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Ko Wierenga: ‘Nu begint  
het spul pas goed te draaien!’

Het pleintje voor het Stadhuis had eigenlijk nooit een naam, misschien verdiende het 

ook geen naam, want een sieraad was het niet. Hadden creativiteit en inventiviteit 

architect Gijsbert Friedhoff even in de steek gelaten, toen op zijn tekentafel het 

stenen vlak ontstond tussen de entree van het Stadhuis met de drie grote en die 

ene kleine boog en de haaks daarop staande wand van zijn schepping? Pas toen in 

de jaren zeventig de binnenstad stadserf was geworden, ontoegankelijk voor auto’s, 

ontdekten slimmeriken dat hier een beeldhouwwerk niet zou misstaan, samen 

met het Stadhuis kon het plein het visitekaartje van de stad worden. En zo kreeg 

Enschede het Ei van Ko, een aandachttrekkend waterkunstwerk op het plein voor de 

hoofdingang van het Stadhuis, een geliefd speelplekje voor kinderen. De Utrechtse 

kunstenaar Joop Hekman gaf het ‘kunstwerk’ een ovale vorm, in het midden een 

vijver met rondom drie bronzen figuren, een vrouw met een kind, een hond en een 
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Ko Wierenga was 
van 1977  tot 1994 
burgemeester van 
Enschede.

man, rondom de vijver enkele cirkelvormige verho-
gingen. Hekman zei daarover:

Mijn plan wordt volkomen a-traditioneel en zal 
het Raadhuisplein geheel anders maken dan het 
nu is. Ik vind het belangrijk dat het plein voor het 
stadhuis een echt feest in de binnenstad wordt, 
het hart van het stadserf. 

Het duurde tot eind 1985 eer het waterkunstwerk 
klaar was. De kunstenaar had de voorbije jaren met 
pech te kampen gehad, waardoor de beelden veel la-
ter dan gedacht klaar waren. De moeder speelt met 
het kind, vader kijkt zittend toe, de hond – waarvoor 
de chow chow van de kunstenaar model stond – ook, 
een gelukkig gezinnetje op het stadserf. Maar nog 
steeds had het pleintje geen naam, zelfs niet in de 
volksmond. Niet lang daarna, eind jaren tachtig, was 
de naam er ineens, Het Ei van Ko, naar Ko Wierenga, 
de op handen gedragen burgemeester van Enschede 
in die jaren. De stad stond er toen financieel slecht 
voor, voor niets was er geld. Maar ineens kwam er 
wel drie ton op tafel voor het waterkunstwerk op 
het stadhuisplein. Dat zinde de mondige stadgenote 
Doortje Pril niet, want haar verzoek een speelplek 
aan te leggen in haar wijk Velve-Lindenhof was af-
gewezen, er was geen geld. Kwaad riep ze op een in-
spraakavond tegen burgemeester Wierenga: ‘En veur 
dat lillijke Ei van oe he’j wa geld!’. Sinds die tijd heet 
het kunstwerk het Ei van Ko.1 Eind jaren negentig 
leek het Ei van Ko verloren te gaan, toen een plan 
voor de renovatie van het stadshart op tafel kwam. 
Het stadhuis zou beter tot zijn recht komen, zonder 
het Ei van Ko. Massaal kwam Enschede in opstand, 
daarom werd besloten het kunstwerk onaangetast 
te laten. 

Textielbaronnen te laat
Ko Wierenga was even mondig als Doortje Pril. 
Dat bleek al toen hij op 1 september 1977 aantrad 
als burgemeester van Enschede. Nooit nam hij een 
blad voor de mond. Bij zijn installatie in de raadzaal 
van het stadhuis gaf hij de textielfabrikanten in de 

Twentse regio een fikse draai om de oren. Ze hadden 
in de jaren van de economische recessie de textiel-
crisis, die tien jaar geleden leidde tot het einde van 
een tijdperk, niet voorzien. De Heeren waren niet 
bereid geweest mee te werken aan een integrale her-
structurering. De concurrentieslag in de textiel en 
de confectie hadden ze verloren. Samenwerken met 
de overheid wilden ze niet, hadden ze ook vroeger 
nooit toegestaan. 

Een tweede groep in de samenleving die hij in zijn 
installatierede de maat nam, waren de burgemees-
ters in Nederland. Als nieuwkomer in deze groep – na 
twaalf jaar kandidaaat-notaris in Utrecht en Doorn 
en ruim tien jaar als lid van de Tweede Kamer voor 
de Partij van de Arbeid – vroeg hij zich af of een bur-
gemeester niet gekozen zou moeten worden in plaats 
van benoemd te worden door de Kroon. Hij betwistte 
de neutraliteit van de benoemde burgemeester:

Neutraal is niemand. Iemand die dat 
desalniettemin over zichzelf zegt, is meestal 
conservatief, maar vindt het netter zichzelf te 
hullen in een waas van zogenaamde neutraliteit. 
Ik ben een democratisch socialist, zal dat 
blijven en wens dat ook te laten blijken in mijn 
werkzaamheden als burgemeester. Niet alleen 
de leden van de raad, maar ook de burgemeester 
tracht vorm te geven aan door hem als positief 
gewaardeerde, onder de bevolking levende 
wensen en tracht naar vermogen bij te dragen 
aan het tostandkomen van hervormingen in de 
samenleving. Dat is niets meer en niets minder 
dan politiek bedrijven.2

Enschede, met ruim 140.000 inwoners, was nog niet 
hersteld van de klappen die de stad eind jaren zes-
tig had opgelopen, toen textielfabrieken de poor-
ten moesten sluiten. De werkgelegenheid was met 
24.000 arbeidsplaatsen gekrompen, de werkloos-

IJsjes likken bij het Ei van Ko

De stad heeft het Ei van Ko in het hart gesloten. Willem 
Wilmink, de bekende Enschedese dichter, verwoordde 
de gevoelens van stadgenoten. 

Rotterdam heeft een Lijnbaan
Hamburg heeft zijn Reeperbahn
De Haag heeft Lange Poten
en Groot Mokum zijn Jordaan.
Laat ze het allemaal maar houden 
en laat Apeldoorn Het Loo,
zolang wij maar ijsjes kunnen likken, 
bij het Ei van Ko. 
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heid – ruim drieduizend werklozen – was groot, 
de armoede soms deerniswekkend.3 In de binnen-
stad vormden de lege textielfabrieken een gapende 
wonde. Over de toekomst van het stadscentrum 
hadden velen een oordeel en de toekomstvisies bui-
telden over elkaar heen. De nieuwe city moest klein 
zijn, het Enschedese verzorgingsgebied was te klein 
voor een grootschalige stad, die sommigen voor 
ogen hadden en bepleitten. Een totaalvisie ontbrak, 
de publieke opinie was slecht en de pers voedde de 
negatieve gevoelens van velen.4 

Drie jaar na de komst van Wierenga bleek 
Ensche de het niet langer alleen te kunnen redden, 
een jaar later was de stad failliet. Er kregen zoveel 
mensen een uitkering, de herstructurering vroeg zo-
vele miljoenen, het tekort was torenhoog gegroeid. 
De stad had zich arm gekocht aan de troosteloze, 

leegstaande fabrieken, in de ogen van de bestuurders 
noodzakelijke aankopen, omdat de gemeente de ont-
wikkeling van de nieuwe stad niet in handen wilde 
leggen van op winst jagende beleggers, maar het zelf 
voor het zeggen wilde houden. 

Enschede werd een zogenoemde artikel 12 ge-
meente, kreeg extra gelden uit het Gemeentefonds, 
in totaal zo’n zeventig miljoen gulden, maar leverde 
daarvoor wel een deel van zijn zelfstandigheid in. Een 
voorbeeld om de ernst van de situatie te schetsen: het 
grondbedrijf had een schuld van 55 miljoen gulden, 
ontstaan door het verschil tussen de aankoopwaarde 
van alle oude fabrieksgebouwen en de marktwaarde. 
Gelukkig erkende de regering de zwaarte en ernst van 
de problemen in Enschede, de status van artikel 12 
gemeente bood lucht en ruimte, aan de opbouw van 
de nieuwe stad kon worden begonnen, onder leiding 
van Ko Wierenga. Met zijn mede-stadsbestuurders in 
de diverse colleges van B&W gedurende zijn ambts-
periode – Wierenga bleef tot 1994 – sloeg hij ‘strate-
gische piketpalen [...] die de basis hebben gevormd 
voor het latere Enschede, de stad van nu’, aldus En-
schedees burgemeester Peter den Oudsten.5

No-nonsens bestuurder
Heiko Wierenga, zoon van een Drentse hoofdonder-
wijzer, opgeleid tot notaris aan de Rijksuniversiteit 
in Utrecht, vrijzinnig hervormd van huis uit, koos al 
vroeg voor de sociaaldemocratie.6 In 1967, toen hij 
34 jaar was, werd hij lid van de Tweede Kamer, tien 
jaar later werd hij benoemd tot burgemeester van 
Enschede. In Den Haag had hij zich ontwikkeld tot 
een doortastende no-nonsense bestuurder, die gezag 
genoot als deskundige op het gebied van het huur-
recht en de grondpolitiek. In de PvdA-fractie in de 
Kamer was hij woordvoerder economische zaken en 
van 1973-1977 voorzitter van de vaste commissie 
voor economische zaken. 

Wieringa koos niet altijd de weg van de minste 
weerstand, integendeel, in de Kamer toonde hij zich 
in zijn fractie soms een eenling met een andere me-
ning en afwijkend stemgedrag. Zo stemde hij in 1968 
als enige van de PvdA-fractie tegen het wetsvoorstel 
tot verhoging van de schadeloosstelling aan Tweede 
Kamerleden. In 1972 behoorde hij tot de minder-
heid in de sociaaldemocratische fractie, die tegen de 
motie-Voogd stemde over het niet vrijlaten van de 
Drie van Breda.7 In die Haagse jaren weefde hij een 
interessant netwerk van relaties, dat hem als bur-
gemeester van Enschede goed van pas zou komen. 
Vaak ging hij dan ook vanuit Enschede ‘op oorlogs-
pad’, zoals in en om het stadhuis vaak werd gezegd, 
op de achterbank van zijn dienstauto at hij zijn van 
huis meegenomen boterhammetje, dat kenmerkte 
zijn eenvoudige levensstijl.8

Bijenkorf?
Ko Wierenga schreef over de mijlpalen in de ontwik-
keling van zijn stad verhalen in het kwartaalblad 

O, Enschede, Enschede

Willem Wilmink schreef begin jaren tachtig een gedicht 
over Enschede, getiteld Textielstad.22

Het is het eindpunt van de trein, 
bijna geen mens hoeft er te zijn, 
bijna geen hond gaat zover mee: 
Enschede.

De burchten van de nijverheid 
staan er nog her en der verspreid: 
spelonken, hol en afgeleefd, 
waar nu de wind vrij spel in heeft.

Textielbaronnen van weleer, 
hun jachtgebied bestaat niet meer. 
Waar zouden ze gebleven zijn, 
Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein?

Hebben ze kinderen voortgebracht, 
hebben ze hier nog nageslacht, 
of koos dat snel een betere stee 
dan Enschede?

Krim, Berkenkamp, Sebastopol, 
het is voorbij. De maat is vol. 
Bijna geen mens heeft hier nog weet 
van uw gelatenheid, uw leed.

Dwars door het uitgeteerde hart 
loopt nu de kale boelevart 
met postkantoor en V&D. 
O, Enschede, Enschede.

In 1987 had Willem Wilmink zijn oordeel over zijn 
Enschede bijgesteld.

De stad was ooit in de ban van de textiel
en toen die dan kapot ging, verloor de stad zijn ziel.
maar wat eerst een droevig schouwspel was
is als een Phoenix herrezen uit de as!
Enschede! Enschede! Enschede! 23
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Op vrijdag 31 augustus 
1985 begon ‘het spul 
pas goed te draaien’, 
meende Ko Wierenga, 
toen het complex  
De Zuidmolen kon 
worden geopend. 

n Sliepsteen van de Stichting Historische Sociëteit 
Enschede-Lonneker, dat hem graag de ruimte gaf. 
‘Vrijdag 31 augustus 1985 herneemt een markant 
stukje Enschede zijn rechtmatige plaats in het En-
schedese stadsbeeld’, zo begon zijn bijdrage in het zo-
mernummer van dat jaar. Om even later in de nabije 
toekomst te kijken: ‘Als burgemeester van deze ge-
weldig levende en boeiende stad zeg ik u: Nu begint 
het spul pas goed te draaien!’ Dat ‘markante stukje 
Enschede’ was het complex De Zuidmolen, dat die 
dag door staatssecretaris van Economische Zaken 
P.H. (Piet) van Zeil (CDA) werd geopend. Een ‘mijl-
paal’, meende Wierenga, ‘in de voortgaande ontwik-
keling van Enschede, als het centrum voor Twente en 
het aangrenzende gebied, tesamen Euregio.’9

De ontwikkeling van het Zuidmolenproject kende 
een lange geschiedenis. In 1961 verkocht Gerh. Jan-
nink & Zonen de fabriek aan de Zuiderhagen voor 
1,6 miljoen gulden aan het Bijenkorfconcern. Zou 
Enschede een Bijenkorf krijgen? Was dat wel reëel 
na de verhuizing van Vroom & Dreesmann naar de 
Boulevard? Dit winkelbedrijf zag aan de Hengelo-
sestraat nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden en 
besloot ‘De Doos’ te kopen, het gebouw waar het 
Texenter was gedacht, het nooit uit de verf gekomen 
idee van een representatief centrum voor de textiel- 
en kledingindustrie. Dat de winkeliers rondom de 
Hengelosestraat, Haaksbergerstraat en Marktstraat 
niet stonden te juichen van vreugde, laat zich raden. 
Maar Enschede mocht hopen op een Bijenkorf, want 
in 1973 had een vertegenwoordiger van dit concern 
verklaard dat in 1976 zou worden besloten of er in 
1980 zou worden gebouwd. Maar in dat jaar stond de 
Bijenkorf in de rode cijfers. Toen had het concern het 
Zuidmolenterrein in 1977 voor vier miljoen gulden 
verkocht aan de gemeente Enschede.10 Daar kon het 
winkelwarenhuis De Zuidmolen worden gerealiseerd, 
met 42 winkelruimten, en ‘daarmee is de grootste 
holle kies van Enschede getrokken’, aldus journalist 
Ricus Hertsenberg.11 Waar voorheen de complexen 
van Gerh. Jannink & Zonen stonden, aan de Pijpen-
straat en de Zuiderhagen, verrees de nieuwe Open-

bare Leeszaal & Bibliotheek, nu De Bibliotheek, die 
in 1982 kon worden geopend.12

Eeuwenoude stenderkast
De winkels stonden op een plek vol historie, want 
in vroegere tijden draaide hier de Zuidmolen, een 
stadskorenmolen die meer dan driehonderd jaar 
lang koren tot meel maalde voor het dagelijkse 
brood voor de stadgenoten. De molen was, evenals 
de Noordmolen, een stadsmolen, eigendom dus van 
het stadsbestuur. Wanneer de molen werd gebouwd, 
is niet nauwkeurig te zeggen, maar verondersteld 
wordt in of omstreeks 1542, toen de stad zich moest 
herstellen van verwoestende oorlogshandelingen en 
er behoefte bleek aan een tweede windkorenmolen 
naast de Noordmolen. 

De molen was gebouwd op een zandbult, ‘de belt’, 
op de plaats waar tot begin jaren tachtig de Haaks-
bergerstraat en de Beltstraat samenkwamen, dicht-
bij Het Enschedees Lyceum, vroeger de Nederlandse 
School voor Handel en Industrie. Op een kruispunt 
van invalswegen dus, aan de rand van de stad, waar 
de molen profijt trok van een ‘vrije westelijke wind-
vang’, zoals deskundigen zeggen, de wind kon onge-
hinderd de wieken draaiende houden. De eeuwen-
oude stenderkast moest in 1879 wel worden verkocht 
en afgebroken, want de omliggende, nieuwgebouwde 
fabrieken belemmerden de westenwind haar werk te 
doen. Een eindje verderop kwam ter vervanging van 
de Zuidmolen een door stoom aangedreven koren- 
en pelmolen. In 1907 werd deze molen te koop aan-
geboden. A.J. Hassink kocht het gebouw en maakte 
er een winkel voor woninginrichting van, jaren be-
kend onder de naam De Zuidmolen, tot het com-
plex werd afgebroken om ruimte te maken voor het 
nieuwe Zuidmolencomplex.13

Een jaar later klonken er positieve geluiden over 
het veranderende Enschede. De Enschedese notaris 
Bouke Hoving zei over het nieuwe stadscentrum, 
zonder te weten wellicht dat hij namens vele andere 
stadgenoten sprak:

Er is meer groen gekomen en minder stank, meer 
winkels en minder bouwvallen. Het gemeente-
bestuur is erin geslaagd Enschede een nieuw hart 
te geven.14

De missie van Wierenga, de bezielende leider van het 
stadsbestuur, leek te gaan slagen, maar de stad was 
nog niet af. 

Daar zit muziek in!
Ruim drie jaar later mocht Ko Wierenga weer de lof-
trompet steken, in het najaarsnummer 1988 van 
n Sliepsteen, dat was gewijd aan de belangrijke cul-
turele ontwikkelingen in Enschede tijdens de na-
oorlogse perioden en de veranderingen van het 
stadsbeeld in de omgeving van het nieuwe Muziek-
centrum. Onder de kop Enschede .... daar zit muziek 
in mocht de burgemeester een pagina lang zijn stad 
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Het Muziekcentrum is 
een multifunctioneel 
complex. Niet 
alleen voor muziek
uitvoeringen, maar ook 
spectaculaire feesten 
biedt het gebouw 
unieke mogelijkheden.

bezingen en vooral het nieuwe Muziekcentrum, dat 
op 9 september 1988 zou worden geopend, een ‘Mu-
ziekcentrum van internationaal niveau, dat, daar-
van ben ik overtuigd, tot de beste concertzalen van 
Nederland zal gaan behoren’. 

Maar niet iedereen was zo opgetogen, velen vroe-
gen zich af, ook volksvertegenwoordigers in de ge-
meenteraad, hoe dat nu zo maar kon, zo’n grote doos 
in het centrum van de stad, een cultuurtempel, terwijl 
mensen in Enschede nauwelijks geld hadden om een 
kaartje te kopen. Maar vooral omdat het merendeel 
van het geld uit Den Haag kwam en het Enschedese 
bedrijfsleven ook scheutig was en stevig sponsorde, 
werd besloten het Muziekcentrum toch te bouwen. 
Maar was het gebouw in die tijd nu echt nodig? 

Ko Wierenga had op die vraag een helder en over-
tuigend antwoord. Als je een stad als Enschede ver-
der wilde ontwikkelen, moest in elk geval tijdig, niet 
te laat, het voorzieningenpeil omhoog. Dan ging het 
om cultuur, om winkelvoorzieningen in het cen-
trum, zoals De Zuidmolen, om het nieuwe zieken-
huis op het terrein van de vroegere textielfabriek J.F. 
Scholten & Zonen aan de Haaksbergerstraat, om de 
sport, denk aan het Diekmanstadion, en het onder-
wijs.15 Burgemeester Peter den Oudsten, sinds 2005 
aan het roer van de gemeente, die Wierenga in zijn 
functie als gemeentevoorlichter van 1975 tot 1984 
meemaakte, zei daarover in zijn herdenkingsrede: 

Als je een soort ranking aanbrengt in het belang 
van al die projecten voor Enschede, dan kun je 
stellen dat de bouw van het Muziekcentrum, 
de herstructurering van het Van Heekplein, de 

overkomst van de opleidingen van Saxion naar 
Enschede en de eerste ontwikkelingen van het 
Kennispark tezamen met de keuze van de plek 
van het stadion de belangrijke strategische 
beslissingen waren van die tijd waar wij nu nog 
steeds op voortbouwen.16 

Wierenga zelf beschouwde de bouw van het Muziek-
centrum als de afsluiting van een periode van her-
structurering van het stadscentrum. Eén van de 
laatste open gaten, nu gedicht door de bouw van 
340 woningen en het Muziekcentrum. Wierenga: 
‘Van Heek & Co. Koninklijke Textielfabrieken heb-

Het Muziekcentrum, geopend in 1888, was voor Ko Wierenga veel 
meer dan een mooi gebouw waar je naar heerlijk klinkende muziek 
kon luisteren, het was de afsluiting van de herstructurering van de 
binnenstad.
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HET Symfonie Orkest  
(foto onder) is de 
voortzetting van 
het Overijssels 
Philharmonisch Orkest 
(hier op een foto, in 
1966).

ben nu een uitstekende plaatsvervanger gekregen, 
die niet van minder belang voor de stad zal zijn dan 
dit fabriekscomplex destijds.’

HET Symfonieorkest
De vaste bespeler van het Muziekcentrum werd na-
tuurlijk het Overijssels Philharmonisch Orkest, dat 
een jaar later het Orkest van het Oosten werd, enkele 
jaren – sinds 2011 – als het Nederlands Symphonie-
orkest door het leven ging en vanaf de eerste herfst-
dag van 2014 HET Symfonieorkest heet, waarbij HET 
staat voor ‘herkenbaar, eigentijds en toekomstge-
richt’. Bij optredens in het buitenland mag de naam 
Netherlands Symphony Orchestra worden gebruikt. 

 De grondslagen voor het orkest werden gelegd in 
buurstad Hengelo. Daar was in 1925 het Hengelose 
Toonkunstkoor opgericht, onder leiding van Klaas 
de Rook. De dirigent bracht voor de begeleiding van 
dit koor een groep goede amateurmusici bijeen. Het 

Weihnachtsoratorium van J.S. Bach was de eerste uit-
voering van het koor en het orkest samen. Dit orkest 
ontwikkelde zich in de volgende jaren tot een zelf-
standig amateur-strijkorkest, dat onder leiding van 
De Rook op 1o januari 1933 het eerste concert gaf. 
De bezetting van het orkest werd in de volgende ja-
ren uitgebreid met blazers, die De Rook rekruteerde 
uit  lokale harmonieorkesten. Met geldelijke steun 
vooral van het Twentse bedrijfsleven groeide het be-
geleidingsorkestje van 1925 uit tot een volwaardig 
symfonieorkest, dat vanaf 1947 het Twents Phil-
harmonisch Orkest heette. Niet alleen speelden de 
musici, veelal professionals intussen, in Twente, ook 
traden ze op in Zwolle en Deventer. Om dat provin-
ciale karakter te onderstrepen werd de naam gewij-
zigd in Overijssels Philharmonisch Orkest. In 1983 
moest het OPhO in het kader van ingrijpende bezui-
nigingen fuseren met Opera Forum, dat een eigen 
begeleidingsorkest had. Beide orkesten fuseerden 
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tot Forum Philharmonisch, dat in twee flexibele for-
maties optrad, één symfonisch, de andere begeleidde 
de opera-uitvoeringen. In 1995 ontstond hieruit het 
Orkest van het Oosten, dat vooral onder Jaap van 
Zweden, die van 1996 tot 2005 chef-dirigent was, 
uitgroeide tot één van de betere symfonieorkesten 
in het land. Tot 2016 is Jan Willem de Vriend chef-
dirigent van HET Symfonieorkest.

Grootste terugploegproject
Toen het steeds slechter ging met de textiel en Van 
Heek & Co. de poorten moest sluiten, kocht de ge-
meente het Van Heekcomplex, want daar zou vol-
doende plaats zijn voor verschillende aantrekkelijke 
binnenstadfuncties. Die aankoop betekende het 
einde van de textielhistorie van de stad, die begon 
in 1859 toen op een klein gedeelte van het gebied, 
waar nu het Muziekcentrum staat, Van Heek & Co. 
begon te bouwen. Vanaf 13 februari 1860 draaiden 
hier de eerste 57 door stoom aangedreven weefge-
touwen, met 29 wevers. Het was de start van een 
textielimperium dat zich over een afstand van twee 
kilometer zou uitstrekken langs de spoorlijn naar 
Gronau, massale fabrieksgebouwen, die volgens A.L. 
van Schelven, de bedrijfshistoricus, ‘het voornaam-
ste materiële symbool waren voor de macht en de 
grootheid van Van Heek & Co.’ Nu, na het vertrek 
van de arbeiders, waren het lelijke bouwvallen van 
wat ooit de grootste industriële onderneming in Ne-
derland was, drie kwart eeuw geleden, in 1910, toen 
langs de spoorlijn de fabriekshallen zich over een 
lengte van bijna twee kilometer uitstrekten, waar 
2.369 arbeiders weefden en sponnen.

Vooral het terrein in de driehoek Noorderhagen, 
Van Lochemstraat en Parallelweg werd volgebouwd 
met vele verdiepingen hoge fabrieksgebouwen, ma-

gazijnen, koeltorens en loodsen, samen in de volks-
mond het complex Noorderhagen. Even verderop 
richting Duitsland lagen de Bothoven. In het En-
schede van die jaren, de stad van de 120 voetbalvel-
den, moesten fabrieken dichtbij het stadscentrum – 
Markt, Langestraat en Stadhuis – worden gebouwd. 
Na de stadsbrand verrezen fabriekscomplexen dicht-
bij de bestaande woonkernen, soms werd een woon-
buurt naast een fabriek gebouwd. De spinners en 
wevers moesten immers de roep van de fabrieksfluit 
thuis kunnen horen.17

Wat wilde de gemeente met de fabriekscomplexen 
van Van Heek & Co., die in 1966 voor zeven miljoen 
gulden werden gekocht? De keuze viel tenslotte op 
woningen en het Muziekcentrum. Slechts twee ge-
bouwen, de voormalige spinnerij met het pakhuis 
aan de Parallelweg, bleven behouden en werden 
verbouwd tot wooneenheden, de andere werden 
gesloopt. Hier ontstond Transburg, een woonwijk 
tussen de spoorlijn naar Duitsland, de Singel en de 
Bothofstraat. Een lokale stedenbouwkundige had 
nog getracht het Rijksarchief – nu het Nationaal Ar-
chief – naar de gigantisch, leegstaande gebouwen 
te halen, maar dat lukte niet. De vloeroppervlaktes 
waren zo groot, dat er geen passende bestemming 
voor kon worden gevonden. De gebouwen werden ge-
sloopt, op de plaats van Kremersmaten, Oostburg en 
Transvaal verrees een woonwijk. ’De hele sfeer van 
de wijk, die sterk doet denken aan de oude textiel-
complexen met hun nauwe fabrieksstraten is echter 
heel bijzonder’, lezen we op de site www.enschede-
stad.nl.

De bouw van het Muziekcentrum maakte naam, 
het werd het grootste zogenoemde terugploegproject 
in ons land. Wierenga – wie kende de Haagse poli-
tiek beter dan hij? – maakte slim gebruik van deze 

Van het ooit immens 
grote Van Heek & Co. 
bleef na de teloorgang 
van de textiel weinig 
over. De gemeente 
kocht de complexen 
voor zeven miljoen 
gulden. Alleen de 
voormalige spinnerij 
en het pakhuis aan 
de Parallelweg bleven 
overeind en werden 
omgebouwd tot 
wooneenheden.
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Dit schilderij van Jan 
Toorop was één van 
de kunstwerken die 
Ko Wierenga schonk 
aan het Rijksmuseum 
Twenthe. 

terugploegregeling, vele werkloze bouwvakkers wer-
den ingezet bij de bouw en de uitkeringsgelden die 
nu niet hoefden te worden uitgekeerd, konden wor-
den besteed aan de bouw van het Muziekcentrum. 
Wierenga zag van deze muziektempel, uniek gelegen 
tussen Utrecht, Groningen en Münster, een grote 
aantrekkingskracht uitgaan naar de wijde (Eu)regio.18 

Wierenga heeft in zijn jaren als burgemeester 
vooral de binnenstad zien veranderen. Op het voor-
malige fabrieksterrein van J.F. Scholten & Zonen 
verrees het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, 
recent weer uitgebreid, nabij het kantoor van de ten 
Hag groep.19 Winkelcomplexen, als de Zuidmolen, 
de Hofpassage, de Klanderij-passage, boden het pu-
bliek een ruim assortiment. Een wezenlijke veran-
dering vond er plaats toen het Stadserf werd inge-

richt als autovrij deel van de binnenstad, zodat het 
publiek in alle rust door de winkelstraten kon wan-
delen, een glas bier of limonade of een kop koffie of 
thee kon drinken op één van de vele terrassen van de 
binnenstad, de grootste toog wellicht van ons land.

Kunstwerken voor museum
Ko Wierenga nam in het voorjaar van 1994 afscheid. 
Hij was nog steeds verbaasd, vertelde hij in een in-
terview, dat er zoveel heisa was ontstaan over zijn 
toespraak bij zijn installatie. Hij had toen de textiel-
fabrikanten de mantel uitgeveegd, want zij hadden 
vergeten samen te werken om zo de industrie te red-
den en ze hadden altijd elke invloed van de staat ge-
weigerd. Wierenga: 

Verhalen van die strekking had ik in de jaren 
daarvoor in de Tweede Kamer al diverse keren 
afgestoken, maar die waren hier kennelijk 
nooit doorgedrongen. Het was een feit dat 
de textielindustrie in bijvoorbeeld in België 
en Duitsland minder snel is afgekalfd dan in 
Nederland. Daar kwam nog eens bij dat mijn 
kritiek in de media werd uitgelegd als een aanval 
op alle ondernemers, wat het beslist niet was.20

In de vijftien jaar dat hij burgemeester was van En-
schede, was hij van de stad gaan houden en bleef er 
wonen. Zijn nieuwe passie werd het verzamelen van 
kunst.

Om iets terug te doen voor de stad, de gemeen-
schap die hem zo lief was geworden – schonk hij zes 
schilderijen aan het Rijksmuseum. De bekendste 
van de kunstenaars was Jan Toorop, hij schilderde 
een olieverf op karton, van een boerderijtje dat in 
Twente, zelfs in Enschede had kunnen staan. De an-
dere kunstenaars van wie Ko Wierenga en zijn echt-
genote werk schonken, waren Constant Permeke, 
George Hendrik Breitner, Charles Leickers, Sientje 
Mesdag-Van Houten en Leo Gestel.21

Op zaterdag 21 september 2013 overleed Wie-
renga, tachtig jaar oud. Burgemeester Peter den 
Oudsten roemde hem in zijn herinneringsrede, hij 
was een markante man, een vierkante bestuurder 
met veel capaciteit, een man met een gebruiksaan-
wijzing, een man die bewust risico’s nam en stond 
voor wat hij was. Hij sloot af met de vaststelling:  
‘Enschede heeft veel te danken aan Ko Wierenga.’


