
Beeldend kunstenares Jet Broekstra geeft 500 jaar markt een gezicht   

‘Geschiedenis markt gaat gewoon door’ 

Ze had ooit geschiedenis willen studeren. Dus zei beeldend kunstenares Jet Broekstra meteen ‘ja’ toen werd 

gevraagd of ze mee wilde werken om de historie van 500 jaar markt in Enschede uit te beelden. ‘Mijn 

grootvader was marskramer.’ 

Tevreden kijkt Jet Broekstra naar een model van de houten installatie waarop een handvol verkleinde, 

historische foto’s van de markt prijkt. Het frame, gemaakt door manlief Mark van Loon-ook beeldend 

kunstenaar-is gemaakt van multiplex waarop foto’s worden geschroefd die zijn geprint op een ondergrond van 

kunststof en aluminium. En daardoor weerbestendig zijn. ,,Op de zuilen komt tekst te staan. De nadruk ligt op 

de foto’s. De bijschriften ondersteunen het geheel. Het wordt in feite een raamwerk waar de kijker zelf zijn of 

haar verhaal ook kan invullen. Wat iedere Enschedeër heeft een eigen herinnering aan de markt.’’ 

Geen afstand 

De keuze uit honderden foto’s die de ‘elemarkt’-de naam van de installatie is een samenvoeging van element, 

markt en Mark-gaan sieren moet ze ten tijde van dit gesprek nog maken. ,,Het wordt in elk geval een 

chronologische presentatie, gevat in een mooie compositie. De oudste foto’s zijn zo’n honderdvijftig jaar 

geleden gemaakt. De oudste, bekende foto van Enschede is van 1860. Ik weet dat er bij de stadsbrand twee 

jaar later het een en ander verloren is gegaan. En daarna werd er maar mondjesmaat gefotografeerd. Bij het 

maken van de selectie moet ik uitkijken dat ik niet te veel kunstzinnige kies. Dat is een natuurlijke valkuil voor 

een kunstenaar. Juist bij een onderwerp als markt moet je geen afstand scheppen met het publiek. De markt 

was een trefpunt, vooral in vroegere dagen, van mensen die wat moesten bijverdienen. En voor bezoekers die 

deels ook voor de gezelligheid naar de stad kwamen. Het was voor velen een uitje. Das volkse moet in de foto’s 

duidelijk tot uiting komen.’’ 

Documentaire 

,,Ik prijs me gelukkig dat, toen ik voor dit project werd gevraagd, meteen een grote voorsprong had. Ik heb 

namelijk meegewerkt aan de documentaire die Peter Scholten eind 2015 heeft gepresenteerd over de 

geschiedenis van d’Oale Markt van Enschede. Gerekend vanaf 1860. Daar heb ik als productie- en 

regieassistent aan meegewerkt. Aan die documentaire is viereneenhalf jaar onderzoek aan vooraf gegaan. In 

die tijd heb ik duizenden foto’s uit het stadsarchief en het archief van de TwentseWelle bekeken.’’ 

Educatiefs 

Desondanks kreeg Jet Broekstra vlak voordat ze met het opbouwen van haar expositie begon, af en toe nog 

wat onbekende opnamen onder ogen. ,,Er waren een paar opnamen bij die van boven waren gemaakt. Dan 

blijkt dat er anno nu weinig is veranderd. De geschiedenis van de markt is niet afgelopen, die duurt nog steeds 

voort. Ik probeer er ook iets educatiefs aan toe te voegen. Als bezoekers straks de tijd nemen om naar de foto’s 

te kijken dan ontdekken ze steeds iets nieuws. Er is sprake van een bepaalde gelaagdheid. En dat noemen ze 

nou kunst, he.’’ 

Ze wijst op de diverse locaties waar de markt heeft gestaan. De Oude Markt, de plek waar het Windbrugplein 

en nu het Van Loenshof ligt. En sinds maart 1958 het Van Heekplein, destijds ingewijd door wethouder 

Horstman. Een plein dat er nu weer heel anders bijligt dan een kleine 60 jaar geleden. ,,Toen had je nog een 

bekende lappenmarkt. Ik weet nog goed dat ik in het midden van de jaren zeventig met mijn moeder meeging 

naar de markt in Doetinchem. We woonden toen bij Zevenaar. Mijn moeder glimlachte toen ze een coupon van 

Schuttersveld had bemachtigd. Dat stond garant voor kwaliteit. Oma was coupeuse, thuis werden de kleren zelf 

gemaakt. In dat op zicht is alles veranderd, de markt, het leven van alledag.’’ 

De foto’s die Jet Broekstra heeft uitgekozen, houden die wereld leven. In elk geval gedurende de maand juni als 

ze in de Langestraat nabij het Ei van Ko worden geëxposeerd.                

 


