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“Het was de tijd dat er plannen werden gesmeed voor de 
aanleg van een nieuwe provinciale weg de S-23 over het landgoed. 
Als actief lid van de Waddenvereniging, de landelijke vereniging 
die opkomt voor de belangen van de Waddenzee, was actievoeren 
mij op het lijf geschreven. Ik sloot mij aan bij de actiegroep ‘Spaar 
Twickel’ en leerde zo onder andere natuur- en vogelkenner Dick 
Klevering en VVV-directeur Harry Vrielink kennen. We werden ook 
aangemoedigd door Herman Haverkate, de vader van de eerste 
voorzitter van de Vrienden van Twickel, Jan Haverkate. Herman 
liep wekelijks over de Deldener Esch en langs onze boerderij voor 
een praatje. Hij uitte zijn angst over de gevolgen van de plannen 
voor het landgoed.” 

“Nadat wij er in slaagden de aanleg van de S-23 tegen 
te houden, werd in 1972 de Vereniging Vrienden van Twickel 
opgericht in hotel De Zwaan. Volgens Jan Haverkate kwam ik 
met dat idee. De statuten en het huishoudelijk reglement werden 
door mij opgesteld. In 1975 had de Stichting Twickel het plan om 
de helft van de ommuurde moestuin als een parkeerplaats in te 
richten. Daar verzette ik mij tegen en schreef een protestnota.  
Dat werd niet in dank afgenomen door mijn buurman. Mede door 
deze nota van de Vrienden ging het plan niet door.” 

“Drukke werkzaamheden voor Servo in binnen- en 
buitenland noopten mij in 1976 mijn bestuursfunctie van 
de Vrienden van Twickel neer te leggen. Vanaf dat moment 
verwaterde het contact maar ik bleef lid en ontving de 
Twickelbladen. Ik was dan ook blij verrast dat ik onlangs werd 
uitgenodigd op de feestelijke bijeenkomst n.a.v. 50 jaar Vrienden 
van Twickel waar ik na jaren Jan en Harry weer ontmoette.”

“In 1980 verhuisde ons gezin, inclusief parelhoenders, 
naar het landgoed De Helmer in Usselo. Dit familiebezit van mijn 
echtgenote Elsberth Menko met 25 bunder grond en een aantal 
oude Twentse monumentale boerderijen was in de 19e eeuw 
aangekocht. In 1860 is het landgoed verrijkt met een tuinkoepel 
die je ook langs de rivier de Vecht ziet op buitenplaatsen.  
De bekende Twentse architect Jan Jans tekende voor de bouw 
van een boerderij, inmiddels eveneens een Rijksmonument.”  

“Op het landgoed 
grazen Herefords vleeskoeien, 
op extensieve wijze, iets dat 
Twickel ook nastreeft. Volgens 
de overlevering was De Helmer 
ooit een bezit van Twickel.”

Geluk Onlangs was ik op een interessant 
evenement van de Twente Board. Dat is 

een samenwerkingsverband tussen ondernemers, 
onderwijsinstellingen en overheid. Daarin streeft men 
gezamenlijk naar het versterken van de economie in 
Twente. De focus lag in het verleden voornamelijk bij 
de stand van de Twentse economie, gepresenteerd 
via de Twente index. Dit jaar is de omslag gemaakt 
om niet alleen te kijken naar het versterken van 
de economie, maar te verbreden naar welvaart en 
welzijn. Of zoals men het zelf verwoordt: “Het streven 
naar een groene technologische regio waar het goed, 
wonen, werken en leven is. Oftewel, samen streven 
we naar het Bruto Twents Geluk.”

Want, zo is de gedachte: een regio met een goede 
economie, mooie banen, opleidingskansen en 
een fijne plek om te wonen, vergroot de kans op 
geluk. Tijdens het drukbezochte evenement gaf Jos 
Borrmans, de Belgische wetenschapper en expert in 
levenskwaliteit, een interessant en hooggewaardeerd 
betoog over dat begrip ‘geluk’. De essentie: geluk is 
meestal niet gekoppeld aan bezit, maar aan ‘dingen’. 
Geluk wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
betekenis geven, sociale contacten en de dagelijkse 
leefomgeving van mensen.

Bij het meten van het Bruto Twents Geluk blijkt 
het rapportcijfer uit te komen op een 7.1. Dit is de 
nulmeting en de komende jaren zien we dan of de 
inspanningen zich vertalen in een beter cijfer. Ik vind 
het een goed streven om niet alleen naar ‘economie’ 
te kijken en het breder te trekken naar ‘welbevinden’. 
Onderzoekers van RaboResearch noemen het 
‘brede welvaart’ en meten dat aan de hand van 11 
dimensies. Natuur en landschap komen daarbij naar 
mijn idee wel iets te weinig aan bod, terwijl ik ervan 
overtuigd ben dat juist het Twentse landschap waarin 
we wonen en werken, bijdraagt aan het geluksgevoel 
en een goed vestigingsklimaat. Omdat natuur en 
landschap onder druk staan, is het verstandig dat 
uitdrukkelijk wel mee te nemen en te meten. 

Ook in de investeringsagenda voor Twente. Niet 
alleen omdat dit het fundament vormt voor onze 
toeristisch recreatieve sector (economie). Maar vooral 
omdat het naadloos aansluit bij het doel: streven 
naar een groene technologische regio waar het goed 
wonen, werken en leven is. Het geeft balans tussen 
rust en reuring. En draagt in belangrijke mate bij aan 
het collectieve geluk van de Tukker.
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Boerderij op landgoed De Helmer.


