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Deze uitgave bevat zowel
feitelijke informatie als persoonlijke
bevindingen, verkregen tijdens
ons onderzoek gedurende
de maanden september, oktober
en november 2012

De vraag van de Gemeente
Twenterand is om onderzoek te
doen en voorstellen te ontwikkelen voor twee vraagstukken
in het centrum van de stad:

In deze onderzoeksuitgave
leggen we aan de hand van
tekst en beeld uit wat onze
stappen zijn geweest tijdens
dit onderzoek. In de infographics hebben we informa1. De relatie van het
tie omgezet naar beeld. Voor
Historisch Museum met de
onszelf en voor het publiek.
omliggende publieke ruimte
Zo worden feiten net even wat
2. Het opnieuw zichtbaar
duidelijker op papier gezet. De
maken van de oorspronkelijke serie foto’s in dit boek laat de
doorgaande route in de huidige situatie in Vriezenveen zien
dorpskern
anno nu.
Bij het opstarten van het
project was al snel duidelijk
dat beide vraagstukken in de
meeste gevallen al veel met
elkaar te maken hebben.

De omschrijving van het
ontwerpconcept is het laatste
dat in deze uitgave wordt beschreven. Hierin vertellen we
waar we uiteindelijk mee aan
de slag zijn gegaan. Dit onderbouwen en verduidelijken we
met foto’s en ander beeldend
materiaal.
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Lint
Het dorp Vriezenveen heeft een zogenaamde typische lint bebouwing. De
huizen zijn gebouwd langs de weg die
midden door het dorp loopt.

Reis
De reis naar Sint Petersburg was
lang. Er werd door 7 landen gereisd
en dit duurde dan ook à 3 weken.
Ze passeerden ongeveer 90 steden
en de tocht was in totaal zo’n 2350
kilometer lang.

Familie
Hendrik Kruijs: Was eigenaar van
handelshuis ‘Java’ waar koffie, thee
en Delfts aardewerk werd verkocht.
Ook was hij vertegenwoordiger voor
Blookers cacao. Hij reisde door heel
Rusland om dit te verkopen.

Geschiedenis
Vriezenveen heeft een rijke handelsgeschiedenis met Sint Petersburg in
Rusland. Veel Vriezenveners zijn hier
naartoe vertrokken. Verhandeld werd
onder andere: textiel, wijn, tabak,
thee, cacao en bloemen.

Nederzetting
Het lint is ontstaan door de ontwikkeling van het dorp. Dit is een verschijnsel dat meer voorkomt in Nederland.

Kanaal
Aan het Westeinde bevindt zich een
kanaal. Hierover werden vroeger
grondstoffen aangeleverd die nodig
waren voor de productie van verschillende goederen die later weer verhandeld konden worden. Het kanaal is
gegraven in 1860.

Ruslui
De inwoners van Vriezenveen die
vroeger handel dreven in Sint
Petersburg werden Ruslui genoemd.
Zij dreven een levendige handel in de
periode 1720 - 1917. Handelshuizen en
handelsposten werden gesticht door
verschillende Vriezenveense Ruslui.

Rusland
Één van de bekendste handelsstraten
van Sint Petersburg is de Nevski
Prospekt. Veel Ruslui hadden hier een
winkel of bedrijf. Gostiny Dvor is de
historische benaming voor de overdekte markt in Sint Petersburg.

Harmsen(huis)
Een belangrijke familie uit Vriezenveen is de familie Harmsen. In
Vriezenveen staat het Harmsenhuis
aan het Westeinde van het dorp.

Brand
In 1905 was er een grote brand in
Vriezenveen. Meer dan 200 huizen
gingen in vlammen op. De grotere
stenen huizen bleven staan. Deze
waren van de Ruslui. De firma Jansen
& Tilanus bleef ook gespaard. Deze
textielfabriek was destijds de
grootste werkgever van het dorp.

Vlas
Een belangrijke grondstof voor
Vriezenveen was vlas. Hiervan werd
linnen gesponnen en daarna verkocht
of verhandeld. In eerste instantie
begon deze productie vanuit boeren
gezinnen maar nadat er een overschot begon te ontstaan, zijn ze hun
producten naar het buitenland gaan
verhandelen.

Jansen & Tilanus
Één van de belangrijkste werkgevers
die een grote rol heeft gespeeld is
de firma Jansen & Tilanus. Zij kozen
het Westeinde uit als locatie voor de
fabriek. Deze lag aan het kanaal, waar
de goederen over werden aangevoerd.
Jansen & Tilanus werd hiermee de
grootste werkgever van Vriezenveen.

Leven
In totaal hebben zo’n 100
Vriezenveners in Rusland gewoond.
Hele gezinnen verhuisden vaak meteen
mee. Vanaf 11 jaar waren kinderen
al werkzaam binnen het gezin. Vooral
tussen 1775 en 1790 vertrokken veel
gezinnen richting Sint Petersburg.

Realiteit

Russische Revolutie
Toen de Russische Revolutie uitbrak
zag het er minder gunstig uit voor
de Vriezenveners. Door de revolutie werden velen als buitenlanders
gezien. Vandaar de keus om weer te
vertrekken.

(Hoofd)Weg
Van Westeinde naar Oosteinde loopt
er een weg door het dorp die in het
centrum is opgebroken. Dit is een erg
drukke weg door veel en snel verkeer.

Bedrijven/winkels
Waar vroeger elke familie een eigen
bedrijf had, zijn ook nu nog in Vriezenveen veel kleine winkels of bedrijven
te vinden langs het lint. Ze zijn nog
steeds gevestigd in de oude gebouwen
of huizen.

Terugkeer
Door de revolutie keerden veel
Ruslui terug naar Vriezenveen. Hierdoor kreeg je familienamen die zowel
in Vriezenveen als in Sint Petersburg
voorkwamen. In beide handelssteden
leefde zo het verhaal voort.

Architectuur
In het dorp is een groot verschil te
zien tussen oude en nieuwe architectuur. Dit is terug te vinden in de
verschillende ‘wijken’, maar ook in
de oude en nieuwe winkelpanden en
bedrijven aan de hoofdweg.

Huizenbouw
Veel huizen aan het lint staan achter
elkaar gebouwd. Hierdoor ontstaan
groepjes met huizen. Waar het aan de
weg druk is, is het verder van de weg
af een stuk rustiger.

Verbinding
Midden in het dorp, net na het centrum, staat een viaduct. Langs deze
snelweg vinden veel mensen hun weg
naar Vriezenveen. Ze slaan hier af het
dorp in. Dat maakt dit punt van het
dorp druk en gevaarlijk.

Familie
Veel families kregen vroeger bijnamen
Deze bestaan vandaag de dag nog
steeds.

Nederzetting
Vriezenveen voelt aan als een echte
nederzetting. Langs de hoofdweg zijn
nog oude boerderijen en woningen te
vinden. Vroeger kwam dit soort
bebouwing veel voor bij handelssteden zoals Vriezenveen.

Jansen & Tilanus
De oude fabriek van de firma Jansen &
Tilanus is nog steeds aanwezig en is
te vinden aan het Westeinde. Echter
is dit nu een meubelboulevard. Binnen
is de oude architectuur onzichtbaar
gemaakt, maar buiten is hier en daar
nog iets van vroeger terug te vinden.

Sint Petersburg

Uitwerking - reis
De reis die werd ondernomen naar Sint
Petersburg was lang. Er werd door 7
landen gereisd en dit duurde dan
2 a 3 weken. Ze passeerden ongeveer
90 steden en de tocht was in totaal
zo’n 2350 kilometer lang.
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Bij de start in 1869 werkte
3,5 procent van de inwoners
(3322) van Vriezenveen in de
fabriek van Jansen & Tilanus.
Vlas werd vroeger verbouwd
Dit waren er 114. Hiervan
in België. Deze handel werd zo waren er 33 beneden de 16
groot dat men besloot om zich jaar oud. Het waren 79 mannen
elders te vestigen. In het oost- en 35 vrouwen.
en van Nederland ontstond
hierdoor een levendige productie van vlas. De vlasboeren
verbouwden het gewas en de
vrouwen bewerkten het. Het
vlas werd uiteindelijk linnen.
Eind 17e eeuw ontstond er een
overschot aan linnen. Dit werd
op kleine schaal geëxporteerd
naar het buitenland door
marskramers. Hierdoor kwam
Vriezenveen in aanraking met
verschillende Hanzesteden.
In 1869 vestigde de firma
Jansen & Tilanus zich in
Vriezenveen. Zij begonnen met
een stoomweverij en later
kwam hier een tricotagefabriek bij. Ze verwierven
grote naamsbekendheid door
de kwaliteit van hun
ondergoed.

Concept

In ons voorstel wilden we hoe
Nadat we de geschiedenis van dan ook een gedeelte van de
Vriezenveen hadden ondergeschiedenis terug brengen
zocht door middel van tekst en naar het nu. Waar het museum
fotografie, werd er al snel één aan het Tilanusplein alle
ding duidelijk.
informatie al bevat, hoeven wij
alleen nog maar een aanzet
te doen. We willen mensen
opnieuw laten kijken naar de
geschiedenis en een zeker
bewustzijn teweeg brengen.
Oftewel de geschiedenis van
Vriezenveen combineren met
het Vriezenveen van nu. Al snel
werd duidelijk dat we de staat
van het dorp wilden gebruiken
bij de herintroductie van de
geschiedenis. We wilden
belangrijke plekken in het dorp
opnieuw uitlichten door ze op
welke manier dan ook extra
aandacht te geven.
Het onderzoek kreeg hierdoor een richting. Het werd
belangrijk om het hele dorp
grondig te onderzoeken. Welke
gebieden zijn belangrijk en
bijvoorbeeld, welke oude
gebouwen staan er nog?

Dorp
Om meer grip te krijgen op het
dorp hebben we gekeken naar
hoe Vriezenveen in elkaar zit.
De onderwerpen, bebouwing,
locatie en traditie, hebben
we nader onderzocht.
Al snel was het dorp in vijf
verschillende gebieden onder
te verdelen. De traditionele
bebouwing, de huizen aan
het lint, zijn nog steeds aanwezig en die structuur is goed
zichtbaar. Daar omheen is veel
nieuwbouw bijgekomen, wat
voor ons onderzoek minder
interessant is omdat de
geschiedenis daarvan niet
teruggaat naar de 18e eeuw.
Aan de rand van het dorp zijn
enkele recreatie plekken te
vinden of plekken met een
ander doel. In het westen is
er een klein industriegebied.
Midden in het dorp bevindt
zich de kern. Dit is meteen ook
de doorbreking van het lint.

beeldarchief

Vervolg - concept
Dorpen met een lintbebouwing
hebben vaak geen kern of
centrum als kenmerk. Vriezenveen heeft zelf een centrum
gerealiseerd met een plein en
een winkelcentrum.
De traditionele bebouwing is
voor ons waardevoller dan de
nieuwbouw. Het dorp wordt
gekarakteriseerd door het lint,
maar op veel plekken is dit
niet te merken. Het plein en de
omleiding van het autoverkeer,
zorgen voor een doorbreking
van het lint. Door het bepalen
van belangrijke gebieden in
het dorp werkten we al snel
aan ons concept. Door het
gebruik van deze plekken bij
ons concept, proberen we een
gedeelte van de geschiedenis
van Vriezenveen terug te halen
naar het Vriezenveen anno nu.

Gebieden 1, 4 en 5 behoren
voor ons tot de belangrijkste
plekken in het dorp.

1. Traditionele bebouwing
2. Nieuwe bebouwing
3. Overige bebouwing
4. Industrie gebied
5. Dorps kern

1.

2.

3.

4.

5.

Plaatsbepalingen
Naast belangrijke gebieden
in Vriezenveen, zijn er ook
specifieke plekken die interessant zijn voor ons concept. Bij de totstandkoming
van het concept hebben we
gekeken naar verschillende
aspecten van de geschiedenis die terug moesten komen
in deze plaatsbepalingen. De
plaatsen zijn gekozen door
(vroegere)functie, traditie
of locatie.

Hammerweg
De naamborden aan de Hammerweg
vertellen dat je hier het dorp in of
uitgaat. Dit is een belangrijke plek
voor het dorp.

Coöperatieve Landbouwersbank
Karakteristiek gebouw in Vriezenveen
in het Oosteinde. Interessant door zijn
architectuur en functie.

Kanaal
Het kanaal aan het Westeinde was
vroeger belangrijk voor Vriezenveen.
Hierover werden veel grondstoffen
vervoerd richting het dorp.

Oosteinde 296
Karakteristieke oude boerderij in
Vriezenveen in het Oosteinde. Ook een
gemeentelijk monument.

Harmsenhuis
Er staat een groot oud huis aan het
Westeinde wat op zijn beurt ook een
rijksmonument is: het Harmsenhuis.
Dit was vroeger het huis van de Ruslui
familie Harmsen.

Elektriciteitshuisje
Dit bevindt zich in het Oosteinde en is
door locatie een interessante plek in
het dorp. Het staat bij een kruispunt
met twee andere richtingen.

Tilanusplein en museum
Het Tilanusplein, in het centrum van
Vriezenveen, is een centraal punt in
ons concept. Het heeft één van onze
vraagstukken veroorzaakt doordat
het verkeer hier wordt omgeleid. Het
museum Oud Vriezenveen bevindt zich
aan het plein.

Geesterenseweg
De borden aan de Geesterenseweg
vertellen je dat je hier het dorp in of
uitgaat. Een belangrijke plek voor een
dorp.

Viaduct
Dit is een belangrijke verbinding voor
het dorp met de omliggende dorpen en
gemeenten.

Vervolg - concept - deel 2
Linnen (productie)
Het linnen was één van de
belangrijkste exportproducten
uit de tijd dat de Ruslui zaken
deden in Sint Petersburg.
Naast het herintroduceren
van specifieke plekken in het
dorp, leek het ons interessant
om met het linnen precies
hetzelfde te doen. We hebben onderzoek gedaan naar
het productieproces van vlas
tot linnen. Ook hebben we in
het museum een weefdemonstratie gezien. Dit vonden we
zo waardevol dat het extra
aandacht verdiende. De belangrijkheid van het linnen
was vroeger erg groot, dus
wilden we dit ook laten zien
op grote schaal. We zaten
met de volgende vraag: hoe
kunnen we de inwoners deze
geschiedenis weer meegeven?
En hoe voegen we dit toe
aan onze eerdere conclusie,
de plaatsbepalingen binnen
Vriezenveen?

Vlaggen
Hoe kunnen we het linnen
integreren in het dorp? Al snel
kwamen we uit op het gebruik
van vlaggen. Een vlag straalt
nationaliteit uit. Het kenmerkt
een grondgebied. Een vlag
staat voor een zekere trots.
Je kunt trots zijn op het gebied waar je woont of waar je
vandaan komt. Ook is het een
herkenningspunt. Bij rood, wit
en blauw denken we automatisch aan Nederland.

Bij het kiezen van een vlag als
uitgangpunt, gaven we onszelf
nieuwe ruimte om het linnen
toe te passen in ons ontwerp.
We hebben onderzocht wat we
konden met de vlag als object.
Welke vorm kunnen we dit toekennen? En nog beter, welke
kleur?
De vlaggen die we gaan
gebruiken, komen terug op
negen specifieke plekken. Het
zijn negen plekken die we met
zorg hebben uitgekozen. Ze
zijn belangrijk door hun
geschiedenis, functie of
juist de ligging.

Vlaggen
Schetsen
Vormen
Constructie

Vlaggen
Constructie
Bij het plaatsen van vlaggen denkt
men al snel aan het plaatsen van
bijbehorende masten. Onze vlaggen
krijgen allemaal een eigen frame met
constructie, die we toespitsen op een
desbetreffende plek in het dorp. Dit
geeft extra aandacht aan de plaats,
tegelijkertijd functioneert het ook als
onderbouwing van de plek waar het
komt te staan. Zo willen we bijvoorbeeld oude architectuur verduidelijken
en de ligging van plekken
benadrukken.

Constructie

Vlaggen
Kleur en vorm
Ook de kleur speelt een grote rol in
ons ontwerp. We hebben gekozen voor
een oranje/rode kleur gecombineerd
met wit. Deze aarde tint voelt als
geborgenheid, maar toch ook scherp
en oplettend. De kleur zal sterk aanwezig zijn en zal zorgen voor
een gevoel van trotsheid.
Door te variëren op de vorm of kleur
ontstaat er een serie van vlaggen die
we toe kunnen passen op verschillende locaties. Zo leent de gekozen ‘V’
vorm zich goed voor het realiseren van
een zekere beeldtaal die hierbij past.
Door de variatie op de vorm willen we
richting, herhaling of bijvoorbeeld een
route door het dorp aangeven.

Concept - einde

nijverheid
bedrijvigheid
verbinding
saamhorigheid
trots

Topografisch gezien gebruiken
we verschillende locaties in
het dorp om het lint opnieuw
zichtbaar te maken. Door het
plaatsen van grote gekleurde
vlaggen is op elke plek in het
dorp de geschiedenis van de
lintbebouwing en de relatie
met Sint Petersburg terug te
vinden. Door het ontwerp van
de vlaggen ook toe te passen op bijvoorbeeld andere
kleinschalige projecten kan dit
een nieuwe identiteit voor de
geschiedenis van Vriezenveen
opleveren.

Doordat men het lint elke keer
opnieuw ervaart, door het zien
van de vlaggen met constructies, zal dit zorgen voor een
verbinding bij zowel inwoners
als bezoekers. Het wordt een
fenomeen dat binnen het
dorp de verbinding en saamhorigheid van vroeger opnieuw
terug brengt.
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