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Woord vooraf

De wereld kan zo rijk zijn aan vormen en klanken als elke regio zijn eigen gezicht en geluid
wil en kan bewaren en ontwikkelen. Helaas zagen we vooral in de tweede helft van de nu af-
gelopen twintigste eeuw een kleinburgerlijk conformisme als een bulldozer alle oneffenheden
uit het culturele landschap wegvagen, de ruigtes, de hoogtes en de diepten: alles verworden
tot een ‘keurige’ nieuwbouwwijk, voorspelbaar van Zoutkamp tot Eijsden, van Glanerbrug tot
Scheveningen. ‘Keurig’, maar vooral ook mediocre en …. saai. Buiten de uit hun krachten
gegroeide steden en dorpen heerst het liberalisme: de ongebreidelde jacht op geld heeft de
fraaiste landschappen omgeploegd en tot businesscentra gemaakt, met veel schreeuwende
reclames in de ordinairste kleuren.
Ook de oude gewestelijke, zo vaak al de dood aangezegde talen gingen hun kreeftengang. Het
Twents heeft kwantitatief en kwalitatief  een enorme klap gehad. ‘Netjes praatn hoea!’ werd
gepropageerd, door een door het onderwijs geïndoctrineerde generatie ouders die het Twents
niet m e e r correct en het Nederlands n o g (steeds) n i e t correct kan spreken. En dit alles
geschiedde met een hardnekkigheid die slechts geëvenaard werd door de poverheid, ja dom-
heid van de aangedragen ‘argumenten’.
Verhief dan niemand zijn stem tegen het hardschreeuwende koor van ‘gladstriekers’? Ja, toch
wel. Er zijn er geweest die uitgaande van de culturele eigenwaarden van het gewest de toe-
komst in wilden en dat alles in het besef dat de tijd van Ot en Sien voorbij is en dat de wereld
niet bij de eigen regio ophoudt. Regionalisten noemen we ze. De eerste die ik ‘ontmoette’ was
Jan Jans. Ik zal een jaar of veertien geweest zijn toen ik zijn Landelijke bouwkunst in Oost-
Nederland aanschafte. Dit werk maakte me nieuwsgierig naar de eigen cultuur van de Neder-
landse randgewesten. Toen ik enige jaren later als scholier de laat-middeleeuwse Elckerlijk
moest lezen ontdekte ik ook de Twentse versie van Vloedbeld. En nog meer dan bij de mo-
derne Nederlandse vertaling - die ik later onder ogen kreeg - kwam me dit stuk nabij. Beide
stadgenoten openden me de ogen voor de waarde van het eigene in allerlei aspecten. Voor mij
was het vooral die merkwaardige taal, die volwassenen onder elkaar wél spraken maar met de
kinderen niet, die me intrigeerde. Die taal die uitsluitend scheen te bestaan uit negaties en die
wel tot het schunnigste moest behoren wat ooit in mensenbreinen tot ontwikkeling is geko-
men. Tot die conclusie toch moest ik welhaast komen, afgeblaft door een (uit Rotterdam af-
komstige) conrector op een overigens aardige school. Hij had flarden opgevangen van een
gesprek dat ik had met een medescholier uit Geesteren. Inderdaad: in het ‘plat’. We dienden
ons van de roodaanlopende onderwijsman in een fatsoenlijke en beschaafde taal te uiten, wil-
den we later niet op de onderste sport van de maatschappelijke ladder terecht komen.
Vanaf dát moment vooral wilde ik meer weten van de eigen-aardige taal en cultuur van het
oosten van ons land en van de mensen die zich daarvoor inzetten. Ik wilde bovendien een
antwoord op de vraag waarom die met zulk een minachting werden bejegend. Met die wens
kreeg ik het nog moeilijk want er bestond zo goed als geen literatuur over. Wél waren er - om
het met Gezelle te zeggen - ‘tuitjes en fragmentjes’. Slechts voor wie goed kon speuren, en
bovendien dan nog wist wáár, was er enige lectuur om op te slaan. Om die reden besloot ik
voor mijn MO-B scriptie na te gaan wie er zich in de loop van de tijd zoal hebben bekommerd
om de Twentse streektaal. De publicatie Om de taal van Twente was er het resultaat van.
Maar met één van die mensen, Jan Jans was ik nog niet klaar. Deze veelzijdige en opvallende
Almeloër - nu eens geen ‘toomeer-kearlken’! (iemand die alles onverschillig laat) - bleef me
intrigeren en ik schreef zijn biografie.

Door deze boekwerken raakte ik nog beter vertrouwd met de kringen van de regionalisten.  Ik
besloot om van het onderzoek ‘werk’ te maken, nam contact op met het Nedersaksisch Insti-
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tuut en ‘doo göng t lös’. Ondertussen kwam ik tot het besef  - Twents schrijvende in couran-
ten, tijdschriften van allerlei soort en betrokken bij het streektaaltijdschrift De Nieje Tied -
dat met name het taalregionalisme zich niet op een doodlopende weg bevindt, maar dat er zich
integendeel een opleving voordoet in de belangstelling voor de streektaal. Die belangstelling
wordt de laatste jaren op verschillende terreinen getoond in kerkdiensten,  culturele avonden,
cabaretvoorstellingen, de uitgave van van CD’s, etc. De - onterechte - gêne lijkt afgelegd. Die
belangstelling mocht ik zelf ervaren met het enorme succes van Asterix den Galliër  die ik als
Friese Tukker samen met de Tukkerse Fries Goaitsen van der Vliet uit de grondtekst vertaal-
de. ‘De schaamte voorbij’ kan een verklaring zijn voor de hausse in streekboeken en boven-
genoemde oplevende aandacht voor de streektaal die nu zelfs tot  het onderwijs en de politiek
doordringt.

Regiogenoten en anderen die in de lijn van de regionalisten willen staan, hebben - zo was
mijn overweging -  wat aan een historische omkadering en verankering van hun streven. Wel-
licht kunnen ze hun doel beter zien,  kunnen ze lering trekken uit deze eerste omvangrijke
studie naar het werk van de Twentse regionalisten. Dit boek is mede voortgekomen uit de
wens die Adriaan Buter uitsprak naar aanleiding van het verschijnen van Om de taal van
Twente. Hij hoopte toen op een pendant en tevens aanvulling op dat werk, op een totaalbeeld
dus van ‘Twente in beweging’.1 Dit boek wil mede ook een antwoord zijn op de oproep van
Anne van der Meiden om de streekcultuur te bestuderen en te beschrijven: “(wiej möt) blievn
bewaarn, vastleggen, nieje weagen zeukn […] t bewustwoddn biej de leu verbettern, ofrekke-
nen met dee gêne” en “Wi’j mot méér wetn, méér zeukn, méér beschrievn, méér prodeceern.”2

Het wil het streven in kaart brengen en dienen als fundament, desnoods als ‘houwklos’ (hak-
blok) voor diegenen die willen vóórtbouwen en de ‘gladstriekers’ een halt toe willen roepen
om zonder knipmutsen en mét urbane centra en computers Twente Twente te laten zijn.  We-
tenschappelijke onpartijdigheid - hoewel nooit geheel bereikbaar - zal daarbij de basis zijn.
Ook na bovenstaand betoog.

Ik heb dit werk geschreven naast een volledige baan als docent geschiedenis aan een grote
scholengemeenschap. Ik heb het met vreugde gedaan en het viel me niet zwaar: van een hob-
by was ‘werk’ gemaakt. Wat me wel zwaar viel waren de problemen die werden opgeroepen
door de geografische afstand tot mijn studiegebied. Veel literatuur die in Twente gewoon voor
het pakken ligt - als je tenminste weet waar - moest ik aanvragen. Dat leverde soms lange
wachttijden op.
Een historisch onderzoeker is behalve van zijn vaardigheden meer dan hem lief is afhankelijk
van toeval. Ik werd mij van deze ‘Binsenwahrheit’ tijdens mijn zoektocht naar informatie
meer dan eens bewust. Zo heb ik stad en land afgezocht, geschreven, gemaild en gevraagd
naar een voor mij belangrijke scriptie uit 1955 van Van Ulzen. Niemand scheen er ooit van
gehoord te hebben. Een bezoek aan Anne van der Meiden bracht onverwacht uitkomst: de
onderzoeker, hem goed bekend, woonde onder de rook van  Leeuwarden op een steenworp
afstand van mijn huis. Een gelukkige wending. Wie lange tijd ingespannen zoekt en zó een
antwoord krijgt, raakt in verschillende stadia van euforie. Maar evenzo lange en intensieve
speurtochten naar de archieven van de Duitsch-Nederlandsche Vereeniging (1932-1941), in
Nederland en in Duitsland, bleven vruchteloos. Om nog één voorbeeld te noemen dat me na
aan het hart ligt: na lang praten en aandringen was Adriaan Buter - met wie ik meerdere pret-
tige en uiterst informatieve gesprekken mocht hebben - bereid mij uitgebreid over de periode
                                                
1 SL 1989, 89.
2 Van der Meiden 1996, 116 en 1992, 8.
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1940-1945 in te lichten, inclusief de rol van de hem bekende regionalisten. We maakten een
afspraak voor ná zijn ziekenhuisopname. Helaas moest het daarbij blijven. Zo heb ik door
mee- en tegenvallers een beeld proberen te schetsen van het Twentse regionalisme.

Ik dank alle personen en instanties die me mondeling of schriftelijk informatie verschaften,
met name prof. dr. Hendrik Entjes, prof. dr. Anne van der Meiden, Hennie Engelbertink, me-
vrouw Gigengack en de nu helaas overleden Adriaan Buter. Speciale dank ook aan Gerrit
Klaassen, mederedacteur van De Nieje Tied, die spontaan aanbood het manuscript kritisch
door te lezen en aan Jan Muis die de samenvatting in mooi Engels vertaalde.
De  promotores, dr. Jurjen van der Kooi en prof. dr. Hermann Niebaum, met wie ik prettige
contacten mocht onderhouden en die op een even deskundige als plezierige manier de ver-
vaardiging van mijn dissertatie hebben begeleid komt een extra woord van dank toe.
De uitgave van deze studie werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Buij-
voetsfonds en de medewerking van de leden van de uitgeverijcommissie van het Van Deinse
Instituut.

En ik dank mijn vrouw Ingrid die mij op allerlei manieren - maar met name bij de tekstcor-
rectie en de vormgeving van het manuscript - gesteund heeft en die steeds met geduld, begrip
en belangstelling de genesis van deze studie volgde. Aan haar draag ik dit boek op.
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Inleiding en verantwoording

As ‘Kritikus’ met groot verstand,
- Hee dreg ne groote brille -
Luk op- of an te marken hef,
Hee hoalde zik neet stille!
Al ’t menschenwark hef zien gebrek
En ’t netste kan nog netter.
Dee mèènt, dat hee ’t verbettren kan,
Dèn zeg ik: “Doo iej ’t better!”3

1 REGIONALISME

In de bossen van Bakkeveen vond in maart 1949, in de gebouwen van de volkshogeschool
aldaar, het derde congres plaats dat stuur en richting moest geven aan een nieuw fenomeen,
waarover direct na de oorlog steeds vaker werd gesproken: regionalisme.4

“Regionalisme”, zo stelt Koenen’s Handwoordenboek der Nederlandse taal is “het streven de
eigenaardigheden en tradities van een streek te doen kennen en eerbiedigen”, een nogal mage-
re omschrijving van de Titanenstrijd  die de in Bakkeveen vertegenwoordigde streek- cul-
tuuridealisten meenden te moeten aanbinden met een over Nederland uitdijende vervlakking.5

In de randgewesten van ons land, in het Noorden, Zuiden en Oosten werd dit woord meer en
meer gehoord. Wat waren de wensen en eventueel grieven van hen die in naam van deze niet
heel welomschreven term samenkwamen, congresseerden en/of zich organiseerden? In 1950
waren deze vragen genoeg reden voor het bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vor-
ming om een commissie in te stellen met de opdracht rapport uit te brengen omtrent, onder
andere:
a. aard en wezen van het regionalisme;
b. de culturele doelstellingen van het regionalisme;
c. de middelen welke ten dienste staan om die doelstellingen te bereiken. (Was men van over-

heidswege misschien bezorgd over de richting waarin dit nieuwe fenomeen zich zou ont-
wikkelen? Men zou het haast denken als men de zin verder las “en tevens overspanningen
te voorkomen”);

d. de wijze(n), waarop het regionalisme dienstbaar kan worden gemaakt aan een vernieuwing
van het staatkundig leven.

De samenstelling van deze commissie werd nog al eens gewijzigd. Maar het voorzitterschap
was steeds in handen van dr. Winand Roukens.6 Bedoeld rapport verscheen tenslotte in de-
cember 1955. Dat wees er wel op dat men de nieuwe stroming niet als politiek explosief zag.
Roukens werd in 1951 benoemd tot lector in de volkskunde aan de katholieke   Universiteit te
Nijmegen. Ter ere van die gelegenheid hield hij een ‘openbare les’ over regionalisme en
volkscultuur die later in druk uitkwam. Hiermee was hij een der eersten in ons land die het
thema op wetenschappelijk niveau behandelde.
Bovengenoemd rapport werd duidelijk beïnvloed door de inhoud van zijn rede van 1951. Hele
stukken zijn eruit overgenomen. Roukens zag het regionalisme als een stuwende kracht voor
                                                
3 Berghege 1903, 7.
4 Het eerste congres vond plaats van 17 tot 20 oktober 1947, het tweede op 9 en 11 april 1948, het derde

van 18 tot 20 maart 1949 en het laatste en vierde op 10 en 11 april 1953.
5 Koenen, 27e druk.
6 Winand Roukens, Kerkrade 1896-Maastricht 1974. Vanaf 1938 privaat-docent in de Volkskunde aan de

Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1948 tot 1957 directeur van het Nederlands Openluchtmuseum
van 1951 tot 1967 lector in de volkskunde te Nijmegen.
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de vernieuwing van de Europese cultuur, die zo meende hij met een keur van andere, grotere
en bekendere geleerden, in een crisis verkeerde.7 De basis nu van het regionalisme lag in de
regio, gebieden waarvan de bevolking door “schering en inslag van taal, zeden en gewoonten
tot zulk een eenheid is verweven, dat deze een harmonisch geheel vormt”. Nederland kende
grote regio’s als Drenthe, Friesland en Zeeland, kleinere als Twente en Westfriesland en klei-
ne kernen als Volendam, Marken en Staphorst.8 Het cultiveren van de aan een streek eigen
taal, zeden, gewoonten en gebruiken, heette in het rapport regionalisme. Het kende aan dat
begrip een tweevoudige inhoud toe:
“1. een uit een natuurlijk heemgevoel gegroeide bijzondere belangstelling voor de streek van

inwoning of herkomst, met als gevolg een zich-meer-één-voelen van de bewoners van een
streek;

2 het bestaan van of het streven naar een meer zelfstandige bijzondere, culturele, economi-
sche, sociale en administratieve verzorging van een gebied, welks inwoners zich om be-
paalde reden als een kleinere, meer of minder homogene, eenheid voelen of beschouwd
dienen te worden ten opzichte van of tegen het grotere staatsgeheel of statencomplex.”9

Roukens beschouwde het regionale als natuurlijk en onmisbaar element in de gemeenschaps-
vorming van de mensheid en dus ook van het West-Europese en Nederlandse gemenebest.10

Waar nu de nationale staat te veel zeggenschap aan het centrale machtsapparaat had toegewe-
zen, de culturele concentratie te veel in een dominerend kerngebied lag, kon het regionalisme,
dat decentralisering eiste, sanerend optreden. Studie van de regionale cultuur, speciaal de
volkscultuur, gaf beter inzicht in de samenhang van de verschillende streekeenheden binnen
en aan weerszijden van de grenzen van een land, de samenhang tussen de streekgemeenschap
en het nationaal gemenebest en tussen verschillende landen onderling. En - men leest het niet
met zoveel woorden, maar men denkt het er als vanzelf bij - voorkwam daardoor overspannen
en dus gevaarlijk nationalisme. Men houde toch steeds in het achterhoofd dat de oorlog, die
grote wereldbrand die voornamelijk door dat overspannen nationalisme was aangestoken, nog
maar luttele jaren voorbij was!

Roukens was dus een der eersten die het thema regionalisme op een wetenschappelijk  ni-
veau behandelde. Nederland liep daarmee achter in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk
waar dit -isme populair was geworden. Roukens verwees  naar J. Charles Brun, die hij de
promotor van het regionalisme noemde en hij meende met hem dat de oorsprong van het regi-
onalisme lag in de tijd van de eerste primitieve statenvorming.11 Volgens anderen dook het
begrip op aan het einde van de achttiende eeuw als naam voor een reactie op de centraliseren-
de en unificerende tendensen die de moderne nationale staten (in wording) kenmerkten.

Het kan nauwelijks verbazing wekken dat Frankrijk voorop liep in de begripsvorming en
het ontstaan van dit fenomeen. Deze staat toch was de vroegst en meest gecentraliseerde van
Europa.12

                                                
7 Roukens 1951, 5 e.v.
8 Regionalisme, 1955, 2.
9 Ibidem.
10 Roukens 1951, 6.
11 Ibidem, 5.
12 De Amerikaanse literatuur op dit punt laten we buiten beschouwing, omdat die meer economisch-geo-

grafisch getint is, vgl. H.W. Odum en H.E. Moore: American regionalism. A cultural historical ap-
proach to national integration. 1938. De term ‘regionalism’ heeft er ook een principieel andere beteke-
nis. In Europa wordt er allereerst een streven en een beweging met bepaalde doeleinden onder begrepen,
terwijl de Amerikaanse  opvatting ruimer is en doelt op een regionale aanpak als methode om de meest
uiteenlopende problemen op te lossen. “regionalism through the co-operation and the coordination of
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Nederland was niet alleen laat, de omvang van de literatuur over het regionalisme was hier
ook gering. De Limburgse Jezuïet  dr. J.H.C. Creyghton wees daar op in zijn geschrift  Het
regionalisme en de toekomst onzer samenleving, dat in 1956 uitkwam. Hij merkte op dat er
van de drie belangrijkste encyclopedieën van het Nederlandse taalgebied één totaal geen, de
overige nauwelijks aandacht aan besteedden. En die aandacht was dan nog voornamelijk be-
perkt tot de volksculturele aspecten. Voor hem lag het belang van het regionalisme juist ook
vooral in het breken van een overspannen nationalisme. Onder de titel Het regionalisme en de
toekomst onzer samenleving gaf deze clericus een bundeltje van zeven kleine voordrachten uit
die door hem in de zomer van 1955 voor de Regionale Omroep Zuid waren gehouden. Crey-
ghton beschouwde het nationalisme als een van hogerhand opgelegd denkpatroon. Hij noem-
de deze politieke stroming ‘enkelvoudig’, omdat zij zich verzette tegen wederzijdse culturele
penetratie. Het regionalisme dat zijn levenssappen direct uit de bevolking van de regio ont-
ving, was een tegenkracht tegen het nationalisme dat door de staten werd gesteund. Nationa-
lisme droeg, in tegenstelling tot de natuurlijke samenbindingsfactoren die binnen het regiona-
lisme werkzaam zijn, vaak een kunstmatig karakter. “Het kan verdelen wat van nature bijeen-
hoort”. “Waar het nationalisme werkzaam is, ontstaat afscheiding”. Dacht de schrijver hierbij
aan zijn eigen Limburg dat door de geschiedenis met een wel heel onlogische grenslijn was
opgezadeld? Hij noemde dit -isme ‘gevaarlijk’, het kende een ‘kwaadaardig karakter’. “Het is
de grote belager van de wereldvrede”. Het regionalisme noemde hij daarentegen veelvormig,
het bestond in graden en soorten en kende wederzijdse combinatie- en doordringingsmoge-
lijkheden. Van nature vreedzaam, was het weldadig en levenwekkend.”13 Het nationalisme
ontstond (hier beriep Creyghton zich op de kersttoespraak van Paus Pius XII van 1954) wan-
neer de staat het nationale leven dienstbaar maakt aan zijn politieke doeleinden. Het nationa-
lisme noemde Creyghton de ‘aartsvijandin’ van het regionalisme. Van het regionalisme ging
bij hem revolutionaire kracht uit, het brak de nationale staat af en het was in zijn wezen
‘transnationaal’. Creyghton  roemde voor de microfoon de Regionale Omroep Zuid. Het
krachtenveld ervan reikte over de staatsgrenzen heen, en werd door het verloop van die gren-
zen niet in het minst beïnvloed. Het regionalisme vormde een onmisbare schakel naar een
nieuwe wereldorde waarin de regiones vreedzaam zouden samenwerken. Anders dan Roukens
was Creyghton van mening dat het regionalisme van tamelijk recente datum was. Het zou in
Frankrijk geboren zijn in het verzet van Franse gewesten, hij noemde de Provence, Bretagne,
Corsica, Frans-Vlaanderen en de Elzas, tegen het staatscentralisme dat het gevolg was van de
Franse Revolutie en het optreden van Napoleon.14 Zijn regionalisme was ook meer politiek.
Voor Roukens en Creyghton beide gold dat de ziel van de regionale culturen in Europa het
Christendom was en ze bepleitten dan ook, net als onder andere Johan Huizinga dat deed in
zijn In de schaduwen van morgen, maar nog explicieter, een herkerstening van Europa.15

In het Noorden publiceerde J. Linthorst Homan, oud-commissaris van de koningin in Gronin-
gen, met enige regelmaat over het fenomeen regionalisme in Het Gemeenebest. Maandblad
voor het Nederlands volksgeheel en tot bevordering van de volksgemeenschap (GB). In een
artikel ‘Nederland boven Zwolle’ verzuchtte hij:

Het is waarlijk geen wonder, dat men ver van Den Haag zich van nature verzet tegen elke centralistische neiging.
Reeds jarenlang zag men […] hoe verschillende overheidswerken hier door de Landsoverheid niet met die
                                                                                                                                                        

the efforts and techniques of the several sciences and social sciences may actually approximate a meth-
odological approach. Implied in this science of  the region is the universal twofold motivation of all
science”, 4.

13 Creyghton 1956, 9.
14 Ibidem, 15.
15 Huizinga 1935, 226.
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voortvarendheid werden aangevat en uitgevoerd als in het Westen het geval was, hoe bedragen voor bepaalde
plannen op de begroting uitgetrokken, niet werden besteed, en hoe er op menig gebied nog veel te wensen viel.
Nu, na de oorlog, is die stemming nog versterkt, en met cijfers en rapporten wordt aangetoond, dat men achter-
blijft.16

Het sentiment dat men werd achtergesteld en de feitelijke onderbouwing van dat gevoelen
was voor velen bewust of onbewust de aanleiding en misschien wel de hoofdinhoud van een
opkomend regionalistisch verzet. De kern van het nieuwe regionalisme lag volgens Linthorst
Homan in: “dat men het gevoel heeft, niet zelf de dingen te mogen doen, welke men zo graag
zou doen en welke men, naar eigen eerlijke overtuiging, beter zou doen dan bij uitvoering
door organen uit het landscentrum geschieden.”17 Het ging er dus om in de eeuwigdurende
wisselwerking tussen centralisatie en decentralisatie de balans naar laatstgenoemde zijde door
te laten slaan. Maar daarmee was niet alles gezegd. Op welke gebieden behoefde het gewest
speciale zorg? Daarover waren niet allen die zich melden bij bespreking van de problematiek
het eens. Linthorst Homan onderscheidde grofweg drie  soorten regionalisten: “De een heeft
het over staatsleven, de ander over techniek, utiliteitsvragen, taakverdeling in de komende tijd
van wereldverkeer en nog ongedachte technische taken, de ander over zijn eigen provinciale
geschiedenis, haar volk, haar taal, haar karakter, haar toekomst als cultuurgebied.”18

De sociaal-geograaf  H.J. Keuning had in zijn inaugurele rede als hoogleraar in de econo-
mische en sociale geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 12 februari 1949 een
heel ander geluid doen horen. Hij stelde dat in de discussie over het regionalisme ten onrechte
veelal historische, culturele en psychologische argumenten de boventoon voerden. Mét
Linthorst Homan was hij het eens dat het bij het regionalisme in de laatste instantie ging om
“het besef van de levensstijl van een aan een bepaalde streek gebonden leefgemeenschap”,
maar men moest daarbij niet primair denken aan culturele, maar vooral aan economische en
sociale aspecten, waarin de culturele stromingen voor een belangrijk deel hun basis vonden.19

Zo bracht Keuning de discussie op een ander, zijn eigen geografisch niveau. Het onderzoek
van het regionalisme zoals hij dat definieerde als historisch gegroeide levensstijl van een
streek van welks waarde de bevolking zich bewust was, paste in de taak van de géografie.
Tevens paste het begrip ‘levensstijl van een streek’ geheel in de principes die de school van
de Franse geografen in meer algemene zin ten grondslag legde aan de ‘geographie humaine’,
een term die de Nederlandse benaming ‘sociale geografie’ dekte en die als zodanig de econo-
mische geografie insloot. Het ging daarbij om een ‘genre de vie’ (term ontleend aan de
grootmeester van deze school, de Fransman Vidal de la Blanche), dat het resultaat was van
een op welvaartsstreven gerichte activiteit van een bevolking, die enerzijds bepaald werd door
het beschavingsniveau van de groep en anderzijds door de natuurlijke mogelijkheden, die het
woongebied aan de menselijke activiteit bood. Punt van uitgang voor Keuning was het land-
schap. Wel gaf hij zijn standpunt enige nuancering mee door ook de etnologische eigen aard
van een volksdeel te noemen als mogelijke factor van het regionalisme. En hij gaf daarbij het
voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk waar regionalistische bewegingen verbonden waren
met de linguïstische herlevingen van Wales, Schotland en Ierland.20 Ziehier de verwarring die
het begrip ‘regionalisme’ teweeg kan brengen. Nog geheel afgezien van de term ‘Regionalis-
me’ die sedert het Handvest van de Verenigde Naties (1945) wel wordt gebruikt voor bepaal-
de vormen van internationale samenwerking.21

                                                
16 Linthorst Homan 1946, 69.
17 Ibidem, 69.
18 Ibidem, 72.
19 Keuning 1949, 4.
20 Ibidem, 11.
21 Handvest van de Verenigde Naties, Hoofdstuk VIII Regionale Regelingen.
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Ondertussen was er in Nederland een aantal congressen gehouden over regionalisme. Onder
die aanduiding gingen meerdere strevingen schuil. Zo was er een beweging die alleen maar
verzet tegen de usurpatie van de grote stad wilde, die dus de rechtsgelijkheid van stad en
platteland nastreefde. Andere organisaties hadden de speciale bevordering van de streek-
cultuur op het oog. Kopstukken van deze regionale bewegingen kwamen geregeld bij elkaar,
nu eens in het Noorden, dan weer in het Zuiden. Ter afwisseling werden er congressen ge-
houden om gezamenlijk de vraagstukken van decentralisatie en zelfstandigheid te bespreken.
Van 17 tot 20 oktober van 1947  was er zo’n bijeenkomst  in Bakkeveen in Zuidoost-
Friesland. Van  9 tot 11 april 1948 was er opnieuw een bijeenkomst, onder het motto: ‘Appèl
der gewesten’. De bijeenkomst werd voorgezeten door Dr. H.G.W. van der Wielen, de leider
van de volkshogeschool. Er waren ruim 120  congresdeelnemers en op het parkeerterrein van
het gebouwencomplex waren “zowat alle provincieletters te ontdekken”.22 Bij deze gelegen-
heid waren er ook Twenten. Ze speelden geen rol bij de uiteenzettingen over wat regionalisme
inhield, evenmin waren zij het die de lijnen naar de toekomst uitzetten. De theoretici kwamen
uit het Noorden of uit het Zuiden. De eerste spreker op het congres was  prof. mr. Th. Keule-
mans, een pater uit het Limburgse Merkelbeek. Hij behandelde ‘Het regionalisme als sociolo-
gisch verschijnsel’. Hij ging uit van de visie dat een regio een nog niet uitgegroeide, een zich
in ontwikkeling bevindende, maar politiek nog onmondige natie was. Deze gewestelijke een-
heden hadden zich tijdens hun ontwikkelingsgang aangesloten bij, of werden gedwongen ge-
voegd in, een groter verband. Keulemans demonstreerde dat aan buitenlandse voorbeelden, hij
noemde daarbij Ierland en Spanje. Nederland kende dezelfde problematiek, al noemde hij
deze hier ‘huiselijker’ en ‘nuchterder’ van aard.  Wat de bewoners van een gewest bond was
de gezamenlijke drang om de moeilijkheden die het gewest bij zijn ontwikkeling ondervond
het hoofd te bieden. Door sociale en economische factoren was echter het samen willen leven
nog geen samen kunnen leven. Wanneer deze voorwaarde bereikt was, was het gewestelijke
stadium gepasseerd. Men voegde zich dan in een ander politiek complex dat men staat noemt.
Het regionalisme noemde Keulemans een ‘leerstelsel’ dat erkenning nastreefde van het recht,
dat het gewest heeft op zekere consideraties, op grond van de betekenis die het gewestelijk
leven heeft voor de nationale samenleving. De mening dat de  betekenis van het gewest ge-
zocht moest worden in  continuïteit van ras, bodem, cultuur, verwierp hij als te onpersoonlijk.
Hij verklaarde de moeilijkheden in de gewesten uit het feit dat vanuit een centraal punt geen
recht gedaan werd aan de persoonlijkheid van de onderdanen. Keulemans noemde het gewest
een cultuurdrager die aan zijn eigen cultuur zijn rechten ontleende. Bij de eis naar behartiging
van die rechten ontmoette het gewest de staat. Begreep de staat nu het streven van het gewest,
dan zou het de grootst mogelijke medewerking vinden. Moeilijker werd het wanneer het ge-
west in botsing kwam met de centraliserende tendensen van de staat. Dan groef die laatste zijn
eigen graf. De staat werd dan een Procrustesbed waarop alle gewestelijke ideeën pasklaar
gemaakt werden aan het staatsidee. De staat bouwde dan aan een sociaal nirwanisme. De staat
werd omnivoor, een alles verslindend monster. Aan deze aanslag van de staat mag en moest
men een halt toeroepen. Omgekeerd diende de hogere eenheid wel  te prevaleren boven de
lagere, het gewest moest zich aanpassen aan het algemeen belang. Afscheiding  moest alleen
mogelijk zijn wanneer de situatie als ondragelijk werd ervaren. Daarmee raakte hij aan de
staatkundige aspecten. Keulemans stelde dat de mens als schepsel was gebonden. De eerste,
primaire band was die met zijn Schepper, met God. Daarnaast zocht hij steeds nieuwe ver-
banden die door de menselijke rede een vorm konden krijgen. Bij deze vormgeving was per-
                                                
22 LC 13-4-1948.  Tot 1951 werd de afgifte en registratie van de voertuigdocumenten verzorgd door Ge-

deputeerde Staten van de provincies. De nummerbewijzen waren persoonsgebonden en werden ‘voor
het leven’ (van de houder) verstrekt. Elke provincie had één of twee vaste letters, gevolgd door maxi-
maal vijf cijfers.
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fectie het doel en aanvulling van de menselijke persoonlijkheid noodzakelijk. De mens zocht
telkens een aanvulling bij wat hij zichzelf niet geven kon. Het gezin vond die aanvulling in de
gemeente, de gemeente in het gewest en het gewest in de staat. En misschien, zo stelde hij,
zou eenmaal de staat aanvulling zoeken in een internationale samenleving. Keulemans sloot
zich hierbij, bewust of onbewust, aan bij de stelling die Pieter Jelles Troelstra eens verwoord-
de: ‘het leven ligt in kringen om ons heen’. Regionalisme was dus, heel in het kort samenge-
vat, het recht doen aan de levenssfeer, aan de cultuur van een regio. Gevoelsregionalisme dus.
De Brabander drs. F. Raaymakers ging  verder op het begrip regionalisme in, in zijn betoog
‘De Staatkundige facetten van het regionalisme’. Hij deed dat aan de hand van maar liefst 22
stellingen, waarin hij poneerde dat bescherming van het gewestelijk-eigene niets te maken
had met eng provincialisme en geen afbreuk deed aan onze volkseenheid en dat de provinciën
meer zijn dan administratieve onderdelen van de staat. De gewesten zijn eenheden, die de
vervolmaking van hun eigen bestaan vinden in hun deel zijn van het Rijk. De verhouding van
de realiteiten provincie en vaderland behoeft regeling in de eenheidsstaat. Hij achtte de we-
deroverdracht van de zeggenschap in tal van kwesties van de centrale overheid naar de pro-
vincie noodzakelijk.

De Fries J. Wijbenga lichtte zijn  pas verschenen brochure Decentralisatie toe. Dit geschrift,
dat op verzoek van de Friese Beweging was samengesteld, werd door de spreker “een voorlo-
pig program van minimalistische aard” genoemd.23 Hij achtte, teneinde tot de juiste plaats te
komen van de provincie in het Rijk, wijziging zowel van de grondwet als van de provinciewet
noodzakelijk. Naar zijn oordeel diende de soevereiniteit in eigen kring onverzwakt te worden
gehandhaafd. En de staatsalmacht moest naar gezondere proporties teruggebracht worden. De
Friese Beweging ging dus verder dan de regionalisten uit het Zuiden. Voor de laatsten was
een grotere plaats van de provincie voldoende en werd dus decentralisatie geëist, bij de eerste
werd er ook wel gedacht aan federalisme. Zo zag Linthorst Homan het ook. Hij sprak op de
tweede dag van de conferentie en betoogde dat er in de buitengewesten verschil van mening
bestond over de aan te nemen houding: “Bijna overal volstaat men met ‘regionalisme’, goed-
deels binnen de huidige grondwetsbepalingen te realiseren.”24 In Friesland echter stond de
Friese Beweging een gematigd federalisme voor, terwijl er ook een extremistische richting
was - de door de spreker bestreden ‘Fryslân Frij’ richting - die een volkomen federalisme
wenste. Dit laatste riep in de buitengewesten en niet alleen daar, weerstanden op. J. Piebenga,
eveneens een Fries, sprak na hem en was feller van toon. Hij gaf een visie op stam, natie, volk
en staat en een theoretische uiteenzetting van het nationale, het patriottisme en het nationalis-
me. Vervolgens wees hij de zichzelf gelijk-blijvende grondlijnen in twintig eeuwen Friese
geschiedenis aan en kwam toen tot de conclusie dat het Friese volk een strijd op leven en
dood had te voeren voor zijn behoud. Hij zag dus een groter gevaar opdoemen dan de meeste
niet-Friese congresgangers en was daarom voorstander van krassere maatregelen. Dat was
vertegenwoordigers van het ‘Striidboun Fryslân Frij’ allemaal niet genoeg. Ze vroegen “te pas
en te onpas” op voor andere congresgangers hinderlijke wijze de aandacht.25 De Twentse re-
gionalist Buter vertelde jaren later dat de Friese schrijver Fedde Schurer telkens na een con-
gres afscheid van hem nam met de woorden: “Nou Buter, tot op de barricaden dan!”, waarna
deze stellig opmerkte “Zo wadn wiej in Oostnederlaand dus nich!”26 Het optreden van de ‘ex-
tremisten’ van de ‘Striidboun’ was pijnlijk in de ogen van Linthorst Homan, die in een hoofd-
redactioneel commentaar van de Leeuwarder Courant van 13 april 1948 “de ziel der regiona-
                                                
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Mededeling  Buter.
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listische beweging” werd genoemd. Het manifest dat het ‘Striidboun’ kort daarvoor had uit-
gegeven, had in den lande opzien gebaard en afkeuring gewekt. De congresgangers wilden er
niet mee gecompromitteerd worden.

Het streven en werken van de Twentse regionalisten - een streven en werken dat grotendeels
valt onder de beschrijving die Roukens van het regionalisme geeft - zal hier te boek gesteld
worden. Willem Diemer onderscheidde in een lezing voor de volkshogeschool Diependaal te
Markelo in maart 1953 drie typen regionalisten. Er waren regionalisten die voornamelijk cul-
turele en/of psychologische motieven kenden als drijfveer voor hun handelen. Er waren er die
economische en sociale aspecten doorslaggevend achtten. En tenslotte noemde hij de regio-
nalisten ‘van het politieke soort’ die het regionalisme beschouwden als middel om de een of
andere zaak door te drukken. Ze maakten daarbij gebruik van de regionale wind in de rug.27

Voor de Twentse (regionale) beweging gold dat het regionalisme toch vooral een gevoels-
kwestie bleek. Schrijvers en dichters, geschiedkundigen, organisatoren, kunstenaars, leden
van regionale verenigingen tot behoud en versteviging van de eigen traditionele cultuur bele-
den door hun woorden, werk of lidmaatschap - de een meer, de ander minder - hun liefde voor
hun geboortestreek. Daarmee probeerden ze een dam op te werpen tegen een egaliserende
confectiecultuur die op alle fronten aan de winnende hand bleek. Men kan het regionalisme
zoals dat in Twente vooral werd aangehangen, een vrucht van de romantiek noemen. In plaats
van aan het algemene, gaf het aandacht aan het bijzondere, het specifieke. Dr. Arnold Rakers
uit Hesepe bij Nordhorn werd de prominentste verwoorder van dit romantische regionalisme
in de Nedersaksisch genoemde gebieden aan deze en gene zijde van de grens. In een brief aan
Diemer nam hij afstand van de inaugurele rede van Keuning: “Door staot ja heel goede din-
gen in, men woor’t òp ankòmp, jammer genòg, dat hef dee baas nig begreppen.”28 De kern
van zijn betoog wordt verderop behandeld, maar het kwam er in het kort op neer dat het regi-
onalisme een zaak was van het hoofd én van het hart. Men moest de regio niet slechts zien als
studieobject, maar in en als het ware vanuít die regio leven. De streektaal nam voor hem bij
dit alles de belangrijkste plaats in. Over de inhoud van het begrip regionalisme bestond bij de
Twentse regionalisten rond 1950 wel zo ongeveer consensus. Men verstond er hetzelfde onder
of ging er hetzelfde onder verstaan. Jan Jans stelde in een rede voor de volkshogeschool Die-
pendaal bij Markelo in oktober 1952: “Regionalisme: Het is de naam voor het streven der
gewesten naar meer culturele zelfstandigheid in het totale raam der Nederlandse cultuur”.29

Hij ging er daarbij wel vanuit dat die zelfstandigheid gebruikt zou worden om de toekomstige
ontwikkelingen langs de lijnen van de eigen regionale tradities te leiden. Daar lag een pro-
bleem en een opgave, want voor Jans stond het vast dat de eigen volkscultuur in het oosten
van het land door de industrialisatie en het West-Nederlands cultuurimperialisme al sedert het
midden van de negentiende eeuw op de terugtocht was. Hij verzette zich al tientallen jaren
tegen de culturele confectionalisering van Nederland. Daarbij hield hij zijn ogen niet alleen op
Twente gericht: “Regionalisten willen en hopen, dat alle gewesten van ons Vaderland de
maximum kans krijgen, hun diepste wezen tot die boeiende gestalte te brengen, die wij cul-
tuur noemen.”
Adriaan  Buter had het begrip ruimer geïnterpreteerd in 1950. Hij haalde Linthorst Homan
aan, met hem wilde hij “onder regionalisme verstaan die stroming, die in Nederland in eni-
gerlei vorm gewestelijk zelfstandig werk voorstaat.” Voor hem was een  busmaatschappij die
zelfvoorziening op vervoersgebied voor het gewest Twente ondernam een uiting van regiona-

                                                
27 Diemer 1984, 100.
28 Brief Rakers aan Diemer, 31-3-1952, in Diemer 1984, 104.
29 Toespraak niet gedateerd (arch. Löwik).
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lisme. Een verwijzing naar de van oudsher typerende cultuur van een streek missen we hier.30

Die vinden we overduidelijk in zijn brochure Twente in beweging van 1959, waar hij stelde:
“Wanneer wij de eigen aard der gewesten willen beschermen, beschermen wij de vaderlandse
cultuur, die geen eenheidsworst is, maar die is opgebouwd uit de gewestelijke eigenwaarden.
Het zijn deze waarden die diep in onze volksziel verankerd liggen. Taal, volkskarakter, land-
schap, architectuur, zeden en gewoonten, het zijn zaken, die in hun verschillende gewestelijke
aspecten het  begrip ‘vaderland’ levend maken.”31

2 REGIO

Regionalisme postuleert het bestaan van een regio, een natuurlijk gegroeid leefgebied, waarin
de inwoners een zekere saamhorigheid ervaren. Het streven van de regionalisten tussen Din-
kel en Regge betrekt zich op Twente. Niet op Overijssel.
Twente is al heel lang een administratieve eenheid geweest. Al in de vroege middeleeuwen
toen het werd opgenomen in het rijk van Karel de Grote - waarschijnlijk na de vrede van Selz
in 804 - werd het een graafschap. De landsheerlijkheid ging in later tijden over op de bisschop
van Utrecht die er als zijn vervanger een drost benoemde die met de andere kwartieren van
het Oversticht gelijkberechtigd over gemeenschappelijke zaken overlegde. Toen de bisschop-
pen in 1528 de wereldlijke macht aan Keizer Karel V moesten laten, bleef het drostambt be-
staan. De eenheid van Twente was overigens door het bestaan van afzonderlijke heerlijkheden
en het streven naar zelfstandigheid van rigters en steden wel betrekkelijk. Het drostambt bleef
in de Republiek der Verenigde Nederlanden voortbestaan tot het, na de komst van de Fransen,
in 1795 werd opgeheven. De afgeslotenheid, waar onder andere J.H. Halbertsma (zie p. 27)
van repte stond er borg voor dat Twente verschillende eigenaardigheden kon behouden c.q.
ontwikkelen. Maar het is hier niet  de plaats de Twentse geschiedenis in den brede te boek te
stellen. Dat is dikwijls genoeg gebeurd.32

Voor een nadere omschrijving van het gebied merken we op dat Twente in 1961  43% van
de totale oppervlakte van Overijssel besloeg, een provincie waarvan rond 1850 het econo-
misch zwaartepunt in het Westen lag. Honderd jaar later, in 1950, lag dat zwaartepunt in het
oosten van de provincie. In 1830 woonde 38% van de totale bevolking van de provincie in
Twente, in 1900 was dat 43% en in 1961 zelfs 55%.33 Deze sterke groei had te maken met de
industrialisatie van het gewest. Twente kende vanouds zandgronden waarop de boerenbevol-
king over het algemeen slechts een karige boterham kon verdienen. Veel arme boeren ver-
dienden wat bij door te spinnen en te weven voor fabriqueurs. Uit deze zogenaamde huisnij-
verheid ontwikkelde zich in de negentiende eeuw de Twentse textielindustrie. Nog lang bleef
de technisch achterlijke huisnijverheid de belangrijkste productiewijze. De hierin uitbetaalde
lage lonen maakten de concurrentie gemakkelijk, maar ze stonden een hoog tempo van tech-
nische ontwikkeling in de weg. Zolang de huisnijverheid voor de bewoners slechts aanvulling
op de inkomsten uit de landbouw inbracht, leverde dit geen bezwaren op, temeer waar na een
geleidelijke opheffing van de marke-organisatie in de eerste helft van de negentiende eeuw de
landbouw zich in vlot tempo kon uitbreiden door ingebruikneming van de heidegronden. Pas
na 1860 (de spoorwegen) verwierf de fabrieksnijverheid zich een snel groeiende plaats. Lange
tijd echter nog was er een groot aantal textielarbeiders dat neveninkomsten uit de landbouw
genoot, hetzij door buiten werktijd een stukje eigen land te bewerken, hetzij dat één of enkele
                                                
30 Buter 1950, 12.
31 Idem 1959, 4.
32 Kokhuis 1982, 260 e.v.
33 Twente in een notedop, JBT 1962, 136-139.
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leden van het boerengezin door arbeid in de industrie voor een vergroting van het vaak gerin-
ge inkomen uit de kleine boerderij zorgden. Dit verklaart het eigenaardige halfindustriële
halfagrarische ‘klimaat’ dat de Twentse samenleving zolang kenmerkte. De snelle groei van
de industrie leidde al gauw tot een tekort aan arbeidskrachten. Textielcentra als Enschede en
Almelo werkten als een magneet op werkzoekenden die voornamelijk uit Noordoost-
Overijssel en Drenthe kwamen. In Hengelo ontwikkelde zich vooral de metaalnijverheid, die
een hogere graad van scholing vroeg en er de oorzaak van was dat Hengeloërs zich ‘meer’
gingen voelen (‘Hengeler weend’). De culturele ontwikkeling liep bij de economische achter.
Wie echter kennis neemt van de omstandigheden waarvoor de arbeiders zich geplaatst zagen,
begrijpt dat, zeker voor de Eerste Wereldoorlog, de mensen tijd noch geld voor culturele vor-
ming of ontspanning konden opbrengen.

In religieus opzicht laat Twente een scherpe scheiding zien; er zijn gemeentes met een zeer
grote protestantse meerderheid en er zijn er met een zeer grote rooms-katholieke meerder-
heid.34 Deze merkwaardige situatie is ontstaan in de vroege zeventiende eeuw. De katholieke
historicus L.J. Rogier stelde in zijn standaardwerk Geschiedenis van het katholicisme in
Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw dat er van een stelselmatige protestan-
tisering in Overijssel tot 1597 geen sprake was  en dat het daarom tot die tijd nooit tot een
massa-afval gekomen is.35 “Toen Spinola in 1605 Oldenzaal veroverde, was het protestantis-
me in Twente dan ook nog in zijn eerste opkomst; het had het volk nog lang niet gewonnen.”36

Op 24 juni 1610 sloten de Staten-Generaal en de Aartshertogen een verdrag. Het platteland
van Twente zou onder het gezag van de Staten-Generaal komen en op godsdienstig gebied
was de status-quo van toepassing. Door de krachtige leiding van Philippus Rovenius (1575-
1651) die de kerk reformeerde in de geest van het Concilie van Trente werd Oldenzaal een
bolwerk van het katholicisme en kreeg het protestantisme, ook na opzegging van het verdrag
op 1 augustus 1626, in Oost-Twente geen voet aan de grond.37

Zo ontstond de situatie van een over het algemeen sterk katholiek Noordoost-Twente en een
protestant Zuidwest-Twente. In de textielsteden Almelo, Hengelo en Enschede met hun op-
komende socialisme en hun (ten dele) importbevolking greep de secularisatie om zich heen.
Maar hoe ook verdeeld, katholiek, protestant of onkerkelijk, arm of rijk, boer of stedeling:
Twente werd in de loop van de tijd steeds meer gevoeld - temidden van verwante regiones -
als een eigen leef- en woongebied. Zo voel(d)en het de regionalisten. Zo voel(d)en het ook de
andere inwoners van de streek. Het warme gevoel Overijsselaar te zijn daarentegen bestond
en bestaat niet bij brede lagen van de bevolking. Buter schreef: “Overijssel is een van de kaart
geleerd begrip” en hij noemde Twente  een “afzonderlijk leefgebied” met “een van nature
aanwezig streekbesef”.38 Twente en de rest van Overijssel zijn ongetwijfeld verwante gebie-
den, ook in culturele zin, maar beide zijn niet hetzelfde leefgebied, schreef Vaanholt in de
jongste tijd.39 Typerend voor dit gevoelen was onder andere het bloeiende bestaan van een
Twentse Kring in Overijssels hoofdstad Zwolle. En het blijkt ook uit het zeer veelvuldig ge-
bruik van de naam van de streek voor allerlei zaken, firma’s, verenigingen en dergelijke. De
houdbaarheid van de bewering is eenvoudig vast te stellen voor al wie een telefoonboek op-
slaat van het district Hengelo.

                                                
34 Zie bijlage 1.
35 Rogier 1945, 549.
36 Ibidem, 552.
37 Philippus Rovenius (1575-1651) werd geboren in Deventer, was Apostolisch Vicaris (1614-1651) en de

grote organisator van de contrareformatie in Twente.
38 Buter 1950, 13.
39 Vaanholt 1986, 6.
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Regionalisme dus en regio. In casu: de zorg voor de door de traditie aangereikte eigen vormen
van cultuur tegen een aanstormende, vervlakkende en confectionaliserende massacultuur in
Twente. Wanneer begon die geestelijke strijd voor de als specifiek eigen ervaren cultuur van
Twente? Regionalisme is mede de vrucht van de romantiek, maar is Blijdenstein de eerste
Twentse regionalist? De Thouars? Van Wijngaarden? Dat is moeilijk, zo niet onmogelijk te
zeggen. Van wat deze negentiende-eeuwers nalieten rest niet zoveel. Wél is duidelijk dat ze,
zij het tijdelijk wellicht, aandacht hadden voor Twentse eigenaardigheden en er behagen in
schiepen zich schriftelijk te uiten in de Twentse taal, en/of zich bezig hielden met haar ge-
schiedenis of het volkskarakter. Regionalisten dán al? Dat is niet te zeggen, er is over hen te
weinig bekend.  Ik zou ze voorlopers en wegbereiders willen noemen. Wat we over hen we-
ten, zal in het volgende hoofdstuk worden beschreven. Mij dunkt dat het ontdekken en culti-
veren, het opzettelijk bouwen aan een Twentse eigenheid, eerst rond 1900 moet zijn begonnen
in de kring der textielelite (zie p. 48).

3 REGIONALISTEN

Na te hebben vastgesteld wat regionalisme is en over welke regio we hier schrijven resteert
een lastig probleem: wie zijn er tot de Twentse regionalisten te rekenen? Ik wil onder die term
begrijpen zij die zich inzetten voor de eigenaardige cultuur van Twente met de vooropgezette
bedoeling deze cultuur  te bewaren, te versterken en verder te ontwikkelen. Met de vooropge-
zette bedoeling schreef ik. De geschiedschrijver G. J. ter Kuile dus wél en G.J.I. Kokhuis niet.
De eerste beleed meermalen zijn streven de liefde tot de streek te willen laten toenemen. De
laatste schreef geschiedenis over regionale onderwerpen, puur als historicus. Daarmee is hij
nog geen regionalist. De volkskundige die sagen en legenden verzamelt en verklaart uit een
zuiver wetenschappelijke interesse zullen we geen regionalist noemen, zijn collega die het-
zelfde doet om de liefde voor de eigen cultuur aan te wakkeren wel. Het gaat met andere
woorden om de intentie, expressis verbis of anderszins. De ‘platschrievers’ rekenen we er
allen toe. Zij immers s c h r i j v e n - een vorm van cultiveren - de streektaal. Wie pogingen
onderneemt typisch Twents geachte gebruiken in stand te houden als het midwinterhoornbla-
zen rekenen we er wel toe, wie zich beijvert om de draaiorgelcultuur - die niet specifiek
streekeigen te noemen is - te behouden en te versterken niet. Uit het bovenstaande moge dui-
delijk zijn dat de kwestie van afbakening niet altijd even eenvoudig is, meer een zaak van
Fingerspitzengefühl. Dat hierbij onvermijdelijk een arbitrair element medespeler is beseft de
onderzoeker. Ik acht het onvermijdelijk.

4 PERIODISERING

Wanneer men een cultureel proces, in dit geval het Twentse regionalisme beschrijft en er roy-
aal de voorlopers van die stroming bij betrekt, dan lijkt de neiging naar ordening van de stof
in tijdsperioden voor een historicus haast onbedwingbaar te worden. De moeilijkheid hierbij
is evenwel dat men zich voor zo’n ordening, zo’n indeling, verantwoorden moet. Als het kan
op een beetje deugdelijke gronden. In Hoofdstuk 1 behandel ik de negentiende eeuw. Aarze-
lend, zo lijkt het, begint de aandacht voor het eigene te ontwaken. Kwantitatief (en misschien
ook kwalitatief) stelt de literaire en historische productie niet zo heel veel voor. Zo na 1880
lijkt er wat schot te komen in de beweging. Omstreeks 1900 wordt de zorg voor het eigene
meer geïnstitutionaliseerd. De Oudheidkamer Twenthe wordt opgericht, de Driemaandelijkse
Bladen verschijnen en er komt een krachtige generatie volbloedregionalisten op. De Tweede
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Wereldoorlog die voor ons land in de meidagen van 1940 begint vormt in dit kader een lo-
gisch einde van Hoofdstuk 2. De bezettingstijd van 1940-1945, een tijd met een geheel eigen
karakter, zal de stof voor Hoofdstuk 3 leveren. Hoofdstuk 4 behandelt de tijd van 1945 tot
1950. Men zou kunnen pleiten voor een langere periode 1945 tot 1963. Ik heb dat bewust niet
gedaan. Met het aanbrengen van een - enigszins kunstmatige - ruptuur rond 1950, door middel
ook van het overzicht aan het einde, neem ik de gelegenheid het betoog even te onderbreken
alvorens de tijd van 1950 tot 1963 te behandelen. Omwille van de lengte heb ik hier een split-
sing aangebracht. De periode van optimisme en opgang van het geïnstitutionaliseerde regio-
nalisme vormt hoofdstuk 5. De daarop volgende  periode van achteruitgang, na 1957 is hoofd-
stuk 6. Na 1963 lijkt het over te zijn. Dit verklaart waarom  hoofdstuk 7 (1963-1975) erg kort
uitvalt. Die periode kenschetste ik eerder als “stille tijd”.40 Daar blijf ik bij, ook al heb ik voor
de onderhavige studie niet enkel gekeken naar wat er op het gebied van de streektaal gepres-
teerd is. Omstreeks 1975 leeft de aandacht voor het eigene duidelijk weer op. Er wordt op-
nieuw geïnstitutionaliseerd en opnieuw wordt er interregionaal samengewerkt. Deze periode
laat ik in hoofdstuk 8 eindigen in 1990. Waarom? Om compositorische redenen. Er gebeurt
veel. De onderzoeker gunt zichzelf en de lezer een adempauze. Ook leek het mij aanvankelijk
gewenst ter wille van de objectiviteit de meest recente jaren in grovere lijnen te schetsen.
Daar heb ik na ampele overwegingen van afgezien, om het naslaggehalte van dit werk niet te
schaden.
Over het Twentse regionalisme is namelijk, naar ik hoop, het laatste woord niet gezegd en
geschreven. Ik vertrouw erop dat men verder speurt en onderzoekt op basis van het fundament
dat ik hier probeer te leggen.

5 SPELLING  EN SCHRIJFWIJZE

In de citaten is de oorspronkelijk spelling en schrijfwijze  exact overgenomen. Voor de tekst
is de in 2002 geldende voorkeurspelling gehanteerd. Hiervoor heb ik veelvuldig de Woorden-
lijst Nederlandse taal (het zogenaamde Groene boekje) geraadpleegd. Bij namen  (bijvoor-
beeld Twente Akademie) is daar soms van afgeweken.

                                                
40 Löwik 1989, 100


