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Inleiding
Dit boekje is een verslag van een kunstproject door Judith Schepers, naar
aanleiding van de expositie over
Twentse Mythen en Sagen in het Balengebouw in
april 2008. Zij heeft willen onderzoeken of het in het stedelijke klimaat van nu
mogelijk is om een nieuwe mythe te laten ontstaan. Of eigenlijk, maar misschien is
dit hetzelfde, of het mogelijk is om een oude vergeten mythe te laten herleven.
Zijn mensen nog gevoelig voor mystieke tekens, spreken zij tot de verbeelding, of
neemt men ze voor kennis aan?
Is men nieuwsgierig naar de betekenis erachter,
verwachten mensen überhaupt een betekenis achter een symbool? Reageren mensen nog
op een boodschap die niet door middel van oneliners in neonletters op hen af wordt
gevuurd? Is men verrast wanneer er opeens, zonder verklaring, een teken in de
vijver van het park drijft, of denkt men aan vandalisme? Komt er een discussie op
gang, of wacht men af wat erop volgt? Is er nog plek voor het ontstaan van mythen?
Dit zijn een aantal vragen waarop Judith in haar onderzoek een antwoord zoekt.
De mythe die Judith wil laten herleven is die van Feruna. Feruna is een vergeten
Germaanse vruchtbaarheidsgodin, die vereerd werd op de Usseler Es bij Enschede.
Feruna heeft in de omgeving waar men haar ooit aanbad nauwelijks tekens achter
gelaten, eigenlijk is er helemaal niets over de cultus rondom haar bewaard
gebleven. Judith vermoedt dat dit de voornaamste reden is dat mensen haar volledig
zijn vergeten.
De aan haar verwante Twentse Germaanse godin Tanfana bijvoorbeeld, geniet tot op
heden een vrij goede bekendheid. Maar Tanfana heeft dan ook, naast de verhalen die
er over haar van generatie op generatie zijn doorverteld, fysieke sporen achter
gelaten in de wereld. Hierdoor is het een stuk moeilijker voor de mensen om haar te
vergeten. Iedere inwoner van Twente kent de Grote Steen op het marktplein in
Oldenzaal. Deze steen heeft in vroegere eeuwen op de Tankenberg gelegen, waar een
tempel, die aan Tanfana gewijd was, zou hebben gestaan. De steen is tijdens de
kerstening naar het markplein verplaatst, want, ondanks dat de tempel al lang was

verdwenen, was deze steen boven op de berg nog steeds een heilige plaats voor de
plaatselijke bevolking. Maar ook nu hij op het marktplein ligt blijft de mythe
leven, want om zo‟n enorme steen kan gewoonweg niemand heen.
Feruna heeft minder goed voor zichzelf gezorgd in dit opzicht. Zij is geheel
afhankelijk van orale overlevering en omdat de verteller, als communicatiemedium,
al meer dan een halve eeuw geleden werd ingehaald door radio en later tv en
internet, zijn veel verhalen die betrekking hebben op één specifieke kleine streek
in de vergetelheid geraakt.
Judith maakte kennis met het verhaal over Feruna aan de keukentafel van haar nu 95
jaar oude oma, waar zij als kind veel tijd doorbracht. Haar oma kende, toen zij
jong was, een aantal boeren die rondom de Usseler Es woonde. Deze boeren vertelden
over Feruna, de godin van het ontstaan van leven, van het prille begin, die
aanbeden werd in de lente. Feruna is hoeder van alles dat jong is. De boeren rondom
de Usseler Es aanbaden haar bij het planten van nieuwe gewassen. Zij deden dit,
volgens het verhaal, boven op de es, op de plek waar nu een vlierstuik staat.
Omdat Feruna nergens meer op een fysieke manier terug te vinden is in deze streek,
bedacht Judith een teken voor haar, zodat zij weer een gezicht zou krijgen. Zeven
weken lang plaatste Judith dit teken op uiteenlopende manieren ‟s nachts op
verschillende plekken in het stadscentrum van Enschede. Op deze nachtelijke tochten
werd zij vergezeld door Dennis Vloedmans en Janneke Bruinewoud, die alle ondernomen
acties op foto en film hebben vastgelegd.

11 februari 2008

Mijn missie start op de eerste dagen van het jaar waarin de lente in de lucht
hangt. Het briesje, dat vriendelijk door de lucht fluistert, ruikt anders dan
anders. Zoeter. De lucht is blauw en de zon schijnt. De mensen komen uit hun
huizen, bij de kachel vandaan, om in het park te wandelen. De bomen in het park
ontvouwen aarzelend hun eerste kleine zachtgroene blaadjes, terwijl hele groepen
krokussen met z‟n allen tegelijk uitbundig de grond uit springen.
In de nacht die daarop volgt laat ik voor het eerst in de stad tekens achter van
Feruna, de godin van de vruchtbaarheid, die het startschot geeft voor leven om te
beginnen. Samen met twee vrienden, Dennis en Janneke, sluipen ik door de
maanverlichte stad en kleden we negen standbeelden aan.
Dinsdagochtend breekt weer een even stralende dag aan van tintelende zonneschijn en
tjilpende vogeltjes die de lente aankondigen. Op weg naar mijn werk wandel ik langs
één van de aangeklede beelden. Een man, die drie meter voor me loopt, staart
verbaasd naar het standbeeld en vraagt aan zijn metgezel: “Wat is dát?”

18 februari 2008
Het is, net als vorige week, een heldere nacht en de sterren twinkelen boven onze
hoofden. Maar het Ledeboerpark is stukken donkerder dan het centrum van Enschede,
ondanks dat de maan hoog aan de hemel staat en nu bijna vol is. De kolossale bomen
in het park strekken dreigend hun zwarte schaduwen naar ons uit.
Bovendien is het stukken kouder. Het vleugje lente, dat een week geleden over het
land gleed, is geheel verdwenen. Het is weer winter en het vriest maarliefst vijf
graden.
De vorst is de eerste „flaw in the plan‟. Op de vijver van het park ligt een dun,
maar eigenlijk net te dik, laagje ijs. Ik doop mijn „drijf-object‟ om tot „glijdobject‟ en schuif het een eind de vijver op, onder luid protest van een aantal
eenden, die over het ijs heen en weer fladderen en schaatsen.
Ook de steen-met-gat, die ik afgelopen zomer heb meegenomen uit Frankrijk, en die
nu moet dienen bij wijze van anker, ligt op het ijs. Vertwijfeld stellen we vast
dat de steen de volgende dag alsnog door het ijs zal zakken, wanneer de zon zal
gaan schijnen, door de inzettende dooi.
Met bevroren tenen en vingers keren we terug naar huis.
‟s Morgens, terwijl de zon schijnt, de eenden nog steeds op het ijs rond waggelen
en talrijke honden de rododendronstruiken in en uit draven, met achter hen hun
kuierende baasjes, stel ik vast dat mijn teken al weer is verdwenen.
Na mijn wandeling door het park blijkt de tweede „flaw in the plan‟. Het park
wemelt van de mannen die het park opruimen. Meerdere groepjes rijden rond in groene
park-beheerders-karretjes met aanhangers. Vlijtig slepen ze met z‟n allen met
takken en dergelijke dingen. De karretjes rijden af en aan.
Ik vind mijn teken terug bij het afval.

25 februari 2008
Vers gesnoeid hout, bedoeld voor het paasvuur en afkomstig van de houtwallen, heb
ik langs een zandweg gevonden en meegenomen. Nu vlecht ik er tekens van. Stille
bodes van een mystieke boodschap.
Weer gaan wij op pad als de stad slaapt. Dit keer is de nacht niet helder. Er is
geen ster te zien en de regen stroomt onafgebroken op onze hoofden en in onze nek.
Onze bestemming is het Boerenkerkhofje, aan de Deurningerstraat.
De zwervers, die zich hier wel eens ophouden, hebben vannacht hun heil elders
gezocht, wellicht op een drogere plek. Het kerkhofje is geheel verlaten. Uit de
eerste boom, waarin ik één van mijn tekens ophang, klinkt een klap...
“Wat was dat?”
Maar het is donker, er is niets te zien. Dus wij gaan verder met ons werk. Wij
begeven ons naar de volgende boom, ik gooi een touw om een tak en...
“Klap Klap Klap Kraa Kraa”
Tientallen zwarte vormen maken zich los van het donkere silhouet van de boom en
vliegen op. Het zijn kraaien. Boodschappers van het kwaad. Maar wij hebben een
missie, dus wij gaan door. Zes tekens laat ik achter op het kerkhof.
De middag erop is er van regen geen sprake. De lucht is blauw en de zon schijnt. Er
wandelen doorlopend mensen over het pad, door het Boerenkerkhof-parkje, langs mijn
tekens. Bij elk teken houden zij hun pas in en kijken. Ik zie de vraag in hun blik.

3 maart 2008
Deze nacht is ons doel het grasveld aan de Boulevard 1945, voor Villa De Bank.
Ondanks dat het een plek is midden in de stad is het er stil en donker. Het is
nieuwe maan, dus ook zij schijnt haar licht niet op ons. We worden omhuld door de
zwarte nacht.
We sjouwen kilo‟s grint naar de uitverkoren plek en gaan aan de slag. De plek wordt
omringt door bejaardenflats. Alle lichten zijn er uit. Iedereen om ons heen slaapt.
Passerende auto‟s slaan geen acht op ons. Twee keer rijdt er een patrouillerende
politiewagen langs. Ook zij zien ons niet.
We laten een teken met een doorsnede van drie en een halve meter achter in het
gras. We vragen ons af of er reacties zullen komen. De Villa is wel een plek waar
mensen komen om dingen te bekijken. Afwachten..
Pas als ik voldaan van het verzette werk tijdens de nachtelijke excursie thuiskom
zie ik dat ik helemaal wit ben van de klei die aan het grint kleefde.

10 maart 2008
Het is een natte dag geweest, maar gelukkig is het ‟s nachts weer droog. Wel staat
er een stevige wind. Het is de vraag of de wind wel zo gelegen komt. Ik ben van
plan om was buiten te hangen.
De gedachte komt bij me op dat de weergoden me niet erg goed gezind zijn. Laatst al
waren de vijvers bevroren, toen ik een drijvend teken wilde plaatsen, nu sturen ze
een storm op me af. Ik zou niet weten wat ik heb gedaan om hun gunst te verliezen.
Maar wij hedendaagse mensen zijn dan ook betrekkelijk onwetend als het gaat om
kennis omtrent het verwerven en verliezen van de gunst der goden. Bovendien doen de
goden toch wel wat zij willen, of zij daar nu een goede reden voor hebben of niet.
Net als de mensheid in het algemeen en ik op dit moment.
Weer of geen weer, ik span een waslijn tussen twee bomen aan de Varviksingel.
Vervolgens hang ik T- shirts, ondergoed en sokken aan de lijn, met daarop het
teken. De wind rukt flink aan mijn wasgoed, maar krijgt het niet in zijn greep.
Alles blijft hangen.
Voorbijrijdende auto‟s nemen hun voet van het gaspedaal om beter te kunnen zien wat
ik doe op de middenberm van de singel met mijn was. Maar stoppen doen ze niet.
Blijkbaar denken ze „Whatever‟ als ze mij gepasseerd zijn en trappen het gas weer
in.

17 maart 2008
Vannacht richten we onze pijlen op het Volkspark, mijn favoriete park in Enschede.
Ik kwam hier al als klein meisje om de eendjes te voeren. Als student woonde ik
zowat naast het park en beschouwde ik het als mijn achtertuin. Nu heb ik zes tekens
bij me bekleed met veertjes. Vijf van deze tekens met verenkleed gaan we laten
drijven in de vijver, tussen de eenden en de zwanen. De lente laat zich weer, heel
voorzichtig weliswaar, voelen
in de lucht. Tientallen onzichtbare vogeltjes
kwetteren erop los om ons heen.
Deze keer moet mijn volledige verzameling stenen-met-gaten, bijeengeraapt op het
strand langs de krijtkust in Frankrijk, eraan geloven. Ze dienen als anker voor de
drijvende tekens. Eén voor één verdwijnen ze met een logge „plomp‟ in het zwarte
water van de vijver. Vrolijk dobberen de tekens op het wateroppervlak boven hen.
Het laatste teken hang ik in een boom die zijn takken uitstrekt richting het water.
Onder de laag veertjes is het teken gemaakt van piepschuim. Het teken is vederlicht
en danst als een bezetene in de wind. Door het tegenlicht van de straatlantaarns
buiten het park lijken de oranje veertjes rond het teken in vuur en vlam te staan.
Over vier dagen is het lente. Feruna‟s jaargetijde breekt zeer binnenkort los.

22 maart 2008
Nu is het officieel lente! Al viert de natuur dit feest nog niet zo uitbundig als
ze zou kunnen doen; het is een druilerige dag. Toch vind ik het tijd voor een
cadeautje. Vandaag ga ik niet als een dief in de nacht op pad. In tegendeel, ik ga
op klaarlichte dag de winkels rondom het Van Heekplein bezoeken om daar Feruna‟s
teken achter te laten.
Mijn vaste partners op mijn nachtelijke excursies hebben nu een weekend vrij. Hun
waardige vervanger, Floris, is gewapend met een mobiel met camera. Geen
spiegelreflexcamera inclusief statief om mijn handelingen vast te leggen deze keer,
dat zou al te opzichtig zijn.
We mengen ons tussen het winkelende publiek op zaterdagmiddag om T-shirts met het
teken in de schapen van de winkels achter te laten. Het is verbazingwekkend hoe
simpel dit gaat. Midden in de overvolle winkels pak ik T-shirts uit mijn tas, zoek
een mooi plekje voor ze tussen de andere kleding en nestel ze ertussen. De hordes
mensen om ons heen hebben alleen oog voor koopjes en grabbelen tussen afgeprijsde
artikelen.
Zelfs de beveiligingsman in de H&M, die 2 meter van ons afstaat, heeft niets in de
gaten. Een moment later pakt een man één van de T-shirt op. Het lijkt in de smaak
te vallen. Maar hij ontdekt geen prijs en legt hem weer terug. Ik ben erg benieuwd
wat er met de T-shirts zal gebeuren. Hoe snel ontdekt het winkelpersoneel dat er
iets in hun winkels ligt dat er niet hoort? En wat gebeurd er dan?
In de C&A krijgen we een antwoord op die vraag. Een winkelmeisje, die de stapels
kleding recht legt, ziet in één oogopslag dat het T-shirt niet op de juiste plaats
ligt. Bij nadere beschouwing constateert ze dat het haar niet bekend voorkomt. Ze
aarzelt een ogenblik en loopt dan in een rechte lijn naar het meisje achter de
kassa. Die lijkt te beamen dat het geen C&A kledingstuk betreft en legt het weg
achter de toonbank..
Oké, one down. Maar wie weet welke weg het T-shirt vervolgens nog af gaat leggen?
En al die andere, in andere winkels, waar andere mensen wellicht anders reageren.

31 maart 2008
Terwijl het buiten onafgebroken regent drinken wij binnen een biertje en wachten op
middernacht. Het uur waarop wij inmiddels gewend zijn op zondagnachten de stad in
te gaan om, als de meeste mensen slapen, tekens achter te laten. Vannacht wordt de
laatste keer. Morgen zal ik bekend gaan maken wat ik aan het doen ben en met welk
doel.
Eindelijk stopt het toch met regenen. We pakken de schop en stappen de nacht in.
naar het florapark. Aan de voet van een zwijgende kastanjeboom planten
zesennegentig paarse viooltjes in de vochtige aarde.
Boven het teken spreidt
boom zijn takken uit. De dikke volle knoppen aan de takken van de boom lichten
in het donker.
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Terwijl wij druk bezig zijn met het planten van de viooltjes loopt een stelletje
vlakbij hun hondje uit te laten. Zij houden even hun pas in als zij ons zien, maar
lopen toch weer door. Een eindje verder blijven zij staan, om te overleggen lijkt
het. Dan lopen zij terug en kiezen het pad waaraan wij bezig zijn. Wij zijn ervan
overtuigd dat ze ons aan zullen spreken en hebben al besloten het verhaal te
vertellen. Morgen wordt het openbaar, dan hebben zij nu de primeur. Maar tot onze
verbazing lopen ze zwijgend langs ons heen. Ze spreken ons niet aan. Ze willen
alleen even van dichtbij zien wat we doen.
Niet veel later zijn we klaar. Het werk zit erop. We schudden elkaar de hand en
keren huiswaarts.

Een conclusie van mijn onderzoek tot nu toe is dat verhalen niet meer ontstaan
alleen door tekens in de fysieke ruimte om ons heen te plaatsen. Het blijft dan
hangen bij individuen die het teken gezien hebben, maar verbanden worden er niet
gelegd, het spreekt zich niet rond.
Ik denk dat je in de wereld van nu de media nodig hebt om een nieuw verhaal te
laten rondzingen. Ik vermoed dat veel mensen alleen nog geloven in dat wat via de
media tot hen komt. Morgen stuur ik mijn verhaal naar de pers. Als zij weten wie ik
ben en wat ik wil vertellen met mijn tekens zullen ze er vast iets over willen
schrijven.
Ik verwacht niet dat de mythe van Feruna hier stopt, bij het einde van mijn
nachtelijke acties. Als mensen een bericht over haar in de krant lezen zullen zij
zich misschien herinneren haar teken ergens gezien te hebben de afgelopen weken.
En misschien vragen zij dan wel aan de buurvrouw of zij het ook gezien heeft.
Tijdens mijn expositie over haar kan er over haar worden gepraat. Misschien is dit
het begin van de mythe. Maar misschien wordt zij weer opnieuw vergeten. . .
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