
hier geïntroduceerd door 
de Engelse hoofdtuinman 
William Rabjohn. Mijn vader 
vertelde over hem dat hij 
erg eenzaam was geweest. 
Hij sprak nauwelijks een 
woord Nederlands en stierf 
op 39-jarige leeftijd. Niet in 
Delden maar op Twickel, zoals 
zijn grafsteen op de Algemene 
Begraafplaats aangeeft. De 
baron, die meende dat in 
Engeland alles beter was, had 
hem gevraagd om van Welbeck 
Abbey naar Twickel te komen. 
Rabjohn had inderdaad veel 
meer opleiding genoten dan 
zijn Nederlandse collega’s. Op 
Twickel werkte ook de Engelse 
timmerman Guilbert Bradford. 
In de Eerste Wereldoorlog 
kreeg hij knallende ruzie met 
de Duitse hoofdjachtopzichter, 
’Förster’ Heinrich Michel.”

“Zelf heb ik bij Stork gewerkt. 
Als lid van het college van 
notabelen van de Hervormde 
Kerk ben ik eens door de 
barones, in haar functie als 
kerkvoogdes, uitgenodigd om 
te praten over de opzet van 
een jeugdhonk. Precies op  
tijd meldden we ons aan bij de 
voordeur van het kasteel.  
Net als de baron hield zij van 
orde en regel. Maar zij was ook 
heel beminnelijk. Toen mijn 
vader de zestig bereikte, werd 
hij ziekelijk. Mijn vrouw en  
ik woonden bij mijn ouders in 
en ik hoorde het wanneer de 
barones bij hem was geweest. 
Zij zat dan aan zijn bed. Zij was 
erg bezorgd over de toekomst 
van Twickel. Dat uitte zich in 
haar opmerking: ‘Bloemena, 
jij bent veel rijker dan ik. Jij 
hebt een zoon en ik niet.’ Toen 
mijn vader aangaf dat hij wilde 
stoppen, kwam de barones de 
andere dag naar de moestuin. 
‘Wat hoor ik Bloemena’, zei ze. 
‘Ga je mij verlaten? Wie moet 
dan mijn meloenen kweken?’ 
Mijn vader ging toch met 
pensioen maar hij kwam terug 
voor de meloenen. Hij kon  
dit niet weigeren.”
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Brood op  
de plank
Boerenbedrijven hebben eeuwenlang het Twentse landschap 
mede vormgegeven, ook op Twickel. Dat er géén koeien meer 
in de wei staan of gewassen op het land worden verbouwd 
kunnen we ons niet voorstellen. Maar boerenbedrijven hebben 
het moeilijk. Ze moeten aan steeds meer en steeds wijzigende 
wetten en regels voldoen, dit verhoogt de kosten. Aan de 
andere kant staan de prijzen onder druk. 

Misschien biedt de huidige coronacrises waarin we zitten,  
toch ook een lichtpuntje. ‘Wees loyaal, koop lokaal’; deze 
slogan zien we momenteel vaker op spandoeken langs de  
weg verschijnen. In deze tijd van nood komen we tot het besef 
dat we meer op elkaar zijn aangewezen. En eigenlijk is dat 
een uiting van een tendens die al langer gaande is: er zit een 
grens aan internationalisering, schaalvergroting, slepen met 
dieren, eten en voedingsmiddelen over duizenden kilometers. 
We zien aarzelend een herwaardering van lokaal/regionaal 
geproduceerd voedsel. In de praktijk is het echter niet makkelijk 

om het daadwerkelijk van de grond te 
krijgen. Grote melkfabrieken zijn er niet 
op ingericht en dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor meelfabrieken: het graan wordt 
wereldwijd ingekocht en men staat  
niet te trappelen om allerlei lokale en  
per definitie kleine initiatieven een kans 
te geven. 

Om de kar de juiste kant op te duwen, 
moeten we zelf stappen zetten, voor-
waarden scheppen, bedrijven en 
vakmensen met elkaar verbinden.  
In dit nummer kunt u meer lezen over 
het kaas-initiatief: koeien die grazen op 
rijke graslanden van ons landgoed, geven 
lekkere melk en dat proef je terug in de 
kaas die daarvan gemaakt gaat worden. 
Tegelijkertijd werken we nu aan Twickel-

brood, brood van het landgoed. Van graan dat in strokenteelt 
verbouwd wordt op de Zenderse Es door boer Arjen die daar  
dan een eerlijke prijs voor krijgt. Na het malen bakken de  
lokale bakkers van Meen er brood van. 

We zijn nu in de boeiende fase van proeven en proberen: 
type meel, vloer-of bus, met of zonder desem en nog veel 
meer. De eerste proefbaksels zijn veelbelovend. We streven 
ernaar om het brood in het volgend voorjaar beschikbaar te 
hebben en (hopelijk) feestelijk te introduceren. Dat betekent 
niet alleen dat we een voorzichtige, eerste stap zetten in 
lokale voedselvoorziening, maar ook dat we bijdragen aan de 
verdiencapaciteit van onze boeren, aan de biodiversiteit en 
een waardevolle invulling geven aan fijnschalig, eeuwenoud 
cultuurlandschap. Laten we ervoor zorgen dat het landschap 
beter verdient. Graan op de es is een uitgelezen kans voor  
brood op de plank bij boer en burger. 
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