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Hoofdstuk 2: 1900-1940

Wy dräyt op ’n zölfden möllenkolk; oons drif ne zölfde leefde vuur ’t volk en ’t heilig laand van Twèènte!142

2.0  INLEIDING

De eerste helft van de twintigste eeuw biedt een tegenstrijdig beeld. Aan de ene kant kunnen
we een egaliserende, stellig dominante, confectionaliserende culturele werking opmerken en
aan de andere kant, als reactie daarop, een beweging die zich te weer zet, een beweging die
juist het eigenaardige, afwijkende, apprecieert. Deze tegenbeweging kan men met een gerust
hart conservatief noemen. Mits men dat woord in de juiste betekenis gebruikt. Exclusief
Twents is dit beeld zeker niet. In het overige Nedersaksische deel van ons land ontwikkelden
zich, juist ook in deze jaren, een aantal initiatieven die het behoud en de versterking van de
volkscultuur tot doel hadden. Een van deze initiatieven, de stichting van een tijdschrift, de
Driemaandelijkse Bladen, komen we zo meteen tegen.
Onder de liefhebbers en bevorderaars van het regionaal eigene in Twente ontmoeten we nu
vertegenwoordigers van te onderscheiden sociale klassen. Aan de ene kant zien we leden van
het patriciaat, met name afkomstig uit de textieladel, die uitermate belangwekkende initiatie-
ven zullen nemen tot behoud, bestudering en bevordering van de streekcultuur. Tot deze
groep kan men onder andere rekenen J.J. van Deinse, J.B. van Heek en zijn halfbroer J.H. van
Heek, G.J. ter Kuile, E. ten Cate en J. ten Bruggencate. Aan de andere kant zien we de verte-
genwoordigers van de hogere en kleinere burgerij. De laatsten uiteraard met bescheidener
financiële middelen, maar wel vaak nadrukkelijker aan de weg timmerend en daardoor als
regionaal patriot makkelijker herkenbaar. Onder hen vinden we de spraakmakende voortrek-
kers van het regionalisme. Zij die als voorbeeld en bron van inspiratie konden dienen. Hoewel
men met enig recht zou kunnen beweren dat de Friese taalgeleerde Halbertsma  en de schrij-
ver Heinink door werk en contacten stimulerend op hen hebben gewerkt is de bewering dat
die school hebben gemaakt toch te veel gezegd.

Als nieuwe herauten van de Twentse cultuur wil ik Van Deinse, Jans en Vloedbeld voor-
stellen. Zij ontdekten Twente aan zichzelf en stimuleerden, elk op eigen gebied, weer anderen
om zich te verdiepen in de streekcultuur. Als trait d’union tussen het patricische en het bur-
gerlijke element trad Van Deinse op. Hij was de eerste grote aanjager van het Twentse regio-
nalisme en hij wist met zijn fabuleuze kennis van de Twentse cultuur over een breed terrein,
verkregen uit eigen onderzoek èn literatuurstudie anderen te enthousiasmeren voor de
‘Twentse zaak’. Het is in dit verband terecht dat de later gestichte Twente Akademie als Van
Deinse Instituut zìjn naam draagt. Op een beperkter gebied, maar zeker niet met minder ken-
nis, namen Jans en Vloedbeld de profetenmantel van Van Deinse over. Jans groeide uit tot
strijder voor het cultureel eigene vooral op bouwkundig gebied. Hij had bovendien veel te
zeggen over volkscultuur en na de Tweede Wereldoorlog werd hij de onbetwiste leider en de
spreekbuis van het geïnstitutionaliseerde regionalisme. Zijn on-Twentse strijdbaarheid maakte
hem bovendien tot teken van tegenspraak. Vloedbeld was de bouwer aan de Twentse taal, de
‘modersproake’, die hij zelf  ‘de zeel van oons volk’ noemde.143 In de jaren vijftig was hij de
primus inter pares onder de Twentse schrijvers, een grote stoere eik aan wiens voet andere
‘schrievers’ graag samenkwamen. Ook waren er die men nergens onderbrengen kan, zoals de
                                                
142 Van Deinse: ‘An mienen vreend Mr. G.J. ter Kuile in Almelo, oktober 1922’. Opdracht in Van Deinse

1922.
143 Daarom vindt men op de gedachtenissteen ter zijner ere aan de Havezathe (hier is een straatnaam be-

doeld) te Almelo ook het opschrift  ‘De moodersproake is de zeel van ons volk’.
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flamboyante Schneider die zichzelf het middelpunt van de wereld achtte en wiens schilder-
achtige levensstijl de Twentse geschiedenis verrijkte met vermakelijke anekdotes. Genoemde
herauten kan men zien als spillen waarom het Twentse regionalisme draaide. Ze inspireerden
ook een volgende generatie regionalisten die zich deels nog juist voor de Tweede Wereld-
oorlog aandiende.

2.1  ORGANISATIES

2.1.1  Driemaandelijkse Bladen (DMB)

Een belangrijk initiatief voor de bestudering van Nedersaksische taal en cultuur werd geno-
men buiten het gewest en wel door Gallée  (zie p. 35). De nieuwe tijd met zijn vervlak king
vervulde hem met grote zorg. Om het tij te keren richtte hij, samen met de in Zelhem bij
Doetinchem geboren Gerrit Jan Klokman (1864-1943), op 29 augustus 1900  te Deventer de
‘Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het oosten van Nederland’ op.144 Het
doel van deze vereniging was het opsporen en verzamelen van alles wat op het gebied van taal
en volksleven in de oostelijke provinciën van belang was, om “te redden wat er nog te redden
viel.”145 Orgaan van deze vereniging zou de Driemaandelijkse Bladen, tijdschrift voor taal en
volksleven in het oosten van Nederland worden. Het verscheen voor het eerst in 1902. Vere-
niging en tijdschrift waren de Nederlandse tegenhangers van de Duitse Verein für niederdeut-
sche Sprachforschung en zijn Korrespondenzblatt. Voor Gallée kon de studie van  streektalen
en streekcultuur geen zuiver universitaire aangelegenheid zijn. Hij had daarbij de steun nodig
van velen die die taal en cultuur kenden. Om die steun bij vooraanstaande lieden te verkrijgen
en om belangstelling te wekken voor hun gezamenlijk project trokken Gallée en Klokman
erop uit tijdens een zomervakantie. Gallée nam daarbij Twente voor zijn rekening en Klok-
man de door hem zo geliefde Achterhoek.146  De inhoud van de DMB werd door velen bijeen-
gebracht en bleek uit de aard van de doelstelling zeer gevarieerd. De afleveringen bevatten
verhalen uit oude tijden, sprookjes, mededelingen over oud of nog bestaand volksgeloof, uit-
leg over spreuken en bezweringen, rijmpjes, liedjes, raadsels, klederdrachten, volksvermaak
en volksgebruik, enzovoort. Gallée gaf in het voorwoord van de eerste aflevering aan dat het
nu de tijd was voor het optekenen van het een en ander omdat er de afgelopen jaren veel ver-
anderd was op het gebied van kleding, gewoonten en taal. De confectionalisering zou het spe-
cifieke karakter aan Oost-Nederland ontnemen. “Zoo verdwijnt meer en meer, wat door onze
voorouders generaties van geslacht op geslacht is overgeleverd”.147 Hoewel de voertaal het
algemene Nederlands was werden er toch ook veel streektaalbijdragen geplaatst. Voor Twente
stuurde G.R. Frerichs uit Borne dikwijls wat in, evenals mr. R.E. Hattink uit Almelo (zie p.
34).148 Gallée stierf in 1908. Een jaar tevoren was nog zijn grote atlas met de titel Het boeren-
huis in Nederland en zijn bewoners verschenen. Postuum kwam, in 1908, bij Oosthoek in
Utrecht, ook de bijbehorende tekst in druk. Na Gallées verscheiden was het meer en meer dr.
Jan Bergsma (1854-1935) die de leiding van de vereniging en de redactie van het blad in han-
den kreeg. Bergsma was geboren in Slochteren. Hij volgde een opleiding tot onderwijzer aan
                                                
144 Broekhuysen 1949, 7. Gerrit Jan Klokman was aanvankelijk onderwijzer, nadien secondant aan een

kostschool te Oisterwijk. Later werd hij leraar aan een bijzonder Gymnasium met interne leerlingen.
Twee jaar later leidde hij dit instituut. Omstreeks die tijd verscheen Gallées woordenboek. Toen hij op
dat boek reageerde in een krantenartikel zocht Gallée hem op en ze ‘vonden elkaar voor het leven’.

145 DMB 1902, 2.
146 Ibidem, 8.
147 Ibidem , 2.
148 In Robijns 1978 vindt men onder andere wie uit Twente over welk onderwerp in de DMB publiceerden.
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de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen. Tot zijn opleiders behoorden L. Leo-
pold en diens neef Joh. A. Leopold die juist in die jaren Van de Schelde tot de Weichsel uitga-
ven. Waarschijnlijk hebben de neven Leopold met hun studenten de dialectstukken uit die
bundel doorgenomen en aldus de liefde voor de Nedersaksische dialecten overgedragen op
deze pupil. Bergsma promoveerde in 1887 en hij was vanaf het begin van de DMB een van de
actiefste medewerkers. Na Gallées dood, schreef Naarding later, “sprak het bijna vanzelf, dat
Bergsma diens plaats innam.”149 In de DMB publiceerden tal van bekende geleerden, waaron-
der de befaamde historicus  Johan Huizinga (1914). De latere hoogleraar G.G. Kloeke debu-
teerde in dit blad als dialectoloog (1917).  Tenslotte leidde Bergsma de vereniging en haar
orgaan, zijn voornaamste publicatiemiddel, bijna solistisch. Hij kon de leiding niet uit handen
geven, ook niet in de moeilijke periode van zijn slepende ziekte. Dit deed de uitgave van de
DMB geen goed. Bergsma overleed in 1935 te ’s Gravenhage als weduwnaar van zijn tijd-
schrift. Financiële moeilijkheden hadden het blad al veel eerder in een dal gebracht. In 1920
en 1921 lag de uitgave ervan stil. Eerst in 1923 verscheen de twintigste jaargang. Daarna
bleef het sukkelen: jaargang 21 verscheen in 1924, jaargang 22 in 1928, jaargang 23 in 1931
of 1932.150 Door verminderde belangstelling verdween het tenslotte geheel. De grote verdien-
ste van de driemaandelijkse periodiek was dat ze een ontmoetingsplaats bood voor een
vruchtbare samenwerking tussen academisch gevormde taalkundigen en niet-academisch ge-
vormde kenners van taal en volk.151

2.1.2  Patricische kringen: Oudheidkamer Twente (OKT) en andere initiatieven

Er waren zo rond de eeuwwisseling meer personen bezorgd om  het voortbestaan van volks-
cultuur en eigenaardigheden van het Oosten. Uit de kringen van het Enschedese patriciaat, die
leefden volgens de principes van connubium et convivium, kwamen belangrijke initiatieven
tot bestudering  en conservering ervan.152 Zij stichtten op 10 april 1906 de OKT te Enschede.
Op een oproep van de Enschedeërs H.B. Blijdenstein, J.J. van Deinse, J.H. van Heek, Mr. G.J.
ter Kuile en W. Stork kwamen veel geïnteresseerden bijeen voor de oprichtingsvergadering.
De directe aanleiding voor de stichting was de aankondiging van de verkoop van de bekende
muntenverzameling van Van Doornik te Deventer. In deze verzameling bevonden zich ver-
schillende munten en penningen die betrekking hadden op Enschede. Bovenstaande heren
stichtten toen de vereniging en het eerste bezit werd nu de verzameling bedreigde penningen
en munten. Ze dachten er vervolgens over na de verworven verzameling voor het publiek toe-
gankelijk te maken in de oude Volksbibliotheek aan de Markt. Later kwamen ze daar op terug
omdat ze, nu ze eenmaal begonnen waren, méér wilden verzamelen. In het ontwerp van de
statuten stond de doelstelling van de vereniging: het aankweken van interesse voor al hetgeen
van belang werd geacht voor de geschiedenis van land en volk, in het bijzonder van Twente.
Een tweede goede aanleiding was het creëren van een verzamelpunt voor de archeologische
vondsten van met name Van Deinse en Ter Kuile. Andere voorwerpen van kunst en
(streek)cultuur konden er eveneens een onderkomen vinden. Tijdens de oprichtingsvergade-

                                                
149 Naarding 1949, 103.
150 Zie ook Heeroma 1957, 1-5.
151 Miedema 1964, 17.
152 Over de vermaagschappen van de diverse families leze men Van den Dungen 1971, 86-98. In het Ne-

derlands patriciaat worden de geslachten Ten Cate, jg. 79 (1995/’96), 166 e.v., Van Deinse jg. 29
(1943) 70 ev.,Van Heek, jg. 50 (1964), 232 e.v., Jordaan,  jg. 29, (1943), 224 e.v., Ter Kuile, jg. 60
(1947), 250 e.v. beschreven.
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ring traden 85 leden toe.153 De oudheidkamer werd gehuisvest in een gebouw naast het En-
schedese stadhuis, waar de politie eveneens onderdak had. De collectie bleef daar tot 1930.

Een van de oprichters van wie een stuwende kracht zou uitgaan, was JAN BERNARD VAN
HEEK (1863-1923). Hij was - behalve grootindustrieel - tevens  een fervent verzamelaar van
schilderijen, voornamelijk uit de Romantische school. Zijn collectie was ondergebracht in
Huize Zonnebeek, het op Amerikaanse stijl geïnspireerde landhuis, dat hij voor zich en zijn
van oorsprong Amerikaanse vrouw, Edwina Burr Ewing, had laten bouwen. Van Heek liet
zijn betrokkenheid met de streekcultuur op verschillende wijzen blijken. Toen de laatst over-
gebleven stenderkast - een oud molentype -  van Twente in haar bestaan bedreigd werd, liet
de fabrikant deze in 1921 verplaatsen naar het Buurserzand, zijn geliefde natuurgebied, en
redde de molen daardoor voor het nageslacht. Het lag verder in zijn bedoeling dat ter plekke
een openluchtmuseum zou verrijzen  bestaande uit alle bouwsels die bij een traditioneel
Twents boerenerf hoorden, zoals een ‘bakspieker’ (bakhuisje), een ‘iemnschoer’ (bijen-
schuur), ‘wagenschöpn’ (wagenschuren), enzovoort. Ook al het oude landbouw- werktuig zou
daar worden ondergebracht. Op de overgeplaatste molen, de zogenaamde ‘Wissinksmöl’,
werd een Twents gedicht aangebracht van de hand van Van Deinse. Van Deinse was het ook
die J.B. van Heek inspireerde een passend onderkomen te stichten voor de uitdijende verza-
meling van de OKT.154 De fraaie collectie schilderijen die hij in de loop der jaren opgebouwd
had zou er tevens aan het publiek tentoongesteld worden. Het was Van Heek niet vergund de
verwezenlijking mee te maken. Op de dag dat de eerste concrete plannen voor het museum op
villa Zonnebeek binnenkwamen overleed hij. De familie  wees voor de uitwerking zijn jonge-
re halfbroer, Jan Hendrik, aan. Onder diens leiding kwam het museum tenslotte aan de
Lasondersingel te staan.155 De collectie van de OKT nam een complete vleugel in beslag.
OKT en museum zouden een onlosmakelijk geheel gaan vormen. Het was van begin af de
bedoeling geweest het complex met inhoud na voltooiing aan de Staat der Nederlanden te
schenken. De overdracht vond  in 1930, een jaar na de oplevering, plaats. In aanwezigheid
van onder meer mr. J. Terpstra, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Als
eerste directeur zou J.H. van Heek fungeren, zonder bezwaar voor ’s lands schatkist. De bouw
en inrichting van het museum was zeker niet een materiële zaak alléén geweest. Er waren
kennis, inzicht en kunstgevoeligheid nodig om een harmonische verzameling te kunnen vor-
men. Iets van dat inzicht toonde de museumgids waarin directeur Van Heek schreef:

De leidende gedachte bij den bouw is geweest een Museum te scheppen, dat vrij van overlading, door logische
rangschikking in opvolgende vertrekken en zooveel mogelijk in tijdsvolgorde, den bezoeker het verzamelde op
bevattelijke wijze als een samenhangend geheel doet zien. Doel is, om aan de bezoekers in onzen bewogen en
jagenden tijd een oogenblik van rust en verpoozing en een terugblik in het verleden te geeven. Met dit doel voor
oogen werd gekozen de oude vorm van bouw rondom eene binnenplaats in den geest van een hofje of klooster.
Zoodanige bouw toch maakt het mogelijk voor een ogenblik de verbinding met de buitenwereld te verbreken en
zich opgenomen te voelen in een interieur, sprekende van andere tijden, van andere levenswijzen, van andere
idealen.156

De textielindustrieel JAN HENDRIK VAN HEEK (1873-1957) was al op zeer jeugdige leeftijd
geïnteresseerd in geschiedenis en kunst. Die belangstelling werd nog vergroot door een lange
reis die hij in 1895 ondernam naar het Verre Oosten. De kunstlievende en artistieke Van Heek
- hij was een uitmuntend tekenaar - bood talloze keren de helpende hand bij het redden van
                                                
153 Hulshoff 1981, 19.
154 Rede uitgesproken bij de opening van het Rijksmuseum Twenthe door J.J. van Deinse. In typoscript

aanwezig  (arch. Van Deinse).
155 Aanvankelijk had men het museum op een terrein naast het Volkspark willen realiseren, maar het

bouwkavel bleek niet ruim genoeg.
156 Beknopte Gids voor het Rijksmuseum Twenthe 1930, 11.
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bedreigd cultureel erfgoed. En dat niet alleen in Twente. In 1912 kocht hij het Huis Bergh in
Montferland, met alle bezittingen die erbij hoorden en liet het nauwkeurig restaureren. Hij
verzamelde kunstschatten die hij later, met het huis, onderbracht in de Stichting Bergh om ze
voor het nageslacht te bewaren. Na de Eerste Wereldoorlog besteedde hij geld en aandacht
aan de restauratie van de kastelen de Doornenburg en Brecklenkamp. Ook deze Van Heektelg
voelde zich zéér verbonden met Oost-Nederland. Zijn liefde voor de Twentse plattelandscul-
tuur bleek onder meer in 1936. Toen werd het oude erve Groot Bavel bij De Lutte met de
sloop bedreigd. Van Heek stelde  alles in het werk om het lösse hoes van de ondergang te
redden. Jan Jans (zie p. 57) werd de architect die belast werd met de overbrenging van het
bouwwerk naar het terrein van het Rijksmuseum Twenthe. Willem Dingeldein (zie p. 56)
schreef een boekje over de geschiedenis van het erve Het Losse Hoes ‘Groot Bavel’ uit de
geschiedenis van een Twentsch erf (1937).

Vele Twentse fabrikantenfamilies koesterden een liefde voor het landschap in het alge-
meen en dat van Twente in het bijzonder. Die liefde uitte zich bijvoorbeeld door het aankopen
van enorme lappen grond om er landgoederen op aan te leggen. In dit verband moeten speci-
aal genoemd worden de Enschedese fabrikantenfamilies Van Heek, Blijdenstein, Ledeboer,
Ter Kuile, Jannink, Stroink, Menko, Scholten en families uit andere steden zoals Palthe, Ten
Cate, Gelderman en Jordaan. Ze  schonken dikwijls ook grote sommen geld. “De stichting
van ‘Het Overijssels Landschap’ in 1931, is”, zo merkte  J.W. Keiser (hoofdambtenaar ge-
meente Enschede) op, “de enige van haar zusterorganisaties in andere provincies, welke bij
enkele grote geldinzamelingen enorme bedragen (bijna geheel van Twentse textielfabrikan-
ten) heeft vergaard.”157 De eerste aankoop voor het Overijssels Landschap in 1935 was een
verrassing. Gerrit Jan van Heek bleek de top van de Friezenberg bij Markelo te hebben ge-
kocht en schonk die vervolgens aan de stichting. Ondernemersgeest, hartstocht voor de jacht,
liefde voor de natuur en voor hun geboortestreek vormden de drijfveren voor deze daden.

Van Deinse werd conservator van het museum. Daar was wel de bemoeienis van Van Heek
voor nodig geweest. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen had namelijk
bezwaren geuit tegen zijn benoeming, op grond van zijn leeftijd en vanwege het feit dat hij
niet wetenschappelijk was onderlegd. In een brief aan het ministerie schreef Van Heek op 22
mei 1930:

Het reeds in de bespreking van 22 januari naar voren gebrachte denkbeeld om den heer Van Deinse aan het mu-
seum te verbinden heeft daarbij onzerzijds op de voorgrond gestaan, omdat wij er zoveel gewicht aan hechten,
iemand met het dagelijks beheer te belasten, die in directe verbinding staat met de Twentsche samenleving en het
Museum zal weten te maken tot een levende instelling. Hij is als het ware aangewezen om de belangstelling voor
cultuur en het verleden van deze streken op te wekken en te leiden, vooral waar dit de bredere lagen der bevol-
king en scholen betreft.158

Het verzoek om aanstelling werd gehonoreerd. Van Deinse was een van de sprekers bij de
overdracht.  Hij sprak namens de OKT waarvan hij van 1930 tot 1937 voorzitter was. Het
museum werd in later tijd twee maal uitgebreid door Gerrit Jan van Heek jr. Van Deinse bleef
conservator tot 1938.

Met Van Deinse en rondom hem werkten een aantal gelijkgezinden die ook tot zijn vrienden-
kring behoorden.

Als mede amateurhistoricus en Twenteminnaar noemen we MR. GIJSBERTUS JOHANNES
TER KUILE (1871-1954), telg uit een bekend Enschedees geslacht. Na zijn studietijd vestigde
                                                
157 Keiser 1978, 33.
158 Brief van J.B. van Heek aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, d.d. 22-5-1930,

opgenomen in S. van Deinse 1979, 53.
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hij zich als advocaat te Hengelo, in 1908 werd hij tot schoolopziener benoemd in het arrondis-
sement Hengelo, van daaruit vertrok hij naar Almelo in 1921. Enige jaren later werd hij in-
specteur van het lager onderwijs. Ter Kuile maakte zich verdienstelijk voor de kinderbe-
scherming en was bijna veertig jaar voorzitter van de voogdijraad te Almelo.  Met alle vezels
van zijn bestaan was hij verbonden aan Twente en hij heeft er de geschiedenis en het volksle-
ven van nagespeurd in een nooit aflatende ijver en liefde. Zijn historische werk, veelal in
schetsvorm, laat zich goed vergelijken met dat van Van Deinse. Het is gedegen, vaak anekdo-
tisch van aard en - om een groot publiek aan te spreken - populair van toon. Ter Kuile wilde
de Twentse geschiedenis aan de Twentenaren terug geven. Men hoorde op de scholen immers
vrijwel nooit wat over de eigen historie. Zijn eerste werk, Geschiedenis van den hof Espelo,
zijn eigenaren en bewoners  vestigde zijn naam als historicus in de regio. Het kleine, maar
fijnzinnige boekje verscheen in 1908. Later gaf hij nog enkele standaardwerken uit: Ge-
schiedkundige aantekeningen op de havezathen van Twenthe (1911), De Twentsche water-
molens (1911) en De opkomst van Almelo en omgeving (1947). Al deze geschriften getuigen
van gedegen bronnenonderzoek. In 1919 stelde hij de bundel Ons Twenthe samen. Dit werk
bevatte proza en poëzie, onder andere van de markies De Thouars, van Berghege en Elderink
in het Twents en van Potgieter en Sloet tot Olthuys in het Nederlands. Verder kan men er ge-
schiedkundige bijdragen in aantreffen van historici en rechtshistorici uit het verleden en he-
den. De lezer leerde Ter Kuile er in kennen als historisch onderzoeker die ook zelf de spade
ter hand nam en aldus belangwekkende vondsten blootlegde. In zijn bijdrage ‘Van urnen en
urnen zoeken’ haalde hij er herinneringen aan op:

 ’t Zijn mijn heerlijkste dagen geweest, daar te doolen over de geheimzinnige heidevelden, trouw vergezeld van
een eerlijke wakkere boerenjongen, die als geknipt was voor speurdersdiensten op deze tochten. Voor dag en
dauw waren we op het pad, hééle hééle zomerdagen lang onvermoeid en met de kleinste buit rekenden wij ons
goed beloond. Ik durf gerust zeggen, in den loop der jaren bleef geen urnenveld in ’t Twentsche land ons onbe-
kend en menige verrassing werd omzichtig nagespeurd.159

De jeugdige boerenmaat moet dezelfde geweest zijn met wie ook Van Deinse op stap ging.
Hij stierf jong, in 1911, op zesentwintigjarige leeftijd. Ter Kuile én ook Van Deinse schrijven
geroerd over zijn heengaan.160 Waarschijnlijk zijn ze er ook gedrieën op uit getrokken.
Hattinks’ bewerking van het Landtrecht der Twenthe declareert - eerder verschenen in 1908 -
en die van Melchior Winhoff  kon men in Ons Twenthe aantreffen, een fragment uit de Over-
ijsselsche Gedenkstukken van Jan Willem Racer en een stuk van Het Archidiaconaat en
Aartspriesterschap Twenthe van J. Geerdink. Maar ook het werk van zijn vrienden Van Dein-
se, Snuif en andere contemporaine onderzoekers werd door deze publicatie nog eens weer
onder aandacht gebracht. In 1922 werd Ter Kuile voorzitter van Overijssels Regt en Geschie-
denis. Hij zou de voorzittershamer tot zijn zevenenzeventigste jaar blijven hanteren. In 1936
verscheen zijn bekende Twentsche Eigenheimers, een fors aantal artikelen  - veelal uit het
Twentsch Zondagsblad/ Dagblad van het Oosten (TZB/DvhO) - was erin gebundeld. Het werk
beleefde twee herdrukken (1947,1973).  In een krantenartikel van 15 maart 1925, tevens ge-
bruikt als inleiding op zijn Twentsche Eigenheimers zegt Ter Kuile:

 Ons gewest roept om onze waardering; het biedt ons aan zijn heerlijke natuur, die in haar veelzijdige openbaring
van bomen, planten, haar keien, vogels en gedierte, haar vênnekes en heidevelden ons zo ontzagelijk veel te
genieten geeft. Twenthe roept om bezonken waardering van zijn rijke praehistorie en historie, die vanaf de
vroegste tijden vertelt van op- en nedergang, van beschaving en terugvallen, van brute bandeloosheid en toene-
mende rechtszekerheid, van wrede ruwheid, van stijging en terugval in beschaving, kunst en techniek. Staan wij
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daartegenover onaandoenlijk, dan derven wij een stuk rijkdom, die bij enige inspanning ons toch een mateloze
levensvoldoening had kunnen geven.161

Hij besloot zijn artikel met Gustav Frenssens spreuk: ‘Interesse haben …. das ist reich sein’.
Het geciteerde had als inleiding kunnen gelden voor heel zijn werk. Deze auteur heeft in ar-
chieven gesnuffeld en is de boer op gegaan, zijn aldus verkregen gegevens heeft hij gepopula-
riseerd, om in verhaalvorm bij een groot lezerspubliek de liefde voor de eigen streek te doen
ontbranden. Vooral uit deze bundel bleek zijn drang tot populariseren. Men proefde er ook de
weerslag  van het contact met de mensen dat Ter Kuile op zijn tochten verkreeg. De geschied-
schrijver Ter Kuile is een typische representant van het fabrikantenmilieu waaruit hij stamde.
Hij was in zijn historische schetsen op religieus gebied tolerant, gewaagde ook zonder over-
bodige partijschap van gesprekken met en informatie van katholieke geestelijken. Dat alles in
een voor die tijd toch niet zo gewone, waarderende toon. Maar men vindt bij hem geen letter
over het moeilijke bestaan van de arbeidersbevolking. Die merkwaardige blinde vlek treffen
we ook aan in een voorwoord bij een dichtbundel van Cato Elderink, vervaardigd door Van
Heek (J.H.) waarin deze schreef: “Cato Elderink is geboren in een tijd van eenvoud, van indi-
vidualiteit, van weinig maatschappelijke complicaties”.162

In het verzamelwerk De Nederlandse Volkskarakters, uitgegeven door P.J. Meertens en
Anne de Vries in 1938, nam Ter Kuile het deel over Twente voor zijn rekening.163 Ter Kuile
schreef over de geesteskenmerken van wat hij noemde ‘de Oud-Saksische bevolking dezer
landstreek’, die nog helemaal terug te vinden waren in de huidige bevolking. Hij haakte bij
Benthem aan, maar bleek kritischer. Benthem gebruikte verkeerde bronnen, volgens Ter Kui-
le, die goed ingelezen was in het onderwerp.164 Hij citeerde een hele reeks schrijvers die ter
zake hun mening eerder gaven, hij woog hun oordelen, viel ze bij, nuanceerde soms en putte
veel uit zijn ervaringen en ontmoetingen met de stedelijke en landelijke bevolking. Sympa-
thiek doet aan dat Ter Kuile geen mening opdringen wil. Aan het einde van zijn  lezenswaar-
dig betoog stelt hij dat het natuurlijk gaat om een ‘zeer subjectieve beschouwing’: “Het bo-
venstaande is natuurlijk een zeer subjectieve beschouwing en wellicht heb ik, zelf in ‘de
schaduw des levens’ staand, te veel de schaduwen gezien, te veel het minder goede opge-
merkt, te weinig het véél meer wél goede.”165  Bezoen was vol bewondering over deze bijdra-
ge.166

Twent niet door geboorte, maar door keuze, werd CORNELIS JAN SNUIF  (1872-1929) die
oorspronkelijk van Zaandam kwam. Hij had zich in Enschede gevestigd als apotheker. In die
hoedanigheid kwam hij bij veel mensen over de vloer en Snuif begon zich in hoge mate voor
het gewest en zijn geschiedenis te interesseren Hij had, schreef Van Deinse: “Een benijdens-
waardige vrijmoedigheid om de menschen te bewegen hem hun oude papieren enz. af te
staan” en: “onder het gereed maken van medicamenten knoopte hij menige kennis aan en
werd vele bijzonderheden gewaar”.167 Als Zaankanter kende hij uiteraard niet het voordeel dat
hij de boerenbevolking in haar eigen taal te woord kon staan. Maar anderzijds kwam hij in
zijn functie als secretaris van de Gezondheidscommissie in alle huizen en hoeken en gaten.
Bij die gelegenheden ontging niets zijn naar historische bijzonderheden speurende ogen en
oren. Mettertijd bouwde Snuif dan ook een verbluffende kennis van de streek op en af en toe
moesten erkende regionalisten als Ter Kuile en Van Deinse zelfs wel eens beroep op hem
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164 Ibidem, 73.
165 Ibidem, 91.
166 “Over de psychologie van de Twentenaar is het beste geschreven door Mr. G.J. ter Kuile”, SF 1940, 40.
167 Van Deinse in ‘Een woord vooraf’ in  Snuif 1931.
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doen. Snuif overleed plotseling, vele geschriften achterlatend. Een vriendenclub van hoogle-
raren en regionalisten als Van Deinse, Stroink en Van Heek stelden een dikke bundel samen
uit zijn nagelaten werk: de Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe (Amster-
dam 1931).

Het mecenaat van de Van Heekfamilie is, we hebben het in het voorgaande kunnen lezen,
van onschatbare verdienste geweest  voor het bewaren van onder andere kostbare natuurge-
bieden en voorbeelden van plattelandsbouwkunst. Het waren daden die getuigden van Twen-
teliefde die men regionalistisch kan noemen, niet slechts bij J.B. en J.H. van Heek, maar bij-
voorbeeld ook bij H.J.E. van Heek die betrokken was bij de stichting van het rijksmuseum.
Zijn historische belangstelling voor de streek bleek onder andere ook uit brieven uit de nala-
tenschap van Van Deinse.168 Een ander voorbeeld binnen de Van Heekclan leverde Arnold
Helmich van Heek die woonde op het Stroot bij Enschede die, na jaren onderhandelen, over
kon gaan tot aankoop en algehele restauratie van de zwaar in verval geraakte havezathe
Brecklenkamp.169 Ook andere  Enschedese families als de Ter Kuiles en de Elderinks leverden
hun aandeel op regionalistisch gebied. Voorbeelden uit andere plaatsen zijn ook te geven, al
zijn ze wellicht minder bekend. Zo stichtte E. ten Cate, fabrikant te Almelo - verslingerd als
hij was aan alles wat Twents streekeigen was - in de dertiger jaren een landgoed bij Oldenzaal
op de Tankenberg, compleet met tien, in oud Twentse stijl gebouwde boerderijen. Die werden
gebouwd door zijn stadgenoot Jans, met wie hij, ondanks alle verschillen in afkomst en poli-
tieke opvattingen, zeer hartelijke betrekkingen onderhield op basis van hun gezamenlijke
Twentepassie.170

Het thans vrijwel vergeten, maar onlangs weer voor het voetlicht gehaalde pionierswerk
van JAN TEN BRUGGENCATE (1871-1952) leverde Twente, tijdelijk, een tweede rijksmuseum
op.171 Ten Bruggencate stamde uit een oud patricisch geslacht dat gelieerd was aan textielfa-
milies als de Van Heeks. Met Jan H. van Heek ondernam Ten Bruggencate wel historische
speurtochten, onder andere naar Wietmarschen. De erfstukken van het verre en meer nabije
verleden hielden hem in hun greep en dat maakte hem tot een van de grote kenners van de
antieke streekcultuur. Zijn naam werd in die tijd in één adem genoemd met die van Van Dein-
se en Ter Kuile. Begonnen als medefirmant in een steenfabriek nabij Albergen, schakelde hij
omstreeks de eeuwwisseling over op de handel in hout en het telen van fruit. Door deze nieu-
we bezigheden schiep hij zich de tijd om, meer nog dan voorheen, zich te kunnen wijden aan
de oostelijke plattelandscultuur van het voorgeslacht. Hij liep Twente en de Graafschap Bent-
heim af op jacht naar antiek en oudheden en groef al urnen op toen nog geen enkele amateur-
historicus daar belangstelling voor had. Het leverde hem de bijnaam ‘het urnenheertje’ op.
Veel van wat hij zo verzamelde kreeg een plaats in zijn woning, erve Mariahoeve. Andere
voorwerpen kregen een plaats bij de OKT of bij andere regionale onderzoekers. Zeer bijzon-
dere voorwerpen opgemerkt door zijn immer speurend oog werden bijeengebracht, zoals de
oudste stenen hamer in Oost-Nederland gevonden, vierduizend jaar geleden gebruikt in Al-
melo. In de loop van de tijd groeide zijn collectie uit tot het Museum Oud Twenthe in Alber-
gen, dat - blijkens het nog bestaande gastenboek - bezocht werd door tal van vooraanstaande
lieden, oostelijke industriëlen, oudheidkundigen en wetenschappers. In 1933 verzocht Ten
Bruggencate de regering de verzameling Oud Twenthe te willen erkennen als vallende onder
de bepalingen van de rijksmusea. Den Haag voldeed aan dat verzoek. Het museum bleef be-
staan tot 1956. De collectie werd daarna  verpreid over Twente.
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Er leefde dus onder de textieladel in de regio een zéér sterk Twents bewustzijn. Een sprekend
voorbeeld geven ons ook de uitspraken van Hendrik Jan Blijdenstein (1914) over het socië-
teitsleven in zijn kringen in de vooroorlogse jaren. Over het lidmaatschap zei hij: “Hengeloërs
zaten er […] nooit in. Hengelo, dat was ‘Hengeler weend’,  zoals we dat noemden, een beetje
verwaand type mens. De ‘leu oet ’t Westen’, zoals de De Monchy’s en de Storken hoorden er
ook niet bij. Die waren niet echt Twents.”172 Eén ding lijken alle acties uitgaande van het pa-
triciaat gemeen te hebben, namelijk dat de initiatiefnemers amper voor het voetlicht kwamen.
Hoe geheel anders was dat met het meer burgerlijk deel van de Twentse regionalisten.

2.1.3  Burgerlijke kringen
2.1.3.1  Drie Herauten en hun vrienden

Anderen waren het die de rol van initiator, stimulator, organisator met verve hebben vervuld
en elk op hun gebied een welhaast legendarische reputatie hebben opgebouwd. Van Deinse
als algemeen wekker van het regionaal eigene,  Jans als bouwer en organisator en Vloedbeld -
we zullen hem in het streektaalgedeelte behandelen -  als onbetwiste leider van de ‘plat-
schrievers’. Geen van hen schuwde de publiciteit, integendeel, ze lieten geen kans voorbij-
gaan om hun gedachtegoed in gloedvolle betogen over te dragen aan hun streekgenoten die
nogal bekend stonden om hun kat-uit-de-boom-kijkende, ‘too-meer’ (toe maar, laat maar lo-
pen) mentaliteit. Nu heeft elke indeling iets kunstmatigs en de indeling van hierboven vormt
daarop geen uitzondering. Als we Jans beschouwen als bouwer en organisator dan wil dat niet
zeggen dat hij, hoewel hij geen echte ‘platschriever’ was, niets voor  de streektaal  betekende.
Dat zou onjuist zijn. Meerdere keren kwam hij nadrukkelijk op voor de positie van wat ook
zijn moedertaal was. Vele lezingen hield hij in het Twents, ook voor de radio. Hij verzamelde
tijdens zijn talloze tochten vele Twentse spreekwijzen en uitdrukkingen en eens verklaarde hij
het Nederlands alleen  te gebruiken als lingua franca, maar toch: Jans stond niet in de éérste
plaats bekend om zijn taalstrijd. Hij trad vooral naar voren als de grote voorvechter van een
eigen door de traditie gevormde bouwstijl en als groot inspirator bij allerlei initiatieven. Aan
de andere kant zou degene die Vloedbeld  uitsluitend als ‘platschriever’ wenst te zien hem
tekort doen. Niettemin hebben we  hier wel van doen met leermeesters die duidelijk een groep
door hen geïnspireerden om zich heen verzamelden, zonder direct van leerlingen te willen
spreken.

2.1.3.1.1  Van Deinse

JOÄNNES JACOBUS VAN DEINSE (1867-1947), voor intimi Ko, stamde uit een oud Oost-
Vlaams geslacht. Vader dr. Antonius Jacobus van Deinse (1832-1896) geboortig uit Hulst,
werd de eerste directeur van de Twentsche Industrie- en Handelsschool te Enschede. In die
stad werd Van Deinse geboren. Hij doorliep de school van zijn vader en studeerde daarna
voor onderwijzer. Blijkbaar voelde hij zich voor de klas toch niet helemaal thuis want hij
heeft dat beroep slechts van 1887 tot 1889 uitgeoefend. Toen trad hij in dienst bij textielfabri-
kant Jannink. Hij is er tot 1930 vertrouwensman en chef de bureau geweest. Van Deinse bleek
al vroeg een veelzijdig man en een fervent sportbeoefenaar. Toen Jan Bernard van Heek het
voetbalspel uit Engeland introduceerde in Enschede, in 1885, werd Van Deinse speler en se-
cretaris van die Enschedesche Football Club.
Ook de gymnastiek- en schermvereniging  Achilles heeft hij lang gediend en hij was als kor-
poraal, later sergeant, lid van de stedelijke schutterij. Zijn liefde voor stad en regio ontwikkel-
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de zich spontaan en samen met zijn oud-leraar wis- en natuurkunde Dr. A. Benthem, die zich
in 1872 in de stad gevestigd had en zijn aanstaande schoonvader S. Bloemendaal stelde hij in
1895 de Gids van Enschede en Omgeving samen. Het boekje gaf onder meer informatie op het
gebied van historie en folklore van een groot deel van Twente met Enschede als centrum.
We zagen Van Deinse al als een der oprichters van de OKT. Samen met gelijkgestemde
vrienden als Ter Kuile trok hij de regio door speurend naar wat in de oudheidkamer zou pas-
sen. Door zo bezig te zijn kreeg hij een enorme kennis van Twente, zijn taal en cultuur en hij
begon het lief te hebben. Die liefde deelde hij graag met velen. In het dagblad Tubantia (TUB)
verschenen vanaf 1897 regelmatig historische schetsen van zijn hand over allerhande opmer-
kelijke zaken. En die stukken werden gelézen. Tot over de landsgrens soms. Uit de vele con-
tacten die Van Deinse onderhield met Heimatforscher ‘oawer ’n poal’ (Twentse uitdrukking
voor over de grens) blijkt dit. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werden deze contacten
aangehouden, bijvoorbeeld met Dr. Regenbogen, uit Uelsen, al bevond die zich zoals hij het
zelf uitdrukte “mit Millionen meiner Vaterlandsgenossen in einer belagerten Festung”.173 Deze
onderzoeker vroeg Van  Deinse toestemming een artikel - over de brooduitdeling in de Ageler
Es - te mogen vertalen en publiceren in de Neuenhäuser Zeitung. Verder verzocht hij om in-
formatie over het ‘vlöggeln’ en andere folkloristische gebruiken.
Na verloop van tijd bundelde Van Deinse ruim veertig opstellen, overwegende: “couranten-
papier is na verloop van een paar dagen het meest incourante papier dat men zich denken
kan”.174 Ze kwamen in 1922 uit onder de titel: Uit het land van katoen en heide. Van Deinse
bracht hierin vele merkwaardig geachte zaken op een populaire toon te berde. Hij begon met
de gebruiken door het jaar heen die de religieuze hoogtijdagen begeleiden.  Daaronder het
typisch Twents geachte gebruik van de midwinterhoorn. “Is het misschien eene herinnering
eraan, dat volgens het bijbelsch verhaal de geboorte van Christus het eerst aan de herders
werd verkondigd of zou de betekenis er van zijn, dat de herders aan de wereld verkondigden,
dat zij den jonggeboren Heiland gezien hebben?”, zo vroeg hij zich af. “Het is ook mogelijk,
dat het midwinterblazen een overblijfsel is uit den heidenschen tijd”. Onderzoek en navraag
leerde hem “dat het thans is eene aankondiging dat het Kerstfeest in aantocht is”.175 Door zo
op populaire manier de eigenaardige gewoonten en gebruiken van zijn gewest te bespreken,
konden velen er kennis van nemen en eventueel geïnspireerd worden zelf ook de streekeigen-
aardigheden mee te beleven of  te onderzoeken. Het boek vond gemakkelijk zijn weg naar de
lezers. In 1925 volgde een tweede druk. Dit deed Van Deinse besluiten een deel twee uit te
brengen, dat in 1939 verscheen. Met het hierboven gememoreerde midwinterhoornblazen liep
het in de periode die we later het interbellum zijn gaan noemen, langzaam af. Dit was geen
nieuwe ontwikkeling, zoals de volkskundige Everhard Jans (zie p. 242) in zijn monografie
over deze midwintertraditie aantoont.176  Het gebruik was bovendien onderhevig aan wat hij
noemt ‘degeneratie’: men zag na 1918 in toenemende mate de houten hoorns vervangen door
hoorns van blik.177 Iets waartegen de folklorist D.J. van der Ven in de jaren twintig en dertig te
keer ging.
Van Deinse groeide uit tot dé eminente Twentekenner. Hij hield talloze lezingen, sprak  voor
de landelijke radio en werd een zeer gekende persoonlijkheid. Bij hem meenden zijn streek-
genoten dan ook te moeten zijn voor het vervaardigen van een Twents volkslied. Hij moet er
niet zoveel mee op gehad hebben, al deed het hem natuurlijk genoegen dat ‘Er ligt tussen
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Dinkel en Regge een land’ zoveel succes had.178 Maar overigens huldigde hij de mening dat er
geen Twentse zang bestond en dat de Twentenaar niet zanglustig was (Tubantia non cantat).
De melodie van zijn volkslied had hij ontleend aan een Duits studentendranklied, door
niemand minder dan Goethe vervaardigd.179 De titel daarvan luidde ‘Ergo bibamus’. De
bloedrode Twentse vlag met het fiere witte, steigerende paard werd ook door hem - op ver-
zoek - ontworpen. Het motief kwam van over de oostgrens, want in de dagen van Van Deinse
‘wist’ men nog dat Twentenaren Saksers waren. Het Twentse ros was dus een neerslag van
wat Slicher van Bath later de Saksenlegende noemde.
Toen de vlam van Van Deinses energie door ouderdom begon uit te doven werd hij als con-
servator opgevolgd door C.C.W.J. Hijszeler. Tezelfdertijd werd drs. Adam L. Hulshoff als
historicus aan het museum verbonden. Als voorzitter van de OKT werd Van Deinse door de
textielfabrikant Ludwig Arnold Stroink (1886-1969) opgevolgd.

2.1.3.1.2 … en adepten: Meyling en Dingeldein

De Bornse bierbrouwer ALBERT CAREL MEYLING (1890-1990) die geboren was in het zgn.
Bussemakershoes te Borne, was zeer bevriend met Van Deinse. Meyling werkte, na aanvan-
kelijk plannen te hebben gekoesterd om naar Indië te vertrekken, tot 1955 als chef van het
laboratorium en supervisor van het wagenpark van het familiebedrijf Hengelosch Bier. Re-
gelmatig maakte hij zich los van zijn werk, want zijn grote liefde lag dáár niet. Meyling was
verslingerd aan het Twentse land en zijn cultuur, zwierf de hele regio af en legde alles wat hij
van waarde vond vast op celluloid. Hij was een begaafd filmer. Vanaf medio twintiger jaren
trok hij vaak samen met Van Deinse de regio door. Van Deinse verzorgde de woorddienst
terwijl Meyling achter zijn kamera kroop.

Na de Tweede Wereldoorlog toen Van Deinse aan een algeheel verval van krachten leed
maakte hij vele tochten met WILLEM HENDRIK DINGELDEIN (1894-1952), ook al een Van
Deinse-adept. Dingeldein, Denekamper, werd in zijn geboorteplaats hoofd van de openbare
lagere school en was aanvankelijk enige leerkracht. Aangestoken door Van Deinse leefde hij
’s middags - als hij de krijtjes opgeborgen had - zijn Twentepassie uit in urenlange zwerf-
tochten. In 1922 zocht Dingeldein contact met Van Deinse die in een brief hem feliciteerde
met de uitgave van Uit het land van katoen en heide  en waarin hij tevens tot in detail inlich-
tingen en verbeteringen verstrekte betreffende de door hem beschreven oude Paasgebruiken in
Denekamp (voor een eventuele tweede druk).180 In de loop van de tijd werden de formele
contacten vriendschappelijk.181 Vaak trokken Van Deinse, Meyling en Dingeldein er nu ge-
drieën op uit. Ook de schoolmeester gaf daarbij ogen en oren goed de kost, sprak met de in-
woners der oude hoeven over gewoonten en gebruiken en tekende ondertussen menig kern-
achtig gezegde of uitspraak in het Twents op.

Mijn liefde gaat uit naar de oude Twentse taal; ik spreek haar waar ik maar kan; lees, wat andere Twentenaren in
poëzie of proza vertellen in hun moedertaal, en leg mijn oor te luisteren bij mijn mededialectsprekers. Al luiste-
rend heb ik al vele jaren de gewoonte gehad, alles te noteren, wat ik maar aan karakteristieke Oosttwentse
spreekwoorden en zegswijzen kon opvangen uit de mond van anderen.182  
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Zijn opmerkingsgave betreffende de streektaal frappeerde heel veel later een hooggeleerd
kenner van het Twents.183 ’s Avonds las Dingeldein over geologie, streekhistorie, volks- en
naamkunde en hij kreeg zo een enorme kennis op die gebieden. Die kennis stelde hem in staat
bijdragen te sturen naar de DMB en tot het doorgeven ervan in publicaties als Het losse hoes
‘Groot Bavel’, uit de geschiedenis van een Twentsch erf (1937), Het land van de Dinkel;
schoonheid van Noordoost Twente (1948),  Singraven; beelden uit verleden en heden van een
Twentsche havezathe (1948) en  Acht eeuwen Stift Weerselo (1951). Verder schreef hij onder
andere vele artikelen in de Verslagen en Mededelingen van Overijsselsch Regt en Geschiede-
nis.184  Samen met ‘meester’ Bernink schreef Dingeldein in 1921 het uiterst praktische Hoe
word ik preparateur? Beknopte handleiding voor de natuurverzamelaar.  In 1945 trok hij de
schooldeur voorgoed achter zich dicht om zich nu geheel aan de Twentepassie over te geven.
Ondanks de rusteloze arbeid, vlijtige studie en schitterende publicaties was Dingeldein geen
op de voorgrond tredende, strijdbare figuur. “Hij hoorde”, zoals iemand het later zou uitdruk-
ken, “tot de generatie van Twentse cultuurdragers, die het moeizame werk van verzamelen
gedaan hebben, van het aandragen van bouwstenen, waaruit een later geslacht misschien een
stijlvol gebouw zal kunnen optrekken.”185 Hij deed dat moeizame werk op velerlei gebied.
Dingeldein was heemkundige, van historicus en natuuronderzoeker tot kenner van de streek-
taal en volkscultuur. Hij was publicist en fotograaf. Daarnaast speelde hij in het hervormde
kerkleven van zijn dorp eveneens een rol van betekenis: hij was president-kerkvoogd van De-
nekamps hervormde kerk.

2.1.3.1.3  Jans

Naast de aartsvader van het Twentse regionalisme, Van Deinse, en zijn adepten begon een
andere spil van de Twentse beweging zich te ontwikkelen:  JAN JANS (1893-1963). Jans was
geboren in Almelo als zoon van de drukker Jan Willem Jans. Hij verloor zijn vader al op
jeugdige leeftijd. Jans was van jongs af  bezeten van het tekenen en wilde na de lagere school
architect worden. Na een driejarige studietijd in Zwolle, waarbij hij tussen Almelo en de pro-
vinciehoofdplaats per trein heen en weer reisde, vertrok hij in 1914 naar Amsterdam waar hij
een betrekking aanvaardde op een groot architectenkantoor. Hij klom er mettertijd op tot chef
de bureau en kwam er in aanraking met de socialistische beweging. Dat gebeurde mede onder
invloed van de in de Eerste Wereldoorlog optredende krapte aan eerste levensbehoeften, die
in Amsterdam tot een aardappeloproer had geleid. In de hoofdstad werd hij zich zijn Twentse
eigenheid bewust en na het lezen van Werner Lindners  Das Niedersächsische Bauernhaus in
Deutschland und den Niederlanden. Ein Beitrag zu seiner Erkundung (Hannover 1912) gin-
gen hem de ogen open voor de schoonheid van de plattelandsarchitectuur en voor de grote
culturele verwantschap tussen de bewoners van de Nederlandse grensgewesten en hun West-
Duitse buren over de grens. Als kind al nam hij daar eens zéér verbaasd  kennis van.186 De
jonge Jans nam zich voor om eens zelf een soortgelijk boek uit te brengen, maar dan met de
nadruk op de boerenbehuizingen in zijn eigen land, met name in zijn eigen streek. Omstreeks
deze tijd begon hij ten behoeve van wat eens zijn magnum opus moest worden heel Oost-
Nederland af te reizen om te tekenen en vast te leggen. Tientallen jaren zou hij de gewoonte
trouw blijven om minstens één dag in de week te wijden aan het tekenwerk voor deze zichzelf
opgelegde taak. De zaterdag was immer tekendag. Jans bleek een bekwaam tekenaar. Berlage,
de beroemde Amsterdamse architect, toonde eens zijn belangstelling en waardering voor zijn
                                                
183 Entjes sprak daarover in zijn rede ter gelegenheid van de herdenking van Dingeldein op 2-10-1988.
184 Voor een  bibliografie van W.H. Dingeldein zie Van Spronsen 1988, 209-221.
185 AVTG 1953, 14.
186 Jans  1967, 40.
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tekeningen. In de socialistische beweging werd hij een veelgevraagd spreker. Hij sprak
meestal over architectuur en volkskunst, op een zeer onderhoudende wijze. Een stroom van
artikelen volgde over die onderwerpen in Opgang, het blad van de Arbeiders Jeugd Centrale.
Jans deed er verslag in van zijn fietstochten door Duitsland en Denemarken en hij beschreef
de opmerkelijke plattelandsbouwwerken. De artikelen werden aantrekkelijk geïllustreerd met
zijn eigen potloodtekeningen. Als architect kan men Jans zonder meer indelen bij de traditio-
nelen. Hij had een grote bewondering voor de Delftse School. Al deelde hij de katholieke,
thomistische grondslag van die richting niet, gemeten naar het eindresultaat was hij er toch
zeer nauw aan verwant. Hij schreef dan ook regelmatig in het Katholiek Bouwblad. In twee
boekpublicaties bracht hij zijn eigen opvattingen over bouwkunst naar voren: Bouwkunst en
Cultuur en Volkscultuur en Bouwkunst, gepubliceerd in respectievelijk 1934 en 1938. In die
laatste publicatie stond een uiteenzetting over wat hij onder cultuur verstond. De tekst laat
zich moeilijk parafraseren:

Cultuur is zichtbaarmaking, symbolisering van een innerlijk bezit. Cultuur is zichtbare eenheid van uiterlijke en
innerlijke beschaving. Cultuur kan de geuren met zich mee dragen van de zee of de stal, zij is en blijft cultuur.
Cultuur is de hoogste uitdrukkingsvorm van een bepaald geestelijk niveau, gebonden aan een bepaald milieu. In
de cultuur is de mens altijd heel even verheven boven de directe moeiten van zijn bestaan, cultuur is het vermo-
gen ook het simpelste bestaan te adelen door vaak onnaspeurbare nuancen. Een bestaan op hoog stoffelijk en
intellectueel peil kan in dit verband ongeadeld zijn, het bestaan van een klein zandboertje, een zeeman, geadeld.
Volkscultuur is de zichtbaar geworden levensstijl van de primitieve mens, is primitieve levensstijl op zo hoog
mogelijk geestelijk plan, als voor primitieve mensen mogelijk is.187

Later zal hij de term volkscultuur omschrijven met  “een door de eeuwen heen gegroeide en
door allen aanvaarde stijlvolle levenshouding op alle levensgebieden.”188  Na het midden van
de negentiende eeuw verviel, zo Jans, het gehele stelsel van afspraken en ongeschreven wet-
ten van de volkscultuur, doordat de grondslagen ervan wegvielen. De marke-instellingen ver-
dwenen in die jaren. Ze werden opgeheven bij wet. De gemeenschappelijke gronden werden,
vaak voor een appel en een ei, verkocht aan landheren. De volksgemeenschap werd bedreigd
door de opkomende industrie die veel arbeidskrachten wegtrok en door het verschijnsel dat
men later verzuiling is gaan noemen. Deze processen kregen de maatschappij zo in hun greep,
dat die in de twintigste eeuw een karikatuur van gemeenschap werd. “Zij wordt niet beheerst
door geestelijke gemeenschap boven alle verschillen uit. Deze verschillen zijn de tegenstel-
lingen tussen de klassen, de tegenstellingen tussen de ideologieën”.189  Aldus werd de ge-
meenschap ontbonden en gingen leden daarvan zich in toenemende mate op de stadscultuur
richten. Zo langzamerhand begon de verburgerlijking der plattelanders, want van de stad, zo
ging men denken, kwam de beschaving. Voor zijn eigen bouwvak gaf hij voorbeelden. Mo-
derne villa’s werden voor boerenbedrijfsgebouwen geplaatst. In de steden, centra van het ge-
individualiseerde leven, begon het krampachtig zoeken naar originaliteit enerzijds en het
slaafs met alle modes meegaan van de massa anderzijds. Dat streven was reeds overduidelijk
aanwezig in de onrustige, opdringerige huizenrijen van de nouveau riches, met hun vermoei-
ende overdaad aan ornamenten in neorenaissance, neogotiek en neobarok.

Jans woonde, toen hij dit schreef, allang weer in zijn geboortestad Almelo. Hij was in 1928
uit Amsterdam teruggekeerd. Met zijn compagnon Hein Henneke stichtte Jans in Hengelo een
eigen bouwbureau dat moderne boerderijen wilde bouwen die aansloten bij de bestaande lo-
kale bouwtraditie. Door zijn publicaties in alle mogelijke bladen en tijdschriften, zijn velen
zeer aansprekende tekeningen en zijn in tal toenemende spreekbeurten over allerlei aspecten

                                                
187 Idem 1938, 14.
188 Idem 1967, 2.
189 Idem 1938, 15.
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van de volkscultuur groeide hij uit tot een ‘bekende Tukker’. Zijn nieuwsgierigheid, waar het
ging om de volkscultuur van Oost-Nederland en dan met name zijn innig geliefd Twente,
kende geen grenzen. Hij was wat dat aanging een omnivoor. Dat kwam tot uiting in de on-
derwerpen van zijn lezingen. Jans sprak graag en gemakkelijk, met of zonder lichtbeelden.
Hij sprak over architectuur, meubelkunst, volkskarakter, Twentse humor, volkskunst en nog
meer en werd voor zijn bewonderaars steeds meer een onaantastbare. Dat laatste bespeurt men
bijvoorbeeld in enige navolgingen van bepaalde, achteraf foutief gebleken opvattingen, be-
treffende restauratie van landelijke bouwkunst (zie p. 242).  In 1936 kwam Jans tot samen-
werking met Van Heek van ’s Heerenberg. Toen deze laatste ter ore kwam dat het Groot-
Bavel, een antiek ‘lös hoes’ uit 1784, in zijn bestaan bedreigd werd, ondernam hij een red-
dingspoging. Het forse vakwerkhuis uit de vroegere marke De Lutte zou moeten herrijzen op
het terrein achter het Rijksmuseum te Enschede. Van Heek had het geld om de klus te klaren
en hij vond iemand die er de kennis voor had: Jans. Jans kende het Groot-Bavel. Hij had er
verscheidene keren getekend. Met meetlint en tekenpen legde hij nauwkeurig alle maten vast,
ondertussen denkend aan de voorgevel van de overoude boerderij. Die was danig gewijzigd in
de loop der tijd. Jans besloot tot een soort reconstructie en naar het voorbeeld van het ge-
sloopte erve Schoppert in Tilligte liet hij er glas in lood ramen in zetten. Het praktische werk
van afbraak en wederopbouw werd in de herfst van 1936 aangevat door jonge werkloze
bouwvakkers. De tegenwoordige museumboerderij kreeg een complete inventaris, met ‘wen-
dezoele’ (grote houten balk aan een draaibare stander waaraan de kookpot kon hangen), bed-
steden, tuugkisten en klaptafels. Toch hield een boerderij in een museumtuin iets onnatuur-
lijks. Jans pleitte bij herhaling voor het stichten van een bescheiden, regionaal openluchtmu-
seum. Hij wees daarbij dikwijls op de educatieve waarde die daarvan zou kunnen uitgaan. Als
voorbeeld zweefde hem  het beeld van het kleine streekmuseum van Bad Zwischenahn voor
ogen. Maar voorlopig was er voor pogingen om van de karakteristieke bouwkunst ten platte-
lande iets te bewaren weinig animo. Wel had de architect opdrachten gekregen om kenmer-
kende boerderijen en schuren op te meten. Dat was bijvoorbeeld het geval met De Waarbeek
in Groot Driene dat hij opmat voor de Lijst van monumenten van Geschiedenis en Kunst in
Overijssel in 1930.190 Het ging hier om het oudste nog bestaande ‘lös hoes’ van Twente. De
Waarbeek dateerde in de vorm  die Jans kende uit 1638, maar werd al in 1475 als katerstede
onder de naam Woirtbeke genoemd. Dit uitzonderlijk fraaie erf diende voor het nageslacht
bewaard te blijven. In een artikel ontvouwde Jans daarover zijn ideeën. De Waarbeek zou een
eerste object kunnen worden in een klein streekmuseum. Later zouden er schuren, een wind-
en een watermolen aan moeten worden toegevoegd. De omgeving  van Delden leek hem bij-
zonder geschikt voor vestiging.191 De wil om het eeuwenoude monument te bewaren was
echter niet aanwezig. De Waarbeek rekte zijn bestaan nog tot vlak voor de bevrijding in 1945.
Toen werd het door een bom van de aardbodem weggevaagd. Jans had het gebouw met zijn
vaardige tekenpen wel vastgelegd. Zijn tekenwerk werd gewaardeerd. In 1934 werd op de
Heemkundetentoonstelling te Amsterdam een honderdtal tekeningen geëxposeerd. De kritie-
ken waren lovend. Hetzelfde jaar nog werd in het Rijksmuseum te Enschede een nog veel
grotere tentoonstelling gehouden. Het merendeel van Jans tekeningen - 400 van de toen in
totaal 600 - was er uitgestald. De tentoonstelling werd door Van Heek, zelf een uitmuntend
tekenaar, geopend. Toen Jans in 1934  in geldnood zat, door de slappe tijd van de economi-
sche crisis en zijn niet zo accurate boekhouding, wist Van Heek hem ertoe te bewegen 350
van zijn tekeningen te verkopen.192 Jans had het daar moeilijk mee, maar de wetenschap dat ze
bij Van Heek in goede handen waren en het feit dat ze permanent ten toon gesteld zouden
                                                
190 Lijst van monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Overijssel, 1934, 57-59
191 Jans 1962, 148-152.
192 Löwik 2001, 57.
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worden in het Rijksmuseum Twenthe, maakten voor hem de stap gemakkelijker. Twee jaar
later volgde een tentoonstelling in het Landesmuseum te Munster. Een criticus merkte naar
aanleiding daarvan op dat sommige tekeningen zelfs het werk van “Mester Dürer naiger
kammen”.193 De laatste tentoonstelling kwam waarschijnlijk door tussenkomst van  Josef
Schepers tot stand, toentertijd assistent bij de Volkskundliche Kommision. Hij was in die
functie bezig een boek te schrijven over het boerenhuis in Noordwest-Duitsland. Hij was
daarvoor veel onderweg: “Vör düt Book satt ich weniger an ’n schriewdisk äs up ’n saddel
van miene Fietse”, schreef hij later. Schepers beperkte zich bij zijn onderzoek niet tot het
Duitse verspreidingsgebied van het hallenhuis. “Et duerde nich lange, dao kamm ich bi dat
Landup- und Landafföern auch in de Twente un nao Almelo, wao ick den Architekten Jan
Jans eennen Mann fün, de  wao he gönk un stönn in de Twentsken un Drentsken Düorper olle
Hüser un Müelen, olle Duören, Fensters, Giewelteeken, Pütten, Pöste, Piggen un sös no wat
afbelde”.194 De motorfiets die Jans en zijn compagnon hadden aangeschaft en die ze beurte-
lings bereden, bewees goede diensten. Schepers nam achterop plaats en Jans liet hem de
mooiste plekjes van Twente zien.

2.1.3.2  Saksenland (SAKSL)

Jans was er de man niet naar om zijn licht onder de korenmaat te steken. Hij wilde met zijn
opvattingen zoveel mogelijk mensen bereiken. In 1937 kon men zijn naam lezen tussen die
van andere redactieleden van het nieuwe, in Paterswolde gedrukte SAKSL dat zich ten doel
stelde:

De wederopbouw van een plattelandscultuur; gegrondvest op den eigen aard van volk en landschap; met begrip
voor het verleden, staande in het nu, doch gericht op de toekomst; bezield door een streven naar nieuwe harmo-
nie, zoo innerlijk als uiterlijk, tusschen den mensch, zijn leven en werken op den bodem, waarop hij zich vestig-
de.195

Aldus de manifestachtige verklaring die aan elk nummer van SAKSL voorafging. In het
maandschrift kon men teksten lezen waar de bruine dampen van afsloegen. Het eerste artikel
‘De uitgever aan den Lezer!’ sprak van beschavingsoffensieven die het platteland bespaard
waren gebleven. Gelukkig maar: “Want hier in Saksenland leefde nog de eeuwenoude, door
traditie vervolmaakte en geheiligde Saksische cultuur, aan den bodem verankerd”.196 Toch
was ook de traditionele volkscultuur in het Noorden bedreigd, maar een kentering was waar-
neembaar. De natuur hernam haar rechten. Er groeide een nieuwe bewustwording.

Deze bewustwording doet een leegte ontstaan en roept heimwee op naar het vroegere. Het is een begrijpelijk
verlangen, in vele opzichten verheugend omdat het op een kentering wijst ten goede, doch evenzeer een uiterst
gevaarlijk verlangen in zooverre het in zijn primitiviteit niet wil begrijpen, dat een terugkeer nimmer vooruit-
gang kan beteekenen. Hier dient SAKSENLAND op de bres te staan. [….] De taak van dit tijdschrift is in de
eerste plaats om te komen tot een nieuwe plattelandscultuur. [….] Het zal verheugen degenen die inzien, dat een
drastisch ingrijpen in de huidigen toestand noodzakelijk  is en dat men er niet komt met alleen critiek uit te oefe-
nen op het heden.197

                                                
193 Dit alles volgens het In memoriam door Josef Schepers in JBT 1964, 133-134. Wie die criticus was

vermeldde hij niet.
194 Ibidem.
195 ‘Hier begint Saksenland’, SAKSL 1937, nr.1.
196 ‘De uitgever aan den Lezer!’, SAKSL 1937, nr.1, 3-7.
197 Ibidem.
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SAKSENLAND - royaal door Jans geïllustreerd met zijn nu welbekende tekeningen - ver-
scheen van december (wintermaand) 1937 tot mei (bloeimaand) 1938. Er werd veel gespro-
ken over ‘Volksche kunst’ en ‘Volksche cultuur’. Ook door Jans.198 We komen in zijn bijdra-
gen het onverhuld romantische vooroordeel tegen dat zich uitspreekt tegen de geciviliseerde
cultuur. Jans verheerlijkte daartegenover de primitieve volkse cultuur die wezenlijk spontaner
en eerlijker zou zijn, zoals ook de primitieve mens spontaner en eerlijker was dan de gecivili-
seerde mens.199  Geen nieuw geluid voor wie zijn geschriften kende. Men zou kunnen zeggen
dat Jans - en datzelfde geldt ook voor veel andere traditionele bouwers -  met zijn opvattingen
over bouwkunst en kunst in het algemeen parallel liep met die van een in Europa zich aandie-
nende Nieuwe Orde. Jans’ taalgebruik - zijn artikelen in het tijdschrift, zo schreef hij, zouden
in het teken staan van  “goede oude en goede nieuwe Volksche Bouwkunst” - hielpen ook al
niet veel om een duidelijk onderscheid te zien. Een latere onderzoeker schreef over “de nogal
op Blut und Boden gerichte redactie”.200 De verbinding volk en bodem werd met zoveel
woorden meer dan eens gelegd in de artikelen van uitgever Erenst.201  En sprak die niet ook uit
de manifestachtige verklaring? In de bijdragen van Jans las men die verbinding meer tussen
de regels, maar dat was, als gezegd niet nieuw voor hem. Of balanceerde de Almelose archi-
tect in de jaren dertig toch tussen accepteren van een nieuwe orde en het afwijzen ervan?

2.1.3.3  Andere regionalisten: de Schneiders - Sambeek - Van Coeverden

Een man die in geen enkel kader paste was MR. DR. JAN WILLEM SCHNEIDER (1892-1973).
Deze Bourgondische Tukker met het uiterlijk van een negentiende-eeuwse landedelman bezat
in zijn persoonlijke optreden een grootse allure die echter niet door een ieder direct begrepen
werd. “Hij was verknocht aan Rome, Twente, Delden en de heilige kerk”, heeft eens iemand
over hem opgemerkt.202 Schneider was een man van invallen. Zo’n inval had hij in 1924, toen
hij besloot dat er een Twentsche Volkskalender moest komen. Hij schreef er in ronkende ne-
gentiende-eeuwse taal in, liet zijn priesterbroer Hein hetzelfde doen en herhaalde dat in 1925.
Toen was het weer mooi geweest. Wat Schneider wilde met zijn kalender vertolkte overigens
wel wat ook andere regionalisten bezielde, al drukte hij zich in een barokke stijl uit.

Het gevaar is groot dat we een vlak, platgestreken, geschoren, geëgaliseerd beschavingsvolkje worden, ge weet
wel, den boord rond of puntig al naar de mode zegt, de schoenen puntig of rond al naar het wijsje [...], ons
broekje stevig in de plooien [...] Reeds zijn uit onze huizen de tinnen borden en lepels, de mooi gesneden tuug-
kisten, de luid klinkende klok aan de wand geruild voor ’n heele of halve hand vol zilveren guldens: smakeloos
fabriekswerk ontsiert nu de plaats waar vroeger dat oude gerief ons zoo vertrouwvol aankeek. Twente Twente
doen blijven is de roep van dit boek.203

Het Twents was  de taal van ons hart, volgens de Deldense advocaat en later eerste kamerlid:

De oude vertrouwde taal! Hoe smeuïg en mals kan de Tubanter keuvelen, hoe raak kan hij zijn woordje zeggen.
Dit dialect is de taal van ons hart: in deze taal hervinden zich de zonen van dit oude volk. Het Hollands leerden
wij op school, maar het Twents stamelden we van huis uit en zit er bij de rasechte Tukker nog steeds het innigst
en diepst.204
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201 Zie noot 192.
202 Haverkate 1996, 10.
203 Twentsche Volkskalender 1924.
204 Ibidem.
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Toch gebruikte hij voor deze ontboezeming maar weer het Nederlands. Ook geloofsgenoten
als mr. B.H.A.M. Plegt (zie p. 229) en Vloedbeld werkten aan de kalender mee. Schneiders
broer, (Hein) J.H.M. Schneider (1887-1957), een van de memorabele  Twentse dorpspastoors,
vervaardigde een Rooms Twents volkslied. Op muziek gezet door praeses  Mgr. J.A.S. van
Schaick werd dit volkslied dat in katholieke kringen wijd verbreid was  in de jaren tussen de
wereldoorlogen vaak gezongen. Hoewel een der laatste katholieke emancipatoren was Jan
Willem Schneider niet eenkennig. Hij was goed bevriend met zijn plaatsgenoot DS. DR J.W.
SAMBERG (1890-1976). Deze Jan Willem werd geboren in Miste bij Winterswijk in de Ach-
terhoek. Direct na zijn promotie in 1928 werd hij predikant van de historische St. Blasiuskerk
te Delden en een gevierd predikant voor de Nederlands Hervormde elite van deze oostelijke
regio. Samberg had een uitgesproken voorkeur voor historie en  publiceerde veel over het
landgoed Twickel, waar de laatste barones in 1936 eenzaam achter was gebleven na het over-
lijden van haar 21 jaar oudere gemaal. Hij werd haar vertrouwensman en toen hij in 1955 met
emeritaat ging werd hij archivaris van Twickel. De geleerde dominee preekte wel in het
Twents.
In Goor werkte de in 1891 geboren JHR. FREDERIK WILLEM WOLTER HENDRIK (FRITS) VAN
COEVERDEN. Hij stamde uit een van Nederlands oudste adellijke families, maar was lid van
de SDAP/ PvdA.  De textielarbeider en publicist Van Coeverden was een loot uit een totaal
verarmde tak. Hij was verslingerd aan de Twentse geschiedenis en schreef een imponerende
reeks historische verhalen in het Nederlands (die zou uitgroeien tot een tweeduizendtal), met
daarin af en toe een stuk in het Twents. Een deel ervan werd in 1934 gebundeld uitgegeven
onder de titel Schetsen uit Twenthe’s verleden. In hetzelfde jaar verscheen zijn werk Hutten-
kloas, een overdruk van een feuilleton in de Nieuwe Hengelosche Courant.

2.1.3.4  De Duitsch-Nederlandsche Vereeniging en Noaberschopp205

Op 31 maart 1932 werd in hotel Fürstenhof te Munster de Duitsch-Nederlandsche Vereeni-
ging opgericht. (DNV). De DNV stelde zich in de eerste plaats ten doel:

De vriendschappelijke en nabuurschappelijke betrekkingen aan beide zijden der grenzen versterken, gemeen-
schappelijk cultuurgoed in stand houden en verdiepen, de waardevolle karakteristieke eigenaardigheden van de
eene streek aan de andere bekend maken en den blik over de grenzen verruimen.206

In het bestuur van de DNV hadden zitting de - dan nog ‘künftige’ - Oberbürgermeister van
Munster, dr. Zuhorn, als eerste voorzitter, als tweede voorzitter Prof. Dr. Wätjen en voorts
onder andere de fungerende Oberbürgemeister Schlanstein. Van Nederlandse kant zaten er
o.a. in het bestuur de directeur van het Rijksmuseum Twente J.H. van Heek en de voorzitter
van de OKT Van Deinse, die ook voorzitter werd van de Nederlandse afdeling van de DNV.
Een gezelschap op niveau.207

                                                
205 Het archief van de Duits Nederlandse Vereeniging  is helaas onvindbaar gebleken. Een lange speurtocht

die me aan Nederlandse kant voerde naar het Enschedese stadsarchief, het VDI, het Zwolse Provinciaal
Archief en aan  Duitse kant naar het stadsarchief te Munster, het Hollandhaus aldaar, het Euregio-kan-
toor in Gronau, en leidde  tot contacten met de Deutsch-Niederländische Gesellschaft leverde uiteinde-
lijk niets op.

206 NOAB 1932, 1
207 NOAB 1932, nr.8, 29 par.2:  “Der Verein verfolgt den Zweck, die kulturellen  Beziehungen zwischen

Deutschland und den Niederlanden und insbesondere zwischen  Münster, Münsterland und Westfalen,
sowie der holländischen Provinz Overijssel und der Twenthe zu pflegen und zu fördern, sowie gemein-
sames Kulturgut zu erhalten und zu vertiefen. Eine Betätigung auf politischem, privatwirtschaftlichem
oder religiösem Gebiet ist ausgeschlossen.” en 1937, nr.1, 4.
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Vanaf het oprichtingsjaar verscheen als orgaan van de vereniging, het Twents-Munsterlandse
Noaberschopp (NOAB). Het nieuwe tijdschrift was een interregionaal blad dat een brugfunctie
wilde vervullen: “Dütt Blatt, de ‘Noaberschopp’, sall Brüggen bauen tüsken Ju en us”, tussen
bevolkingen die niet veel verschilden in wezen, maar die, vooral psychologisch, door de grens
waren gescheiden. Van Deinse legde in zijn toespraak op de ‘Gründerversammlung’ te Mun-
ster de nadruk op het gemeenschappelijke aan cultuurbezit in beide landstreken. “Die Kennt-
nis der Twenthe und des Münsterlandes mache ihm soviel Freude, weil die beiden Gegenden
soviel Übereinstimmendes hätten”. Dat sprak ook uit het gedicht dat hij bij die gelegenheid
voordroeg:

Oons Twenthe und ’t Münsterlaand,
Dee sind van éénen Stamm,
’t Was al te hoop ’t Saksenlaand
Lang vöör de Grèns hier kwam. 208

Hij ging er zelfs vanuit dat de mensen aan beide zijden van de landsgrens tot een volk hoor-
den: “Sie (de punten van overeenkomst) zeigten denn auch, daß die Grenze wohl imstande
war, zwei Staaten zu bilden, daß sie aber nicht vermochte, zwei Völker zu schaffen.”209

De prominente positie die Van Deinse innam werd na afloop van zijn toespraak, die ‘stür-
mische Beifall’ oogstte nog eens benadrukt door de overhandiging van een prachtvolle ‘Eh-
renplakette’ die deze ‘Vorkämpfer’ van de samenwerking  werd overhandigd.210 De Neder-
landse poot, de Duitsch-Nederlandsche Vereeniging, werd op 28 april 1932 te Enschede offi-
cieel opgericht. Van Deinse maakte bij die gelegenheid gewag van de populariteit van NOAB
dat aan deze zijde van de grens reeds 250 abonnees telde.211 Naast Nederlands en Duits kwa-
men ook de streektalen aan bod: “Ganz besondere Pflege […] will die Noaberschopp dem
Dialekt angedeihen lassen”.212 Daar werd op de oprichtingsvergadering van de Nederlandse
poot te Enschede extra op gewezen. Een extra publicatiemogelijkheid voor de Twentse regio-
nalisten. Een aantal hunner maakte er gretig gebruik van. Medewerking  aan NOAB gaven
Bernink, Van Deinse, Dingeldein, Elderink, Jans, Jordaan, Kuiper, Meyling en Vloedbeld.
Naast deze bekende namen komen we die van Marie Robbers-ter Meulen uit Enschede tegen
met het uitvoerige opstel ‘Het  reizen veur fieftig of zestig joar en now’. Een latere bijdrage
was ‘Miene erste (sic) reis naor de Noaberschopp’, nu getekend Maria Robbers-te Möll.

                                                
208 De rest gaat als volgt:

Dat süt m’n an ’t oale Burenhus
            Met ’t spitse, roode Dak,

Woarboaven jo Joar in Joar ut
De Eek sien Kopp ut stak.

Dat höört m’n an de oale Sproak,
Oons mooie, oale Platt,
Dat vrogger jeder sprekken kon
Op ’t Land und in de Stadt,

Den Roggenesch und ’t wiede Vèld
   Sind hier so gut as doar,

De Geetling und de Nachtegaal
Dee singt doar èven kloar!

209 NOAB  1932, nr.3/4, 10.
210 Ibidem.
211 Ibidem, 11.
212 Ibidem.
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Vele bijdragen gingen over de Twentse volkscultuur, de geschiedenis, sagen, volksgeloof en
dergelijke. Ook de natuur en de verschillende cultuurhistorische monumenten uit alle tijden
werden beschreven. Het blad wees op de aardigheden en eigenaardigheden van Twente en het
Munsterland en wilde de lezers aan het zwerven hebben in het grensland, opdat ze elkaar be-
ter zouden leren kennen en waarderen. Boven aan elke beginpagina en tot 1937 op elke voor-
kaft prijkten steeds de wapens van het Munsterland en Twente en een gedichtje van Van
Deinse in het Nederlands en Duits dat nog eens de intentie van het blad uitdroeg:

De Grenssteen staat in ’t Heideveld
hij scheidt daar Land en Land
Daaroverheen echter reike steeds
De Mensch den Mensch de Hand.

Het bezoeken van elkaars steden werd bijvoorbeeld van harte aanbevolen. Telkens wees het
blad op de schoonheid van de twee landstreken. Daarin schuilde geen kwaad, maar boven de
turbulente politieke gebeurtenissen in het buurland pakten zich het volgende jaar inktzwarte
wolken samen. Het werd 1933 en met de overname van de macht door een heidense Oosten-
rijker kon de samenwerking met Nederlands oosterburen zeer bezwaarlijk worden. Dat Van
Deinse zich meteen na de machtsovername van Hitler verontwaardigd van het gebeuren in het
buurland afkeerde, zoals eens gesteld werd, is beslist onjuist.213 Voorlopig leek daartoe ook
geen reden. De vereniging was a-politiek: de statuten sloten godsdienst en politiek uit in de
pagina's van haar orgaan.214 Voor de tijdgenoten - en zeker voor de regionalisten die ook uit-
gingen van broedervolken met gemeenschappelijke afstamming en kenmerken - was het héél
wat lastiger dan voor ons om de kwalijke strekking te onderkennen. NOAB was toen nog een
keurig blad. Het bleef gewoon verschijnen en misschien waren er juist méér redenen dan
voorheen om aan zijn doelstellingen te werken. Maar langzamerhand zou er wat veranderen.
Voor wie achteraf kijkt lijkt de omslag duidelijk genoeg. In een overigens correcte tekst
‘Noaberslüde, lustert äs!’ werd van Duitse zijde de bloed- en stamverbondenheid  nadrukke-
lijk naar voren gebracht, de taal passend gemaakt voor de Nieuwe Orde die er sedert  een jaar
heerste. “Wi hävt doch datsölwige Blaut un datsölwige Denken. […] Wi willt ümmer doran
denken, dat wi Mensken van eene Schole un ut densölwigen Stamm sind, Naoberslüde.”215

De vereniging telde begin 1934 aan Duitse zijde 250 leden en aan Twentse kant 300. De
Duitse redactie was van mening dat het echte vuur er uit was van hun kant en dat vereniging
en blad tot nieuw  leven gewekt dienden te worden. Men wilde NOAB ‘ausbauen’ en ‘verbes-
sern’.216 Meerdere keren werden de leden aan deze zijde van de grens zeer dringend verzocht
het abonnementsgeld te storten, waarmee duidelijk werd dat dat onderdeel niet zonder moeite
liep.217 We zullen dit manco nog vaker tegen komen bij georganiseerde regionalistische initia-
tieven. Dit probleem speelde evenzeer voor de oosterburen.218 Leden werden voortdurend op-
geroepen om nieuwe abonnees en leden voor de vereniging aan te melden. Vanaf 1936
schreef men van Duitse kant soms openlijk waarderend over het nationaal-socialisme en over
de leider van het Rijk: “Grosse Einsicht, idealer Opfergeist, unentwegter Glaube an den
                                                
213 Vaanholt, TC  19-2-1997.
214 NOAB 1932, nr. 8, 29 par. 2:  “Der Verein verfolgt den Zweck, die kulturellen  Beziehungen zwischen

Deutschland und den Niederlanden und insbesondere zwischen  Münster, Münsterland und Westfalen,
sowie der holländischen Provinz Overijssel und der Twenthe zu pflegen und zu fördern, sowie gemein-
sames Kulturgut zu erhalten und zu vertiefen. Eine Betätigung auf politischem, privatwirtschaftlichem
oder religiösem Gebiet ist ausgeschlossen.” en 1937, nr. 1, 4.

215 ‘Noabersluede, lustert aes!’ NOAB 1937, nr. 1, 1.
216 NOAB 1934, nr. 1, 12.
217 NOAB 1934, nr. 3, 36, nr. 4, 48, nr. 5, 56, nr. 6, 64.
218 NOAB 1934, nr. 1, 12.
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Führer und sein Volk sowie der sprichwörtlich feste Lebens- und Arbeitswille geben dem
schaffenden Menschen an der Grenze hier die Kraft, die Verhältnisse zu beherrschen und dem
Fortschritt unermüdlich weitere Wege zu bahnen.”219

Datzelfde nummer kondigde een ‘Grenzlandmesse’ aan waarbij ook de Nederlandse leden
van de vereniging hartelijk werden uitgenodigd. Dat alles vond plaats onder de Schirmher-
rschaft van de Gauleiter en Reichsstatthalter Dr. Meyer. ‘Führende Männer’ van ‘Partei und
Staat’ waren erbij aanwezig. Met ingang van jaargang 6 (1937) werd het maandblad in een
nieuw, professioneler jasje gestoken. De ‘kinderjaren’ waren, zo heette het in een aankondi-
ging, voorbij. ‘De nieuwe Reeks’ begon. De doelstelling zoals in de statuten omschreven
bleef hetzelfde. Er werden  bijeenkomsten gehouden, zoals op 27 november te Munster. De
ontvangende DNV mocht er 400 Nederlandse gasten begroeten. Leden van de NSDAP waren
nadrukkelijk aanwezig.220 Aan Nederlandse kant tilde men aan dat alles niet zwaar: Twentse
burgemeesters van Stad en Ambt Delden, Haaksbergen, Hengelo, Ootmarsum, Enschede,
Borne en Losser schreven met  plezier een woordje in het blad.221 De inhoud van NOAB was
dan ook verhullend genoeg. Af en toe stonden leden van de koninklijke familie prominent op
de voorkaft, bijvoorbeeld Prins Bernhard als trotse vader met op zijn arm prinses Beatrix
(1938, nr. 2) en Koningin Wilhelmina (1938, nr. 9) ter gelegenheid van haar 40-jarig rege-
ringsjubileum. Vanaf nr. 3 ( maart, 1938) werd de naam van Van Deinse niet meer genoemd
bij de bestuursleden. Gezondheidsredenen noopten hem vele werkzaamheden in die tijd stil te
leggen. Bovendien ergerde hij zich aan de aanwezigheid van de ‘Partei’ bij de ‘noabers’. Na
een lezing door Van Deinse gehouden op 31 maart 1938 voor de Kreisheimatverein Ahaus
(waarvan hij een der oprichters was) beëindigde  Landrat Kummermann de bijeenkomst: “Mit
einer Ehrung des Führers und Reichskanzlers und einem Gedenken der zum Reich heimge-
kehrten Österreichischen Brüder”. “Vader was ‘kregel’. Ik herinner mij een brief aan mij die
duidelijk was”, schreef later zijn zoon, S. van Deinse. 222

Waren hem nu pas de ogen open gegaan voor de bedoelingen van de Duitse partners? Op
31 juni 1937 bij het zomerfeest van de DNV in het Kurpark te Bentheim had Van Deinse ’s
avonds de Nederlandse gasten nog welkom geheten en toegesproken. Men ging verder met
het verbeteren van goede nabuurschappelijke betrekkingen. Het evenement - een verbroede-
ringsfeest genoemd -  was een succes. Op de ‘Arbeitstagung’  pleitte men van Nederlandse
kant voor verbetering van het grensverkeer en in een vervolgdiscussie werd  voor de opening
van een Duits consulaat te Enschede gepleit. De mededeling van de Oberbürgermeister van
Munster dat er een lector in de Nederlandse taal werd benoemd aan de universiteit in zijn stad
werd met groot enthousiasme begroet.223 De eerste foto waarop een hakenkruis te zien is staat
in het juninummer van 1938. Ook later kon men op de bladzijden van NOAB af en toe promi-
nente nazi’s aantreffen met een hakenkruisband om. Maar toen was voor de Twentse regiona-
listen de aardigheid er al af. Zij hadden blijkbaar beter door dan de Nederlandse overheid uit
welke richting de politieke wind woei. Dat bleek bijvoorbeeld uit een artikel in NOAB, waarin
werd gemeld dat Reichsstatthalter Meyer door de Nederlandse gezant bij het Duitse Rijk on-
derscheiden werd en benoemd tot grootofficier in de orde van Oranje Nassau.224 Ter gelegen-
heid van dat bezoek van de gezant bracht de Münstersche Zeitung op 29 januari 1939 een ge-
                                                
219 NOAB 1936, nr. 6, 62.
220 NOAB 1938, nr. 12, 206.
221 NOAB, Stad en Ambt Delden, 1937, nr. 1, 1; Haaksbergen, 1937, nr. 11, 17; Hengelo, 1937, nr. 7, 3;

Ootmarsum, 1937, nr. 3, 2 (alhoewel dat niet zo’n gelukkig voorbeeld is: de burgemeester, E. von Bön-
ninghausen was later een prominente NSB-er); Enschede, 1937, nr. 1, 3-4; Borne, 1938, nr. 3, 45 en
Losser, 1938, nr. 7, 109.

222 JBT 1979, 49.
223 NOAB 1937, nr. 8, 18.
224 Ibidem 1939, nr. 2, 31.
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heel in het Nederlands geschreven pagina uit, met het logo van de DNV en het bijbehorende
gedicht van Van Deinse. Onder de kop ‘Een oude dwaling’ werd de democratische staatsin-
richting (van Frankrijk) op de hak genomen en het nationaal-socialisme van Duitsland gepre-
zen. Bovendien:

De Duitsche overheid streeft bewust naar goede betrekkingen met het buitenland. Zij steunt krachtig alle veree-
nigingen die in Duitschland ter bevordering der goede betrekkingen, met welk land dan ook, zijn opgericht. Zij
bevordert het, dat buitenlandse gasten ter gelegenheid van congressen, voor het houden van lezingen enz,      naar
Duitschland komen en stelt dan nimmer den eisch, dat deze gasten enigszins nationaal-socialistisch georiënteerd
moeten zijn. Wij gelooven zelfs, dat juist buitenlanders die tot een geheel andere politieke richting behooren,
haar het meest welkom zijn. Opdat die, wanneer zij in het vaderland terug komen zullen zeggen: het Duitsche
bestuursmodel verschilt weliswaar hemelsbreed met onze, maar het schijnt voor Duitschland niet ongeschikt te
zijn: in ieder geval moeten wij goede betrekkingen met Duitschland onderhouden. 225

Opmerkingen als bovenstaande in het blad zullen de regionalisten gesterkt hebben in de me-
ning dat ze niets meer te zoeken hadden bij de vereniging en haar orgaan. De animo om in
NOAB te publiceren was er aan Nederlandse kant af. In het aprilnummer van 1939 werd wel
over Twente geschreven, maar dat gebeurde door een Duitser, Paulheinz Wantzen, onder het
pseudoniem ‘pawa’. Het meinummer zag tenslotte nog twee bijdragen uit ons land. Het ging
om natuurbeschrijvingen, het ene artikel was van Bernink, het andere van Dingeldein. In een
redactionele oproep ‘Liebe Leser!’, nogal ongelukkig vertaald met ‘Lieve Lezers!’, deed de
redactie een nadrukkelijk beroep op allen NOAB te steunen: “Deze steun moet eensdeels van
materiëelen aard zijn, anderdeels moet hij den vorm aannemen van berichtgeving en literaire
medewerking.”226

De teruglopende belangstelling aan Nederlandse kant om in het blad te publiceren werd
gecamoufleerd. Zeer dikwijls werden grote artikelen uit Nederlandse kranten volledig of ge-
deeltelijk overgenomen, om toch ook maar het Nederlandse element aan bod te kunnen laten
komen. Het verschijnen van dubbelnummers in de laatste jaargang (1939), 8 en 9  en 11 en 12
wijzen ook al niet op een grote weelde wat ingezonden artikelen betreft. Wie de bruine dam-
pen nog altijd niet geroken had die uit de bladzijden van NOAB opwelden werd, in wat later
bleek te zijn het laatste nummer, klaarheid verschaft. In een artikel ‘Berlijnsche brief’ ge-
naamd werd de mededeling  gedaan: “de Führer is in a l l e Duitsche kringen geliefd”.227 Juist
in dat laatste nummer (1939 nr 11/12)  is er weer een bijdrage uit Twente. J.C. Broekhuis
plaatste in NOAB ‘Das germanische Dorf bei Losser’. Het betrof hier een overdruk uit Groot
Twente (GT), een geïllustreerd familieblad dat verscheen in Hengelo en waarvan het eerste
nummer het licht zag op vrijdag 21 juli 1939.228 Het ging  hier om  een weekblad (advertentie-
blad) met, zoals de kop vermeldde een oplage van 30.500 exemplaren. Het werd gratis ver-
spreid.  GT had blijkens het eerste nummer “een taak en een roeping te vervullen”. Die taak
en roeping bestond erin mee te bouwen aan de mooie en schone toekomst die Twente, een
“zeer betekenisvol gewest”, zeker wachtte, ondanks de benauwenis van de tijden: “Het is on-
ze overtuiging, dat de wereld een evolutie doormaakt, dikwijls met gewelddadige tendensen
doch in feite een uit logische oorzaken voortvloeiende hersamenstelling, waaruit straks een
betere samenleving met een juister ordening zal groeien.”229 Het stelde zich voor een dienende
taak te vervullen op het gebied van voorlichting over de schone kunsten en op het gebied van
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de film, de muziek en het toneel. Wat met bovenstaande tekst precies beoogd werd lichtte
men niet verder toe. GT  kende een duidelijk regionalistische inslag:

En dan wenscht ons blad voor alles te zijn van goed Twentschen inslag. Wij zullen dan ook wekelijks aan deze
eigen sfeer, aan de oeroude traditioneele gebruiken en landelijk-cultureele waarden van dit deel van ons land
aandacht geven en zoo mogelijk als gids en voorlichter dienen. Te belangrijk achten wij het zuivere behoud  van
deze eigen geaardheid, dan dat wij daarin niet een opgave van beteekenis zouden zien.230

Broekhuis schreef in het eerste nummer, ‘Over Twente en zijn oer-ouden bodem’, over het
waarom van het blad. Het doel was gelegen in het bewaren van het bruikbare oude en het
voorbereiden van een vernieuwde Twentse cultuur. Aandacht voor de streektaal was er in de
kolommen van GT nauwelijks. De publicatie van Bezoen ‘Fransche woorden in de Twentsche
volkstaal’ was een van de weinige uitzonderingen.231 Met ingang van 1940 kreeg het blad een
wat zuiniger uiterlijk. De sterke stijging van de papierprijzen en de bij voortduring van de
wereldchaos en belemmering van de internationale verkeerswegen dreigende papierschaarste
waren er de oorzaken van. De oorzaak ook dat de redactie abonnementsgeld moest vragen. In
korte tijd mocht de redactie 10.000 abonnees inboeken. Een bewijs van de populariteit. Het
laatste nummer verscheen op 29 maart 1940. De nood van de  tijden, “den weerslag der los-
brekende wereldwaanzin”, drong  de uitgave te staken.232 We zullen Broekhuis in het volgen-
de hoofdstuk nog tegen komen (zie p. 87).

2.2  STREEKTAAL

2.2.1  Primaire literatuur
2.2.1.1  ‘Bèrge’ - Berghege - Elderink - Vloedbeld - Van Buren

We willen hier eerst de schrijvers voorstellen die, gezien de omvang van hun oeuvre en de
kwaliteit ervan een eerste plaats verdienen. Ze zijn, om met Vloedbeld te spreken - die in zijn
overzicht Schriewers in de Twentsche spraok de ‘platschrievers’ indeelde in ‘beelten’ (‘belt’,
heuveltje), ‘haaren’ (hoge zandvlakte op de heide) en ‘bèrge’ - de ‘bèrge’.233 Een ieder weet
dat in Twente ‘beelten’ al snel bergen worden genoemd.234 Zeker, een subjectief element ont-
breekt niet bij de indeling. We zijn er ons van bewust. Toch wagen we het erop en we begin-
nen in 1903. Toen verscheen de eerste Twentse dichtbundel. Deze was van de hand van de
Haaksbergse dichter HERMAN BERGHEGE (1865-1937). De titel luidde Uit het land van den
Tubant en de ondertitel Maat en rijm in Twents dialect (1903, z.p.). Titel en voorbericht wa-
ren in het Nederlands geschreven. Berghege schreef dat het Twents niet anders dan als
spreektaal voorkwam, de schrijvers ervan zouden over een “onbeperkte vrijheid” beschikken
ten opzichte van grammatica en schrijfwijze. Pessimistisch toonde hij zich over de toekomst
van de streektaal. Hij had het over: “De korte spanne tijds, die het ‘plat’ nog rest, zijn armelijk
bestaan voort te slepen”.235 Die korte spanne tijds maakte het waarschijnlijk, dat “nimmer een
grammatica het licht zal zien”.236 Frappant is dat de dichter, zoon van dominee J. Berghege die
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in 1857 vanuit Gapinge op Walcheren als predikant naar Haaksbergen werd beroepen en een
moeder uit Leiden, het Twents niet van huis uit mee had gekregen. Het plat was niet zijn
‘modersproake’. Berghege had een gymnasiale opleiding gevolgd, was werkzaam geweest bij
de belastingen in Winschoten en Hoorn. Daarna werkte hij in Groenlo op de secretarie en in
Almelo op de Landbouwersbank. Na zijn pensionering was hij nog werkzaam in Deventer.
Daar is hij ook overleden. Zijn dichterlijke nalatenschap was klein. Het bestond behalve bo-
vengenoemde bundel nog uit bijdragen aan de DMB. Daarin startte hij in 1907 de rubriek ‘Oet
d’n ôlen tied en d’n niejen’, waarin hij schreef over volksgebruiken, kinderspelen en volksge-
neesmiddelen in zijn geliefde Haaksbergen. De dichter kon zich scherp uitlaten over mede-
tukkers die zich voor hun moedertaal schaamden. Hij noemde ze would-be aristocraten en
nagemaakte Hollanders. Over dergelijke lieden die zich mooier trachten voor te doen dan ze
waren schreef hij: “Een met pauweveren opgesmukte kip zal, als ze gelegd heeft, tòch kake-
len!”237 Men vraagt zich bij het lezen van die zinnen af of de schrijver wel besefte dat hij
hiermee het Twents, zijns ondanks, tóch op het tweede plan dirigeerde. In zijn bundel gaf
Berghege beschrijvende, verhalende en puntdichten en verbreedde daarmee het  aanbod van
verschillende typen gedichten in het Twents. Bovendien was zijn opzet niet slechts om de
mensen eens goed te laten lachen of om louter verstrooiing te bieden. Nu eens  liet hij zich in
zijn gedichten kennen als criticus van wantoestanden of gehuichelde vroomheid, dan weer
sprak hij er zijn sociale bewogenheid in uit. Met dat alles gaf hij de Twentse literatuur in wor-
ding de zonodige verdieping. In  ‘Dee huichelaars’ veroordeelde hij de schijnchristenen en
riep ze op het geloof beter te beleven. Een fragment:

Toch zint ze doof, al mèènt zee ook te heuren,
Glad zint ze blind en toch mèènt zee te zeen
Wel kristen is, de mut dat loaten blieken
Deur woord en doad, gin preutkes maakt et good.
God gaf ons Christus dee tot God ons brachte,
Hee gunk ons vuur en wiej, wiej mut Em noa. 238

In ‘’t Bleumken an de neuze’ wraakte hij de onderhorigheid aan koning alcohol die hele ge-
zinnen in het verderf stortte en de houding van de staat, die door de accijnzen daarvan (naar
zijn mening) nog profiteerde.239 In ’Weg met de doodstraffe’ sprak deernis met wie tot de
misdaad verviel.240 Volop romantisch was de ode aan ‘De watermölle biej Hoksebarge’, met
het tintelende eerste vers:

                   Nog heurt mien oor dat steurig zoezen,
Nog zut mien ooge ’t draeiend rad,
Woar ’t wit van schoem kwam oaver broezen,
Het röstloos water ’t frisse nat.241

CATO ELDERINK (1871-1941) een tijdgenote van Berghege, was geboren in Enschede. Ze
stamde uit de voorname geslachten der Elderinks en Blijdensteins (ze was een nazaat van
B.W. Blijdenstein van het ‘Twenther Brulf’teleed’) en schreef veel over het oude Twente.
Van haar moeder zou ze het verstand hebben, van haar vader de lust tot vertellen. Na de dood
van haar ouders bleef ze met twee zussen en een broer in haar ‘volkshoes’ wonen. Cato
maakte zich als verpleegster verdienstelijk, vooral toen de cholera uitbrak. Ze observeerde de
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Twentse bevolking vanuit Buurse, waar de familie een oud erve, het Nijenhoes, bezat. Daar
deed ze inspiratie op, trok ze er op uit om oude mensen te ondervragen over volksgebruiken,
sagen, liedjes, raadseltjes, enzovoort.  Veel van wat ze zo hoorde verwerkte ze later in haar
gedichten en vertellingen. Elderink stelde uit brieven en familiepapieren Een Twentsch fabri-
queur van de achttiende eeuw samen. Dit belangrijke cultuurhistorische werk verscheen in
1923. Geheel in het Twents schreef ze Oet et Laand van aleer (1921), een bundel gedichten
gebaseerd op, of geïnspireerd door de regionale geschiedenis en de sagenwereld.  Een deel
van de oude vertelsels waarvan ze verhaalt had ze zelf nog rond het ‘lösse veur’ als kind ho-
ren vertellen. Dit werk bezorgde haar de bewondering van de belangrijkste Twentse schrij-
vers. Het zou drie keer herdrukt worden (1925, 1955, 1983). Gedeeltelijk in het Twents ge-
schreven was Twènter laand en leu en lèven uit 1937. Daarin gaf ze een beschrijving ( in drie
delen: ‘In de vèldgroond’, ‘Op ’n esch’ en ‘Et stadslèven’) van het Twentse land vóór de on-
stuimige groei van de industrie. Van bewust bouwen aan de taal leek bij  Elderink geen spra-
ke. Zij gebruikte de ‘modersproake’ omdat die haar natuurlijker voorkwam: “Doo ik door ’n
zet met te gang was ’ewest, doo mèrkten ik, dat ik zölven oet dat Twènter laand op ’t papier
oonze vèldgroond en esschen en de kleine Twènter plaetskes nig kon weerkennen”. Ook bij
haar vinden we de merkwaardige gewoonte zich voor haar taalgebruik te excuseren. “Menni-
geen zal de kop wal schudden en zeggen: ‘Nig meer van oonze tied, wel wil dee sproake nog
sprèkken, dee deunkes nog heuren!’242 Hoe voortreffelijk ze ook gevonden werd en hoe hoog
ze ook werd geprezen, echt school heeft  ze niet gemaakt. “De toon en de inhoud van wat er
om Cato Elderink heen geschreven wordt,  verandert door haar voortreffelijke werk niet het
minst,” zo concludeerde Entjes.243

Wie zich zeker niet excuseerde voor zijn Twentse taalgebruik was GERHARDUS BERNARDUS
VLOEDBELD (1884-1961), die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste en productiefste
Twentse schrijvers. Geboren in wat destijds nog Ambt-Almelo heette, mocht Vloedbeld, als
derde zoon van een kleine zelfstandige boer en thuiswever, op verzoek van de bovenmeester
aan zijn vader, dóórleren. Zo kwam kwam de jonge Gerard in Almelo waar hij studeerde aan
de Rijksnormaalschool voor onderwijzer. Toen hij die acte op zak had werkte hij enige maan-
den in Mander, vier jaar in Borne en in 1907 werd hij benoemd aan de St. Radboudschool te
Almelo. In 1935 werd hij hoofd van die school en hij zou dat blijven tot aan zijn pensionering
in 1947. ‘Meister’ Vloedbeld, of zoals de Krommedijkers hem bleven noemen ‘Haghoes’
meister’ was een geziene persoon in het katholieke verenigingsleven van die dagen. Kort voor
1940 bleek hij zeventien bestuursfuncties, waaronder dertien secretariaten te bekleden.244 Bo-
vendien gaf  hij ontwikkelingscursussen aan leden van de Werkliedenvereniging St. Jozef,
leidde hij een gymnastiekploeg van die standsorganisatie en regisseerde hij een toneelclubje.
Naast dat alles bezat Vloedbeld nog een passie: schrijven.
Van 1901 tot 1906, hij was toen student aan de Normaalschool, schreef hij een dagboek, ove-
rigens in het algemene Nederlands. In 1935 zou hij beginnen met een ‘Familiekroniek’ waarin
onder meer de wederwaardigheden van het lokale oorlogsgebeuren van 1940 tot 1945 door
hem werden beschreven. Buiten dit voor privé- of familiegebruik geschrevene, trad hij ook in
geschrifte naar buiten. In 1907 nam hij op verzoek van de Jonge Garde, een katholieke vere-
niging, de pen op als journalist. Hij moest in de Twentsche Courant reageren op een stuk over
de Bartholomeusnacht dat in een protestants-christelijk weekblad verschenen was. Blijkbaar
was J.T. Sommer, drukker van de twee maal in de week verschijnende krant, zó onder de in-
druk van Vloedbelds betoog dat hij hem vroeg redacteur te worden. De TC had lang een eigen
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gezicht gehad door de stukken die het Reutumse schoolhoofd Heinink erin schreef. Toen deze
was overleden miste het dagblad zijn inbreng zeer. Vloedbeld zou door zijn hoofdartikelen,
cursiefjes, weekoverzichten en weldra ook stukjes in het plat de krant een eigen gezicht her-
geven. De taal en de leefwereld van Heinink waren de zijne. Vloedbelds generatie kende nog
de ‘kuieröamde’ (praatavonden) aan het ‘lösse veur’ die een grote inspiratie zouden blijken en
die later in zijn verteltrant  een rol zouden spelen. Vanaf 1907 begon hij de rubriek ‘Oet ’t
Tukkerlaand’ waarin niet altijd even duidelijk blijkt welk werk nu oorspronkelijk van Vloed-
beld is en welk deel van zijn voorganger Heinink. Ook hierin demonstreerde zich een ver-
wantschap van leef- en denkwerelden. In deze rubriek wisselden korte verhaaltjes, anekdotes
en zegswijzen elkaar af.

Van 1911 tot 1917 leverde Vloedbeld bijdragen in het plat voor de Twentsche Almanak.
Later, in de almanakken van 1922 en 1923 en in de almanakken die verschenen van 1928 tot
1936 vinden we eveneens zijn bijdragen. Ze kenmerken zich door een weldadige fantasie en
een krachtige boerenhumor.245 Na 1918 maakte Vloedbeld kennis met Westfaalse dialect-
schrijvers waaronder de door hem zeer bewonderde pastoor Augustin Wibbelt en ontwikkelde
hij een meer eigen stijl.246 Toen de krant van Sommer verdween, in 1922, richtte Vloedbeld
De Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant (NTAC) op, een rooms-katholiek weekblad
voor Almelo en omgeving. Dat weekblad hield het uit tot het Duitse verschijningsverbod in
september 1941. “Die krant deed nog het meest aan dialect van alle Twentse kranten”, schreef
Bezoen later.247 Het werk van Wibbelt inspireerde hem zo dat hij zeventien van diens romans
in het Twents overzette. Ze verschenen als feuilleton in de NTAC. Vier daarvan verschenen in
boekvorm.248 Naast vertalingen uit het ‘platduuts’ volgden oorspronkelijke verhalen van al-
lerlei soort. Later werden enige verhalen gebundeld en uitgegeven, waaronder ‘Oale könnig-
heid’ (in de bundel Oale könnigheid, Twentse reeks deel 16, 1976) waarin veel jeugdherinne-
ringen verwerkt waren. Het ongetwijfeld bekendste werk van Vloedbeld werd in 1923 en
1924 gepubliceerd in de NTAC. Het was de schelmenroman Mans Kapbaarg, die mateloos
populair en talloze keren herdrukt werd.249 Vloedbeld was bouwer aan de taal en trachtte haar
toe te passen ook op terreinen waar dat nog niet eerder geprobeerd was. Zo wilde hij al schrij-
vende en vertalende aantonen dat men zich in de Twentse taal op alle levensterreinen ade-
quaat en op beschaafde wijze kon uitdrukken. Dat was nog lang niet eenvoudig. Het Ne-
dersaksisch was in de loop der eeuwen  gedegradeerd tot louter spreektaal. Om haar ook
schriftelijk op niveau te kunnen gebruiken was studie nodig. Dus studeerde Vloedbeld op de
taal, hij verzamelde duizenden woorden en uitdrukkingen en tekende ze op. Hij gaf woord-
verklaringen en vergelijkingen met het Nederlands, Duits en Engels en verzorgde later in het
Twents ook enige secundaire literatuur zoals Schriewers in de de Twentse Spraok (1958), een
summier overzicht van de schrijvers en hun werk tot in de jaren vijftig. Aldus werkende in en
voor het Twents, verwierf Vloedbeld zich een enorme kennis die hem tot de primus inter pa-
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res van de Twentse schrijvers maakte. Doordat hij zijn werk gemakkelijk kon publiceren werd
hij ook zeker de bekendste onder hen en kon hij na de oorlog uitgroeien tot de onbetwiste
leider van de Twentse ‘platschrievers’.

De Hellendoornse dichteres JOHANNA FREDERIKA VAN BUREN (1881-1962) verwierf behalve
in Salland ook in Twente een grote populariteit, doordat ze vanaf 1927 wekelijks een ge-
dichtje, een ‘leedtie’, zoals ze deze zelf noemde,  publiceerde in het Dagblad van het Oosten-
Twents Zondagsblad.  Johanna, zoals ze dikwijls gemeenzaam werd genoemd, schreef over
eenvoudige zaken dicht bij huis - ook letterlijk vaak - op eenvoudige, maar zeer treffende
toon. Van Buren groeide op in haar geboortedorp. Haar vader heeft ze niet gekend. Ze was als
naaister haar moeder tot hulp, later werkte ze op het postkantoor en ze was de dertig al royaal
gepasseerd eer haar talent zich openbaarde. Een thema dat men dikwijls bij haar aantreft is de
menselijke eenzaamheid. Ze moet die dikwijls ook zelf gevoeld hebben; na een verlovingstijd
die bijna zou overgaan in een huwelijk was ze er plotseling ‘of evreajn’. De gebeurtenis greep
diep in haar leven in. Nadien bleef ze ongetrouwd. Door taal en  sfeer  sprak haar werk velen
aan en ze werd door haar lezers als ‘een der onzen’ erkend. Ze werd ook wel omschreven als
een Sallands-Twentse dichteres.  Jan Bouwhuis, een plaatsgenoot die  promoveerde op haar
dichterschap, wees er op dat haar Sallands sterk Twents gekleurd was.250 Johan Buursink
noemde haar ‘onze dichteres’.  Johanna  kwam ook vaak in Twente en ze schreef ook wel
over de Twentse tradities en taal, soms met de uitdrukkelijke bede om ze in stand te houden.251

De leedties werden in de loop der jaren gebundeld uitgegeven. In 1944 verscheen Zunne-
bloome, in 1948 Krönnenzommer. De uitgevers van de Saslandriege besloten in 1961 tot her-
druk van haar beste gedichten. Ongewild inspireerde Johanna van Buren met haar aanspre-
kende en eenvoudige stijl tot navolging. Minder getalenteerden probeerden in haar geest te
dichten. Een invloed waarover geen onverdeeld enthousiasme kan bestaan. De eerste die de
literaire kwaliteit van Johanna’s leedties wist te onderkennen was de later bekend geworden
romancier Aar van de Werfhorst die in Gronau geboren was als Piet Jansen (1907-1994). Hij
raakte met haar bevriend toen hij een tijd woonde in de Hellendoornse molen om daar inspi-
ratie op te doen voor de roman Jennechien. Van de Werfhorst groeide op in Vriezenveen, had
familie van moeders kant in Ommen en was daardoor met het land, de bevolking en de Sal-
lands-Twentse taal zeer vertrouwd. De dialogen waren in dat plat gesteld evenals vele vak-
technische termen uit het boerenbedrijf. Jennechien verscheen in 1932. Na de oorlog verhuis-
de Van de Werfhorst naar Wassenaar waar hij met zijn vriend en levensgezel Ir. Hein Vos -
ontwerper van het Plan van de Arbeid en na de oorlog minister van economische zaken -
woonde. Als literaire persoon als geheel moet - we zeggen het Entjes na - Van de Werfhorst
voorbehouden blijven aan de Nederlandse letterkunde.252

2.2.1.2 ‘Beelten’: Dollekamp - Klaassen - Jassies - Van Deinse - Van Koersveld -
 Koopmans - Krikhaar - Kuiper - Van der Moolen - Pot - Ros

Er waren er meer in de tijd tussen de wereldoorlogen die de pen opnamen en voor een groter
of kleiner publiek in hun ‘modersproake’ schreven. Ze hadden (nog) niet de statuur van bo-
vengenoemde schrijvers in hun Twentstalige oeuvre. De volgorde is min of meer chronolo-
gisch en binnen dat kader alfabetisch.
In Markelo schreef de bakker HENDRIK JAN DOLLEKAMP (1881-1952) onder de naam Hen-
drikjan, maar hij was beter bekend als Jan van Hein. Dollekamp diende de dorpsgemeenschap
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op vele manieren, was actief lid van de toneelvereniging waarvoor hij een Nederlandstalig
stuk schreef ( ‘De oprichting van Bilderdijk’) en klokkenluider om maar een paar zaken te
noemen. Vijftig jaar was hij correspondent voor de Lochemse Courant en van het TZB/DvhO,
later DvhO. Naast de normale berichten schreef hij veel over het dorpsleven, vooral de stukjes
in het Markeloos waren erg geliefd. De herkenningswaarde was groot en Dollekamp kon er
smakelijk over schrijven. Literair was zijn werk zeker niet: met gezellige vertellingen kan
men zijn werk het beste omschrijven. In 1925 verscheen De kopperen tabaksdeuze, een ver-
haal van ’t platteland in Geldersch-Overijsselsch dialect.  Het gezin van Berend Hammink uit
1926, werd later tot een toneelspel bewerkt en opgevoerd onder de titel ‘Tonia Hammink’. Na
de oorlog zond Dollekamp wel bijdragen naar de DMB.253 Veel later werd nog een verhaal van
zijn hand, ‘Geneugens van smos waleer’, gepubliceerd.254

HENDRIK KLAASSEN, met de plaatselijke bijnaam Gas-Dieks  (1901-1980), werd ‘koo-
jonge’, hoeder van koeien, en op zijn veertiende kreeg hij een betrekking bij een steenfabriek
in zijn geboorteplaats Albergen. Hij woonde aan de rand van zijn dorp en dat was de omge-
ving waarin hij het boerenleven opzoog, dat later het fundament onder zijn verhalen zou wor-
den. Het werd ook de plek vanwaar hij zijn tochten over het oostelijke platteland ondernam,
die hem zo’n enorme kennis van taal, streekgebruiken en volksaard opleverden. Klaassen ver-
zorgde vanaf 1926 verhalen in de TAK. Van 1937 tot 1942 deed hij dat onder het pseudoniem
Heinrich. Dat gebeurde niet vanwege pro-Duitse sympathieën, maar omdat zijn familie in
Gronau hem zo noemde.255 Om begrijpelijke redenen nam hij later toch maar afstand van deze
naam en zijn almanakbijdragen van 1943 tot 1946 werden met zijn eigen naam getekend.
Voor Klaassen betekende het publiceren in de almanak een erkenning van zijn schrijverschap,
want de verhalen in de vorige jaargangen werden voornamelijk geschreven door hoofden van
lagere scholen in Twente. Zo plaatste Klaassen zich in de rij van schrijvers als Heinink, Rö-
ring, Kuiper en Vloedbeld (in Vloedbeld zag Klaassen zijn leermeester).256  Hij zou de alma-
nak van verhalen blijven voorzien tot 1980. Zijn debuut maakte hij in 1921 in de NTAC. Vele
verhalen volgden. Enkele, als ‘Plaggen-Luuks nao Amerika’ (1939) en ‘De brulfte op de
strookappe’ (1940) verschenen later ook in zelfstandige vorm.257 Na de oorlog publiceerde
Klaassen onder andere in het Jaarboek Overijssel, het Jaarboek Twente en de Twentse Post.
Zijn verhalen zijn eigenlijk meer opgeschreven vertellingen, waarvan hij sommigen in zijn
jeugdjaren op winterse ‘kuieroamde’ had horen vertellen. De schrijver scheen zich er niet van
bewust te zijn dat een verhaal op schrift aan bepaalde bijkomende eisen moest voldoen.  Zo
wordt zo ongeveer de helft van alle zinnen in het verhaal ‘Plaggen-Luuks nao Amerika’ uit
1939 met een uitroepteken - dat werken moet als een vuistslag op de tafel - beëindigd. Het
verhaal gaat als volgt uit:

“Zoo is ’t gaon, leu, en now is Luuks ter wier, met völle onnervin’ning en zulverdreu op ’ n verweern kop”.
“He!” zee de moôr, i’j mögt bli’j wèèn. Luuks, da’j d’r wier zint, want daor bliewen is ok nich allens! Fo’j! Dan
kö’j better hier wèèn!”
Plaggen-Luuks griemken, en stak nog ès zien dölfken an, en zea antlesten nog: “Zoo is ’t vertèlsel van miene
reeze en wederwaardigheden nao, en in Amerika, en de jonge”, - hee wees nao mi’j! - “zal ’t stuk wa wier in ’n
Almblak zetten. ’t Is mi’j wa good! – Mer laow opstoan, want ’t is bèrregaonstied!”
Almaol stunnen op, en ’n zètken later laggen wee almaol in Jeruzalem en trökken Betteljem aover de
ooren…..258
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Klaassen, die overigens een schitterend Twents hanteerde, vervaardigde zijn eerste stukje (in
1921 voor de NTAC, zie boven), nadat hem een stukje was voorgelezen van Heinink.259  Het
groeide uit tot een serie schetsen over volksgeloof (‘witte wieve’, ‘heemännekes’, het ‘wier-
goan’ enzovoort en over volksgebruiken ‘spinvisities’, ‘Poasveur’, ‘pinksterbroed’, en ande-
re). Buter merkte niet ten onrechte over Klaassens werk op dat er “menigmaal een mildheid
en een tederheid van uitstraalt, die de oprechtheid en de ongekunsteldheid van deze volksver-
teller aantonen”.260 Klaassen tekende woorden op die hij in lijsten verzamelde en noteerde
talloze spreuken en gezegden die uit de volksmond en uit de literatuur tot hem kwamen. Deze
‘boerenzegswiezen’  vormden voor hem het materiaal bij uitstek voor een diepteboring in de
volksziel. Hij werd de meest aangehaalde auteur in het latere Twentse woordenboek van
Dijkhuis (zie p. 265). Bezoen, die in de naoorlogse jaren contact legde met de meeste Twentse
schrijvers en ze opzocht, noemde Klaassen bijna  zo bescheiden als Everink (zie p. 80), maar
“veel intelligenter en zijn portret doet meer een onderwijzer dan een keuterboer in hem ver-
moeden.”261

KLAAS JASSIES  (1908-1979) geboortig uit Almelo en opgegroeid in Oldenzaal werd jour-
nalist en werkte vanaf 1931 bij het Volksblad voor Enschede (VvE), waarvan hij later redac-
teur werd. Hij schreef er de artikelen in die men nu eenmaal van een verslaggever mag ver-
wachten, maar verzorgde bijna 10 jaar (tot aan de Tweede Wereldoorlog) wekelijks ook de
streektaalrubriek ‘n Hook van Mans’, die een enorme populariteit bereikte. Jassies schreef
verhalen in het Nederlands, soms met Twentse dialogen, zoals ‘Het drama op de heide’ van
december 1936. Daarnaast schreef hij ook verhalen die helemaal in het Twents waren gesteld.
Ze spelen zich dikwijls af op het platteland onder de gewone bevolking. Jassies’ gedichtjes in
het VvE kenden soms een kritische toon. In ‘Als te gek’ spreekt deernis met kinderen van  de
mindere man die leden onder de armoede die de crisis teweeggebracht had.262 Ook  ‘Van ’n
boer’nhoeshollinge’ sprak van armoede en crisis.263 Vanaf 1938 verschenen de gedichtjes van
Mans vanuit Hellendoorn, waar hij enige tijd verbleef in het sanatorium voor herstel van ge-
zondheid. Johanna van Buren schreef hem vanuit diezelfde plaats een gedicht voor zijn ver-
jaardag. Een getuigenis van een goede verstandhouding tussen de twee Twentse dichters wier
tóón niet zoveel verschilde. In januari 1940 werd Jassies benoemd tot directeur van de VVV
Enschede. Hij bleef in het Twents schrijven; elke week werden in de Nieuwe Hengelosche
Courant zijn gedichtjes afgedrukt en vaak vond men  vertelsels  van zijn hand in  TUB. En-
kele  vervolgverhalen werden later gebundeld, zoals ‘Teun en Greete’.

VAN DEINSE was niet in de eerste plaats platschrijver, maar deze duizendpoot heeft wel
een aantal gedichten op zijn naam staan. ‘De Twentsche boerschop’, ‘Oons Twenthe en ’t
Münsterlaand’ en ’n Osseler Esch’ werden onder andere gepubliceerd in NOAB.264 Als gevierd
spreker bij allerhande gelegenheden liet hij ook wel gedichtjes horen in de modersproake. Ter
gelegenheid van de opening van het luchtvaartgebouw Twenthe en later onder meer in de
Gronauer Volkszeitung afgedrukt werd de Saksendroom weer eens beleden:

Woar Germanen en Saksers veur Euwen hebt woand,
Strik now de Vleegmachien daal op Lönneker Groond.

            ’t Oale geet veurbiej, ’t Niejje kömp an,
Wel met sine Tied met geet, is de klookste Man! 265
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De onderwijzer HERMANNUS PHILIPPUS VAN KOERSVELD (1879-1950) uit Albergen werd in
Maastricht opgeleid. Drie jaar was Van Koersveld onderwijzer op het Sluitersveld in Almelo,
daarna volgde hij zijn vader op als schoolhoofd te Albergen. Hij behaalde later de landbouw-
en tuinbouwacte, waar de Alberger en Fleringer boeren enorm profijt van hebben gehad. Bo-
vendien schreef hij 20 jaar lang de landbouwrubriek in NTAC, waarvan hij de redactie altijd
op woensdagmiddag bezocht als de school toch gesloten was. Hij schreef er ook verhalen in,
gedeeltelijk in de streektaal, onder andere  ‘De gestoorde spinvisite’ en ‘De stried van de dree
Dieksen’, over een legendarische klootschieterswedstrijd. Van Koersveld interesseerde zich
erg voor deze als typisch Twents-Achterhoeks beschouwde sport, en trad bij grote kampioen-
schappen wel als officiële spreker op.266 Van Koersveld heeft op diverse terreinen bijzonder
veel betekend voor de lokale gemeenschap. “Herman was de ziel van het openbare leven en
de parochie in Albergen”, schreef men later over hem.267

Tweetalig werk schreef eveneens de Tubbergse MARIE KOOPMANS (1888-1979). Ze was
de dochter van een invloedrijke ondernemer en verknocht aan Twente en nóg meer aan de
Rooms Katholieke kerk. Haar werk is van beide passies doordrenkt. In de roman De Bôven-
meester (1926) schetste ze het Twents volksleven  tot de opkomst van de industrie, in De
Katoenkoning (1928) de groei van de Twentse fabrieksstad en in Mooi Mienken en ’n Smok-
kelkönnink (1936) het leven van de Twentse smokkelaars tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Samen vormen ze zoiets als een folkloristische romantrilogie. De dialogen waren in de
streektaal. “schrijft slecht dialect” noteerde Bezoen in zijn Idioticon  Tubantum.268 Het is mij
een raadsel waar Bezoen die mening op stoelde. Dijkhuis gebruikte Koopmans’ werk als een
van zijn bronnen voor zijn woordenboek. Marie Koopmans  vertrok in 1920 uit Twente. Ze
ging naar Laren en werd directrice van een katholieke bibliotheek. Vanaf 1924 woonde ze te
Den Haag en nog een flinke rij andere plaatsen volgden. Maar ze nam haar passie voor
Twente, het ‘ländeken’, altijd mee en schreef in een groot  aantal bladen artikelen over haar
geboortestreek. Ze heeft het dan over ‘stoere Saksen’, saksenaard, en dergelijke.269 Vele arti-
kelen verhalen van de merkwaardige zeden en gebruiken die in Oost-Overijssel nog leefden,
gebruiken waarvan zij uitstekend op de hoogte was. Zo schreef ze bijvoorbeeld over de ‘Pink-
sterbroed in Twente’ in de zondagscourant De Maasbode van 24 mei 1931 en in De Tijd pu-
bliceerde ze een reeks schetsen over volksleven en gebruiken (1925). Om haar streekromans
en streekartikelen meer authenticiteit te verlenen doorspekte ze die met streektaalwoorden en
-termen. Vloedbeld Sr. verwijt dat Koopmans na De Bôvenmeester was  “aowerlopen nao de
Nederlandse schriewers”  is dan ook niet geheel terecht.270 In het OD schreef ze regelmatig
‘Breeve oet Hollaand’. Marie Koopmans stierf te Groningen. Haar geld had ze nagelaten aan
‘haar jongens’, de seminaristen van de Pauselijke Missiewerken.

BERNHARDUS KRIKHAAR (1868-1954) uit Geesteren was in zijn schooltijd leerling van
meester Röring (zie blz. 77), van wie hij misschien de liefde voor de streekcultuur overnam.
In het dagelijks leven was hij gemeentebode in Tubbergen. Meer dan veertig jaar schreef hij
een tweewekelijkse ‘Breef’. Aanvankelijk verschenen die ‘Breeve oet Tubbege’ in de TC,
vanaf 1913 onder het pseudoniem Renard. Krikhaar schreef ze in het gemeentehuis en paste
zijn Geesterse dialect aan aan dat van de hoofdplaats. Zo schreef hij ‘waark’, ‘staark’, ‘daarp’
in plaats van ‘weark’, ‘steark’, ‘keark’. Na 1922 schreef Krikhaar vanuit zijn woning in de
Geesterse dorpskom voor de NTAC zijn ‘Breef oet ‘t Tukkerlaand’. Voor die krant was hij
tevens correspondent. Beide brievenreeksen - er werden er honderden geschreven - waren
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geschreven in een uiterst onderhoudende en dikwijls humoristische vertelstijl. Ze besloegen
elk ongeveer een kolom druks en vormen tezamen zo’n beetje een kroniek van het leven in
het landelijke Tubbergen - “zooas ’t haeit en zwaeit” schreef hij zelf -, gedurende de eerste
vier decennia van de twintigste eeuw. Krikhaars werk was uitermate populair: “Dee breeven
sleug gen menske aover”, schreef Vloedbeld jr. later.271 Ze werden door Bezoen eens “een
ware goudmijn” genoemd voor het wetenschappelijk dialectonderzoek.272 Krikhaar zelf
dichtte ze geen grote betekenis toe. Toen Bezoen hem eens opzocht, bleek dat hij niets had
bewaard. Hij merkte op: “Waorveur zol ik dat bewaren – wat west is daor gef de jörre niks
veur. En wel kon denken, dat miene onneuzele stukskes nog weerde zollen hebben veur de
wettenschop…!”273 Een fragment uit breef nr. 43, oktober/nov.1935:

Ze leefden vrogger meer onbesoesd vot en rechtervoort zit er meer beschaving en opvoeding in het volk. Ik her-
inner mi’j nog oet mienen jongen tied, da’w op nen Zundag es’n moal met nen troep jongens an ’t balgen was-
sen. Op ’n moment pakken een stuk of wat jongens nen aanderen aan, bun’n hem vast aan nen boom en ze leuten
um nig eerder wier los, of hee mos eerst nen levendigen kikker in hebben slökken. Rechtervoort zollen ze zooiets
nig meer andurven, of ze kregen de politie op ’t lief. ’t Was eigenlik ok wal ’n betken bont, mer ja in dee oole
tied wus men doar niks van en wödden er umme lachen.274

In 1935 verscheen ‘ne hele riege stukken’ onder de naam ‘Breef van Gait Bosman an Jens
Holtkamp in ’n Haag’.275 Veel later - in 1996 - kwam Skrieveriej 1914-1941 van Bernard
Krikhaar oet Geester uit.

GERHARDUS JOHANNES ALBERTUS KUIPER (1894-1961) was een ambtenarenzoon. Hij
was geboren in Lonneker, maar groeide op in de schaduw van de St. Plechelmus, want direct
na Gerards geboorte verhuisde het gezin naar Oldenzaal. In die stad volgde hij de opleiding
tot onderwijzer aan de Rijksnormaalschool. In 1915 haalde hij zijn volledige bevoegdheid en
hij werd benoemd tot onderwijzer, eveneens in Oldenzaal. In 1921 verhuisde Kuiper naar
Tubbergen, omdat hij in 1920 was  benoemd als hoofd van de toenmalig openbare school te
Fleringen. Vanaf 1927 zou hij in Fleringen wonen. Hij functioneerde er achtendertig jaar als
hoofd van de school.276 Vooral de eerste tien jaren in Fleringen vond Kuiper tijd om zich bezig
te houden met de Twentse folklore, geschiedenis en taal. Van zijn grote liefde voor het plat
getuigde onder andere het gedicht ‘De Twenske Spraok’.

De Twenske spraok, mien leewe leu,
ik wör et nich te zeggen meu –
ik zeg et aait en aoweral
waor k kommen zin en kommen zal:
de Twenske spraok is zachte en good,
ze sprek tot t herte en tut t gemood,
ze sprek van oold, ze sprek van ny,
ze sprek van dreufnis en van bly,
ze dot oons good van allen kaant,
de Twenske spraok in t Twenske laand.277

Naast gedichten schreef Kuiper korte verhalen in een uiterst onderhoudende stijl. Ze spelen in
het milieu van de groten en kleinen in de ‘oale boerschop’.278
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ANTONIJ PIETER VAN DER MOOLEN (1879-1979) uit Ambt Delden was onderwijzer en later
leraar aan een landbouwschool. Hij schreef gedichten waaruit zijn Godsgeloof sprak en ver-
taalde ook psalmen en religieuze gezangen in het Twents. Bekend werd onder andere ‘Goa,
Heer, nig hen’, zijn bewerking van het bekende ‘Abide with me, fast falls the eventide’.279

GERRIT POT (1901-1989), uit Vriezenveen, ook al onderwijzer, schreef wel in de DMB in
een der merkwaardigste varianten van de ‘modersproake’. Pot werkte van 1920 tot 1930 op
verschillende scholen in zijn geboortedorp en hij werd als hoofd van de eerste Hervormde
school aangesteld in Vroomshoop. Die functie oefende hij 37 jaar uit. Hij schreef  ‘vaèssies’
(versjes) en proza. Rond 1920 schreef hij een satirisch gedicht over het vrouwenverzet tegen
het vrouwenkiesrecht in ’t Vjenne (Vriezenveen).280

JOHANNES ALBERTUS ROS (1884-1966), textielarbeider (touwbaas) uit Wierden, verzorg-
de van 1924 tot 1934 ongeveer honderd afleveringen van de ‘Breef oet Wierden’ in de TC.
Ros was een intelligent en oprecht sociaal voelend mens en daarom voor vele functies in di-
verse organisaties gevraagd. Hij was jarenlang lid van het parochiebestuur, secretaris van het
Wit-Gele kruis, oprichter van St. Lambertus, medeoprichter van de plaatselijke KAB, 17 jaar
secretaris van de KVP in de gemeente, bovendien voorzitter van Sobrietas en agent en corres-
pondent van de genoemde krant.281 Hij zou ook na de oorlog nog zijn bijdragen leveren aan
diverse streektaaltijdschriften.

De Twentse schrijvers kenden elkaar wel en individuele contacten bestonden er ook, maar
regelmatige ontmoetingen tussen hen en doelgericht overleg om in groepsverband op te ko-
men voor de Twentse taal en haar ‘schrievers’ ontbrak in deze jaren. Wel waren er kranten die
‘platschrievers’ van eigen politieke en/of godsdienstige signatuur de gelegenheid bood werk
te publiceren. De NTAC bood ruimte aan  katholieken als Everink, Klaassen, Van Koersveld,
Krikhaar, Plegt, Ros, Schneider en Vloedbeld. Het protestants-christelijke TZB drukte de
‘leedties’ van Johanna van Buren af. HVV bood de sociaal-democraat  Jassies de ruimte. Net
voor de oorlog voegde zich de jonge journalist Buter bij hem.

2.2.1.3  Een jonge garde: Buter - Buursink

Enige jaren voor de oorlog kwam de jonge ADRIAAN BUTER (1918-2000) ook bij het VvE
werken. Hij was er na zijn HBS-tijd als leerling-journalist aangenomen. Jassies was zijn baas.
Beide behoorden ze tot de sociaal-democratische beweging. Buter werd in 1938 bovendien
hoofdbestuurslid van de Jeugdbond Voor Onthouding (de JVO) en was redacteur van het
bondsblad De Jonge Onthouder. Later zou hij  Jassies zijn journalistieke voorbeeld noemen.
Men zou van hen beiden nader lezen en horen. Als VVV-man liet Jassies een kleurenfilm
vervaardigen ‘Oud en Nieuw in Twenteland’ waarmee hij het hele land doortrok en lezingen
hield over Twente, afgewisseld met voordrachten en eigen poëzie. Buter zou met anderen een
grote rol spelen in het Twentse regionalisme van na de oorlog.

Een van die anderen was JOHAN BUURSINK (1908-1993), geboortig uit Enschede. Al vroeg
kwam Buursink met nogal uiteenlopende denkwerelden in aanraking door de broers van zijn
vroeg overleden vader; de ene oom was fanatiek  Domela Nieuwenhuis-aanhanger en de an-
der lid van het Leger des Heils. Buursink droeg al vroeg zijn eigenzinnige meningen uit, werd
lid van de Christelijke Jongemannen Vereniging en liep met de blauwe knoop en het gebroken
geweertje door de stad om zo zijn afkeer van oorlog en geweld uit te dragen. Al vroeg wilde
hij schrijver worden. Als kind sliep hij met een blocnote onder zijn kussen. Het werk van El-
derink las hij en leerde hij van buiten. In 1939 publiceerde hij voor het eerst in TUB. Reeds
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het jaar daarop verbrak hij het contact daarmee, omdat de krant zich te meegaand zou opstel-
len ten opzichte van de bezetter.282

2.2.2  Secundaire literatuur: Ribbert - Bezoen - Jonker - Bernink - Rakers - Everink

Bij de secundaire literatuur moet Bernardus Ribbert, oftewel pater DR. PETRUS THOMAS
RIBBERT, genoemd worden. Ribbert (1894-1972) werd geboren in Tilligte als telg uit een oud
boerengeslacht. Hij trad in 1917 in bij de Karmelietenorde in Boxmeer en werd in 1924 tot
priester gewijd. Hij bekwaamde zich na zijn theologische studies in de Duitse taal en letter-
kunde, werd leraar Duits te Oss en directeur van de plaatselijke Karmelschool. Van 1933 tot
1957 was hij directeur van de school van de Karmelieten te Oldenzaal. Van 1939 tot 1942 be-
kleedde hij tevens de functie van prior aldaar.  In 1957 vertrok hij naar Keulen om er prior te
worden en na nog wat kerkelijke functies hield hij zich de laatste jaren van zijn leven met de
zielzorg bezig. In 1933 promoveerde Ribbert aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op
Phonologie des Dialektes von Tilligte in Twente. Na de oorlog bezocht hij wel ‘schrieversbij-
eenkomsten’, maar actief deelnemen aan het taalregionalisme deed hij toch eigenlijk niet,
hoewel hij lid was van de Twentsche Schrieverskring. Een van de belangrijkste schrijvers en
tevens vernieuwers (Gigengack, zie p. 186) zou door zijn voorbeeld tot het Twents komen.

Actief deelnemen aan het taalregionalisme deed wel een andere geleerde onderzoeker. In
1928, het jaar dat Jans Amsterdam verliet om weer terug te gaan naar zijn geboortestreek,
kwam een andere Twentenaar er aan om zijn studie Nederlands aan de gemeentelijke univer-
siteit in de hoofdstad aan te vangen.  Het was de Enschedese hotelhouderzoon DR. HERMAN
LAMBERTUS BEZOEN (1908-1953). Hij had in Enschede de HBS afgesloten en in 1928  te
Utrecht  zijn staatsexamen Latijn en Grieks behaald. In zijn  studietijd kreeg hij het Nieuw
Groninger Woordenboek van K. ter Laan onder ogen en was er zeer van onder de indruk. De
Enschedeër wilde dialectoloog worden en ging Ter Laans woordenboek als norm hanteren
voor zijn eigen onderzoek van het Twents. Daarmee begon  hij al vroeg. Er zijn aantekenin-
gen van de student Bezoen bewaard gebleven die getuigen van zijn nauwgezette werkwijze.
In een schrift met de titel ‘Enkele opteekeningen uit de tongvallen van Borne, Hengelo, Hen-
gevelde, Vriezenveen, Goor, Delden’, gemaakt in 1930, noteerde hij een groot aantal woorden
en uitdrukkingen uit genoemde plaatsen, opgetekend uit de mond van door hem in dat opzicht
betrouwbaar geachte zegslieden. Bij zijn zegsman uit Borne noteerde hij bijvoorbeeld: “Op-
getekend uit de mond van H.J. Arendsen, wever te Borne, die evenals ouders en grootouders
aldaar geboren en getogen is en zelden zijn woonplaats verlaat. 23 okt., 1930.”283

Vanaf 1932 maakte hij lexicografische aantekeningen voor een ooit door hem te vervaardi-
gen Idioticon Tubantum (Idiot.). De vier (later zes) dikke schrijfschriften samen vormen een
Fundgrube voor wie in het Twents geïnteresseerd is. De delen I tot en met IV bevatten mon-
deling verkregen materiaal uit de jaren dertig. Toen Bezoen was afgestudeerd, in 1935, met
als bijvakken geschiedenis en Oudsaksisch, werkte hij, in 1936, als waarnemend leraar van 4
juli tot 18 juli aan een middelbare school te Deventer, maar kort daarop vertrok hij, omdat er
in Nederland geen vast werk voor hem was, naar Nederlands-Indië waar hij een nieuwe le-
raarsbetrekking accepteerde. Hij vestigde zich aanvankelijk in Batavia, later in Buitenzorg.
Maar hij was Twente en zijn taal niet vergeten. Integendeel. Op 30 juni 1938 promoveerde hij
in Amsterdam bij A.A. Verdenius op Klank-  en vormleer van het dialect der gemeente En-
schede. De dissertatie kwam tot stand na zeer uitgebreid bronnenonderzoek vooral op grond
van persoonlijk jarenlang contact, soms schriftelijk door middel van vragenlijstjes opgestuurd
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naar vele streektaalsprekers/kenners.284 Een ongelofelijk aantal dialectverschijnselen werden
niet slechts systematisch geïnventariseerd, maar ook ontleed naar hun herkomst, verwant-
schap en uitspraak. Hij wees de verschillen tussen het Enschedees en het meer agrarische
Twents aan, waar blijkbaar zijn ervaring uit voortkomt dat juist het ouderwetse dialect zoals ’t
in de stedelijke kom gebruikt werd, conservatiever, oorspronkelijker en beter bewaard geble-
ven was en dat verder de volkstaal van de stedelingen een uitdrukking had die aanzienlijk
verschilde van de spraak van het platteland. “De stad Enschede vormde slechts weinig com-
promissen met het boerse woordgebruik of taalvorm”. De eerste twee van de achttien door
Bezoen in zijn dissertatie verdedigde stellingen luidden:

1.  De moderne dialectgeografie voldoet te weinig aan de door haar zelf gestelde eis van plaatselijk, persoonlijk
onderzoek, neigt bij de bespreking van haar vraagstukken tot voorbarige synthese en gebruikt een te sugges-
tieve terminologie.

2.  Zij toont te weinig scepsis in de beoordeling der betekenis van de cultuurinvloed als taalveranderende factor
en wordt te zeer beheerst door de reactie op de dialectologie der vorige eeuw.285

Wie de werkwijze van Bezoen kent, die duidelijk wordt door lezing van zijn aantekeningen,
weet dat dit voor de auteur zelf zeker niet gold. Vooraanstaande Enschedese fabrikanten had-
den de promotie en de reizen die ervoor nodig waren financieel mogelijk gemaakt. Van zijn
dissertatie verschenen 300 exemplaren. Bezoen maakte er meteen naam mee in de kring van
de Twentse regionalisten. Ter Kuile schreef aan het einde van zijn bespreking van Bezoens
proefschrift in de Provinciale en Zwolsche Courant: “De bescheiden auteur blijkt wel in ’t
waardig gezelschap te mogen verkeren van onze grote taal- en dialectkundigen als Kern,
Gallée, Kloeke, en zijn boek is een niet genoeg te waarderen studieboek voor ieder die gron-
dig tot ons eigen inheems dialect wenst door te dringen.”286  In augustus 1938 stond Bezoen
weer voor de klas in Batavia. Een weinig later verscheen een schets van hem in het Ensche-
dees plat in Onze Taaltuin.  In dat maandblad van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep publi-
ceerde hij in het januarinummer van 1939 ‘Het taalkundig geslacht te Enschede’, een frag-
ment van zijn proefschrift.287 Bezoen bleef voorlopig werken in Indië, al had hij ‘de longn
hangn’ (verlangde hij) naar Twente, zoals we uit een in het Twents gestelde rijmbrief aan zijn
moeder, Aleida Bezoen-Arink ter ere van haar zestigste verjaardag, kunnen opmaken.

Vuur de Moor zienen verjäördag,   Buitenzorg 1939:

Den twintigsten Februaar van dit joar/  Is de Moor met de zes kruuskes klaor/ Mien leewe God en nog gen èèn!/
Wat zal ’t dan prèèken vuur de vrèèn/ De wichter, de schoonzöns, ’t eumken Geert/ Et koomp eer too, zee is et
weerd/ Nao ’t jaoren laank wèèrken as een peerd/ De boeren zèèden: geet ’t good of slech/ Dàt wief dat hölt de
reepen rech/ Noew vrög ’t nich meer nao Hèèrm in de möl/ Meer vrogger was ’t eer nooit te völ/ En nèèrgens
kreej zuk lekker etten/ Daor wik oew wa ne pee vuur zetten!/ Den ries met proemen, mien leewe man/ Ik deenk
der mangs op ne brulfte nog an/ Ak in ’n duusteren stao met nen zoeren/ Meer noew hoof et ’t haol nich meer te
schoeren/ Ze wont noew boeten, en eeren Jan/ Das nen klooken keerl, doar haol ik miej an/ En geet ’t mangs
van: iej zollen et laoten/ Hee weet er mooi met hen te praoten./ Nao ’k wal heurd heb, hef et kraank ewes/ Meer
’t geet eer noewverdan weer bes/ In ’t zommer op ’t fietsken, dat kan ’t wa lien/ In ’t weenter et leefst biej de
kokmasjien/ Lejt de 12 hoonder good, of doot ze ’t slech?/ Mien God, mangs 13 eier van eenen leg!/ Zeej ’t in ’t
weenter in de beuke lèèzen/ De zommerdag is et gengs met de bèzen./ En dan an ’t weksen, kokken en mangs
neulen/ Um de hoonder elken dag an ’t gat te veulen/ En de eier hèèrfs en dèèrfs te zeuken/ ’t Geet eer nich as
Slagman met de keuken!/Steet ’t in de vische te kniepen op ’t maark/ Dan klèèjt Jan in nen hof met schoefkoar
en met hark/ ’s Aovends geet et mangs an ’t schrieven: Den jong zol dee veer jaor in Indië blieven/ Konnen wiej
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de vrooger niks met anvangen/ Noew hef e de long nao ’t hoes hen hangen/ Daor hej zienen breef: “Moor ik
filseteer diej /Met diene zestig jaor, ’t is leefhebberiej!/ Nog mennig jaor! En as de jong weer daor is/ Zaorg dan
dat dienen pork weer klaor is.  Herman.” 288

Vanuit Indië zond Bezoen wel bijdragen aan Twentse bladen. Op vrijdag 8 maart 1940 ver-
scheen van hem in Groot Twente een fors artikel in een populaire toon over ‘Fransche woor-
den in de Twentsche volkstaal’.289 Alles zou in Nederland zijn keer nemen vanaf die tiende
mei 1940, die Bezoen vervulde met een kortstondig heimwee en hem voorlopig volledig van
zijn vaderland afsneed.

In Vriezenveen werkte de arts LAMBERTUS JONKER (1866-1940) aan een uitvoerige woorden-
lijst van het Vriezenveens. Voor het verzamelen van zijn taalmateriaal gebruikte hij oudere
dorpsbewoners als zegslieden. Andere onderzoekers vulden later zijn lijst aan. Uit de ver-
schillende versies met  aanvullingen en toegevoegde aantekeningen, ontstond veel later een
begin van een woordenboek (Woordenboek van het Vriezenveens, Groningen 1969). Jonker
had grote belangstelling voor taal en historie van Vriezenveen. Hij verzamelde alle gegevens
betreffende de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners die hij in het Rijksarchief te
Zwolle en in andere archieven vinden kon. Diverse artikelen o.a. in VMORG getuigen ervan.
De schoenmakerszoon J.B. BERNINK uit Denekamp (1878-1954),  onderwijzer aldaar, eerst
aan de openbare, later aan de katholieke school, hield zich ook wel bezig met de streekcul-
tuur, al ging zijn eerste belangstelling uit naar de natuur. Hij werd de stichter en directeur van
het charmante natuurmuseum Natura Docet, dat in 1911 begon als een aanbouw bij zijn huis
aan de Brinkstraat. Het was het eerste streekmuseum voor natuurlijke historie in Nederland.
Het waren weer de fabrikantenfamilies geweest die het leeuwendeel van de kosten voor hun
rekening hadden genomen. In 1922 werd een nieuw onderkomen voor zijn groeiende museale
verzameling gevonden even ten zuiden van het dorp aan de weg van Oldenzaal naar Dene-
kamp. Van Berninks volkskundige belangstelling getuigt een ongedateerd manuscript dat
handelt over vrijen op het platteland van Noordoost-Twente. Het is geschreven in - niet vlek-
keloos - Twents. Het stuk tekent de brede belangstelling van de ten onrechte soms als zonder-
ling beschouwde Denekamper. Men noemde hem  spottend wel ‘Vöggelkloas’.290 Meester
Bernink was steun en toeverlaat van velen in zijn geboortedorp. Hij verzamelde behalve van
alles uit de natuur ook Twentse spreuken en gezegdes van diegenen die hij op zijn zwerf-
tochten ontmoette. Ze werden gepubliceerd in het Overijsselsch Dagblad (OD), een RK blad
dat in Zwolle verscheen. Bernink werkte samen met zijn plaatsgenoot, oud-vakbroeder en
eveneens eminent natuurkenner Dingeldein die voor hem een deel van de correspondentie
verzorgde, etiketten schreef en mensen rondleidde. In 1916 verscheen van Berninks hand Ons
Dinkelland, een natuurhistorische ontdekkingsreis door (Noord-)Oost-Twente. Het bracht
ingezetene en pensiongast in aanraking met bloemen, vogels en stenen van deze interessante
streek.
Omstreeks 1928 leerde Dingeldein DR. ARNOLD RAKERS (1903-1965) uit Hesepe bij Nord-
horn kennen. De jonge Duitser was onderwijzer, maar er was in die tijd moeilijk een baan te
vinden in het onderwijs. Hij meldde zich aan bij de universiteit van Marburg. Later schreef hij
daarover: “Als ich zur Universität ging, tat ich das nicht, um etwas zu werden (denn ich war
schon etwas), sondern um wissenschaftlich arbeiten zu lernen und um Philosophen und Men-
schen zu suchen”.291 Met name Martin Heidegger en de pedagoog Georg Kerschensteiner
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hadden zijn belangstelling.292 Rakers liet zich later opleiden tot dialectgeograaf.  Hij betoonde
zich een briljant student.  Bij alle tentamens die hij aflegde verwierf hij het predikaat summa
cum laude. Hij sprak perfect Nederlands en kende hier, mede door de jarenlange omgang met
Dingeldein, de weg beter dan menig autochtoon en hij zou zich in Twente volstrekt thuis
voelen. In 1930 publiceerde hij zijn Grafschafter Volksreime und Sprichwörter, waarin ook
veel Twents materiaal een plaats kreeg.  In 1932 had Rakers in Marburg zijn dissertatie vol-
tooid die handelde over Die Mundarten der alten Grafschaft Bentheim und ihrer deutschen
und niederländischen Umgebung. Hij werd aan diezelfde universiteit benoemd en werkte
daar, met de beste vooruitzichten. Plotseling echter, in 1933, nam hij ontslag en keerde hij
naar het Bentheimse land terug als onderwijzer. Als verklaring voor deze carrièrebreuk gaf hij
later aan dat het hem aan de Marburgse Alma Mater te ‘bruin’ werd.293  In 1939 zag zijn uit-
voerige studie ‘Auf dem westfälischen Mundartwege nach Holland durch die Grafschaft
Bentheim’ het licht als bijdrage in de Westfälische Forschungen. Die studie vatte de belang-
rijkste conclusies samen uit zijn dissertatie die pas in 1944 in Oldenburg gepubliceerd werd.
De op het titelblad van dat proefschrift aangekondigde dialectatlas: “Mit einem Mundartatlas
von 142 Karten (in Anhang)” verscheen pas in 1993, bewerkt door de dialectologen Hendrik
Entjes en Hermann Niebaum. Het door een latere deskundige geroemde werk raakte in de
vergetelheid, het kreeg ten onrechte niet de aandacht die het verdiende.294 Samen met Din-
geldein wijdde Rakers  in 1931 een studie aan de vormen van het verkleinwoord in Oost-Ne-
derland en de Grafschaft Bentheim. Uit de studie bleek de taalverwantschap over de grenzen
heen. Rakers zou na de oorlog een vooraanstaande rol spelen in de regionalistische beweging
(zie p. 152).

A.H. EVERINK (1895-1961), postbode uit Tubbergen, kwam als besteller veel onder de
boeren, tot in Mander toe. Hij “wilde allerlei beginnen zonder dat hij doorzette, voelt zich
steeds belemmerd door zijn geringe kennis”, noteerde Bezoen die hem na de oorlog be-
zocht.295 Everink publiceerde van februari 1935 tot augustus van dat jaar zo'n 1500 spreek-
woorden en zegswijzen in de NTAC. De meeste daarvan had hij uit de volksmond opgetekend,
andere aan meester Bernink ontleend.296

2.3  OVERIGE STREEKCULTURELE PUBLICATIES OF ACTIES

2.3.1 Historie en volkskarakter: Röring - Benthem

Naast de boven behandelde regionalisten op dit gebied,  maakte WILHELMUS GERHARDUS
ALBERTUS JOHANNES RÖRING (1848-1934), in Groenlo geboren als zoon van een kopersla-
ger, zich voor de regionale geschiedschrijving verdienstelijk. Hij werkte in Geesteren als on-
derwijzer, vanaf 1876. Ruim veertig jaar zou hij er wonen en leven van een bescheiden trakte-
ment. Om zijn groeiend gezin te onderhouden - het echtpaar kreeg 12 kinderen - verbouwde

                                                
292 Martin Heidegger 1889-1976 was een van de centrale figuren in de existentiefilosofie. Hij raakte later in

opspraak door zijn collaboratie in de nazi-tijd. Georg Kerschensteiner 1854-1932 was begonnen als on-
derwijzer en werd uiteindelijk hoogleraar in de pedagogiek te München. Hij leerde dat de mens voor
alles een wezen was dat de samenleving moest dienen door zijn arbeid. In zijn pedagogiek namen het
vrije werken, het eigen initiatief en de creativiteit van de leerlingen een belangrijke plaats in.

293  Mededeling Entjes, 9-10-2001.
294 Entjes noemde het “zijn voor de Oostnederlandse/Nederduitse taalgeschiedenis ongemeen verhelde-

rende studie over de dialecten van de Graafschap in betrekking tot die van haar omgeving”, SL 1993,
nr.1, 16-19.

295 Idiot. V, 7.
296 Ibidem.
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de hoofdmeester zelf aardappels en groente, hield hij een koe, twee varkens en een dozijn
kippen. Röring was een actief en productief schrijver. Op diverse gebieden. In dit kader zijn
uiteraard de historische geschriften over Twente van het meeste belang. Zijn belangrijkste en
tevens omvangrijkste werk was Kerkelijk en wereldlijk Twente. De dikke pil verscheen in
1909 en het bevatte ruim 250 opstellen die tussen 1903 en 1908 gemaakt waren voor het
Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken. In het eerste deel, Kerkelijk Twente, behandelde de
schrijver alle bestaande Twentse parochies vanaf het moment dat hij ze kon achterhalen tot
aan zijn eigen tijd. Eerst beschreef hij de oude parochies, dan de ‘jongere Parochiën’, daarop
volgden  ‘Oud-Twentsche Kloosters’ en ‘Oud-kerkelijk Leven’. Röring miste bij het schrijven
over kerkelijke zaken het professionele gevoel voor objectiviteit.297 Niet ongewoon in die da-
gen, waarin  katholieken hun volwaardige plaats in de maatschappij nog moesten bevechten.
In deel twee werd de algemene geschiedenis van Twente beschreven. Het handelde over Tu-
banten, Franken en Saksers, de Twentse marken, de kastelen en havezathen en ‘Personen,
Toestanden en Gebeurtenissen’, tamelijk willekeurig gekozen capita selecta uit de regionale
geschiedenis. Dankzij zijn uitstekende contacten met de geestelijken Geerdink en Hofman uit
Utrecht kon Röring beschikken over alle informatie die het Aartsbisschoppelijk archief maar
had. Werken als deze waren van eminent belang om de streekgenoten de ogen te openen voor
de eigen historie die  toentertijd (maar ook nu nog) op de scholen verwaarloosd werd. Vloed-
beld schreef erover: “Deze verhalen sloegen in mij de belangstelling voor Twentes historie
los. Het was voor mij een openbaring, dat ons gewest een eigen historie en eigen zeden en
gewoonten bezat. Wat hierover te boek of in kranten gedrukt werd, verslond ik.”298 Natuurlijk
bleef Rörings werk niet onopgemerkt in de tamelijk kleine wereld van Twentse historieschrij-
vers. Men legde contacten. Zo vermeldt Rörings schoonzoon later dat Van Deinse en Din-
geldein regelmatig bij Röring, die na zijn pensionering in Glanerbrug woonde, over de vloer
kwamen.299 Röring schreef ook wel in het plat, men herkent zijn stukjes onder andere aan het
Achterhoekse ‘maor’ (maar) in plaats van ‘meer’ of ‘mer’. Volgens Bezoen was het vertelsel
‘Hoo Gait an Greete kwam’ in de Twentsche Almanak van zijn hand.300 Van 1907 tot 1909
was hij tevens lid van Provinciale Staten van Overijssel.

Naast Röring moet DR. A. BENTHEM GZ., werkzaam als leraar te Enschede van 1872 tot
1911,  genoemd worden. Hij kenschetste het Twentse volkskarakter als:

Wantrouwend, moeielijk te genaken, niet toeschietelijk, meestal zelfs terugstootend bij de eerste kennismaking;
daarbij was hij een tukker of talmer, bedachtzaam en voorzichtig, langzaam in het overleggen en nog langzamer
in het besluiten, taai in het vasthouden aan het oude met een daarmee gepaard gaande afkeer van al wat voor hem
nieuw was.  Had hij echter dit nieuwe als het betere erkend, dan hield hij zich er voortaan ook even taai aan vast
als voorheen aan het oude. Wie dan ook eenmaal het vertrouwen van den Saks, al was het ook met moeite, had
gewonnen, kon voortaan vast en zeker op zijn trouwe vriendschap rekenen. Niet licht ontsnapt den Saks eene
belofte, doch elke gedane belofte was hem heilig. Daarbij had hij een hoogen dunk van zichzelf, gepaard met een
sterke zucht naar vrijheid in zijn doen en laten en met eene groote gehechtheid aan het eigen thuis, aan vrouw en
kinderen. Bovendien was hij uiterst gastvrij, waarheidlievend, vlijtig en spaarzaam, dit laatste bij het gierige af.
Men kon van den vrijen Saks door een verzoek veel, doch door een bevel weinig verkrijgen.301

Benthem had de kennis omtrent de oud-Saksische aard niet van zichzelf, maar hij ontleende
deze beschrijving aan Kindlingers Münsterische Beiträge zur Geschichte Westfalens.302 Ook

                                                
297 Zo benoemde hij in een hoofdstuk over de geschiedenis van de oude parochie van Borne het protestan-

tisme tot twee maal toe met het woord ‘dwaling’. Röring 1909, 12
298 Ibidem, Inleiding.
299 Ibidem.
300 Idiot. V, 29; TAK  14 (1893) herdrukt in TAK 40 (1919).
301 Benthem 1920, 24. Hij ontleende dit citaat aan zijn eigen werk, Benthem 1913, 78.
302 Idem 1913, noot 14.



82

in zijn geschiedschrijving  sluit hij aan bij overgeleverde meningen. In Twente 1813 –1913
(1913, Enschede) repte hij over de Saksers die “in ‘t midden van de 5e eeuw na Christus de
Twentse bodem in bepaalde kringen, Marken geheeten” afbakenden. In dit werk spreekt hij
vrijwel onmiddellijk over ‘Saksische gewoonten’ die de Tukkers in de voorbije negentiende
eeuw voor een groot deel zouden hebben afgelegd. De ondertoon is er een van bezorgdheid.
Met gemengde gevoelens bekijkt  Benthem de moderne ontwikkelingen. We zullen dit vaker
bij regionalisten aantreffen: het roemen op een ouderwetse degelijkheid tegenover het mo-
derne en stadse, de spijtige ondertoon waarin wordt geconstateerd dat men met de mode mee
gaat in plaats van zich degelijk en naar de streekdracht te kleden.303 Hij spreekt over de ‘flatte-
erende knipmutsen en omslagdoeken’ waarvan hij eerder opmerkte dat ze ‘van moeder op
kind op kleinkind’ overgingen. Zijn toon wordt bijna klagelijk als hij schrijft dat arbeiderswo-
ningen in het begin van de negentiende eeuw uit een verdieping bestonden en aan het einde
ervan uit twee en dat het gezellige vuurtje was vervangen door kachels en vuurhaarden.304

Benthem hoorde geestelijk thuis in het fabrikantenmilieu. Als hij de opkomende industrie
behandelt weet hij de arbeidzaamheid te prijzen. Van sociale misstanden rept hij nauwelijks,
oproeren wijt hij voor een deel aan lieden die van elders kwamen en die het werkvolk ophits-
ten met ideeën over  “eene ongezonde weelde, die tot schulden maken moest leiden”.305 Naast
stukken over de landbouw en over de industrie vinden we ook een hoofdstuk over oude ge-
woonten en gebruiken het jaar rond. Blijkbaar een aantrekkelijk thema, want het werd vaak
overgenomen. Ronduit pessimistisch  was zijn laatste zin. Die ging over de streektaal:
“Twentes taal, een idioom van het Oud Saksisch, gaat echter langzaam maar zeker verlo-
ren.”306 Van regionaal belang was ook Benthems Geschiedenis van Enschede en zijne naaste
omgeving uit 1895. In 1920 verscheen een tweede druk bij Firma M.J. van der Loeff te En-
schede.

2.3.2 Volksgebruiken

Mede onder invloed van allen die zich bezorgd maakten over het voortbestaan van de oude
volkscultuur en taal ontstonden acties tot behoud ervan. Het bouwen en ontsteken van de
eeuwenoude paasvuren bijvoorbeeld werd door de regionalisten gepropageerd. Soms kon er
zelfs een echte rivaliteit ontstaan tussen plaatsen voor wat de hoogte van de ‘boakns’ (paasvu-
ren) betrof. Die van Almelo stak in 1927 12 meter de lucht in.307 In Goor leefde het plaatselij-
ke ‘foekepotten’ weer op. Het oude, eertijds over een groot deel van Oost Nederland en het
aangrenzende deel van Duitsland verspreide gebruik van het midwinterhoornblazen dreigde
na 1900, maar vooral na 1918, ook in het relictgebied Twente uit te sterven. Steeds minder
was dit tot de Twentse eigenaardigheden behorende instrument te horen. De exemplaren die
men nog wel beluisteren kon waren meest van blik gemaakt. Dat laatste tot verdriet van fol-
kloristen als D.J. van der Ven - wiens hoogtepunt van eer vóór de Tweede Wereldoorlog lag -
de eerste Nederlandse publicist die het midwinterhoornblazen een studie waard achtte. Tussen
1920 en 1940 begon hij antipropaganda tegen dit in zijn ogen gedegenereerde instrument te
maken. Hij riep de boeren in Noordoost-Twente op ze kapot te slaan. Tevergeefs werd ge-
poogd de traditie van het blazen te doen herleven, door middel van wedstrijden op de Kuiper-
berg, nabij Ootmarsum.308 De tijd bleek er nog niet rijp voor.  

                                                
303 Ibidem 1913, 88.
304 Ibidem, 90.
305 Ibidem, 96.
306 Ibidem, 9.
307 Kokhuis 1982, 207.
308 E. Jans 1977, 52.
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2.4  INTERLOOG

Ondanks de gemelde tegenstrijdige bewegingen, de ene vooral egaliserend en de andere voor-
al conserverend, is er veel gebeurd in de periode van 1900 tot 1940 om het besef Twent te zijn
geprononceerder en vaster omlijnd te doen leven in de harten van de inwoners van Oost-
Overijssel. Dat was het werk van Twenteminnaars, of algemener uitgedrukt regionalisten.
Hun onbetwiste leider in deze periode was Van Deinse die Twente zijn vlag en volkslied gaf,
beseffende dat gemeenschapszin wordt gevoed door niet-rationele bindingen. Hij schreef over
Twentes heden uit zijn verleden en door de populair gehouden toon in zijn boeken zette Van
Deinse menigeen aan tot studie of tot het er-op-uit-trekken in de eigen regio of het naburige
Munsterland. Maar Van Deinse werkte niet alleen. Er waren er meer die taal, cultuur, land-
schap, bouwwijze, volkskarakter en dergelijke ontdekten en bestudeerden en op hun beurt hun
kennis weer doorgaven aan tijdgenoten en nieuwe generaties. Bij de een lag het accent anders
dan bij de ander, maar wat allen bond was de liefde voor de cultuur van de eigen streek, de
streekbijzonderheden en de vaste wil deze niet ten onder te laten gaan. Jan Jans ontdekte de
Oost-Nederlandse boerenbouwstijl en wilde met behoud van het goede een nieuwe bouwkunst
scheppen, passend bij het landschap, de mensen in het Oosten en hun behoeften. Dat dat niet
altijd even gemakkelijk was ondervond hij menigmaal. Toch heeft hij ook meer dan eens kan-
sen gekregen en benut om te bewijzen dat zijn idealen haalbaar waren. Hij schreef beschou-
wingen over bouwkunst en cultuur, reisde al tekenend en documenterend heel Oost-Nederland
af en kreeg ook steeds meer aandacht voor andere aspecten van de Twentse cultuur, zoals de
taal. Jans heeft honderden artikelen geschreven en lezingen gehouden over deze onderwerpen
en werd steeds meer een coming-man, iemand die mettertijd de leidende rol van Van Deinse
kon overnemen. Vloedbeld was de meest productieve schrijver en de meest invloedrijke. Door
zijn positie bij de TC en de latere NTAC viel het hem niet moeilijk zijn werk gepubliceerd te
krijgen. Ook anderen kregen daartoe ruimschoots de gelegenheid; de ‘krant van Vloedbeld’
werd het belangrijkste publicatieorgaan van de Twentse schrijvers. Hoewel van echte verzui-
ling geen sprake was in het Twentse regionalisme kon men wel duidelijk kernen waarnemen
rond verzuilde media. Opvallend daarbij is de oververtegenwoordiging van de katholieken.
De thematiek, de toon en de vorm van het proza en de poëzie was zeer traditioneel. Er werd
door de platschrijvers geen poging gedaan intellectuelen aan te spreken. Serieuze betogen
werden in het Nederlands geschreven. Ongetwijfeld ook, omdat het publiek daarvoor dialect-
teksten nauwelijks gewend was.

Het historisch onderzoek van een Van Deinse en een Ter Kuile stoelde op bronnenstudie
en eigen waarneming. Het was meest anekdotisch van aard,  zoals ‘Oudejaarsavond 1828’ en
‘De Nieuwjaarsnacht te Ootmarsum’, van Van Deinse.309  Van Ter Kuile noemen we als voor-
beeld ‘Antieke Twentsche opschriften en inschriften’ en ‘Het voormalig klooster van Alber-
gen’.310 De schrijvers wilden de streekgenoten vooral interesseren voor hun gewest en de ge-
schiedenis ervan. Ter Kuile schreef bovendien over het Twentse volkskarakter. Hij hing in
zijn bijdrage aan Meertens’ verzamelwerk nog helemaal de traditionele visie aan dat Tukkers
Saksen waren. Niet onlogisch gezien de verwantschap in taal en cultuur.

De naam Tukker voor Twentenaar werd steeds meer verbreid.311 Hij werd reeds door Scha-
epman gebruikt, zoals we lazen. Volgens Van Deinse moest de herkomst van die naam ge-
zocht worden in spotternijen van Duitsers die de Twentse bedevaartgangers naar Stadtlohn na
riepen ‘Pik pak, jongs de Tukkers komt’. Tukker was dan scheldnaam voor de bewoners van
                                                
309 Van Deinse 1939, 46-52 en 108-112.
310 Ter Kuile 1936, 210-219 en 253-266.
311 In DMB 1907-12 staan 5 artikelen over ‘Tukker’ (Ter Kuile, Hattink, weer Ter Kuile, Klokman en

Bergsma).
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Oost-Overijssel die hun broekzak ‘tuk’ of ‘boksentuk’ noemden en de ‘boksentuk’ gemaakt
achten om de handen er in op te bergen.312 Hattink meende daarentegen in de DMB dat de
Deventenaren de Twentse boeren die immer zo lang talmden bij de aan- en verkoop van vee
hun de naam Tukkers gegeven hadden. ‘Tukken’ zou in het Deventers talmen, dralen beteke-
nen. Koopmans verklaarde de naam uit de vogelnaam ‘tukker’. Deze vogel, die in het Neder-
lands kneu heet, komt voornamelijk op de heidegrond voor. Zij schreef verder:  “Doch als
men lachend beweert: hij is een echte Tukker - dan bedoelt men; hij houdt een slag om de
elleboog. De Twentenaren heten namelijk te lijden aan dit euvel - het draaien.” Ze voegde er
overigens vergoelijkend aan toe: “Tussen twee haakjes – andere mensen ook”.313

Het alles overheersende ideaal van de Twenteliefhebbers in deze periode was de streekliefde
bij velen te doen ontbranden en vervolgens dat vuur flink op te stoken. Als illustratie hiervan
diene de opdracht die Van Deinse in Uit het land van katoen en heide schreef voor zijn vriend
Ter Kuile: “Wy dräyt op ’n zölfden möllenkolk; oons drif ne zölfde leefde vuur ’t volk en ’t
heilig laand van Twèènte!”314

                                                
312 Van Deinse 1922, 147.
313 Paus 1977, 45.
314 Zie noot 142.




