentuin van dit historische gebouw.
Volgens Gerhard Boes, voorzitter
van de Vereniging Oud Vriezenveen, vormt het oude verhaal van
de Rusluie een uitstekende basis
voor nieuwe contacten met Rusland. „De basis toen en nu is hetzelfde: het gaat economisch slecht
en er is in Rusland een wereld te
winnen. In ons museum in Vriezenveen ontvangen we veel Russen. Er is zelfs een Russische gids.
Goede contacten leiden tot contracten, zo blijkt. Of zoals we in
Vriezenveen zeggen: ‘A’j de leu
nich kent, doo’j nooit geen zaak’n.”
De basis van het monument voor
de Rusluie in Sint-Petersburg
vormt het gerenoveerde graf van

de ooit roemruchte Vriezenveense familie Engberts. Twee plaquettes houden de herinnering aan de
geschiedenis van deze Twentse
pioniers levend. Oud-wethouder
Auke Koops van ‘t Jagt nam drie
jaar geleden het initiatief. Vanuit
Vriezenveen werd 30.000 euro in
het monument geïnvesteerd.
Freerk Faber, directeur van World
Trade Center Twente en leider
van de handelsdelegatie, is opgetogen over de gesprekken die hij dit
weekend in Sint-Petersburg heeft
gehad. Nog dit jaar komt er een
universitaire delegatie vanuit Rusland naar Nederland.

Pagina 4 & 5
De Rusluie vereeuwigd

Word ook
abonnee!
Kijk op

tubantia.nl/abonneren
of bel 088-013 99 70
(lokaal tarief)

ma-vrij

䡵 Na jarenlange voorbereiding is het eindelijk zover: de Vriezenveense Harmonie concerteert voor

Bij een ernstig ongeval op
de N36 bij Westerhaar is gisteravond de bestuurder van
een personenauto om het leven gekomen. De auto
kwam rond 21.00 uur frontaal in botsing met een
vrachtwagen waarin meerdere paarden zaten. Over de
toedracht van het ongeluk is
niets bekend. De N36 tussen
Mariënberg en Sibculo was
enkele uren afgesloten.
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䡵 Vriezenveense

glorie in Sint-Petersburg: De familie Engberts, ca 1900. In het midden zittend (met grijze baard) Egbert Engberts. foto Oud Vriezenveen

䡵 De Vriezenveense Harmonie speelt

bij De Hermitage.

䡵 Het grafmonument zoals dat werd onthuld in Sint-Petersburg. foto’s Richard Grobben

Na geslaagde eerste handelsmissie: de Russen komen!
door Jan Ruesink
SINT-PETERSBURG/HENGELO –

Rusland is decennialang een
onontgonnen gebied gebleven
voor veel Nederlandse bedrijven: te ver weg, te weinig vertrouwd met onze manier van
ondernemen, te veel bureaucratie en, oh ja, te veel corruptie.
Maar dat is allemaal verleden
tijd, zegt Freerk Faber, leider
van de handelsdelegatie van
Twentse bedrijven die afgelopen week in Sint-Petersburg
juist erg hoopvolle ervaringen
heeft opgedaan in de contacten met Russische bedrijven.
Faber, directeur van het World
Trade Center Twente in Hengelo is opgetogen over de gesprekken die vier Twentse bedrijven

hebben gehad met twintig Russische bedrijven. Contacten die
tot contracten kunnen leiden
en tot een tegenbezoek van de
Russen. Faber heeft de Russische bedrijven uitgenodigd volgend jaar naar Twente te komen en nog dit jaar komt er
een delegatie uit de universitaire wereld van Sint-Petersburg
om te kijken hoe in Twente kleine bedrijven van afgestudeerden van de hogeschool en de
universiteit geholpen worden
in hun groei. „Twente heeft namelijk veel ervaring met incubators, projecten die kansrijke
starters helpen met kennis en
kapitaal.” Aan de handelsmissie
deden vier metaalbedrijven
mee: Daussiny uit Enschede (laserlassen), Herwi uit Holten

(tandwielen), Holland Hydraulics uit Hengelo (hydraulische
producten) en Matel Metaal uit
Vriezenveen (trappen en balustrades). Zij voerden ruim veertig een-op-eengesprekken met
mogelijke zakenpartners uit

“

Rusland beseft
dat het niet
eeuwig op
olie-inkomsten
kan blijven teren
Freerk Faber, WTC Twente

Sint-Petersburg. In hun kielzog
gingen enige tientallen Twentse ondernemers mee voor een
meer algemene oriëntatie van
de mogelijkheden tot export en
handel met de Russen.
Herwi boekte het meeste succes. De tandwielfabrikant kreeg
van een bedrijf een usb-stickje
met tekeningen mee, op basis
waarvan Herwi een offerte kan
maken voor levering van onderdelen. Faber: „De Russen zijn
dus heel open en toegankelijk.”
Waarom Twentse bedrijven zo
interessant zijn voor Russische
bedrijven? Volgens Faber is dat
niet om de lage lonen, maar om
de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en korte levertijd die
Twentse bedrijven kunnen beloven en waarmaken. Volgens de

WTC-directeur liggen er met
name kansen in de metaal,
scheepsbouw, automobielindustrie en voedingsmiddelenindustrie. „Rusland beseft dat het
niet eeuwig op de olie-inkomsten kan teren en achterover
kan blijven leunen. Het land is
hard bezig de industrie te vernieuwen. De Russische gesprekspartners hebben allemaal
de websites van de vier Twens
bedrijven vooraf bestudeerd en
zagen tot hun tevredenheid dat
Twentse bedrijven met de modernste apparatuur werken.”
Wel ziet Faber dat de Russen
nog een slag te maken hebben
als het gaat om logistiek en efficiënt produceren. „Daar zie ik
dus ook goede kansen voor onze bedrijven.”
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De Rusluie
vereeuwigd
Het graf was bijna geruimd. Nu
is het ’n monument. Een stukje
Vriezenveen in Sint-Petersburg.
door Herman Haverkate
SINT-PETERSBURG – Toen hij er

in april was, lag er nog
sneeuw. Tweede paasdag op
het kerkhof Volkovo in SintPetersburg. „Het was koud en
indrukwekkend. Ik ben zelf
Vriezenvener. Dat er hier in
dat verre Rusland zoveel mensen uit mijn dorp begraven
liggen: dat greep me op dat
moment heel erg aan.”
Dit weekend was hij terug.
Erik Kobes, voorzitter van de
Vriezenveense Harmonie. Terug op Volkovo, terug bij het
familiegraf dat dit weekend
op symbolische wijze tot het
monument werd gemaakt
van alle Vriezenveners die in
de loop van twee eeuwen in
Sint-Petersburg zijn geweest.
„Het zou, net als zoveel andere graven, worden geruimd.
Het is geweldig dat het nu
wordt bewaard.”
De ceremonie was kort maar
plechtig. Opmars met omfloerste trom, de volksliederen en, vervolgens, Andriessen’s Monuments of the
Netherlands, met Kobes zelf
op bariton. Burgemeester Visser van Twenterand verrichtte de onthulling. „Wat er dan
door je heen gaat? Heel veel.
Alleen al die naam: Gerhardus Johannes EGBERT Eng-

“

Bizar eigenlijk:
een monument
in SintPetersburg en
in Vriezenveen
is alles weg
Achterkleinzoon Jan, van
de familie Engberts

“

Dat in Rusland
zo veel mensen
begraven liggen
uit mijn dorp
grijpt me aan
Erik Kobes,
Vriezenveense Harmonie

berts. Een Vriezenvener, net
als ik. Ik ben groot geworden
met het verhaal van de Rusluie. Pas nu is het echt voor
me gaan leven.”
Ze behoorden tot de meest
succesvolle Vriezenveners, de
Engbertsen. Een grote familie
met veel vertakkingen. In het
kielzog van de Smelts, de Jansens en de Scholls trokken ze
in de loop van de achttiende
eeuw naar Sint-Petersburg.
Na 1800, als de echte bloei
van de handel op Rusland begint, krijgen ze er hun eigen
firma. Egbert Engberts
(1835-1911), de naam die in de
steen op het familiegraf op
Volkovo staat gegraveerd, was
een van de eersten die zich
permanent met vrouw en kinderen in de tsarenstad vestigde. „Hij was de ‘Godfather’
van de familie”, zegt Jan Nijkamp van het Vriezenveens
Museum, zelf ook een afstammeling van de Rusluie. „Ze
deden in textiel. Ze waren belangrijk in het sociale leven
van Sint-Petersburg. Ze leverden zelfs het tafellinnen van
de tsaren. In Nederland
trouwden hun kinderen in de
rijkste families van de Twentse textiel.”
Foto’s van Egbert Engberts
staan nu op zijn graf. Een
man met een grijze profetenbaard, tronend te midden van
zijn familie. De eerste die in
zijn winkel aan de Nevski Prospekt echt deel kreeg aan het
Russische leven. Al zijn kinderen werden er geboren, hij
sprak de taal en werd het middelpunt van de Vriezenveense gemeenschap. Van zijn
acht kinderen overleden er
twee op jonge leeftijd. Ze liggen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, in
het graf op Volkovo. Bernard
en Juliana, respectievelijk 10
en 1 jaar oud, in 1883 kort na
elkaar gestorven aan difterie.„Er hangt rond de familie
een zekere tragiek”, zegt achterkleinzoon Jan Engberts.
Als kind hoorde hij de verhalen van zijn grootvader Jan,
de zoon van Egbert, in Vriezenveen beter bekend als ’n
Lang’n Rus’. „Ik werd altijd
zeer geraakt door de weemoed waarmee hij sprak over
zijn jaren in Sint-Petersburg.
Over hoe ze met Pasen in de
koets door dat weidse land reden en dan overal in de verte
de paasklokken hoorden. Als
hij belde met mijn vader,

ging dat altijd in ’t Russisch.”
De Russische Revolutie in
1917 betekende het onafwendbare einde. De bolsjewieken
hadden het voorzien op de rijken en de buitenlanders.
„Mijn grootvader is met een
boot gevlucht. Hij was alles
kwijt. Zo keerde hij terug in
Vriezenveen, in het huis dat
mijn overgrootvader Egbert
daar altijd als een wijkplaats
van de familie had aangehouden: Mon Repos. Hij liet het
zelfs na de grote brand van
1905 herbouwen. Een stukje
Rusland in Vriezenveen.”
Ze kwamen overal terecht, de
Engbertsen. Niet alleen in
Vriezenveen, ook in Parijs, Almelo en Leiden. Daar vestigde zich Egbert junior, wiens
memoires in 2006 werden gepubliceerd. Eerst als banketbakker, later als vertegenwoordiger in snoepgoed. Schrijver
Toon Tellegen, zijn kleinzoon, schrijft in zijn boek ‘De
trein naar Pavlovsk en Oostvoorne’ over de tragiek van
een leven dat nooit meer los
kwam van Rusland.
Nu, bijna een eeuw later, is
het graf van Egbert Engberts
het enige Vriezenveense graf
dat er op Volkovo resteert.
Oud-wethouder Auke Koops
van ‘t Jagt van Twenterand
trof het drie jaar geleden aan.
Hij kon nog net voorkomen
dat het werd geruimd. Met de
renovatie en opwaardering
tot monument voor alle Rusluie is een bedrag gemoeid
van 30.000 euro. De Stichting
Jumelage Twenterand bracht
het geld bijeen. Twee bronzen plaquettes - een in het
Russisch, de ander in het Nederlands- brengen het verhaal van de Rusluie in herinnering.
Achterkleinzoon Jan, oudhoogleraar scheikunde in Groningen, is blij met het behoud. „Ik kon er zelf niet bij
zijn, helaas. Maar iets , heel
diep in mijn hart, zegt me:
het is goed dat deze plek er
nu is.”
Zelf bezocht hij Volkovo in
het begin van de jaren 90.
Het graf van zijn voorouders
kon hij echter niet vinden.
„Ik heb er uren rondgedwaald. Gelukkig vond ik wel
het graf van Toergenjev, de
schrijver. De Russische literatuur zit in mijn ziel.”
In Vriezenveen komt hij zelden. „Mijn ouders hebben
nog een tijd in Almelo gewoond. We reden wel eens
langs Mon Repos. Ik heb begrepen dat het onlangs is afgebroken. Net als de andere huizen die de Rusluie in het
dorp hebben laten bouwen.
Bizar eigenlijk: een monument in Sint-Petersburg, en
in Vriezenveen is alles weg.”
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Koopman Mode in Tilligte zit volop in de Summer Sale.
Op alle artikelen met het actielabel krijgt u nu
volumekorting! Bij 3 artikelen of meer krijgt u zelfs
50% korting!* Kom dus snel langs en pak die korting!
Graag tot binnenkort,
Het Koopman Mode Team
* De Summer Sale geldt alleen voor de artikelen met het
speciale actielabel. De volumekorting geldt alleen in de
winkel en niet in de webshop.

Ootmarsumsestraat 145 7634 PP Tilligte
T: +31 (0)541 222222 info@koopmanschoenen.nl
www.koopmanmode.nl - webstore.koopmanmode.nl

