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ZONDAG 15 MAART KERMES
Museum TwentseWelle verandert in een échte Turkse 
markt, een zogeheten ‘Kermes’. Er zijn kramen met onder 
andere henna-schilderen, Ebru (papiermarmeren), Turkse 
hapjes, kelims (tapijten) en andere Turkse gebruiksvoor-
werpen.
Sehvar Besiroglu speelt op oude Turkse instrumenten 
composities van Dilhayat Kalfa, een van de tien geportret-
teerde vrouwen in de tentoonstelling. 
Esin Çelebi Bayru gaat in een lezing in op het immense 
erfgoed van Mevlana Rumi en de plaats van de vrouw 
hierin. Rumi was de leidende figuur van de soefibeweging 
in het middeleeuwse Konya. 

ZONDAG 29 MAART MUZIEK
Violiste en zangeres Müge Alpay brengt, begeleid door 
gitaar en drum, eigen composities ten gehore. De in 
Nederland geboren Alpay (1984) trad eerder op in o.a. de 
Heineken Music Hall en op het North Sea Jazz festival. 

DONDERDAG 9 APRIL LEZING 
Archeoloog Annet van Wiechen gaat in op de Ottomaanse 
borduurkunst, een kunstvorm die je in elk Turks museum 
tegenkomt. 

DONDERDAG 16 APRIL FILM EN DISCUSSIE 
Indringende fragmenten van de documentaire ‘Ode aan de 
eerste generatie’, gemaakt Meral Uslu, Gülsah Dogan en 
Gulay Orhan, Turkse vrouwen uit de 2e generatie. 
Filmmaker/journalist Özkan Gölpinar praat met deze 
filmmakers over hun werk en gaat in op hun visie op 
Turkije, Nederland, henzelf en hun rol in de wereld. 

DONDERDAG 16 APRIL OPENING 
FOTOTENTOONSTELLING 
Ruud Spaargaren maakte indringende portretten van 
eerste generatie Turken in Enschede e.o. Hij voorzag deze 
van objecten en uitspraken, die kenmerkend zijn voor de 
belangrijke veranderingen in hun leven. Te zien van 17 
april t/m 16 augustus.

ZATERDAG/ZONDAG 18 EN 19 APRIL 
KINDERWEEKEND
Museum TwentseWelle staat een heel weekend in het 
teken van kinderactiviteiten. 

Er zijn optredens van Theater Sonnevanck met de 
voorstelling Kereltje – Keloğlan in Nederland (4+) Een 
muzikale voorstelling over slim zijn als je niet groot bent, 
optimisme en vertrouwen op absurde kansen. Kereltje 

MUSEUM VAN DE VINDINGRIJKHEID
Museum TwentseWelle is het museum waar de vinding-
rijkheid van de mens op allerlei manieren centraal staat. 
Het Grote Verhaal, de hoofdtentoonstelling van het 
museum, legt verrassende verbanden tussen toen en nu.  
In het Paviljoen is ieder jaar een andere expositie te zien. 
Momenteel is het ingericht als Wunderkammer, geïnspi-
reerd op het boek Horizon City van Jaap Scholten. Het 
boek gaat over de zucht naar avontuur, naar schoonheid 
of naar technische vooruitgang, maar is ook een aangrij-
pend portret van de gesloten rangen en de introversie 
binnen twee Twentse fabrikantenfamilies. Kunstenaar 
Rommert Boonstra verbeeldt deze thema’s in de expositie 
op zijn eigen manier. Hij creëert poëtische scenes met 
objecten uit de collectie van het museum en van vele 
bruikleengevers. 
Vanaf 19 april is in Museum TwentseWelle ook een 
tijdelijke expositie te zien in het kader van het project 
Mix Match Museum. Zes musea in Nederland stelden 
objecten beschikbaar voor het samenstellen van een 
nieuwe verrassende tentoonstelling door bezoekers van de 
bijbehorende website. Zes inzendingen worden uitgevoerd 
in de deelnemende musea. In Museum TwentseWelle gaat 
het om de expositie van Eva Bleeker met twaalf objecten 
rondom het thema Moderniteit en Vooruitgang.

Museum TwentseWelle is gevestigd in een voormalige 
textielfabriek, waarin oude en moderne architectuur op 
een verrassende manier zijn geïntegreerd. Het museum-
gebouw ligt midden in de jonge wijk Roombeek, die (op 
loopafstand van de Enschedese binnenstad) werd 
gebouwd op de plek waar in 2000 een vuurwerkfabriek 
ontplofte. Museum TwentseWelle maakt deel uit van 
Roombeek Cultuurpark, een samenwerkingsverband met 
Rijksmuseum Twenthe, TETEM Kunstruimte, Concordia 
film theater expositie en Artez, academie voor art & 
design.

‘ZIJ WAS EENS…’ PRIKKELT FANTASIE
In aansluiting op de expositie Kadınlar laat ook TETEM 
kunstruimte zich inspireren door de vrouw, of beter 
gezegd: door de volksverhalen, sprookjes en kunstwerken 
waarin de vrouw een bepaalde rol speelt. De tentoonstel-
ling ‘Zij was eens…’ laat (beeld)verhalen zien waarin 
fantasie en werkelijkheid naadloos in elkaar overlopen. 
De Turkse sprookjes laten kinderen en volwassenen op 
een fantasierijke manier de rol van de vrouw verkennen. 
Een kunstmatige intelligentie-installatie daagt bezoekers 
uit om tikkertje te spelen en hun eigen rol in een interac-
tief spel te ontdekken. Te zien is werk van de kunstenaars 
Marina Abramovic, Marlene Dumas, Esiri Erheriene-Essi, 
Lilith Love, Sarah Mapie en Sanja Medic. De curatoren 
zijn Erwin Adema en Ella Buzo.

‘Zij was eens…’ is open voor publiek t/m 26 april in 
TETEM kunstruimte, Stroinksbleekweg 16 in Enschede 
(naast Museum TwentseWelle). Openingstijden: elke dag 
van 11.00-17.00 uur. De toegang is gratis. 

MEER INFORMATIE OP: WWW.TETEM.NL.

TIEN TURKSE VROUWEN VAN NU
In Museum TwentseWelle staat vijf maanden een grote tent, 
waarin aandacht is voor tien eigentijdse vrouwen van Turkse 
komaf. Tien inspirerende vrouwen die in korte clipjes vertellen 
over hun verleden, over de obstakels die ze soms moesten 
overwinnen, en over wat ze hebben bereikt of nog willen 
bereiken. 
Vier van hen wonen in Turkije: volleybalster Neslihan Demir 
(vlaggendraagster namens Turkije tijdens de Olympische 
Spelen van 2012), de eerste vrouwelijke dirigent van Turkije 
Inci Özdil, balletdanseres/choreograaf Zeynep Tanbay en 
filosofe Ioanna Kuçuradi. 
De zes andere vrouwen leven in Nederland en Duitsland, maar 
hebben Turkse ouders en/of zijn geboren in Turkije: cabare-
tière/actrice Funda Müjde, ondernemer Melek Usta, zangeres 
Karsu Dönmez, journalist Fidan Ekiz, de Duitse weten-
schapper Aylâ Neusel en ondernemer Müfide Halaceli.  

Het duurt even voor Jim de Groot de 
Bijbelpassage heeft teruggevonden die 
hem, zoals hij het zelf omschrijft, “omver 
kreeg.” Al bladerend vertelt hij dat hij er 
een beetje uit is, nu hij net weer heeft 
gespeeld in de musical Rent. ”Oh, hier!”, 
onderbreekt hij zichzelf opgetogen. “Ik zet 
m’n duim in de Bijbel en daar hebben we 
het.”
Het is het Hooglied, het oudtestamentische 
boek dat onverbloemd de liefde tussen 
man en vrouw bezingt. Voor de een pure 
Bijbelse poëzie, die volgens de ander moet 
worden uitgelegd als een ode aan de liefde 
tussen Jezus Christus en de mensen die in 
hem geloven. De Groot: “Nou denk jij 
natuurlijk meteen, ah, een atheïst die valt 
voor de seks. Maar ik ben er als tekst-
dichter echt van onder de indruk. Het is 
expliciet en afgezien van al te lyrische 
passages toch heel mooi opgeschreven. 
Hier, dit bedoel ik: ‘Je laat m’n hart sneller 
kloppen, met één blik van je ogen.’ Als je 
het daar laat stoppen heb je eventueel een 
liedje. Maar dan komt er nog dit achteraan: 
‘Met een kraal van je ketting.’ Dat je met 
het allerkleinste zo het allergrootste kunt 
beschrijven. Prachtig.”

Open armen
Eigenlijk wil hij zichzelf geen atheïst meer 
noemen, al was het maar omdat hij heeft 
gemerkt dat die term niet eenduidig is.  
De kritiek na zijn ontboezeming in de 
talkshow van Eva Jinek laat hem koud, zegt 
hij. “Wat ik van huis uit heb meegekregen is 
te geloven in mijn eigen kracht en karakter. 
En open te staan voor alles en iedereen. Zo 
wil ik nu best Jezus met open armen 
ontvangen.” Dat is wederzijds, denkt hij. 
“Jezus vindt het goed dat ik dit doe.”
Het is wat hij zichzelf steeds voorhoudt, 
vertelt De Groot. En verder wil hij zich 
vooral niet vastpinnen op een karakterise-
ring van ‘zijn’ Jezus. De dvd’s van de vorige 

Passions heeft hij niet afgespeeld. “Syb van 
der Ploeg had de eerste keer ook geen 
voorbeeld. Maar ik heb wel talloze andere 
vertolkingen gezien en daarvan spraken de 
meer ingetogen benaderingen me het 
meest aan. Acteurs die zichzelf zijn, en 
niet Jezus spelen.”

Kwetsbaar
Dat hij werd uitverkoren heeft hemzelf 
misschien nog wel het minst verbaasd. “Ik 
begrijp heel goed dat ze mij hebben gebeld. 
Serieus, als je mij naar een geschikte 
kandidaat had gevraagd zou ik ook bij mij 
zijn uitgekomen. Omdat ik me kwetsbaar 
durf op te stellen. Open en eerlijk ben over 
mijn talenten én tekortkomingen. Die 
misschien zelfs wel etaleer, en er gebruik 
van maak.” Het zijn eigenschappen die hij 
in de mens Jezus zegt te herkennen. “Ik zie 
hem als een man die altijd de rug recht 

GEEN JEZUS VOLGENS HET BOEKJE
MET THE PASSION IN ENSCHEDE BEGINT VOOR  
JIM DE GROOT NIEUWE FASE IN ZIJN CARRIÈRE  

WAT HIJ VOORAL NIET WIL IS JEZUS SPÉLEN. JIM DE 

GROOT HEEFT ZICH GRONDIG VOORBEREID OP ZIJN 

HOOFDROL IN HET BIJBELSE TELEVISIESPEKTAKEL THE 

PASSION, MAAR HOOPT TIJDENS DE LIVE-UITZENDING 

VANUIT ENSCHEDE ZOVEEL MOGELIJK ZICHZELF TE 

BLIJVEN. “IK BEGRIJP HEEL GOED DAT ZE MIJ HEBBEN 

GEBELD.”

– Keloglan  in Nederland is een coproductie met de 
Nederlandse Reisopera.

Er zijn workshops waarin kinderen een kledingstuk van 
plastic of Ebru-kunstwerken (een techniek waarbij 
kleurig papier wordt gemaakt met patronen van water-
verf) kunnen maken.

ZONDAG 26 APRIL MASTERCLASS TURKSE 
MUZIEK
Cengiz Tutar, docent en begenadigd speler op de saz 
(Turkse luit), geeft in een masterclass aan de hand van 
demonstraties en audio- en filmfragmenten een beeld van 
de geschiedenis en instrumenten in de Turkse muziek.

ZATERDAG 9 MEI WORKSHOP TURKS 
VILTEN
Marijke Meeuwsen van Wolwerk neemt bezoekers in de 
workshop mee in de wereld van het vilten. De techniek 
van het vilten is door de Turkmenen (en later door alle 
Turkse volkeren waaronder de Kirgizen) over de wereld 
verspreid.

ZONDAG 10 MEI WORKSHOP TURKSE 
TAPIJTEN
Deskundige Babai geeft een workshop over de achter-
grond, onderhoud en restauratie van Turkse tapijten. 
Deelnemers mogen hun eigen tapijt meenemen.

DONDERDAG 21 MEI DISCUSSIE NIEUWE 
GENERATIE TURKSE VROUWEN
Aan de hand van theater, film en fotografie gaat journa-
list/filmmaker Özkan Gölpinar in gesprek met twee 
krachtige Turkse vrouwelijke actrices, Nazmiye Oral en 
Meral Polat. Het gesprek gaat onder het motto ‘Ik wil van 
mezelf zijn, maar niet meer zonder jou’, over de emanci-
patie van een nieuwe generatie jonge Turkse vrouwen. 

ZONDAG 14 JUNI HAARMODESHOW
Hairstyliste Müfide Halaceli geeft een show met histori-
sche haardracht van vrouwen in het Ottomaanse rijk. 

ANATOLISCHE KEUKEN
Verder organiseert Museum TwentseWelle op een nader 
te bepalen datum een culinair weekend met kookdemon-
straties gebaseerd op de Anatolische keuken. 

VOOR INFORMATIE OVER OPENINGSTIJDEN, AANVANGS-
TIJDEN, ENTREEPRIJZEN EN AANVULLINGEN OP DIT 
PROGRAMMA: WWW.TWENTSEWELLE.NL.

ACTIVITEITENAGENDA KADINLAR

HET ROZENDAAL 11, ENSCHEDE
KIJK OOK OP TWENTSEWELLE.NL

Tekst: Marco Krijnsen
Fotografie: Anina Romita, Kim Beamish, Hüsne Afsar

hield, ook wanneer hij bloot stond aan de 
grootste kritiek. En hij bleef altijd in 
gesprek. Maar nu leg ik mezelf misschien 
toch al weer teveel op karaktertrekken 
vast. Wat ik straks in Enschede hoop te 
bereiken is totale rust en controle tegelijk. 
Zodat het me kan overkomen.”

Internetpriester
Waar hij wel van stond te kijken:  dat hij 
voor EO en KRO een acceptabele hoofd-
rolspeler was. “Met het wilde leven dat ik 
achter de rug heb had ik dat niet verwacht. 
Maar de vergeving wordt echt omarmd, ha 
ha.” De omroepen zorgden er op zijn 
verzoek ook voor dat hij ter voorbereiding 
een week in een klooster kon doorbrengen 
en brachten hem in contact met Nikolaas 
Sintobin, die als internetpriester wel 
gewend is om onorthodoxe wegen te 
bewandelen. Sintobin begeleidde De Groot 
in diens verkenning van de Bijbel. 
Onder dat wat hij zijn ‘wilde leven’ noemt 

JIM DE GROOT (1972)
Acteur, zanger en muzikant. Speelde in 
musicals, waaronder Hair, Fame, Rent, 
Rocky over the rainbow, The Wiz en The 
Blues Brothers, bij toneelgezelschap Het 
Vervolg in Mensch, durf te leven! en bij 
Toneelgroep Amsterdam in Carmen. 
Verder speelde hij gastrollen in televisie-
series en enkele films. In 2008 bedacht en 
speelde hij met het Matangi Quartet de 
muziektheater-voorstelling De Kleine 
Man. Recent speelde hij opnieuw in de 
musical Rent, die later dit jaar wordt 
hernomen. Jim de Groot is een zoon van 
zanger Boudewijn de Groot.      

Zangeres Karsu Dönmez

 Lilith Love

had Jim de Groot al eerder een streep 
gezet. In 2011 liet hij zich opnemen 
vanwege psychische problemen, waarbij 
ook zijn cocaïneverslaving een rol speelde. 
“Het gaat nu heel goed. Ik merk dat de 
inspiratie blijvend terug is. Het is lang 
geleden dat ik zo druk was als nu en het 
bevalt me prima. De sfeer in het team van 
The Passion is gemoedelijk en relaxed.” 
Het momentum van The Passion wordt 
benut voor de presentatie van een EP met 
een handvol nieuwe nummers van zijn 
hand, waarna later dit jaar een album 
volgt. “Allemaal liedjes die ik in de 
afgelopen vier jaar heb geschreven, vanaf 
het dieptepunt bergopwaarts.”  

Nieuwe fase
Zo begint in Enschede een nieuwe fase in 
zijn carrière, terwijl hij nu nog geen beeld 
heeft bij die Twentse stad. “Ik ken Hengelo 
en Almelo beter, misschien omdat ik daar 
vaker heb gespeeld. Maar ik ben dol op de 
mensen in die omgeving en de prettige 
sfeer. Ik ben er nog nooit poeha tegen-
gekomen.” Zijn ouders zijn er ook bij op 
Witte Donderdag. ‘Veel geluk, we komen 
naar Enschede’, liet vader Boudewijn 
weten, direct nadat het nieuws van Jim’s 
rol bekend was geworden. Jim de Groot 
lacht wanneer hij vertelt wat het commen-
taar van zijn moeder was. “Stop met roken. 
Nu is het moment.”
             

THE PASSION LIVE EN OP TV  
The Passion, donderdag 2 april vanaf 20.25 uur op het Van Heekplein in 
Enschede. Ook op de Oude Markt is de show via grote schermen te volgen. 
Tegelijkertijd begeeft de processie met 700 deelnemers zich richting binnen-
stad. Het evenement wordt vanaf 20.25 uur live uitgezonden op NPO1.  
Het evenement is een samenwerkingsverband van EO, KRO, Nederlands 
Bijbel genootschap, de Protestantse Kerk in Nederland en Jong Katholiek.

Op www.passion-enschede.nl  is alle informatie te vinden over praktische zaken 
rondom The Passion, zoals (openbaar) vervoer, parkeren en overnachten.


