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Hoofdstuk 1: De Negentiende eeuw

Eeuwen drongen eeuwen voor zich henen,
En hoe menig hecht en trotsch gevaart
Is er in dien maalstroom niet verdwenen,
Waar ook zelfs geen spoor van werd bewaard.41

1.0  INLEIDING

Een kentering

De oppervlakte van Twenthe bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare heidevelden, door oasen van be-
bouwde akkers of hoog geboomte afgebroken. Niet dan door vlijt, die eeuwig sleepte en zwoegde, kon de bevol-
king aan dezen ondankbaren bodem een sober bestaan ontwringen, zoo dat taai geduld, een langzaam wikkend
overleg, spaarzaamheid en een ijzerhard ligchaam zich door de aarde zelve, welke zij betrad, in haar ontwikkelen
moest. Verschillende oorzaken liepen er dus zamen, die de aangroeijende beschaving in het overige gedeelte der
vrije Nederlanden, hier voormaals tegenhielden. De moeite om aan het brood te komen verbood de massa, om
aan eenige beschaving, altijd de dochter van overvloed en gemak, te denken.

Aldus beschreef de Friese taalgeleerde en predikant te Deventer Joost Hiddes Halbertsma het
oostelijk deel van de voormalige drieguldensprovincie in de Overijsselsche Almanak voor
Oudheid en Letteren (OA) in 1837.42

Willem de Clercq (1795-1844) die van 1812 tot 1835 dikwijls Almelo bezocht, had al in zijn
dagboek geschreven: “Het is hier een materieel land en ik droom van niet als van weefspoelen
en calicots”. Wellicht overdreef hij wat, want hij verhaalde in zijn dagboeken ook van de
vermaken na pleziertochtjes. Men uitte zich dan in proza en poëzie en in teken- en schilder-
kunst.43

Maar toch. Twente werd niet voor niets wel de Overijsselse Achterhoek genoemd. Geen  vlei-
ende naam. “Bovendien werd Twenthe”, nu weer naar Halbertsma “van de meer beschaafde
gedeelten der Nederlanden door zijne ligging en den aard van zijnen bodem, zoo goed als
gescheiden.”44 Het was het “Gewest, waar ’t oud gemenebest te schaars den blik op hield ge-
vest”, zoals de Zwolse dichter Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875) zong.45

Een uithoek dus, Twente. Schrale grond, een vaak armelijk bestaan en zo nu en dan het toneel
van krijgsgeweld, invallende of doortrekkende, soms brandstichtende en rovende benden: de
Geldersen in het begin van de zestiende eeuw,  de verdwaasde ‘vrome kinderen van Emlich-
em’,46 de Spaanse heerscharen in de tachtigjarige oorlog, de Munstersen onder hun Bommen
Berend, de Pruisen in 1787, de Fransen in de naar hen genoemde tijd en tot slot de Russen,
kozakken en nog eens de Pruisen om de Fransen weer te verjagen.
Een weinig bevolkt land ook, Twente,  geen cultuurland als resultante van het bovenstaande.
Ja, dun bevolkt.47 Geen cultuurland? Nee. Niet indien men met cultuur uitsluitend doelt op de
zogenaamde ‘hogere’ cultuur; klassieke muziek, schouwburgen en dergelijke. Beroemde
kunstschilders, befaamde inheemse architecten, virtuoze woordkunstenaars, men zal ze hier
                                                
41 Sloet tot Olthuys 1873b, 181.
42 Halbertsma 1837, 82-83.
43 Ter Kuile 1936, 119. ‘Calicot’ was een toen gangbaar woord voor katoen. Katoen kwam oorspronkelijk

uit en was genoemd naar Calicoet of Calcutta.
44 Zie noot 2.
45 Potgieter ‘Aan Twenthe op Twickel’, fragment uit Poëzy 1832-1868, deel I.
46 De vrome kinderen van Emlichem vormden een wraakzuchtige bende die, na de terechtstelling van de

freules van Beckum als ketters, in 1544, in Twente al rovend en brandstichtend rondtrokken.
47 Bijlage 1.
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niet aantreffen. Toch bloeide er een volkscultuur die vorm en versiering wist te geven aan de
alledaagse dingen, zoals aan boeren- of stadshuizen en aan eikenhouten opberg- of tuugkisten.
Heften van messen werden soms fraai gesneden, ‘goastökke’ (wandelstokken) vervaardigd en
in de zeventiende en achttiende eeuw bloeide op bescheiden wijze een Twentse klokkenindu-
strie.48

En natuurlijk waren er wel die kennis namen van die hogere cultuur. Met name in de fabri-
queurskringen kon men soms ontwikkelde lieden aantreffen. De Enschedese textielonderne-
mer BENJAMIN BLIJDENSTEIN (1780-1857) was zo iemand. Hij dichtte voor het eerst bewust
in de Twentse volkstaal.

Nen Griikschen glans op Twentsch gedicht
Zol glynstren oaverbeudig,
As op nen pyrok slecht en slicht,
Grofneudig en spierdreudig,
Een gould’ of zul’vren passement:
Wy kallet as we et bynt ‘ewent.49

Aldus luidde de derde strofe van zijn Twenther Brulf’teleed: 156 versregels voor de ‘broeds-
troanen’ van Hendrik ten Cate Ozn. en Geertruida ten Cate Hd. Blijdenstein bezong een oud
regionaal gebruik, het ‘neugen’ door de ‘brulfteneugers’ in het ‘Haverstreutsch’ en ‘Labbe-
diiksch’, naar twee straten in Enschede, de Haverstraat en de Labdiek - nu Walstraat - waar,
naar zijn overtuiging,  het Twents het meest zuiver bewaard gebleven was. Het dichtwerk
dateert van 1812.  Er spreekt iets van protest uit tegen de vormelijke, stedelijke maatschappij
met haar opgeklopte, aan Frankrijk ontleende manieren. Men leest in het gedicht een verlan-
gen naar echtheid, naar de eenvoud van een eerlijke, hardwerkende bevolking die in het zweet
haars aanschijns het dagelijks brood verdiende en aan overdreven ‘flantuutn’ (streken, kuren)
geen boodschap had. Een geromantiseerd beeld van een agrarische samenleving waar een-
voud, ‘echtheid’ en eerlijkheid hand in hand gaan en elke boer, toch wat barokkig, ‘landman’
heet? Stellig.

Maar in de romantisering van het plattelandsleven stond deze vertegenwoordiger van een eru-
diet en zeer vermogend doopsgezind geslacht niet alleen. Integendeel. Overal in Europa, maar
vooral toch in Duitsland, was een kentering speurbaar. Het achttiende-eeuwse, te veel het
primaat aan het rationele en universele gevende en ietwat koele ‘verlichtingsdenken’ was al-
lerwegen op de terugtocht. De Zwitserse filosoof en schrijver Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), die algemeen geldt als de voorloper en grondlegger van de Romantiek zette zich met
zijn uitspraak ‘Terug naar de natuur’ te weer tegen de in zijn ogen corrupte en artificiële
stads- en hofcultuur. Hij wenste een toestand waarin het echte en eerlijke meer aandacht kreeg
en wees de rede als enige richtlijn van de gedachten af. In de toekomst keken de leidende
geesten van Europa niet langer hunkerend  naar algemeen geldende principes die naar een
lichtende toekomst zouden voeren. Niet langer was Frankrijk, hoedster van genoemde princi-
pes, hun voorbeeld. De ‘eeuw van de geschiedenis’ was aangebroken. Johann Gottlieb Herder
(1744-1803) had de Volksgeist ontdekt, de genius van een volk dat zijn eigen aard uitdrukte
in taal, karakter, kunst, zeden, gewoonten en instellingen. Deze idee  was een van de meest
fundamentele romantische voorstellingen. De genius, een dynamische geest, niet door wetten
ingeperkt. Geen analyse of classificatie kon hem uitputtend uitleggen of verklaren. De genius
maakte zijn eigen regels en wetten. De genius kon zijn die van een individueel persoon, een
artiest, een  schrijver of een politieke geweldenaar. Het kon de geest zijn van een eeuw of  de
                                                
48 Zeeman 1969, 41-62.
49 Blijdenstein 1836, I-VIII Ook afgedrukt in Firmenich 1854, 741-743.
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‘Geist’ van een volk of natie, zoals bij Herder. Die geest van het volk kon gekend worden
door bestudering van de gang  door de tijd van zijn taal en alle eigenaardige zaken waarin hij
zich had uitgedrukt.

Alom werd langzamerhand een verschuiving merkbaar van ratio naar gevoel, intuïtie. De
achttiende-eeuwse schrijver Rijklof Michaël van Goens (1748-1810), een van de grote ver-
nieuwers van de Nederlandse letterkunde, beschreef het verschil tussen zijn tijd, het begin van
de Romantiek, en de tijd van Lodewijk XIV, het Classicisme, als een verschil tussen Geest en
Hart. Zijn tijdgenoot Hieronymus van Alphen (1746-1803) schreef dat men de natuur niet
volgen moest met het verstand (Classicisme), maar met bezieling (Romantiek). In plaats van
de belangstelling voor het  algemeen menselijke groeide ook hier die voor het nationale, het
regionale, het eigene. Sommige wetenschappers vonden in de streektalen de zuivere, onbe-
dorven voorlopers van de cultuurtalen en ontdekten er aldus de waarde van. Anderen ge-
bruikten de ‘oeroude’ streektalen, die vaak echte spreektalen geworden waren als expressie-
middel voor hun verlangen naar een eerlijke, onbedorven maatschappij. In het Duitse deel van
het Nedersaksisch geheten taalgebied leek het plat ontwaakt uit een eeuwenlange positie van
achterstelling (hoewel die niet zo volkomen was als in ons land). Een paar grote namen als die
van Klaus Groth, John Brinckman, Johann Meyer en Fritz Reuter zeggen genoeg en de bundel
Quickborn van Groth (1850) en de Mecklenburgse romans en het dichtwerk van Reuter zijn
overbekend. Daarbij vergeleken was de oplevende belangstelling ten onzent bescheiden te
noemen. Maar er kwam enige beweging. Om ons tot het noordoosten van ons land te beper-
ken:  het eerste geschreven  Stadsgronings dateerde zelfs al van vóór de eeuwwisseling, van
1793. Het betrof een satirisch stuk met de titel ‘Et en Fret’.50 Nu werden er, ook in Nederland,
voor 1800 wel meer dialectwoorden opgetekend of teksten in de streektalen geschreven. Men
deed dat meestal om een bepaalde sfeer op te roepen of om een komisch geacht effect te be-
reiken. In 1661 bij voorbeeld verscheen te Amsterdam een verzameling kluchten onder de
titel Den Westfaelschen Speel-Thuyn. Twee stukken daaruit, de ‘Over-Ysselsche Boere-
Vryagie’ en de ‘Historie van Lukevent’ stamden uit Overijssel.

Dialectwoorden werden soms ook in lijsten verzameld. De onderzoekers die zich daarmee
bezighielden drukten er niet zozeer de belangstelling uit voor het dialect zelve, maar gebruik-
ten het eerder als een  ‘Fundgrube’; ze zochten naar woorden die bruikbaar waren om opge-
nomen te worden in de algemene woordenschat van het Nederlands. Met die intentie werden
er aan het einde van de achttiende eeuw door medewerkers van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde woorden verzameld met het oog op een samen te stellen groot algemeen
woordenboek van de Nederlandse Taal. Voor Overijssel werkten tussen 1778 en 1782 Gerard
Dumbar (1743-1802), secretaris van de stad Deventer en Herman Scholten (1726 -1783) en
Jan Arend de Vos van Steenwijk (1746-1813) aan hun bijdrage.51 Het is de verdienste geweest
van de toen juist opkomende Romantiek dat zij het dialect uit de classicistische kluisters der
dienstbaarheid heeft bevrijd. In deze cultuurperiode had men, om met Heeroma te spreken,

een heel andere visie op de dialecten en zag ze niet als dienstknechten van de algemene cultuurtaal, maar als
tegenspelers met een eigen wezen en waarde, niet als opperlieden die stenen moesten aansjouwen voor de op-

                                                
50 Lang werd ervan uitgegaan (al of niet terecht) dat de ‘Zaamenspraak tusschen Pijter en Jaap, die mal-

kaar op de weg ontmuiten boeten Stijntilpoorte’ uit 1822 het oudste geschreven Gronings was. Maar
later bleek dat ‘Et en Fret’ (in het Stadsgronings) een dertigtal jaren ouder was. Het stuk werd in 1957
uitgegeven en toegelicht door K. ter Laan.

51 Herman Scholten, 1726 te Haaksbergen geboren, studeerde sedert 1744 te Harderwijk, na 1747 propo-
nent en predikant te Diepenheim en sedert 1765 hoogleraar te Leiden. Hij werd  lid van de Maatschappij
in 1778 en overleed in 1783.
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bouw van de grote koningspyramide der classicistische taalcultuur, maar als zelfstandige structuren, of nog lie-
ver organismes, die gegroeid waren op de vruchtbare bodem der natuur uit het zaad van de volksziel.52

Sedert de 16e eeuw domineerden, ook in Oost-Nederland West-Nederlandse taalvormen en
regels, althans voor wat het schriftelijk gebruik van de taal aanging. Af en toe was er iets van
verzet tegen de Hollandse invloed te bespeuren. Zo bijvoorbeeld in Deventer waar een zekere
H.G. Kronenberg op 27 oktober 1817 een ‘Betoog van de voortreffelijkheid van het Over-
ijsselsche boven het Hollandsche Nederduitsch’ hield voor het Deventer Departement tot Nut
van ’t Algemeen. Het is afgedrukt in Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1818.

Geachte Toehoorders
Het heeft mij meermalen geërgerd wanneer de beschaafde bewoner der Hollandsche gewesten zich moeite moest
aandoen om het lagchen te weêrhouden, bij het hooren der  Overijsselsche uitspraak van het Nederduitsch. Is het
dan, dacht ik, zoo bespottelijk, Overijsselsch te spreken? Duidt de uitspraak van het Nederduitsch, volgens den
Hollandschen tongval, dan alleen de beschaafdheid, kunde of geleerdheid aan? Is daarom de Hollandsche uit-
spraak de edele en zuivere der taal, omdat de voornaamste rijkdommen, zich aldaar hebben vereenigd? Zullen
Munchen, Berlijn en Weenen aan Saksen de schoonheid der Duitsche, zullen Napels en Rome aan Toskanen de
kracht en welluidendheid der Italiaansche tale betwisten? - Amsterdam moge de hoofdstad der Nederlanden
heeten, zij was nooit de zetel der Nederduitsche taal.- Gewis, zoo aan ééne stad van ons vaderland, komt deze
eere aan Deventer, de aloude hoofdstad van Overijssel, toe! - Zeker ten minste is het, dat Overijssel, schoon het,
in andere opzigten, voor zijne naburen ook moete onderdoen, ten aanzien der Nederduitsche tale, onder de overi-
ge gewesten van dit rijk, den eersten rang bekleedt.

Om zijn stelling te bewijzen beriep Kronenberg zich op de klank en betekenis van de woorden
van het Overijssels.53  De rede was misschien een reactie op ‘De Voortreffelijkheid der Hol-
landsche Letterkunde’ van J. Verburg, hoogleraar der Oosterse Letterkunde te Deventer, voor
het zelfde Departement tot Nut van ’t Algemeen in 1816. In Deventer werd er over het dialect
geschreven. De Groninger ds. Geert Jans Cool schreef in 1816 in het dialect. Het betrof een
‘Zaamenspraak tusschen Pijter en Jaap die malkaar op de weg ontmuiten boeten Stijntilpoor-
te’ die misschien wel in het Groningse nut is voorgedragen.54

1.1  ORGANISATIES

1.1.1  De Almanakken
1.1.1.1  Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren (OA) en Halbertsma

Van groot belang voor de speurders naar en liefhebbers van het regionaal eigene was de op-
richting van de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. Het eerste nummer ver-
scheen in 1835 met het jaar 1836 op het titelblad. Een van de drijvende krachten achter het
jaarboekje was DR. JOOST HIDDES HALBERTSMA (1789-1869), geboortig uit Grouw, die in
1821 een beroep aannam als menistendominee te Deventer. Halbertsma was mede via zijn
broer dr. Eelko Hiddes (Eeltsje) Halbertsma (1797-1858) in kennis gekomen met de nieuwe
denkbeelden over talen. Eeltsje had zich in 1818 ingeschreven aan de beroemde universiteit
van Heidelberg. Hij werd er als student opgenomen in een tijd dat er aan de Duitse universi-
teiten een sfeer van geestelijke vernieuwing heerste. De volken van Europa hadden zich van
de Napoleontische dwang bevrijd en sommigen, vooral jongeren, wilden zich nu ook bevrij-

                                                
52 Heeroma 1957c, 2.
53 Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1818, 23-30, 71-78.
54 Bezoen, Idiot. IV, 18; hij verwijst naar Petit Onze Volkstaal, 313. De mening dat ds. Cool de auteur was

is later bestreden: Van Leeuwen 1957, 19.
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den van het Franse en classicistische cultuurimperialisme. Voor de Duitsers, eeuwenlang ver-
deeld en daardoor machtspolitiek naar het derde plan verwezen, werd het streven naar een
eigen plaats welhaast een obsessie. Het leek of de grondslagen van de staat opnieuw gedefini-
eerd moesten worden. Staten waren niet enkel door vorstelijke dynastieën veroverde en dus
min of meer door het toeval gevormde  machtsconglomeraten, maar dienden  gegrondvest op
basis van  nationale eenheid en een diep gevoelde verbondenheid die zich onder meer uit-
drukte in het nationaal-eigene. Dat nationaal-eigene moest dan wel gekend worden. De ge-
broeders Grimm, Jakob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859), stichters van de moderne we-
tenschap van vergelijkende taalstudies, speurden heel het Duitse gebied af naar volkstalen en
volksverhalen. Op deze manier hoopten ze de oude, inheemse, echt Duitse geest, diep en on-
bedorven bewaard in de boezem van het Duitse volk, op te sporen. Tijdschriften en kranten,
de Heidelberger Zeitung für Einsiedler voorop, verlieten de platgetreden paden en verspreid-
den de nieuwe denkbeelden en ideeën. Men speurde naar het nationaal-eigene, naar oude ge-
woonten en gebruiken, tekende overleveringen op, liederen, sagen en sprookjes en kreeg oog
voor de tot dan toe verwaarloosde dialecten, echte volkstalen, spreektalen die men nu voor het
eerst een blik en een studie waard gunde. Het vreemde is wel, dat de verzamelde volkslitera-
tuur nauwelijks in dialect, maar vooral in de standaardtaal werd opgetekend en gepubliceerd.
De gebroeders Halbertsma zouden door de nieuwe romantische geest diepgaand beïnvloed
worden. “Heidelberch hat foar Eeltsje in episoade west, net mear; mar dêr tearde syn persoan-
likheit iepen en hwat de stêd oan de Neckar him jown hie, dêr soe hy syn libben lang in
heuchlik neitinken fan hawwe en in [...] ‘impulsus’ fan oerhâlde.”55 Toen hij teruggekeerd was
naar wat hij in zijn brieven ‘de Friesche moerassen’ noemde, werd een dichterlijke werk-
zaamheid in hem wakker. Hij schreef onder andere de ‘Boalserter  merke’, een ‘Nach-
dichtung’ van ‘Hans und Verene’ uit de Alemannische Gedichte van Johann Peter Hebel. Ook
andere zangen smeedde hij om tot Friese liederen en hij stuurde ze aan zijn broer Joost. Op
twee april 1822 schreef Eeltsje hem: “Dat u mijn liedje bevalt streelt mij minder als het ge-
noegen van u als een echte Frisomaan er een plaizier mede te doen”.56

Joost Hiddes bestudeerde de Noordse talen. “Reeds als jongen van 17 jaar begon ik een alge-
meene lust te gevoelen (waardoor bewogen weet ik zelf niet) om de wieg der Hollandse taal
onder de oudste bewoners van het noorden te zoeken”, schreef hij later.57 De studie van de
talen en dialecten en de cultuurgeschiedenis van de Noordzeevolken trokken hem meer dan de
oudheden van de Grieken en Romeinen. Het dictum van  Jacob Grimm “‘dasz jede Indivi-
dualität soll heilig gehalten werden, auch in der Sprache’, wie as in ljochtstriel yn syn geast
gliden.”58 J.H. Halbertsma stond in verbinding met bekende taalgeleerden in binnen- en bui-
tenland. De reacties  over de grenzen tegen het Classicisme - (de richting in de kunst  en de
literatuur die de klassieken als voorbeeld nam en navolgde) - waren hem bekend. Hij wenste
als beoefenaar van de Friese taal en geschiedenis een vurig nationaal gevoel bij de Friezen los
te maken. Maar hij was niet eenkennig. Nu hij woonde en werkte in de IJsselhanzestad speur-
de hij ook daar naar oude gewoonten en gebruiken. Hij reisde  de hele provincie door en over
wat hem merkwaardig voorkwam publiceerde hij in de OA. Ook verzamelde hij streekeigen
gebruiksvoorwerpen. In zijn collectie bevond zich onder andere een midwinterhoorn.59 Hal-
bertsma speelde een stimulerende rol voor de streektaalschrijvers en -vorsers in en buiten de-
ze provincie. “Hij”, zo stelde iemand het later, “heeft de schrijvers hier bevrijd van een opge-
drongen minderwaardigheidscomplex, omdat hij ze voorhield geen tweederangs-Hollanders,

                                                
55 Bruorren Halbertsma 1978, 10.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 De midwinterhoorn van Halbertsma berust thans bij het Fries Museum te Leeuwarden. Jans 1977, 37.
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maar nakomelingen van de Saksen te zijn, die trots konden zijn op hun oude Saksische dia-
lecten”.60

Dialecten waar bijvoorbeeld  Willem Bilderdijk (1756-1831) vreemd tegenaan keek. Die be-
weerde in een brief van 3 juli 1821 “dat het Overijsselsch naauwelijks voor Hollandsch kan
doorgaan, maar ruim zoo veel Bremensch en Hamburgsch is”.61 Weinig waardering kon ook
Willem de Clercq voor de oude volkstaal opbrengen. Hij schreef in zijn dagboek (1811-1824),
waarvoor overigens ook het Nederlands tot 1813 ook niet goed genoeg was - over het taal-
eigen van Enschede: “C’est aussi la cauze que les habitants d’Enschedé sont encore bien
moins avancés dans la civilisation que ceux d’Almelo. Et leurs accent est beaucoup plus gros-
sier et plus plat”.62

Door persoonlijke contacten en door zijn voorbeeld stimuleerde Halbertsma anderen hun dia-
lect te bestuderen, bijvoorbeeld Alexander Lesturgon (1815-1878) en de hierna te behandelen
Sloet tot Olthuys en later Gallée.63 Sloet tot Olthuys schreef in 1873 in De Vrije Fries, een
brief over de bezieling die van Halbertsma kon uitgaan:

Het eerst kwam hij mij bezoeken, toen ik nog te Hengelo was. Het was een regt schone lentedag, en wij gingen
in de spaden avond den nachtegaal horen op de plek, waar ons thans de spoorwegfluit het trommelvlies ver-
scheurt. Al koutende werd het zeer laat en keerden wij door het eenzame Drienensche Veld terug. In het volle
maanlicht bragt ik hem op den top van eenen grooten tumulus of grafterp, die men daar nog veel vindt. “Zoo is
er dan van het geslacht, dat hier geleefd heeft”, zeide ik “niets overgebleven dan een kruik met asch en wat ver-
schroeide beenderen en verroest ijzer.” “Neen”, antwoorde hij, “nog iets meer: dat volk leeft nog in zijne taal, als
men het er daar maar weet uit te halen.” Hierover spraken wij nog diep in den nacht, en aan dit gesprek ben ik
den lust tot linguïstische onderzoekingen verschuldigd, die mij nog bezig houden, maar waaraan ik tot mijn
leedwezen zo luttel tijds besteden kan. 64

Sloet schreef twee bladzijden over Halbertsma's taalkundige opvattingen, over ‘de taal als
spiegel van het volksleven’. Men kan haar niet leren uit oude berijmde kronieken van geïso-
leerde monniken. Hooft en Vondel zijn geen taalkundige autoriteiten maar wel Kiliaan (Cor-
nelis Kiel 1528-1607): “die op de woelige jaarmarkten te Antwerpen zich onder de gemengde
scharen bewoog, die alle Germaanse nationaliteiten vertegenwoordigden”, enzovoort.65 Hal-
bertsma stelde een Woordenboekje van het Overijsselsch samen dat integraal in de eerste uit-
gave van de almanak werd opgenomen. In zijn ‘Woord tot de lezers van het volgende boekje’
wees hij op het feit dat de taal van Overijssel niet beschreven was (hij deelde ze daarbij tevens
in bij de platduitse streektalen): “Bijna van al de dialecten van het Platduitsch zijn woorden-
boeken gemaakt; het Overijsselsch alleen uitgezonderd”. Naar de reden ervan kon hij slechts
gissen. “Is het misschien de meening der Nederlanders, dat hunne taal bij deze studie niets
winnen zoude?”66 Hij bleef het antwoord op de vraag schuldig. Halbertsma wist dat zijn
woordenboekje niet compleet was, maar hij wilde het geven zo hij het op dat moment had, er
op vertrouwende dat hij de weg had geëffend voor een vervolg. “De weg is nu gebaand. De
edelaardige bewoners van Overijssel weten wat zij aan hunne afkomst schuldig zijn, en dit
                                                
60 Broekhuijsen 1952, 111.
61 Bilderdijk 1834, 151.
62 De Clercq z.j., 21.
63 Alexander Lustergeon was de jongste van de zgn. Drie Podagristen. De anderen waren Dubbeld Hemsig

van der Scheer 1791-1859 en Harm Boom 1810-1885. Dit driemanschap had de stoot gegeven tot be-
studering van de eigen, Drentse volkscultuur en tevens de weg gebaand voor een eigen Drentse litera-
tuur. Over leven en werk van de Podagristen en hun invloed op de Drentse ‘schrieveriej’ leze men: Nij-
keuter 2000. Dit werk bevat verdere literatuurverwijzingen.

64 Sloet tot Olthuys 1873a, 40.
65 Ibidem.
66 Halbertsma 1836, z.pag.
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zullen zij gewis toonen door mijn werk vervolgens aan te vullen en te verbeteren.”67 Als proe-
ve van het gebruik van het Twents liet Halbertsma  het ‘Brulf’teleed’ van Blijdenstein erbij
afdrukken. Zijn keuze voor het Enschedees verdedigde hij door te stellen dat  Twente, waarin
deze stad gelegen was, de taalkundige kern vormde “waarom zich de overige dialectverschil-
len als veranderde, vervloeiende en somtijds verbasterde afzetsels aansluiten.” Voor het ge-
mak van de lezers had hij het ‘Brulf’teleed’ op de Hollandse manier gespeld. Hij verdedigde
zich daarvoor als volgt: “De groote reden echter waarom de Hoogduitsche spelling thans door
mij gewraakt wierd, ligt in het publiek voor hetwelk dit boekske geschreven is. Dit publiek is
opgevoed in het Hollandsch, aan de Hollandsche waarde der letteren gewend.”68 Op de mij
verder niet bekende ‘Overijsselse Vereniging’ waarvan hij erelid was vervulde Halbertsma
lange jaren achtereen de letterkundige spreekbeurt. “Hij deed dit altijd onder grote toevloei en
toejuiching”, aldus Sloet.69 Belangstelling voor het ‘eigene’ was er dus wel in zijn tijd.

1.1.1.2  Andere almanakken en de Twentsche Almanak (TAK)

De publicatie van de OA stond niet op zichzelf. De door en door romantische volksalmanak-
ken kwamen in het ene gewest na het andere uit. De Geldersche volksalmanak verscheen voor
het jaar 1835 en bleef uitkomen tot 1900. De Friesche Volksalmanak volgde in 1836. De OA
van 1836 tot 1855. De Drentsche Volksalmanak  van 1837 tot 1851 en de Groningse van 1837
tot 1851. De drie voornaamste medewerkers aan de OA waren Halbertsma, P.C. Molhuysen
(1793-1865), ook predikant te Deventer en de jongere Van Doorninck (1809-1869), beroeps-
historicus en de eerste archivaris van Overijssel.70 De almanak bood voor wie speurde naar het
verleden en voor wie wilde publiceren over streekeigenaardigheden een podium. Vele artike-
len van wisselende kwaliteit zagen het licht in dit jaarboekje. In 1855 was het gebeurd met de
OA. De belangstelling verliep. Ook in Groningen en Drenthe was dat in deze jaren het geval,
maar daar kwamen wel nieuwe volksalmanakken. In 1877 leek De Twentsche Volksalmanak -
van Boekhandel H.L. Smit te Hengelo - het stokje van de OA over te nemen, maar het bleef
bij slechts één jaargang. Smit liet het boekje drukken bij zijn vriend Johan Klaasesz die zich
in 1873 uit Steenwijk in Hengelo als drukker had gevestigd.

In 1879 zag dan de Twentsche Almanak (TAK) het licht, bij de drukker J.T. Sommer in
Almelo. In dit jaarlijks terugkerende boekje stond  (naast allerlei wetenswaardigheden over
het weer, standaardmededelingen van weekdagen, zonsop- en zonsondergangen, maansver-
wisselingen, planetenstanden, kerkelijke en wereldlijke feestdagen, namen van overheids-
personen en de geestelijkheid en dergelijke) steeds een verhaal in het Twents. Het werd als
het ware een vast podium waarop men de regiotaal ook als geschreven taal presenteerde. (Be-
halve dan in de eerste uitgave die geen bijdrage in het dialect kende). De TAK stelde niet zul-
ke hoge eisen aan zijn lezers. Hij sloot niet aan bij de voor de elite bestemde volksalmanak-
ken als de OA (die dus eigenlijk geen echte vólksalmanak was), maar bij de oudere (sinds de
zeventiende eeuw) en kleinere plaatselijke en regionale almanakken, die primair een kalender
met andere nuttige informatie boden, maar daarnaast ook in toenemende mate (vooral in de
negentiende eeuw)  aangenaam ‘mengelwerk’. Misschien mede daarom werd deze almanak
populair en was hem een lang leven beschoren. Hij komt nog steeds uit. Maar de OA en de
TAK verschilden niet alleen in niveau en wat betreft de vaste ruimte die ze boden voor de

                                                
67 Ibidem.
68 Ibidem, p x.
69 Sloet tot Olthuys 1873a, 45.
70 Over Jan van Doorninck leest men een levensbericht in Overijsselsche biografieën 3, Amsterdam 1993,

26-30. Zie ook Handelingen en meded. van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1868, 196-
219 (P.C. Molhuysen); ib., 1870, 525-554 (J. van Doorninck).
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streektaal. Geografisch beperkte de TAK zich tot een derde van Overijssels grondgebied:
Twente. Bovendien kende hij een duidelijke rooms-katholieke signatuur. De OA had die niet
en was algemeen provinciaal. De latere dialectvorser Bezoen (zie p. 77) schreef in het voor-
woord van de zeventigste jaargang, in 1949: “Al die jaren hebben de kinderen van Twente
hun neuzen tegen de ramen der boekwinkels gedrukt als in de korte midwinterdagen dat
boekje daar weer lag dat in zijn altijd eendere lichtbruine omslag het geheim van ongekende
rijmen en zoekplaatjes en raadsels verborg”.71 Over de TAK verscheen in 1985/86 een zeer
informatieve en lezenswaardige studie van Jurjen van der Kooi.72

Tussen 1884 en 1894 verscheen bovendien de Volks-Almanak voor Enschede en Lonneker.
Die werd gedrukt door J. ten Cate Bzn. Het bleef bij tien jaargangen.

1.1.2 Geschiedschrijving, volkskunde, taalkunde: Weeling - Sloet tot Olthuys - Geerdink
- Hattink - Gallée

Wie de cultuur van het eigen gewest wil versterken moet kennis nemen van de gang van dat
gewest en die cultuur door de tijd. Die moet de historie bestuderen. En de kennis ervan ver-
meerderen bij zijn streekgenoten. Er moeten kortom geschiedenisboeken over de streek ge-
schreven worden. Dit nu was geen eenvoudige zaak, want het gebied van de regionale ge-
schiedschrijving lag voor een groot deel nog braak. Er waren in het verleden wel enige  stu-
dies verschenen over bepaalde aspecten van de Twentse samenleving, bij voorbeeld Over-
ijsselsche gedenkstukken van de vooraanstaande Oldenzaalse patriot en rechtsgeleerde mr. Jan
Willem Racer (1736-1816)73, maar dit werk gold meer de rechtsgeschiedenis, waarin toch
vooral slechts juridisch geschoolden belang stelden. De intentie van schrijvers als Sloet tot
Olthuys, Benthem en later van Röring, Snuif en Ter Kuile was een andere. Zij wilden de
streekgenoten deelgenoot maken van hun kennis van Twente, opdat hun liefde tot het gewest
mocht groeien. Zij waren, in een andere zin dan Racer, Twentse patriotten. In mindere mate
gold dit voor een oudere generatie geschiedschrijvers, die van de OA. In de eerste jaargang
kwamen meteen al de belangrijkste aandachtsvelden van de OA aan de orde. Molhuysen
opende de reeks artikelen met een ‘Levensberigt van St. Lebuinus’.74 Hij maakte gewag van
de Saksische afstamming van de Overijsselaars. Hij beriep zich daarbij op oude historische
bronnen, Hucbaldus en Altfridus. Ook andere redenen maakten de Saksische afstamming voor
hem zeer waarschijnlijk. Hij doelde, blijkens een voetnoot, op het gebruik van het Saksische
recht in Overijssel en de Graafschap Zutphen. Het argument ontleende hij aan Racer.75 Ook
Van Doorninck bevestigde in zijn ‘Proeve ter zamenknooping van het begin der Overijssel-
sche historie met de algemeene geschiedenis’ de Saksische afstamming van de inwoners van
deze provincie.76  Zijn opstel ‘Denkbeelden over de opkomst van bevolking en nijverheid ten
plattenlande in Overijssel’ in de OA voor 1837 bevatte zelfs een uitvouwbare kaart waarop het
woongebied der Saksen was ingetekend.77

Het denkbeeld van de Saksische afstamming hadden Overijsselaars ten dele te danken/wijten
aan Friese taalgeleerden, Halbertsma voorop:
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systematische geschiedenis, maar is een belangrijke bronnenstudie.
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76 Van Doorninck 1836, 84-112.
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Als romanticus projecteerde hij zijn Fries bewustzijn in het Germaanse verleden en zocht hij in de Friese ‘stam’
de grond van zijn bestaan. Hij was als Fries om zo te zeggen van oude adel, maar ieder die van oude adel is,
zoekt graag omgang met zijns gelijken. Waren er in Nederland geen Franken en Saksen meer, waarmee hij in
zijn verbeelding kon verkeren? Zij waren, voor wie ze vinden wou, niet moeilijk te vinden. Enkele middeleeuw-
se historische gegevens lieten zich geredelijk zo interpreteren, dat er ten oosten van de IJssel Saksen hadden
gewoond. Het Overijssels was dus Saksisch.78

Ook JAN WEELING (1786-1862), rector van het Oldenzaalse gymnasium, schreef over de Sak-
sische afstamming in de almanak voor 1837.79 Hij kon het Saksisch-worden van Twente ta-
melijk nauwkeurig vaststellen. Dat moest kort na 805 gebeurd zijn, aangezien de Saksers zich
toen keerden tegen hun vroegere bondgenoten, de Franken. Om hun gebied beter te kunnen
verdedigen zouden ze Twente hebben veroverd. De gevolgen daarvan waren nog te horen
“aan de Saksische dialectwijziging onzer Overijsselsche spraak”.80 De almanakschrijvers
haakten met hun ideeën over de Saksische stamindeling en het Saksisch zijn van Overijssel en
Twente echter ook bij oudere opvattingen aan. Reeds Melis Stoke aan het einde van de der-
tiende eeuw noemde in zijn Rijmkroniek al het land ten westen van Nijmegen, van de Schelde
tot de ‘Lavecen’ - de Elbe, of misschien de Lauwers - ‘Nederzassen’. In zijn eigen tijd zouden
Nederzassen ‘Vriezen’ worden genoemd. Die naam zou van de Romeinen komen die het een
koud land vonden. De rijmkroniek vermeldde onder andere ook dat Willibrord een Engelsman
was, de Friese taal machtig, want het was algemeen bekend dat de Engelsen van de Nederzas-
sen afstamden. Melis Stoke steunde met zijn opvattingen op het veel oudere werk van Beda
Venerabilis. Waarom Stoke de Antiqui Saxones uit Bedas Historia Ecclesiastica Nederzassen
noemde en waarom hij ze gelijkschakelde met de Friezen werd niet duidelijk. Maar hoe dan
ook: zijn mening werd algemeen aanvaard en heeft de historische literatuur tot ver in de acht-
tiende eeuw bepaald.

Daarna begon een nieuwe periode waarin behalve historische argumenten ook die uit de
hulpwetenschappen werden genoemd. Bernard Hendrik Slicher van Bath (1910) liet die peri-
ode beginnen met de publicaties van Racer.81 Racer was beïnvloed door de Duitse historicus
Jung die in zijn Historia antiquissimae comitatus Benthemiensis onder meer stelde dat Dren-
the en Twente een onderdeel van de Saksische gouw Westfalen vormden. In het eerste deel
van zijn Gedenkstukken beargumenteerde de Oldenzaalse rechtshistoricus eveneens dat
Twente een deel van het Westfaalse Saksen was geweest. Het gebruik van de Saksenspiegel -
een dertiende-eeuwse in Oostfalen ontstane verzameling van rechts-gewoonten -  bracht hem
daartoe, alsmede het feit dat in de vijftiende eeuw het Sticht Utrecht onder Westfalen werd
gesteld én het voorkomen van marken in Oost-Nederland.

Na de algemene inzinking onder de Franse overheersing en de tijd van uitputting daarna tot
1830 deden de invloeden van de Romantiek zich meer en meer gelden. Slicher van Bath ver-
baasde zich over de overdreven betekenis, welke men toen aan de Germaanse stammen
hechtte: “Soms lijkt het wel, dat het een kwestie van mode of standing is: iedere volksgroep
moet nu eenmaal tot een stam behoren”.82 De derde periode, vanaf 1870, die Slicher van Bath
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80 Weeling 1837, 23.
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Mensch en land in de Middeleeuwen  (2 dln, 1945), een nederzettingsgeschiedenis van oostelijk Neder-
land. Hij was van 1946 tot 1948 rijksarchivaris van Overijssel, van 1948 tot 1956 hoogleraar te Gronin-
gen en van 1956 tot 1972 hoogleraar te Wageningen. Van 1972 tot 1975 bekleedde hij de functie van
directeur van het  Interuniversitaire Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika te Am-
sterdam. En van 1976 tot 1981 was hij bijzonder hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis
van Latijns-Amerika te Leiden.

82 Ibidem, 161-162.
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onderscheidde werd gekenmerkt door het overheersen van de hulpwetenschappen. Na de
overschatting van de betekenis der stammen, probeerden onderzoekers argumenten te vinden
voor het Saksisch-zijn van Oost-Nederland in hun disciplines zelf; de rechtswetenschap op het
gebied van het middeleeuwse recht, de taalwetenschap op het gebied van de streektalen en
hun begrenzing, enzovoort. De Fries Johan Winkler (1840-1916) was de eerste die de geza-
menlijke Nederlandse dialecten overzag. Hij verdeelde ze in Friese, Frankische en Saksische.
Sporen van de oude stamindeling meende hij terug te kunnen vinden bij de oorspronkelijke
plattelandsbewoners. Hij ‘kende’ en beschreef hun lichamelijke en geestelijke stam- of ras-
kenmerken. In zijn Algemeen Nederduits en Fries dialecticon van 1874 bracht hij een over-
weldigende hoeveelheid materiaal en bewijsstukken bijeen die - zo leek het - voorgoed de
driedeling van Nederland in een Fries, een Frankisch en een Saksisch deel rechtvaardigden.
Voor latere vorsers als Gallée en Jos. Schrijnen die trachtten aan de hand van de hulpweten-
schappen  tot een over- koepelende visie te komen, was de driedeling van het Nederlandse
volk zo’n vaststaand feit - dogma bijna - dat iedere twijfel en elk onderzoek overbodig
scheen.

Bij de Saksische afstamming hoorde ook een Saksenaard, die was te kennen uit bestude-
ring van het volkskarakter. Ook dat onderwerp vond men terug in de OA. Halbertsma schreef
in een beschouwing over de Twentse industrie in de OA van 1837 over het Twentse volkska-
rakter van: “taai geduld, een langzaam wikkend overleg, spaarzaamheid en een ijzerhard li-
chaam” en verder over “tevredenheid, of liever: ingenomenheid met het hunne, zonder veel
geneigdheid tot de overneming van nieuwe begrippen en inrichtingen”. Hij schreef over
“zwijgende stugheid en naïeve onbeschaafdheid, van suffende onderwerping en alle groten
braverende oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid”.83 Enkele van de genoemde karakter-
trekken zullen we steeds weer zien vermeld door diegenen die een poging wagen om het
volkskarakter in het oosten van Overijssel te schetsen. Bij een volgende generatie historici is
de geschiedkundige belangstelling meer vermengd, zo lijkt het, met streekliefde. Bij de een
wel meer dan bij de ander. Doel is niet alleen het verleden te kennen, maar ook liefde aan te
kweken voor de regio.

MR. BARTHOLOMEUS WILLEM ANNE ELISA BARON SLOET TOT OLTHUYS (1808-1884)
was onder meer een tijdlang burgemeester van Hengelo en lid van de Tweede Kamer. In zijn
Hengelose tijd ontlook zijn interesse voor de geschiedenis en de sagenwereld van Twente. Hij
schreef er wel gedichten over. In de Nederlandstalige bundel Herfstdraden, uitgegeven in
1873, kwam de omdichting  ‘Elske in de wiven-Belter’ voor.84 Om de couleur locale beter te
benadrukken maakte de dichter daarin mede gebruik van Twents idioom. De woorden die
nogal afweken van het algemene Nederlands zette hij in een lijst en hij verklaarde ze voor de
lezers. Sloets bijdragen vindt men in diverse almanakken, ook in de OA. Voor hem was
Twente het oerland waarvoor de historicus, wilde hij de berichten van Tacitus over onze
Germaanse voorouders begrijpen, een tijdlang zijn studeerkamer moest verlaten, om te mid-
den van de heide en de boerschappen te zien waarover de antieke schrijver het had. Zowat
alles was er sinds die dagen - naar Sloets oordeel - hetzelfde gebleven. Hij achtte het zelfs
waarschijnlijk dat Tacitus in zijn De moribus Germanorum  juist de zeden en gewoonten van
de volkeren die in Twente en Westfalen woonden voor ogen had gehad.85 Natuurlijk was ook
hij aanhanger van de Saksische afstamming van de Twentenaren.86 Sloet was overigens geen
kritiekloze bewonderaar van alle streekeigenaardigheden. Integendeel. Voor de bouwkunst,
nog als in de dagen van de antieke schrijver, had hij niets dan misprijzen over:
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Gij zult de boerenerven, evenals Tacitus, buiten alle keurigheid en smaak vinden (citra speciem aut delectatio-
nem) als gij de onmatig hooge en spitse daken over de lage muren ziet hangen: welke soort van daken met de
houten voorgevels het onderscheidend kenmerk der oud-Germaansche bouworde uitmaken en niet alleen op het
platteland, maar ook in de steden van Twente eene mismaakte rol spelen.87

Sloets’ tijdgenoot, pastoor JOHANNES GEERDINK (1803-1879) uit Vasse, wijdde zich naast
zijn herderlijke taak aan een andere grote passie: de streekgeschiedenis. Na zijn gymnasiale
studie te Meppen en zijn wijdingen te Munster in 1826 werd hij als kapelaan te Ootmarsum
aangesteld. Van 1831 tot 1837 was hij pastoor te Vasse en vanaf dat laatste jaar pastoor van
De Lutte. Vele decennia stond zijn pen in dienst van de streekhistorie. Naast de grote paro-
chiekroniek, waarmee hij in 1845 begon, is vooral van belang zijn verzamelwerk Eenige bij-
dragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en het aartspriesterschap Twenthe (1895),
een dikke pil van meerdere honderden bladzijden. Het werk is verdeeld in drie hoofdstukken
met bijlagen: de geschiedenis van Twente in het algemeen, de parochies van Twente en de
Graafschap Lingen. Geerdink heeft veel bronnen onderzocht. Ze zijn hem onder andere be-
zorgd door Mgr. Van Heukelum, de stichter van het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht
en het St. Bernulfusgilde en door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. A.J. Schaepman - oom
van ‘den doctor’- die Geerdink aanmoedigde en de wens uitsprak dat hem gezondheid, lust en
kracht mochten bij blijven om zijn arbeid voort te zetten en met Gods hulp te voltooien.88  Uit
Geerdinks relaas spreekt een grote betrokkenheid bij de gang van zijn regio door de tijd en
door zijn speurwerk bleef veel kennis bewaard. Hij schreef onder andere gepassioneerd over
de teruggave van een aantal parochiekerken aan de katholieken onder Lodewijk   Napoleon.
De informatie had hij van streekgenoten en ooggetuigen. Zijn werk werd later uitgegeven
door zijn neef, Egbertus Geerdink (1835-1916) - door Mgr. H.J.A.M. Schaepman ooit bezon-
gen als ‘de zoon van een duizendjarig erf’- pastoor te Vianen. Johannes Geerdinks magnum
opus werd in 1980 herdrukt. Dat Geerdink zijn kracht niet zocht in het isolement  bleek onder
meer uit zijn contact met Hattink uit Tubbergen, een zoon van de reformatie.

MR. REINIER ELIAS HATTINK (1842-1909) was geboren in een geslacht van predikanten en
juristen. Hij speurde ijverig en beschreef met gedegenheid en scherpte de regionale en lokale
geschiedenis, genealogie en rechtsgeschiedenis naast en na zijn drukke werkzaamheden. Hat-
tinks’ grootste ontdekking was het handschrift van de Oldenzaalse jurist en onder meer bur-
gemeester van Ootmarsum Mr. Melchior Winnhof (1500-1585). Dat handschrift gaf Hattink
uit onder de titel Landtrecht der Thwenthe declareert. Het was een bewerking van Melchior
Winhoffs pogingen het recht van het begin der zestiende eeuw in de regio te codificeren.89

Hattink studeerde, nadat hij het gymnasium te Ootmarsum had bezocht, theologie en daarna
rechtsgeleerdheid te Leiden. Hij promoveerde in 1864 en vestigde zich te Almelo waar hij een
zeer drukke rechtspraktijk uitoefende. In 1896 werd hij er agent van de Nederlandsche Bank.
Jarenlang was hij voorzitter van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis. Meer volkskundig van aard is het uitvoerige opstel in de OA van 1845 van G.
Benthem, een schoolmeester uit Markelo: ‘Beschrijving van de thans nog in gebruik zijnde
feesten of malen, onder de landlieden in de gemeente Markelo, bij gelegenheid van doop, hu-
welijk en begraving’. Dit opstel bood een uitgebreide schets van allerlei in zijn tijd nog zwang
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de landbrief van 1365 van bisschop Jan van Vernenburg, waarin alle rechten en plichten van de Twen-
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zijnde plattelandsgewoonten tijdens hoogtijdagen die tot ver in de twintigste eeuw hun be-
staan wisten te rekken.90

Een opmerkelijke rol in de opleving van de belangstelling voor de taal en cultuur van Oost-
Nederland zou JOHAN HENDRIK GALLÉE (1847-1908) spelen. Deze in Vorden geboren taal-
geleerde was, sinds 1876, de eerste hoogleraar in de Germanistiek en het Sanskriet te Utrecht.
Hij werkte er met de fysioloog H. Zwaardemaker samen op het gebied van de experimentele
fonetiek. Van jongs af  was de burgemeesterszoon geïnteresseerd in het raadsel van de her-
komst van de Saksische dialecten. Als student schreef hij schetsen in zijn eigen Achterhoeks.
Het ging om ‘Twee präotjes van ’t volk’: ‘De bebbenbek’ (vrouwengek) en ‘Het verhaal van
schèle Guurte’. Beide dateren uit 1870. Alles wat de cultuur van Oost-Nederland aanging
boeide hem boven mate en ging hem aan het hart. Gallée promoveerde in 1873 en drie jaar
later werd hij lid van de Verein für niederdeutsche Sprachforschung. Het lidmaatschap verried
zijn belangstelling voor de grensdialecten en hun onderlinge samenhang. Jarenlang speurde
hij naar materiaal voor een Woordenboek van het Geldersch-Overijsselsch dialect dat ten-
slotte in 1895 zou verschijnen. Reeds in 1882 verscheen er een deel van in Onze Volkstaal,
jaargang I, getiteld: ‘Woordenlijst van de Taal, welke in de Saksische streken van Nederland
gesproken wordt’. In 1891 was zijn Altsächsische Grammatik  verschenen.91 Aanvankelijk
ging Gallées aandacht vooral uit naar klederdrachten en typische streekgewoonten, omdat hij
dacht uit de verspreiding daarvan wat te kunnen leren over de woonplaatsen der Saksen. Later
probeerde hij dienaangaande beter onderricht te worden door het bestuderen van oude boerde-
rijtypen. Bij het vastleggen daarvan, met  tekenpen en  fotocamera stak hij bij vele platte-
landsbewoners de benen onder de tafel en sprak hij, waar het maar even ging, zijn Vordens
dialect. Gallée betoonde zich al fietsend, pratend en onderzoekend alles behalve een kamer-
geleerde. Hij zou in de nieuwe eeuw nog een belangrijk initiatief ontplooien. Gallée zou zijn
liefde voor cultuur en taal van Oost-Nederland aan anderen overdragen.92

1.2  STREEKTAAL

1.2.1  Stukjes en beetjes
1.2.1.1 Blijdenstein - Behrns - Helderman - De Thouars - Smelt - Van Wechel - Ballot

In Twente was het dus Blijdenstein die voor het eerst een Twentstalig gedicht publiceerde.
Hij was niet van de minste der Twentse families, deze Blijdenstein, oudste zoon van J.B. Blij-
denstein, die een vooraanstaande rol gespeeld had ten tijde van de Bataafse Republiek en later
maire (in 1810) en nog even later de eerste soloburgemeester van Enschede werd (van 1813
tot 1818). In huize Blijdenstein, waar zelfs koning Lodewijk Napoleon ontvangen was, bezat
men een zeer uitgebreide ‘boekery’ met banden in velerlei talen.93 Daaronder ook Die Platt-
deutschen Bielfeld Briefe. De maire noteerde voor zichzelf wel Twentse woorden en af en toe
schreef hij een stukje in zijn moedertaal in een van zijn brieven.94 De thuistaal bij de Twentse
fabriqueurs en de latere fabrikanten was en bleef nog generaties lang het Twents. Deze tekst-
fragmenten zijn daarmee de oudste schriftelijke overleveringen die bewust in de volkstaal, het

                                                
90 Benthem 1845, 145-175.
91 Altsächsische Grammatik. Halle 1891: Niemeyer. 2e oplage. 1910. 3e oplage. Tübingen 1993: Niemey-

er.
92 Onder andere aan P. Fijnvandraat die in 1924 de eerste Utrechtse hoogleraar in het Engels werd en die

een klankleer van het Deventers had geschreven.
93 Elderink 1923,  205.
94 Ibidem, 42. Bijvoorbeeld in een brief aan zijn schoonvader en zwager van 1 januari 1780.
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moderne Twents, geschreven zijn. Toch is het niet ongebruikelijk dat men de Twentse litera-
tuur met het ‘Brulf’teleed’ van Benjamin Willem laat beginnen. Daar is veel voor te zeggen.
De tekstfragmenten van J.B. Blijdenstein waren als privé-correspondentie bedoeld, hij had
niet de intentie om er mee in de openbaarheid te treden. Dat was nu juist wel het geval met het
gedicht van de zoon, dat ongetwijfeld zal zijn voorgedragen.

Voorlopig liep het niet storm rond het schriftelijk gebruik van de ‘modersproake’ (letterlijk:
moedertaal, ‘modersproake’, is echter ook bedoeld als een geuzenwoord). Dat behoeft geens-
zins te verbazen: het deel van de elite dat van elders kwam beheerste de taal niet en het over-
grote deel van de bevolking die zwoegde op de schrale zandgronden en trachtte het hoofd
boven water te houden in de nog kleine steden en dorpen had waarachtig wel wat anders te
doen dan zijn pen proberen in een taal die geen schrijftraditie meer kende en geen schriftre-
gels. Al sedert de zeventiende eeuw was het Nedersaksisch als schrijftaal op de terugtocht en
grotendeels vervangen door het Hollands. Hier en daar treft men nog opschriften aan in de
ondergesneeuwde volkstaal, bijvoorbeeld op ‘nienduurbalken’ van boerderijen of in marke-
boeken.95 Maar de taal leefde voort bij het volk. De term volk moet hier breed worden opge-
vat, uit het befaamde dagboek van de predikantsvrouw Aleida Leurink (1682-1755), een
vrouw van aanzien, bleek hoe moeizaam de schrijfster zich van haar dagelijkse omgangstaal
kon losmaken.

20 Meert 1736. Pipe stel dik vroren helder Zuid wint. N.B. So kout en schra voorjaar datse een maant na Mey de
koeien nog haksel sniden mosten en geen gras was, ja de koeien honger in de weiden lijden mosten, daarom
1736 geene heel vette Mastebroker en Groninger beeste quamen, binnen weing vet was.96

Het schrijven in de volkstaal  bleef echter  ‘Spielerei’, waaraan slechts enkelen  genoegen
beleefden. De OA van 1837 bevatte naast een gedichtje van eigen hand genaamd ‘Fier’ een
bewerking van een gedicht van Ludwig Uhland van de hand van JOHANNES HENRICUS
BEHRNS (1803-1883), geboortig uit Enschede. Het droeg de titel ‘Leed van ‘nen olden bèd-
delman’ en het was een typisch romantisch gedicht vol zelfbeklag.97  Behrns, een echte taal-
geleerde, werd de eerste wetenschappelijke onderzoeker van het Twents. Hij werd uit Duitse
ouders geboren die zich wegens familieomstandigheden in Nederland hadden gevestigd. Men
weet niet of hij de Latijnse school in zijn geboorteplaats bezocht, want zijn ouders waren niet
bemiddeld. Johannes Henricus studeerde voor onderwijzer. In 1820 of 1821 werd hij tot hulp-
onderwijzer te Oldenzaal aangesteld aan de school van J. Helderman, die ook lector aan de
Latijnse school was, en in de armenschool gaf Behrns onderricht in het Frans, Engels en
Duits. Als onderwijzer stond hij zeer gunstig bekend en in 1828 werd hij benoemd  tot lector
voor het onderwijs in de nieuwere talen aan het Atheneum te Franeker. In 1839 schreef hij
Over de Twentsche vocalen en klankwijzigingen en leidde zijn betoog in dat werk in met een
verontschuldiging:

Ofschoon eenigen het welligt nutteloos achten aan eene dergelijke bezigheid den tijd te besteden of het zelfs
belagchelijk vinden een dialect als dat van Twenthe eener opzettelijke nasporing waardig te keuren, zullen zeker
anderen daarover gunstiger denken.98

De merkwaardige gewoonte zich te excuseren voor het gebruik of de bestudering van het
Twents nam hiermee een aanvang. De studie van de streektalen prikkelde de taalkundige be-

                                                
95 Ter Kuile 1936, 210-219.
96 Van Deinse 1922, 55-94 aanhaling van delen uit het dagboek van Aleida Leurink.
97 OA 1837, ‘Fier’: 216,  en ‘Het leed van ‘nen olden bèddelman’: 214-215.
98 Behrns 1839, inleiding.
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langstelling en kon die verdiepen. Het lag niet in de bedoeling de streektaal verder te ontwik-
kelen. Zó dacht Weeling er over: “de beschaafde Nederlandse schrijftaal en de vormen waar-
uit zij geboren was, wogen wel tegen elkaar op”. Het Nederlands achtte hij beschaafder, de
streektalen hadden een grotere etymologische waarde. “Men kan zeggen, dat beide tot elkan-
der staan, gelijk een prachtig gebouw staat tot de grondvesten, waarop hetzelve rust”. Bij hem
was de belangstelling voor de streektaal een oudheidkundige. Meer niet: “Doch trachten wij
ook […] onze gewestelijke spraakvorm geenszins tot de rang ener heersende schrijftaal op te
voeren en de bestaande algemene schrijftaal van de troon te stoten, op welke zij zo glansrijk
schittert: ene poging die in der daad de grootste ondankbaarheid verraden en ene proeve van
nodeloze arbeid opleveren zoude.” Hij zag de streektalen voornamelijk als stenensjouwers
voor het gebouw van de algemene Nederlandse taal: “Gelijk de delen van ene welgeordende
staat tot de instandhouding en de bloei moeten medewerken, zo moeten ook de gewestenlijke
spraakvormen het hunne toebrengen om de algemene schrijftaal der natie, in hare verheven
werkkring, waar zij zulks vermogen, te ondersteunen en in waarde te doen toenemen.”99

Hij was de enige niet die er zo over dacht. T.W. van Marle, die af en toe in het Sallands
schreef in de OA, b.v. in 1839 merkte in een voetnoot op: “Het spreekt vanzelf, dat de Hol-
landsche taal door gansch Nederland behoort te worden aangenomen […] zonder er aan te
verhaspelen of te verknoeijen.” Het Nederlands rukte op. Hij meldde daar tevreden over: “Het
Hollandsch maakt ook hier in Overijssel, zoo wel als noord- en zuidwaarts van ons, van jaar
tot jaar meer conquêtes.”100 Sloet tot Olthuys vond de Twentse spraak ook vooral van belang
als Fundgrube voor oude, verouderde taalvormen.101 Anderen zullen  gunstiger over de taal
gedacht hebben. JOHAN HELDERMAN (1780-1852) uit Oldenzaal (overigens een geboren
Rotterdammer) bijvoorbeeld die in 1840 ‘Overijsselsche en Twentsche Woorden en Uitdruk-
kingen’  publiceerde, schreef dat het Twents en het Overijssels niet alleen grotelijks van het
Nederlands verschillen, en dat iemand uit Amsterdam, Utrecht enz, die voor de eerste keer
Twents hoort de taal voor Hoogduits houdt, maar meende dat zo iemand:

wanneer hij onbevooroordeeld is, en op uitspraak en woorden, op derzelver vervoeging en beteekenis oplettend
acht geeft niet zal zeggen ‘het is een lomp patois’: neen, hij zal, indien hij eenige taalkennis bezit, klanken aan-
treffen, die eene zuivere beteekenis, en woorden en gezegden hooren, die eenen diepen zin en iets eigenaardigs
hebben.102

                                                
99 Weeling 1838, 3. Deze opmerking relativeert de woorden van de latere taalonderzoeker Heeroma die

stelde: “De Romantiek had een heel andere visie op de dialecten en zag ze niet als dienstknechten van
de algemene cultuurtaal, maar als tegenspelers met een eigen wezen en waarde, niet als opperlieden die
stenen moesten aansjouwen voor de opbouw van de grote koningspyramide der classicistische taalcul-
tuur”. Heeroma 1956, 3.  Jan Weeling  kwam uit een - onbemiddeld - burgemeestersgezin uit Oldenzaal.
Weeling was aanvankelijk  huisonderwijzer, eerst bij de vooraanstaande patriottenfamilie Aufmorth te
Goor, later bij graaf Schimmelpenninck (de voormalige raadspensionaris) in Diepenheim. In 1822 werd
hij benoemd tot rector van de Latijnse School te Oldenzaal. Bezoen maakte een uitgebreide aantekening
over Weeling in zijn Idioticon  Tubantum. Zie bijlage 2.

100 Van Marle 1838, 285.
101 Sloet tot Olthuys 1838, 138-139 “Is het u om taalkennis te doen, luister dan scherp toe! Vele klanken,

wier beduidenis elders, sinds eeuwen veranderd en gewijzigd is, hoort men hier in de eerste en zuivere
beteekenis, andere  daarentegen zijn in het nederduitsch verloren gegaan, en kan men alleen in het
hooge Noorden terugvinden,  kortom, hier is een rijkdom, welken HUYDECOPER en BILDERDIJK
niet kenden, maar waarvan GROTIUS de waarde wist te schatten en maak u aan geen voorbarig oordeel
schuldig, door al wat u hier vreemd in de ooren klinkt, voor barbaarsche provincialismen te houden!”
138-139.

102 Helderman 1840, 15.
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Helderman was griffier bij het kantongerecht en leraar aan de latijnse school, na 1844 stede-
lijk gymnasium, waarvan Weeling de rector was. Hij hoorde tot de kleine - protestantse - bo-
venlaag in deze voor het grootste deel katholieke stad.

GEORGE ANNE CHRISTIAAN WILLEM LE VASSEUR DE COIGNÉE, MARQUIS DE THOUARS
(1807-1850) dichter en pamflettist volgde als dichter op Blijdenstein. Hij was een man met
een wonderlijke levensloop. Romanticus en lastpost pur sang, net als Willem Bilderdijk die
hij hogelijk bewonderde. De Thouars was geboren op Beugelskamp bij Denekamp. Hij kwam
uit een adellijk officiersgeslacht dat financieel betere dagen gekend had. In zijn jeugd werd hij
page aan het hof van koning Willem I, waar hij prat ging op zijn hoge titel en waar hij liefde
opvatte voor ‘s konings jongste dochter, prinses Marianne, “wier onmaatschappelijk gedrag
hij deelde”.103 Deze edelman had een gevoelige natuur. Hij sloeg zich - soms letterlijk - op een
vreemde manier door het leven, gehuld in alcoholische nevelen. Behalve door Bilderdijk liet
hij zich inspireren door Duitse dichters - officieren als Karl Theodor Körner (1791-1813) en
Heinrich Joseph von Collin (1772-1811) die in de strijd tegen Napoleon sneuvelden. Hoog-
dravend en emotioneel was zijn Nederlandstalige dichtbundel Tafereel van den ramp in Ne-
derland die in 1825 verscheen, de schrijver was pas achttien jaren oud.104 Hij werd wegens
zijn onhoudbare gedrag van het hof verwijderd en zocht zijn carrière, behalve in het dichten,
verder in het leger. Tot zijn teleurstelling kreeg hij slechts de rang van sergeant.  Daarom be-
stookte hij de koning met brieven met ‘opgewonden betuigingen van liefde en gehechtheid
aan zijnen vorst’. Deze bewerkstelligden zijn bevordering tot luitenant. Plichtsverzuim en
onderhorigheid aan een andere  koning, de alcohol, verstoorden verder opklimmen in de le-
gerhiërarchie. Meer nog: hij werd uit de dienst ontslagen en belandde berooid bij zijn moeder
in Heemse, onder Coevorden, die er in ‘diepe noodlijdendheid verzuchtte’. Zijn onstuimig
gemoed was nog in het geheel niet uitgewoed. Hij schreef beledigende stukken in De Burger
en de Zierikzeesche Nieuwsbode die hem gevangenschap zouden opleveren.105 Om daaraan te
ontkomen vluchtte hij de grens over naar het Bentheimse. Daar, in een boerderijtje, blies de
poèt maudit, geheel aan lagerwal geraakt, zijn laatste adem uit. Merkwaardig in tegenspraak
met des dichters gezwollen stijl waar het gaat om zijn Nederlandstalige werk, staan zijn twee
lange Twentse gedichten. Ze zijn heel direct van taal en daarom nog goed te lezen. Het zijn de
‘Soamen-sproake tusschen Geert en Luuks an de Rammelbeke tusschen Dennekamp en Not-
hoorne’ en zijn ‘Breef van Swooflings Hinte oet Amsterdam an zien volk in De Lutte biej
Oldenzel’.106 De laatste een ‘keukenmeiden’-brief waarin, naar goed romantische gewoonte,
de verdorvenheid van de stad tegenover de landelijke eenvoud en deugdzaamheid wordt ge-
zet. De Thouars schreef er zelf een ‘Opheldering’ bij. De gedichten stamden uit respectieve-
lijk 1838 en 1839. Ze zijn gepubliceerd in de OA van respectievelijk 1839 en 1840. De dichter
woonde toen al in Heemse. Onder invloed van de Coevorder kring  had hij, zo schreef Her-
man Doedens, zich “(tijdelijk) van Bilderdijk en de Duitse romantiek […] bekeerd tot de ge-
westelijke verheerlijking, die zich breed zal maken in dialectpoëzie en streekroman”.107 De
gedichten dragen de sporen van zijn verblijf in het Drentse. Hij hoorde daar tot de kring rond
Dubbeld Hemsig van der Scheer (1791-1859), de zogenoemde Podagristen. Van der Scheer
                                                
103 Doedens 1971, 11.
104 De dichter bezingt daarin de watersnoden in verschillende delen van het land in dat jaar. Een  bibliogra-

fie van  De Thouars vindt men in Doedens 1971.
105 De Thouars had in dit blad J. Bruins, kantonrechter te Ommen en J.E. Bruins, kandidaat-notaris te Rot-

terdam, zijn zoon, beticht van allerelei malversaties. Hij zag in de beide heren de belichaming van een
corrupte en malicieuze overheid. De Burger, 5-8-1846, 16-9-1846, 1-10-1846, 28-10-1846 en 9-9-1846
en de Zierikzeesche Nieuwsbode van 1-10-1846.

106 Respectievelijk OA 1839, 270-277 en OA 1840 128-141.
107 Doedens 1967, 75.
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gaf enige Nederlandstalige gedichten van De Thouars uit en publiceerde er twee in de Drent-
sche Volksalmanak van respectievelijk 1843 en 1849.108

De OA bevatte in 1842 een ‘Breef van nen ingezjattenen van t Vriezenvjenne’.109 Het proza-
stuk was van de hand van HENDRIK SMELT (1798-1873) die, geboortig uit Vriezenveen, “een
zeer bekende en geachte persoonlijkheid [...] op godsdienstig zowel als maatschappelijk ge-
bied in Enschede en omstreken en vooral in Lonneker”, werd.110 Hij was er aanvankelijk cate-
chiseermeester. Hij wist deze functie te combineren met die van fabriqueur. Een niet alle-
daagse symbiose. Later werd hij lid van de Enschedese gemeenteraad en zelfs wethouder.
Eens werd hem, volgens Van Deinse, in deze functie per brief gevraagd niet op klompen te
verschijnen, toen hij voor minister Thorbecke een toespraak moest houden.111 In augustus
1868 schreef hij als vrijzinnig protestant Staaltjes van modern ‘ongeloof’ ter overweging ge-
geven aan de Orthodox-‘Geloovigen’ in de Hervormde Gemeente te Enschede.112 Smelt was
een gelegenheidsdichter in de beste betekenis van dat woord. “Zingen, dichten was mijn lust”,
moet hij in een zijner laatste gedichten uitgezongen hebben. Maar dichterlijke woorden vloei-
den bij hem alleen in het Nederlands uit de pen. Wel werd hij de eerste die een stuk Twentse
prozatekst het licht liet zien.

Zo in de loop der tijd waren er meer personen die een stukje, altijd in dichtvorm, in het
Twents publiceerden. Veel van die stukken zullen wel zijn voorgedragen en de dichters zullen
er wel succes mee gehad hebben. We vervolgen ons betoog en trekken een - dunne - lijn van
persoon naar persoon, om zo enige duidelijkheid te verkrijgen in de schets van zorg om het
cultureel eigene en diepte en achtergrond te geven aan het toneel waarop de regionalisten van
de twintigste eeuw hun rol speelden.

Van de predikantenzoon ADRIANUS JOHANNES SCHEIJ (1811-1845)  stond in de OA voor
1842 ‘Nen stuksken op sien Hoksebargs’ dat later ook werd afgedrukt in de grote verzamel-
bundel Van de Schelde tot de Weichsel.113  Het dateerde van december 1840. Scheij had zijn
kandidaats theologie. De studie zou hij niet afmaken: hij stierf toen hij 34 jaar was. Van Lam-
bert ter Brake was in 1845 (in de OA) het ‘Gesprak tusschen ennige vente, waver den vueri-
gen aovend biëwaond spinnemaol’ in de taal van Vriezenveen.

AALDRIK VAN WECHEL, beroepsmilitair, werd in 1803 geboren te Voorst. Van zijn hand is
‘De loteling’ een verhalend gedicht “in den Twentschen tongval” in het Archief voor Neder-
landsche taalkunde.114 Van Wechel trad in 1822 als luitenant in dienst, werd in 1836 eerste
luitenant. Hij was vanaf 1850 kapitein en plaatselijk adjudant te Nijmegen en werd in 1857
gepensioneerd als kapitein, plaatselijk adjudant te Naarden.115 Het gedicht dat vóór 1850 is
vervaardigd bestaat uit niet minder dan 73 vierregelige coupletten.116 Bezoen schreef er in zijn
niet gepubliceerd Idioticon Tubantum over, na eerst zes coupletten te hebben overgeschreven:

Op deze traditionele en humorloze wijze gaat het verhaal verder: de troep marcheert over Meppel, Steenwijk,
Heerenveen (waar de ‘röze wängskes, zachte as sits, en moäije bloauwe kikers’ der Friese schonen zijn aandacht

                                                
108 Drentsche Volksalmanak 1843, 281 ‘ Herfstorakel’ en 1849, 128-132 ‘Alst’.
109 Leopold & Leopold 1882, 564-568. Het stuk was eerder al te vinden in Firmenich 1854, 750-753.
110 Van Deinse 1922, 211.
111 Ibidem, 213.
112 Dit volgens Van Deinse 1922, 213.
113 Leopold & Leopold 1882, 549-553 en al eerder in Firmenich 1854, 754-757.
114 Archief voor Nederlandsche taalkunde 1853, 4.
115 Idiot. V, 22.
116 Ibidem dl.IV (1853-1854, 411-420. ‘De Loteling, Verhaal in den Twentschen Tongval: Voetnoot 1

luidt:Van een milicien uit Twenthe, bij zijne thuiskomst  met groot verlof”. Het gedicht zelf is niet ge-
dateerd, maar op p. 421-422 volgen twee bladzijden “Opheldering nopens de Uitspraak en de Beteeke-
nis van enige gewestelijke Woorden en Klanken in ’t voorgaande Stukje”. Ondertekend door A. van
Wechel 1e  luitenant. 3de Reg. Inf.
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trekken) naar Leeuwarden waar zij in de Prins Frederik–kazerne worden ondergebracht en de dreigende regele-
menten van de krijgstucht hun worden voorgelezen. De volgende dag wordt met het opmaken der bedden, het
eerpeljassen, het passen der uniformen doorgebracht en ’s avonds kuiert men wat in de stad, bekijkt het spinhuis
met zijn boeven en de dichter is over de toeschietelijkheid der meisjes, die hem toeknipogen, zo verwonderd en
wantrouwig dat hij in het vervolg ’s avonds zo veel mogelijk thuis blijft. In de eerstvolgende twee maanden
worden zij afgericht in het exerceren, dan volgen de schietoefeningen en de theorie en na 3 maanden is hij klaar:
hij heeft het er zonder straf afgebracht als ieder die goed op zijn zaken past en hij heeft meer ervaring opgedaan
als  anderen, die bij moeders pappot blijven, in 25 jaar.117

Achter het gedicht volgen twee bladzijden met aantekeningen. Daarin komt hij met de opmer-
kelijke bewering: “De vervoeging der werkwoorden is in het Twents toch geheel willekeurig;
veelal wordt het meervoud als enkelvoud en vele ongelijkvl. als gelijkvl. vervoegd”. Veel
begrip voor het Nedersaksisch spreekt er niet uit. Evenmin spreekt dat uit het volgende citaat:
“Wijders zijn er nog vele willekeurige klankverwisselingen, zodat alleen eigen ervaring de
gebruikelijke uitspraak kan doen kennen.” Van Wechel bleek er wel plezier aan te beleven:
“’t Is evenwel niet onaangenaam de schier grenzenloze buigzaamheid onzer taal in de onder-
scheidene dialecten na te gaan.” Voor hem is het Twents dus “een afbuiging van de cultuur-
taal”. Bezoen merkt in dit verband op: “hij heeft Behrns opstel van 1840 stellig niet gelezen”
en noemt “zijn vervelende vers”  een onbetrouwbare bron om het Twents uit de negentiende
eeuw te leren kennen.118 Daarvoor zaten er te veel niet-Twentse woorden in. Waar en wanner
Van Wechel stierf is niet meer te achterhalen: hij verdween in de mist van de historie.

DS. ANTHONIE BALLOT (1836-1871), die van 1864 tot zijn vroege dood in 1871 ‘leraar’ bij
de Doopsgezinde gemeente te Hengelo was, vervaardigde een lijst van woorden die hem, als
Zwollenaar, opvielen. Deze lijst werd  na zijn dood door zijn weduwe aan de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde geschonken en pas veel later in boekvorm gepubliceerd. Dat
was in 1968 bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van boekhandel Broekhuis te Hen-
gelo.119 Bezoen schreef over Ballot:

Hij was een zwak en ziekelijk man die zijn energie verbruikte in de toewijding waarmee hij zeven jaren lang zijn
herderlijke arbeid heeft verricht. Een taalgeleerde stak er bovendien niet in hem, maar hij was ontvankelijk voor
wat hij hoorde en een schrijfboekje heeft hij met preciese hand volgeboekt met al wat hem, op huisbezoek zijn-
de, opmerkelijk voor kwam. Voortdurend zien wij hem, als wij hem lezen, nauwluisterend in de kring der ge-
meenteleden toeven en in huis teruggekeerd verslag maken van het dialect, dat hij gehoord had. En zo groeide
die verzameling aan tot zij een kostelijk beeld gaf van het Hengeloos dier dagen dat van het huidige dialect al
weer aanzienlijk verschilt.120

De Bijdragen tot de Nederlandsche Taalkunde door A. de Jager (Leeuwarden, z.j.) vermelden
op bladzijde 176 nog een poging om de woordenschat van het Overijssels te boek te stellen:

In het Weekblad voor Onderwijs en Opvoeding De Wekker, no 25 dezes jaars wordt een voorstel meegedeeld in
de Vergad. der gewest. Vereeniging Overijssel v.h. Hol. Onderwijzers gen. gedaan door  Baron Sloet tot Old-
huis: [volgt het citaat v.h. voorstel (waarin o.a. Hugo de Groot, Vergelijking der gemenebesten XXV Hfst]
schrijft aan het Overijssels eene krachtige eenvoudigheid toe) om de bouwstoffen voor een woordenboekje v.h.
Overijssels te verzamelen. Er werd een Commissie benoemd met als leden: Sloet en verder: G. Benthem te Mar-
kelo, J.C.G. van Benthem te Hengelo, H. Brink te Lonneker, W. ten Cate te Deventer, A. Jager te Rouveen, J.
Kunst te Vriezenveen, C. Lok te Kampen, J. v. Schreven te Zwolle, A.H. Vierzen te Zwartsluis.121
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118 Ibidem.
119 Ballot, 1968.
120 Idiot. IV, z. pag.
121 De Jager z.j., 176
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De wederwaardigheden van deze commissie zijn mij verder niet bekend. Welke activiteiten er
eventueel ondernomen zijn: ze hebben in ieder geval niet geleid tot een Overijssels woorden-
boek(je). Van Sloets dialectenonderzoek kwam niets terecht. “Hoe kon dit ook bij zulk een
positie der onderwijzers”, verzuchtte Bezoen  bij een overweging over de slechte omstandig-
heden waaronder streektaalonderzoekers in Overijssel hun werk moesten doen.

De sociale positie van J. Helderman, Ballot en wie nog meer is toch wel bedròevend geweest: zij konden alleen
daarom al niet voldoende kennen wat op het gebied hunner studien door anderen al gedaan en gedacht was: geen
wonder als zij in het maniakale waren vervallen  waarvoor hun gezond verstand hun toch bewaard heeft; Hal-
bertsma had dank zij de Friese wetenschap (bibliotheek?) wèl voldoende onderricht en gelegenheid en Behrns
vond dat juist ook in Friesland, maar wat presteerde Swaving in de Achterhoek verder na zijn veelbelovend en
jeugdig debuut? Wat had Heinink niet kunnen worden? 122

Bedoelde Bezoen niet eerder ‘wetenschappelijke’ of ‘financiële positie’ dan ‘sociale positie’?

1.2.1.2  Anderen

Een zekere Jacob ter Meulen (1805-1880) wonende te Vreden in Duitsland, maar geboren in
Enschede, schreef in 1854 een Twentse bijdrage voor het beroemde boek, Germaniens Völ-
kerstimmen. Sammlung der deutschen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Märchen, Volkslie-
der u.s.w.  van de Berlijnse filoloog Johannes Matthias Firmenich.123 In het gedicht ‘An J.M.
Firmenich’ geeft Ter Meulen hoog op van zijn oude taal “Ne ronde zachte taal, zoo züver as
gin een’ die bewaard was gebleven voor een hele stroom Griekse, Latijnse en Franse woorden
en die flink afweek van zowel het Hoogduits als het Nederlands: “En of Y in Berliin, in Leip-
zig of in Dresden, Al wat ik vüür Ouw schriev’ misschien nig ees künt läzen! In Leiden en
den Haag wil ’t my nig bätter gaon. Ze zegt ik bin ‘ne Mof, de künt ze nig verstaon.”
J.Chr. Gewin dichtte in de Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen  voor 1854 ‘Mien meid
(een O....schen boerejongen afgeluisterd’). En zo ging het dóór. Dan hier eens een stukje in
het plat, b.v. in 1855 in het eerste nummer van de Enschedesche Courant, 3 januari, ‘Ho
Graats Mans entiegen kwam, en woar ze do van ekalt hebt’, dan daar weer een stukje.124

G.D.J. Schotel diste een vertelling ‘Gesprek van eenige Twentsche boeren bij gelegenheid
van een huwelijk des graven van Almelo’ op in Oude zeden en gebruiken in Nederland van
1859.
In diezelfde uitgave kan men ook ‘Het vrijen in Twenthe’ van zijn hand aantreffen, een feno-
meen, blijkbaar dat een aparte beschrijving waard geacht werd.125

In de Twentsche Volksalmanak stond een ‘Brief van Grades v. D.B. aan zijne moeder te Los-
ser, uit Stepele (Hoksebèrgen) 10 sept. 1876’. Genoemde Grades beschreef er een reis per
pleziertrein in naar Den Haag. Het stuk telde acht bladzijden. In genoemde media treft men
meestal origineel werk aan, maar soms ook wel eens een vertaling, zoals ‘De köster op en
däupsdag’ van W. Jonker  die het gedicht van 168 versregels “uut ‘t platduutsch in ‘t vjaen-
sche waverzet” heeft in 1878. Het gedicht was een vertaling van Fritz Reuters ‘De Köster up
de Kindelbier’.126

Onder het pseudoniem Patriarch schreef Hendrik Elhorst in de Volksalmanak voor Enschede
en Losser 1887 een vertelling met de titel ‘Drieksken’. Van hem was ook de vertelling ‘Geer-
tru’ (z.p., z.j.). B.W. IJsink, F.R.C. IJsink en J.R. Smeets vervaardigden samen ‘De broed-

                                                
122 Idiot. V, 30.
123 Firmenich 1854, 736-737.
124 Leopold & Leopold 1882, 553-554.
125 Oude zeden en gebruiken in Nederland 1859.
126 Leopold & Leopold 1882, 559-564.
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lachte, zoas ze in Hoksebarge holdene wot’. Het prozastuk verscheen in de al eerder genoem-
de bundel van de neven Leopold.127

1.2.2  Van Wijngaarden en Heinink

Twee platschrijvers lieten meer dan één of slechts enkele stukken in de streektaal na. Het
streektaalwerk van Van Wijngaarden en Heinink kan men  betrekkelijk omvangrijk noemen.
Reden om ze apart te behandelen.
WILLEM JAN CHRISTIAAN VAN WIJNGAARDEN (1818-1882) werkte als schoolmeester in
Rijssen.128 Hij publiceerde in het Nederlands over het Twentse volksleven en had daarbij veel
aandacht voor streekeigenaardigheden. Van Wijngaarden had het gevoel dat hij door over
deze zaken te schrijven vastlegde wat in de toekomst verloren zou gaan. Dat gold het land-
schap: “de thans nog te genieten panorama’s, ze zullen weldra door nieuwerwetsch plantsoen,
of door aanbouw van weverswoningen, die thans als paddestoelen uit den grond oprijzen,
vervangen worden”, maar evenzeer: “de manier van leven, de wijze van handelen, in een
woord de zeden en gewoonten der vaderen op ’t platteland in Twenthe”.129 Daarnaast was het
de streekhistorie die hem inspireerde en behandelstof leverde voor zijn verhalen en schetsen,
zo schreef hij onder meer over ‘Huttenklaas’.130 Daarmee was hij de eerste die het bizarre ver-
haal van de legendarische moordenaar uit Deldeneresch van de wieg tot de galg beschreef. En
hij schreef onder meer ‘Een au-to-da-fé in Twenthe. Anno 1544’, over de verbranding van de
freules van Beckum. De schoolmeester leverde meermalen gelegenheidsgedichten, sommige
uitgesproken grappig, zoals dat ‘Op de verkiezing van de Heer H. J. Van Opstaall, tot lid der
Provinciale Staten van Overijssel, in herstemming tegen den Heer E. Jannink te Goor, op
Dinsdag den 23e Mei 1877’.  De streektaal wendde hij meermalen naast het Nederlands aan,
soms ging hij zelfs in één gedicht van Twents plotseling over op het Nederlands.131  Plaatselij-
ke voorvallen, meest met een humoristische inslag, vormden het decor voor die werken.  Voor
de bloemlezing Van de Schelde tot de Weichsel van Nederlandse en Nederduitse streektalen,
leverde hij twee streektaalbijdragen.132  In 1877 zond hij een bijdrage, ‘Twentsche woorden’,
aan Noord & Zuid, een ‘tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederland-
sche taal- en letterkunde”.133 Als ‘proeve van Twentsch taaleigen’ zond Van Wijngaarden aan
de redactie van Onze Volkstaal een door hem gemaakt Twents bruiloftslied. Het werd in 1882
gepubliceerd. Veel later, in 1955, gaf de Oldheidkamer Riessen Met ‘n oaln Máester biej n
Heard uit, waarin al deze werken te vinden zijn. Van Wijngaarden behoorde tot de beste ken-

                                                
127 Ibidem, 543-548.
128 In ‘Het plan Kruutntoone’  van Belcampo werd Van Wijngaarden ten tonele gebracht als ‘meester Win-

gerdhof, rustend onderwijzer, een man, die, net als de paarden, zijn rust staande geniet, staande midden
op het Schild, het grote plein, waar alle belangrijke gebeurtenissen van het stadje op uitmonden’, Bel-
campo 1979, 60.

129 Van Wijngaarden 1955, 6.
130 Huttenkloas, of Klaas Annink was een beruchte moordenaar.  Hij woonde met zijn vrouw en twee zo-

nen in een hutje bij de Deldeneresch  en terroriseerde de hele omgeving. Zijn laatste slachtoffer was een
kousenkoopman uit Hannover, die in 1774 van de Goorse wintermarkt terugkeerde en daarop spoorloos
verdween. Diens vader, die niet berustte in het verdwijnen van de zoon, ging op onderzoek uit en vond
tenslotte overtuigende bewijzen tegen Klaas Annink. Die werd daarop enige maanden gevangengezet in
een  speciaal daarvoor vervaardigde stoel (die zich thans bevindt in het museum Palthehuis) te Olden-
zaal. Na een  spraakmakend proces werd Huttenkloas op 13 september 1775 levend geradbraakt en zijn
vrouw Oarne gewurgd. Zie ook: Van der Kooi 1989.

131 ‘Adam Langenberg’, Van Wijngaarden 1955, 80-83.
132 Leopold & Leopold 1882, ‘Watter alzooë gebuurde op nen oavend, bi-j mienen buurman Willem Nij-

laand (alias Betjen)’, 539-542 en ‘Iedele vreeze’, 542.
133 P. 76-69.
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ners van het Twents en Twente van de negentiende eeuw. We vinden in de Twentse schrijf-
sels steeds iets van heimwee naar een eenvoudig landelijk bestaan en men krijgt de indruk dat
de oude tijd door een romantische bril bekeken werd. Er veranderde ook veel, juist in Twente.
Jacobus Craandijk (1834-1900) getuigde ervan in zijn Wandelingen door Nederland.134 Hij
schreef over Twente als een regio van oud en nieuw naast elkaar: “Hier gilt de stoomfluit te
midden van de eenzame heidevelden, waar lang vergeten doden in hun opgeworpen en nog
ongeschonden heuvels slapen.” Over de streek als geheel merkte hij op: “Zijn landschap, zijn
taal, zijn geschiedenis, zijn bevolking, zijn nijverheid, maakt Twenthe voor vele en velerlei
bezoekers tot een der merkwaardigste streken van ons vaderland.”135

De overgang van een in hoofdzaak agrarische samenleving met zijn kleine stadjes en dorpen
en zijn eeuwenlang nauwelijks gewijzigde patronen naar een meer dynamische industriële
samenleving, met zijn groeiende steden, trek van het platteland naar de stad en egaliserende
massacultuur deed bij sommigen een bezorgdheid opkomen omtrent het voortbestaan van al
hetgeen Craandijk als zo merkwaardig had beschreven en dat bij uitstek als eigen aan de
streek, als streekeigen dus, werd beschouwd. Als een kostbare erfenis bovendien van een oud,
Saksisch voorgeslacht. Bezorgdheid, behoudzucht zelfs was dikwijls een belangrijk motief,
misschien bij sommige scribenten hét belangrijkste motief om zich te uiten in de streektaal.
Men vindt dit meer of minder expliciet in hun dichtwerk en proza. Daarom ook kreeg bij-
voorbeeld de textielindustrie, die zó lang zó veelbetekenend was voor de streek, in het posi-
tieve en in het negatieve, maar die niet deel uitmaakte van de streekcultuur in engere zin die
geworteld was in de plattelandstradities, zo weinig aandacht in de streekliteratuur.

In JOHANNES WERNERUS HEININK (1853-1906) geboren in Fleringen uit een geslacht dat
van vader op zoon voor de klas stond, ontmoeten we de tweede ‘platschriever’ met een oeuvre
dat ook kwantitatief wat voorstelde. Heininks vader was schoolhoofd in Fleringen. Na diens
dood groeide Johannes op in het ouderwetse huis van zijn tweede vader Cornelis Pot. Heinink
studeerde voor onderwijzer, behaalde in Rolduc zijn hoofdakte, was korte tijd als school-
meester in dienst te Lemselo en werd na 1877 schoolhoofd te Reutum.  Hij schreef graag en
veel. In Oldenzaal vervaardigde hij een ‘Feestrede’, volgens het titelblad: ‘bij gelegenheid van
het 30-jarige pontificaat van Z.H. Pius IX uitgesproken te Oldenzaal door J.W. Heinink,
hoofdonderwijzer en lid der Rederijkerskamer Joost van de Vondel op 16 juni 1876’.  De re-
de, in typisch negentiende eeuwse stijl, vulde de gehele avond en werd later in druk uitgege-
ven.136 Heinink beperkte zich niet tot het schoolbord. Hij was steun en toeverlaat voor de
Reutumse gemeenschap, hielp de bevolking met het opstellen van brieven, akten, testamenten
en hij leerde jonge boeren nieuwe landbouwmethodes. De jonkers van de nabij gelegen have-
zathe Herinckhave gaf hij middelbaar onderwijs, hij verzorgde een vermaard buitenlands
overzicht van de Twentsche Courant (TC) en ijverde voor het Almelo-Nordhorn-kanaal.
“Heinink ging later aan het malen en heeft zich opgehangen in Reutum”, schreef Bezoen later
nogal gevoelloos. Hij roemde hem overigens: “Heinink was een uitnemend stilist in zijn Ne-
derlands, had een Potgieteriaanse stijl”.137 De Twentsche Almanak  verscheen bij de drukker
van de TC. Heinink werd redacteur en schreef er proza en poëzie in tot zijn dood in 1906. Hij
wist door zijn inspanningen de oplage van de almanak naar de 10.000 exemplaren te brengen.
Na zijn verscheiden brandde zijn huis af. Daardoor ging veel werk verloren. Uitgever Som-
mer, die later in Utrecht woonde, was vele jaren later nog in het bezit van gedichten van Hei-

                                                
130 Jacobus Craandijk  werd in 1858 beroepen als Doopsgezind predikant te Borne, enkele jaren later werd

hij predikant te Rotterdam en in 1884 te Haarlem.
135 Craandijk 1876 dl. II, 275.
136 Ten Asbroek 1976, 147.
137 Idiot. V, 29.
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nink.138 De bijdragen van 1908 tot 1910 zijn waarschijnlijk herdrukken van zijn werk van voor
1893. In de TAK voor het jaar 1900 waren twee stukken opgenomen van zijn hand: ‘Brinkes
Fiene-meuje veur de leste maol naor de Almeloosche bizzinge’ en een bewerking van De
Thouars ‘Breef van Hinte’. De titel luidde: ‘Het besvaers beuksken van ’t jaor ’40. (Woar zien
klein-zönne ’t een en ander hef by eknusseld). Breef van Haspels Jenne oet Amsterdam an
zien volk in de Lutte by Oldenzel’. Heinink - hij liet verouderde zegswijzen en woorden weg -
wisselde twee coupletten om en voegde er een nieuw aan toe, vergrootte door overdrijving het
komische effect, maar het thema bleef hetzelfde: het verlangen temidden van de stedelijke
verdorvenheid naar de landelijke eenvoud die geïdealiseerd werd.
De aandacht voor het streekeigene en de ‘modersproake’ in Twente was zeker niet uniek te
noemen. Overal in Europa ontwaakte die belangstelling. Groningen liep daarmee in Oost-
Nederland voorop en zou ook voorop blijven lopen, wellicht door de Friese invloed.139

1.3  INTERLOOG

In de vroege negentiende eeuw begon in het spoor van de Romantiek ook in Twente aandacht
te groeien voor het eigenaardige van de regio. De aandacht gold vooral de geschiedenis/ af-
stamming en de streektaal. Wat betreft de schriftelijke opleving van het Twents biedt de ne-
gentiende eeuw een nog schuchter beeld. Het gaat om wat verzen, enige prozastukken. Alles
van wisselende kwaliteit, dat wel, maar verrassend direct en fris qua taalgebruik en stijl. Een
verademing naast de gekunstelde, aanstellerig hoogdravende stijl die men toen dikwijls in de
Nederlandse literatuur kon aantreffen en die men toen blijkbaar apprecieerde. Die stijl is nu
hopeloos verouderd  en werkt hooguit nog op de lachspieren.
In Van de Schelde tot de Weichsel van de neven J.A. en L. Leopold, 1881, waren bijdragen
opgenomen van Eijsink, Jonker, Scheij, Smelt, De Thouars en Van Wijngaarden. De hogere
burgerstand, het patriciaat en zelfs de adel liet zich niet onbetuigd als het ging om de aandacht
voor het eigene. Dat gold ook voor het schriftelijk gebruik van het Twents. Bij de hogere
standen begon zelfs de opleving.140 Dat is opmerkelijk gezien de latere discussie over het ge-
brek aan status waaraan het Twents zou lijden. Na de hogere stand kwam de burgerklasse.
Opvallend is de plaats die de predikanten Halbertsma en Ballot en leerkrachten als Behrns,
Helderman, Heinink en Van Wijngaarden in dezen innamen. Ze hadden beroepen die in de
toenmalige tijd bij de gewone mensen aanzien verschaften. Het ging bij de onderwijs-
gevenden telkens om markante persoonlijkheden  die méér voor hun omgeving betekenden
dan hun doorsnee beroepsgenoten. De OA bood een tijdlang een podium voor al wie op bo-
venstaand gebied wat mee te delen had. Friese invloed was hieraan niet vreemd. In 1855 ver-
scheen de almanak voor het laatst. Daarmee verdween voor de ‘platschrievers’ het voornaam-
ste podium. Blijkbaar was de inzinking in de aandacht voor de gewestelijke taal algemener.
Ook in Groningen verdween de almanak in 1851, in Drenthe hield hij het uit tot 1876. Maar
daar kwamen in de tweede helft van de negentiende eeuw wel nieuwe Volksalmanakken. De
TAK die vanaf 1880 het gat vulde, opereerde op een qua verspreidingsgebied bescheidener
oppervlak, zoals de naam ook al aangeeft en richtte zich ook op een breder publiek. Zijn be-
staan zou duurzamer blijken. Deze bescheiden publicatiemogelijkheid voor ‘platschrievers’
zou blijven verschijnen, met een kleine onderbreking, tot aan de dag van vandaag.
Voor de geschiedschrijvers stond vast dat de bewoners van Overijssel Saksers waren. Die
stelling behoefde nauwelijks bewijs. Hoorde men het niet aan de taal? Zag men het niet aan
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de bouwwijze, met name op het platteland? En wezen niet de hulpwetenschappen, bijvoor-
beeld de rechtsgeschiedenis en de volkskunde in dezelfde richting?

De opleving van belangstelling voor eigen streektaal en streekcultuur in Twente staat niet op
zich. In verwante en niet verwante streken ziet men dezelfde culturele (tegen?) beweging op-
komen. Voor de Nedersaksisch genoemde streken van ons land zijn in de loop van de tijd
studies verschenen die dit staven.141

                                                
141 O.a. Entjes ‘Streektaalliteratuur in Oost-Nederland’.  In: Taal en Tongval XVI, 1964,  3-48  dat ook

nadere literatuurverwijzingen geeft. Voor Drente zie de zeer uitgebreide  dissertatie van H. Nijkeuter:
De “pen gewijd  aan Drenthe’s dierbren grond”. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap,1816-
1956 (Groningen 2001).




