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Hoofdstuk 3: 1940-1945

In ‘nen zwoaren stried, duur ’n bitter lot, in oorlog en ellènde zeent de stèrke bände smeed, dee oonze preveenci-
en bi’j-eene hoaldt en ook Twènte, dat bescheiden heuksken eerde, der vaste bi-jan hebt ‘eknupt.315

3.0  INLEIDING

In de vroege morgen van vrijdag 10 mei 1940 werd Nederland opgeschrikt door het krijgs-
geweld van het aanstormende nabuurvolk uit het oosten. Zware Junker-transporttoestellen van
de 22ste Duitse luchtlandingsdivisie ronkten over. Direct die eerste dag arriveerden er in het
grensgewest Twente vijandelijke soldaten. Ze ondervonden weinig weerstand hoewel de
bruggen over het Twentekanaal werden opgeblazen en door explosies gevelde bomen de we-
gen versperden. De grenstroepen die vertragend moesten optreden vochten niet en probeerden
zich achter de IJssellinie terug te trekken. Slechts één Duitse soldaat, een onderofficier, ver-
loor in de buurt van Almelo zijn leven.316 Na een ongelijke strijd capituleerde Nederland.
Ruim 75 Twentse soldaten waren in de strijd buiten het gewest gedood. Het eerste Drentse
oorlogsgedicht werd voor één van hen, sergeant Andries Willem Swart uit Enschede, ge-
schreven.317

Rakers bevond zich op de negende mei - daags voor de inval - als soldaat bij de troepen in
Wielen, een steenworp over de grens. Naar eigen zeggen had hij kans gezien contact te maken
met Nederlandse soldaten en ze gewaarschuwd. Deze op het eerste gehoor  al te mooi klin-
kende anekdote is na de oorlog op waarheid onderzocht door  Hendrik Entjes (zie p. 169) en
juist bevonden.318 Dingeldein schreef  op de laatste gevechtsdag in zijn oorlogsdagboek over
een voorspelling, gedaan door een jaren voor de oorlog gestorven boertje uit Lattrop. Deze
had een grote strijd aangekondigd die vijf dagen zou duren. Daarna zou er een periode van
rust intreden en dan zou er weer hevig worden gevochten en daarmee was het met de ‘Pruus’
(Pruis, pars pro toto voor Duitser) gedaan.319

De eerste geweldsgolf was over. De bezettingstijd begon. Welke zou de houding worden
van de Twentse regionalisten ten opzichte van de bezetter? Uit correspondentie blijkt dat Van
Deinse zijn pro-Duitse opstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog niet onder stoelen of banken
stak:

Ausserdem spreche ich Ihnen meine volle Anerkennung aus für Ihre warm erfundenen Sympathien, die Ihren
deutschen Freunden sowie dem gesamten Deutschland zu teil werden lassen. Ich weiss, Sie befinden sich in
Übereinstimmung mit vielen Ihrer Landsleute und diese Gesinnung tut einem deutschen Herzen wohl.320

Datzelfde kan gezegd worden van zijn vriend Ter Kuile:

Von Herrn Ter Kuile habe ich gestern eine ‘aardige’ Karte erhalten, er versichert mir die Sympathie von ihm
selbst und seinen Freunden für das deutsche Land und Volk, die in bewunderndswertigter Weise allem Hass der
Feinde trotzen und gibt mit Reitz England die Schuld von dem Völkerringen.321

                                                
315 Elderink 1940.
316 Kokhuis 1985, 164.
317 Nijkeuter 2001, 360.
318 Mededeling Entjes, 11-9-2001.
319 Dingeldein Dagboek, 15 mei 1940.
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Seyss Inquart werd Rijkscommissaris. Vanaf den beginne probeerde hij het Nederlandse volk
te winnen voor opname in een Groot Germaans rijk. Om de geesten daarvoor klaar te maken
werden verschillende nationaal-socialistische organisaties in het leven geroepen. Op 27 no-
vember 1940 werd door hem het nieuwe Ministerie van Volksvoorlichting en Kunsten opge-
richt naar analogie van het Duitse Reichs-ministerium für Volksaufklärung und Propaganda.
De gehele sector van de schone kunsten  zou eronder vallen.322 Het Departement van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen, omgedoopt tot Departement van Opvoeding, Wetenschap
en Cultuurbescherming moest daartoe de kunstsector afstaan. De filosoof Dr. Tobias Goede-
waagen (1895-1980) werd benoemd tot secretaris-generaal. Deze stelde zich in december
1940 in Berlijn op de hoogte van de werkzaamheden van de onder Goebbels ressorterende
Kulturkammer. De bedoeling was dat ook in ons land zo'n lichaam  zou worden ingesteld.323

Goedewaagen werd  president van de Kultuurkamer die als overkoepeling zou fungeren van
zes aangesloten ‘gilden’. Over doel en wezen verschafte hij tijdens de plechtige opening  dui-
delijkheid genoeg: “De Nederlandsche Kultuurkamer, uitvloeisel van volksche cultuurpoli-
tiek, bindt het cultuurberoep onvoorwaardelijk aan de gebondenheid aan bodem en bloed, aan
historisch traditie, voorzover deze uit bloedgebondenheid volgt, aan het volkseigen karakter
onzer cultuur.”324

Er kwamen gilden voor bouwkunst, beeldende kunst en kunstnijverheid, voor muziek, de
pers, de film, voorts waren er het Theater- en Dansgilde en het Letterengilde. Een ieder die in
deze cultuurbereiken werkzaam wilde blijven diende zich aan te melden.

3.1  ALGEMEEN

3.1.1  Saxo-Frisia: Blad en Stichting

Al in september 1940 werd de Volkse Werkgemeenschap opgericht als een Nederlandse poot
van de culturele afdeling van de SS, het Ahnenerbe. De werkzaamheden op het gebied van de
archeologie en volkskunde zouden daarin worden gebundeld en doordrenkt worden met de
Blut und Boden-ideologie. De Volkse Werkgemeenschap zou regionale afdelingen krijgen. In
een mededeling van het ANP van 17 januari 1941 werd de oprichting van 's Lands Noordererf
gemeld. In het Groningse Nieuwsblad van het Noorden zette J.P. Wiersma doel en werkge-
bied uiteen. Er volgde geen actie op. Het bleef bij de mededeling. Een dag later, op 18 januari
1941, werd te Groningen de stichting Saxo-Frisia opgericht. Het was in het Noorden een al
enigszins bekende naam. Sedert  1939 verscheen daar het tweemaandelijks tijdschrift Saxo-
Frisia (SF), gesticht door J.M.N. Kapteyn (1870-1949) en een aantal Groningse universitaire
docenten.325 De redactie was in handen van Kapteyn, hoogleraar in de Oud-Germaanse filolo-
gie, de Duitse en Oud-friese taalkunde. SF verscheen tot in 1944 en werd het orgaan van de
gelijknamige stichting. Zoals de naam al aangaf rekende de stichting behalve Noord-en Oost-
Nederland ook Friesland tot zijn werkterrein. Daar kwam van Friese kant vaak verzet tegen.326

Van Groningse kant werd geklaagd dat de samenstelling van het medewerkperskorps zo one-

                                                
322 De Jong  1974, 249.
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325 Kapteyn kan men, evenals Gallée, een onofficiële hoogleraar in het Nedersaksisch noemen. Hij stichtte

een instituut voor dialectonderzoek aan de Groninger universiteit dat belangrijk, waardevol materiaal
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venwichtig was door het grote aantal op Friesland betrokkenen.327  Het doel van de stichting
was: de bevordering van de kennis van de landschappen, de geschiedenis, de taal- en letter-
kunde, de volkskunde en de samenleving van de Friese en Saksische gewesten in Nederland.
Het blad oogde onschuldig, het had een wetenschappelijk karakter en zou dat ook blijven
houden. Er werd niet vermeld waar het vanuit ging en pro-Duitse advertenties zocht men er
vergeefs. Die onschuld was façade. Feldmeijer, leider van de Nederlandse SS was de eigenlij-
ke oprichter van de stichting, Kapteyn was zijn ondergeschikte. Saxo-Frisia was niet meer dan
een onderafdeling van de Volkse Werkgemeenschap. Op 24 mei 1941 vond de oprichting
plaats van een onderafdeling ‘De Fryske Rie’ te Leeuwarden. Conform de doelstelling werd
een werkweekend gehouden. De eerste zodanige bijeenkomst vond plaats op 7 en 8 juni te
Beetsterzwaag in Friesland. J.J. Uilenberg sprak er over het Drentse volkskarakter en hij
bracht een zelfgeschreven schets ‘De ôlde Jager’ ten gehore. Ger Griever sprak ’s avonds over
het Groningse volkskarakter. De bekende Friese volkskundige S.J. van de Molen leidde zon-
dagmorgen een excursie door de omgeving en in de middag werd alweer over het volkska-
rakter gesproken. Dit keer over dat van de Friezen. Spreker was R.P. Sybesma.

Uit de bijeenkomsten die werden georganiseerd of waaraan mede werd gewerkt door Saxo-
Frisia in de jaren van de bezetting blijkt dat de vereniging toch vooral haar werkzaamheden in
het noorden des lands had, c.q. dat zij daar de meeste weerklank vond met haar nazi-
opvattingen.328 Twentse bijdragen trof men dan ook amper aan in SF. In de tweede jaargang
(1940) in het derde nummer kon men er één artikel van Bezoen in lezen met de titel ‘De Luie
Evert’.329 Daar bleef het bij.

3.1.2  Het Noorder Land (NL)

Kapteyn zette ook een ander blad op met de naam Het Noorder Land (NL). Daarmee hoopte
hij een breder publiek te bereiken. Dat lukte niet helemaal. Er was een oplage van 1700 maar
het aantal abonnees bedroeg krap aan 300.330 In NL verschenen uitermate kwalijke artikelen,
waarin duidelijk naar voren kwam dat de vereniging de Blut und Boden-theorie aanhing.331

Er stonden ook opwekkingen in om dienst te nemen bij de SS of de Landwacht.332 ‘Friezen en
Saksen, twee loten van den Germaansen stam’ was de titel van een rede die Kapteyn hield
(de rede kwam later in druk uit) bij de oprichting van de vereniging Saxo-Frisia. Op de eerste
ledenvergadering zette de voorzitter doel en werkwijze  nader uiteen. Het kwam er in het kort
op neer dat de stichting het aankweken van onderlinge waardering op den grondslag der
volkscultuur in haar eigen uitingen en deze beoefend in den vorm van een werkgemeenschap
wilde bevorderen.

Er werd  in het eerste jaar slechts door twee personen uit Twente in het NL gepubliceerd.333

Broekhuis, een vrijwel onbekende regionalist uit Hengelo, bleek in 1943 secretaris van de
stichting te zijn (en hij zou dat blijven tot mei 1944). Als zodanig volgde hij Van der Molen
op die na een conflict moest aftreden. Buter hoorde tot de kring van Broekhuis’ ‘könnigen’
(kennissen). Hij noemde Broekhuis later “n tragisch geval, hee is um persoonlike reednn lid
                                                
327 SF 1940, 39-42.
328 De bijeenkomsten van de Stichting Saxo-Frisia alsmede de bijeenkomsten waarop de stichting gevraagd

is haar werk toe te lichten, staan vermeld in de nummers. Daaruit en uit de kring van sprekers die de
stichting lezingen hielden kan worden opgemaakt dat de rol van de Twentse regionalisten - uitgezon-
derd Broekhuis - nihil is. Passim.

329 Bezoen 1940, 39-42.
330 Zondergeld 1987, 385.
331 NL 1942, 7.
332 Idem, 251.
333 ‘Over den oorsprong van het Twentsche Los Hoes’ NL 1941, 15-23.
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ewördn van de NSB, mer hef wieders gin lilke dinge edoan.”334  Broekhuis was amateur cine-
ast en het ligt voor de hand te veronderstellen dat de Twentse films die in collaborerende
kringen gedraaid werden, van zijn hand waren. Kapteyn prees hem voor zijn werk “waarmede
hij eerder de titel volkskundige verdient dan menig bedrijver van een papieren volkskunde”.335

Broekhuis schreef in NL onder meer ‘Saksenland. Drempel tot het Germaanse Rijk’.336 Zo
onschuldig als Buter vermoedde was hij echter niet: zijn rol als secretaris van de stichting
Saxo-Frisia zegt eigenlijk al voldoende. Zijn denunciatie van het tijdschrift It Fryske Folk dat
“slechts een indifferent letterkundig blaadje [zou zijn] dat op geen enkele wijze gehoor gaf
aan de richtlijnen van de SS” benadrukt de foute positie die hij innam.337 De tweede scribent
was Hille Kleinstra, een Groninger van geboorte. Kleinstra was cineast en publiceerde regel-
matig over films in ‘foute’ bladen. We zullen hem hieronder nog tegenkomen. Een andere
volkskundige die wel over Twente publiceerde in NL was M.W.H. Heslinga.338

Een zekere G. Hofstede (die ons verder niet bekend is) publiceerde ook wel over Twente,
noemde het het ‘land mijner vaderen’. Hij bracht zijn jeugdjaren in Twente door en betitelde
Van Deinse als “mijn schoolvriend” met wie hij over de uitgestrekte heidevelden tot ver over
de grens dwaalde.339 Voor hem waren Nederlanders en Duitsers “Van éénen stam, van éénen
bloede.” Hoewel het lot hem beschoren had zijn leven lang in andere streken door te brengen
voelde hij toch “meer dan ooit de banden des bloeds trekken en zijn hart ging uit naar zijn
‘Saksisch volk’ aan deze en gene zijde der staatsgrens, die heeft gescheiden, wat één was en
nog altijd is in taal en afkomst en zeden.”340 Voor Hofstede sprak vooral ook uit de Twentse
taal het Saksische karakter.341

Ondanks Broekhuis, Kleinstra, Hofstede en Heslinga moet de kring van medewerkers aan het
NL toch vooral in het Noorden worden gezocht. Dat zou zo blijven.

3.1.3  De Schouw (SCH)

In 1942 verscheen de eerste jaargang van De Schouw (SCH). De ondertitel luidde: ‘Orgaan
van de Nederlandsche Kultuurkamer gewijd aan het kulturele leven in Nederland.’ In het eer-
ste artikel - met de veelzeggende naam ‘Wedergeboorte’ -  van het eerste nummer schreef
Goedewaagen dat de cultuur voor de grote beslissing van te zijn of niet te zijn stond. Weder-
geboorte hield in: “de breuk met het verleden en het opengaan van een nieuw verschiet, gene-
zing uit een ziekte door levenskracht.”342 Uiteraard was die levenskracht voor hem te vinden
in het nationaal-socialisme. Een breuk met het verleden? Dat was maar betrekkelijk. Hij be-
doelde het recente verleden en de cultuuropvatting van de demo-liberale staat waarin alles op
geld gewaardeerd was. Aansluiting aan de oude plattelandstradities werd juist gepropageerd
op alle gebieden. Als bindmiddel van de gemeenschap en als wal tegen de als verderfelijk
geziene stedelijke cultuur, die ook onder de plattelanders steeds meer navolging vond. Ook
                                                
334 Mededeling Buter, 5-2-2000.
335 NL 1943, 191.
336 Broekhuis 1943, 288-292.
337 “Ten slotte meenen wij te moeten opmerken, dat de wijze, waarop de Fryske Rie en zijn leider hun taak

meenen te moeten opvatten, tot ernstige bezwaren aanleiding geeft. Het verplichte contract wordt niet
onderhouden, ‘It Fryske Folk’ wordt niet geredigeerd overeenkomstig de doelstelling der Stichting,
doch wordt hoe langer hoe meer een indefferent [sic] letterkundig blaadje”. Get. G.B. Broekhuis, se-
cretaris van de Stichting Saxo-Frisia (ongedateerd stuk), Saxo-Frisia doc.II –718, 6. (arch. Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie).

338 Heslinga 1942, 44.
339 Hofstede 1943, 286.
340 Ibidem, 281.
341 Ibidem, 283.
342 Goedewaagen 1942, 1-2.
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Broekhuis komen we weer meer dan eens tegen. Hij  hekelde de verstedelijking van het plat-
teland. In een artikel ‘Het platteland en de film’ verwoordde  hij zijn zienswijze:

De kapitalistisch-individualistische tendenzen, welke door de Fransche revolutie in Europa de heerschende wa-
ren geworden op elk gebied des levens, die zich deden gelden, op politiek, economisch, sociaal en kultureel
terrein, hebben de oude saamgebundelde volksgemeenschap gebroken en een steeds diepere klove doen ontstaan
tusschen stad en platteland. Zij hebben geleid tot de ontwikkeling van een volkomen stedelijke beschaving en
hebben het platteland zijn oude geestelijke en kunstzinnige waarden ontnomen. Zij hebben ook de plattelandsbe-
volking aangevreten, haar van den oudere kultuurschat aan volkskunst en volksgebruiken, voor een groot deel
vervreemd en ze zouden langzamerhand het platteland in een kunst- en kultuurloze woestenij herschapen hebben
indien op het land niet de tegenkrachten waren gegroeid, die – althans in sommige streken – tot een herleving
van volksgebruiken en volksfeesten hebben geleid. 343

Broekhuis stond met die zienswijze niet alleen. In wezen dacht Jans er ook zo over. Ook de
Almelose architect wilde de plattelandsgemeenschap herbinden en opnieuw aanknopen bij de
oude ter ziele gegane plattelandscultuur. Hun visies liepen een eindweegs parallel. Het ver-
schil met Broekhuis was dat de weg van die laatste uitmondde in collaboratie. Hij wenste de
gemeenschap te binden in nationaal-socialistische geest. Dat maakte hem in de ogen van Bu-
ter een melaatse. Toen die hoorde van het NSB-lidmaatschap van Broekhuis had hij nog één-
maal een gesprek met hem waarin hij alle banden verbrak.
Ook de inleidende tekst van het eerste nummer, van Goedewaagen zelf, bevatte een tekst-
fragment dat Jans uit het hart gegrepen moest zijn, al zou hij een en ander wellicht  iets anders
verwoorden: “Achter ons liggen straks de van bodem en volk losgeslagen architectonische
constructies, waarin de godheid van het Nut zijn tempel heeft gebouwd.”344

De bijdragen van Broekhuis handelden voornamelijk over de film(kunst) en de propaganda
waarde ervan, die men niet moest onderschatten. De Nederlandse filmkunst, zo betoogde hij,
was voor de tiende mei 1940 altijd als een stiefkind behandeld. De regering had nooit iets
positiefs voor de film betekend, beperkte zich tot het heffen van vermakelijkheidsbelasting  en
filmkeuring. Die laatste instelling werd geleid door - en hier citeerde hij de leider van het
filmgilde - “den soc.democ jood D. van Staaveren”.345

De SCH bood regelmatig artikelen over de betrekkelijk nieuwe filmkunst. Hille Kleinstra, de
Groninger regionalist die, zoals we hiervoor al zagen, wel eens over Twente schreef, noemde
in zijn artikel ‘De culturele taak van de smalfilm’ de propagandarolprent ‘De Eeuwige Jood’
een voorbeeld van een goede cultuurfilm.346 In datzelfde artikel prees hij o.a. Klaas Jassies die
“op uitstekende wijze, tijdens een tournee, een programma van folkloristische films” inleidde.
Kleinstra schreef  vaker artikelen over film en filmkunst in de SCH.347 Een enkele keer recen-
seerde hij streektaalboeken. Hij beweerde dat de boeken uit de diverse streken van ons Ne-
dersaksisch gebied goed te lezen waren voor een ieder die enigszins ingevoerd was in die
streektalen, maar dat vooral het Twents en Achterhoeks “moeilijk uit te spreken waren voor
wie er niet geboren en getogen is”. Er waren echter geen Twentse publicaties om te bespre-
ken.
De verschillen tussen de Oostnederlanders en hun oosterburen werden gebagatelliseerd en a
fortiori die tussen de Tukkers en de Munsterlanders: “Zelfs zij, die aannemen, dat er werkelij-
ke verschillen bestaan tussen ‘den’ Nederlander en ‘den’ Duitscher, zullen toch moeten toe-
geven, dat tusschen een Twentenaar en iemand uit Munsterland deze verschillen geheel zijn

                                                
343 Broekhuis 1942b, 447-450.
344 Goedewaagen  1942, 2.
345 Broekhuis 1942a, 401.
346 Kleinstra 1942, 371.
347 Bijvoorbeeld ‘Rumoer om de kleurfilm’ SCH 1944, 99-100, ‘Jeugd en Film’, SCH 1944 273, ‘Film en

Draaiboek’,  SCH 1944, 478-480.
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verdwenen.”348 Wie dacht dat deze tekst door een Twentenaar geschreven was kwam bedro-
gen uit. De schrijver was een Drent,  Johan Teunisz. Alweer, deze tekst had afkomstig kunnen
zijn van bijvoorbeeld Van Deinse, Dingeldein of Jans, maar deze namen zoeken we vergeefs
in dit fraai uitgevoerde ‘deutschfreundliche’ blad.

3.2  VAN PERSOON TOT PERSOON: HOUDING (OVERIGE) TWENTSE
REGIONALISTEN

De bekende Twentse regionalisten lieten zich dus niet strikken voor medewerking  aan orga-
nisaties of bladen die - de een meer openlijk dan de ander - collaboreerden met de Duitse be-
zettende macht. Waarmee hielden ze zich in die jaren dan wel bezig? We kunnen op die vraag
slechts een antwoord krijgen door de individuele personen die wij als regionalisten tegen-
kwamen in het voorafgaande hoofdstuk te volgen in hun bezigheden en tegelijkertijd die be-
zigheden te bezien op hun eventuele ‘Deutschfreundlichkeit’. We zullen de rij regionalisten
aflopen. Voor de overzichtelijkheid gebeurt dat alfabetisch.

Bezoen was door de gebeurtenissen van mei 1940 volledig van Nederland afgesloten. Maar
in gedachten vertoefde hij er toch steeds. In de koele avonduren in Buitenzorg werkte hij aan
een manuscript waarin hij op populaire wijze de honderden Twentse woorden, uitdrukkingen
en gezegden die hij had verzameld in de loop der jaren verklaarde en etymologiseerde. Dat
alles werd geschreven in een eenvoudige leesboekstijl, zodat de kennis te zijner tijd onder het
volk kon komen. Ondertussen mengde hij zich in een dispuut  in het Bataviaas Nieuwsblad
van 9 juli 1940 over door sommigen gewenste aanpassing van het Wilhelmus. De meeste Ne-
derlanders waren om begrijpelijke redenen niet erg gecharmeerd meer van alles wat Duits
was, of zo heette. Het verlangen om in de tweede regel van het volkslied ‘Dietsch’ te zingen
in plaats van ‘Duits’ werd in genoemde krant punt van discussie. Het geval op zich is niet van
grote importantie, maar het schetste wel waar Bezoen politiek stond. Een ons verder niet be-
kende Dr. Brugmans had in deze kwestie beweerd dat men het woord Duits gewoon kon laten
staan, op grond van het feit dat ‘Duits’ in de zestiende eeuw en ook later bepaald ‘Neder-
lands’ betekende. Er zou dus geen enkele aanleiding zijn voor een aanpassing. Een taalhisto-
risch argument dus. Bezoen nu schreef:

Die (reden) is er natuurlijk wél. Het is alleen de vraag wat men het zwaarst wil laten wegen, de geschiedenis of
het hedendaagse gevoel en spraakgebruik. En zelfs dat lijkt mij nauwelijks een vraag. Want in onze tijd heeft de
tweede regel nu eenmaal een dubbelzinnige betekenis gekregen, die er vroeger (toen het ‘Duitse Rijk’ nauwelijks
bestond en althans geen bedreiging vormde voor de lage landen) niet in school, maar die nu de Nederlander
grondig hindert. Zo grondig dat het voorstel tot wijziging allerminst hoeft te getuigen van een tekort aan histo-
risch besef of historische kennis, zoals Dr. Brugmans onderstelt, of zelfs van de willekeur van een kortstondig
ogenblik.

Verderop in het artikel:

Wanneer een plaats in het nationale lied niet meer strookt (en in de eerstkomende eeuwen niet meer zàl stroken!)
met de gevoelens der natie, dan dient die plaats gewijzigd te worden juist omdat een v o l k s l i e d niet alleen
een goed geconserveerd erfstuk maar ook een manifest en een strijdlied zij. En de tweede regel stròokt niet met
onze gevoelens, alle historische verduidelijking ten spijt. Bij de aanhef van het Wilhelmus in de oude vorm voel
ook ik mij tegen beter weten in beschaamd. En daarom zinge men: van Dietsen bloed. 349

En als de vorm ‘Dietsch’, van huis uit Vlaams was, zoals sommigen betoogden, dan gold voor
Bezoen ‘Liever Vlaams dan Duits.’ Meer op zijn vakgebied  hield hij in 1941 een pleidooi
                                                
348 Teunisz  1942, 112.
349 Bataviaas Nieuwsblad  8-9-41.
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voor het opnemen van woorden uit de streektalen in het algemeen Nederlands. Zó deden ook
de grote Nederlandse dichters uit de zeventiende eeuw. De algemene taal werd er sterker, be-
ter door. Hij wees er daarbij op dat taaleenheid geen eenvormigheid behoefde te betekenen,
maar berustte op het streven naar een taalgemeenschap in wijdere zin. Hij wilde een eenheid
in verscheidenheid, hij was voor een taaleenheid, dus voor een nationale eenheid. In Het Mid-
delbaar Onderwijsblad herdacht Bezoen Menno ter Braak  “deze erflater der beschaving, die
hij een der boeiendste schrijvers uit de periode 1900-1940” noemde. “Een letterkundig en
politiek essayist, die zijns gelijke in Nederland niet vond, die de meeste van zijn buitenlandse
kunstbroeders niet in Europese vermaardheid, maar in kwaliteit overtrof.” De in het Mein-
ummer van het maandblad Groot-Nederland opgenomen kroniek van Ter Braak, zijn aller-
laatste publicatie, noemde Bezoen, “De laatste woorden van een vrij man, een der laatste sta-
len van onafhankelijkheid die Holland onder ogen heeft gekregen. Thans wordt men er be-
zocht met Blut-und-Boden-geschrijfsel, met Blubo-literatuur zoals Ter Braak het afkortte. Hij
heeft het gevreesd. Zijn bittergestemde kroniek zullen wij publiceren, opdat men hem niet
vergete.”350

In december 1941 werd Bezoen gemobiliseerd als hospitaalsoldaat. In maart 1942 werd hij
in een kamp opgesloten, net als de andere Nederlanders. Van Bandoeng, waar hij zich tijdens
de capitulatie van het Indisch leger bevond, werd hij in juni 1942 in gevangenschap naar Tji-
latjap getransporteerd. Daar leden de kampbewoners onder het schrikbewind van een zekere
luitenant Takita, die door hen als ‘Alva’ werd aangeduid. Stiekem meegenomen studieboeken
werden afhandig gemaakt, hongerrantsoenen werden toebedeeld, ziekten braken uit. Bezoen
verhuisde later naar het kamp te Tjimahi, dan naar Batavia. Daarna ging hij met enige duizen-
den scheep naar Priok in de steenkolenruimen van een oude vrachtvaarder en vier dagen later,
het was in mei 1944, werden ze te Emmahaven aan wal gezet om meteen in snel tempo, ge-
pakt en gezakt met hun armzalige bezittingen, door te marcheren naar Padang en dan tenslotte
naar Pakan Baroe. Van daaruit wensten de Japanse bezetters een spoorlijn door de krijgsge-
vangenen te laten aanleggen met een lengte van 180 kilometer. Ten koste van veel mensenle-
vens en veel ellende is dat plan gerealiseerd. Bezoen berichtte er vlak na de bevrijding, nog
steeds van uit het kamp Pakan Baroe, over in De Groene Amsterdammer.351 Hij deed dat
noodgedwongen  uit het hoofd, omdat het dagboek dat hij gedurende zijn gevangenschap had
bijgehouden, door de bewakers was afgepakt.

Adriaan Buter sloot zich aan bij de Nederlandsche Unie en werd bureauchef van de En-
schedese afdeling. Die had haar hoofdkwartier in het eerbiedwaardige Elderinkshoes uit
1783.352 Buter had ontslag genomen bij het Volksblad voor Enschede, toen die krant door de
bezetter werd gelijkgeschakeld. Hij zette zijn werkkracht een tijdje in bij meester Bernink in
het museum Natura Docet. Zijn kennis en inzet werden er  hogelijk gewaardeerd. Hij ging
verder met zijn principiële verzet. Samen met onder andere partijgenoot Hennie te Riet uit
Almelo schreef hij brieven naar talloze leden van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale -
waarin beide een rol speelden - om hen op te roepen geen gebruik meer te maken van deze
jeugdherbergen, nu deze verworden waren tot honken van de jongerenafdeling van de NSB,
de Nationale Jeugdstorm. Buter kreeg een baan op het distributiekantoor te Enschede. Hij
werkte er met anderen, onder meer met zijn latere vrouw, Alie Wisselo, aan de verzorging van
joodse onderduikers. In hun huis bewaarden ze materialen die nodig waren om valse papieren
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het orgaan van de Unie ter stede Oet ’t Elderinkshoes. De schrijfster zegde toe en spoorde Buter bij deze
gelegenheid aan om zich verder te verdiepen in de kennis van taal en volk van Twente en zich tot een
deskundige te ontwikkelen op dat gebied. Het was de enige ontmoeting tussen hen beiden.
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te vervaardigen.353 Buter ergerde zich na de oorlog wel aan het feit dat sommige apert foute
folkloristen, zoals D.J. van der Ven (1891-1973) uit Arnhem, na luttele jaren weer werd toe-
gestaan te publiceren.354

Johan Buursink werkte in de vooroorlogse jaren op het kantoor van een joods bedrijf. Een
van zijn  collega’s werd weggevoerd en - naar later bleek - vergast. Mede wellicht daardoor
kwam Buursink in het verzetswerk terecht. Bij de communisten. Jammer genoeg heeft hij
over die periode nauwelijks iets los gelaten. Wel schijnt hij erover te hebben geschreven in
zijn niet gepubliceerde memoires.355 Een tipje van de sluier werd later opgelicht door Buter in
zijn rubriek ‘Bij ons in het Oosten’ waarin hij schrijft:

De oorlogservaringen van Johan Buursink zijn niet alleen boeiend, maar ook uitzonderlijk. Ze werpen vragen op
van levensbeschouwelijke aard, de vragen waarmee Johan Buursink al decennia lang heeft geworsteld. Waarom
heeft uitgerekend de beul van Enschede, de SD-chef E. Schöber die tal van illegale werkers vermoordde, hem
met een handdruk laten gaan en ‘auf Ehrenwort’ beloofd hem niets meer in de weg te zullen leggen? 356

Van Deinses werk werd geroemd in de Schouw.  Kleinstra schreef over het goede werk van
Van Deinse die wel sprak voor zalen van 700 man over het streekeigene. Maar de toegeno-
men belangstelling had volgens Kleinstra ook een keerzijde:

Hij is een der eersten geweest, die heeft geschreven en gesproken over het mooie gebruik, dat even na Pinksteren
plaats vond op de Ageler esch, waar nog telken jare groote broden worden verdeeld onder de armen der ge-
meente. Dit jaar heeft men in de krant kunnen lezen, hoe de reportagewagen van den omroep het gebeuren wilde
uitzenden, zeer tegen den zin van de boeren van den Ageler esch. Het slot was dat men tenslotte wegtrok van de
oude plek, den “boaken” waar sinds menschenheugenis de brooduitdeeling plaatsvond en is gegaan wat verder-
op, waar de kabels van de microfoons hen niet meer konden bereiken. 357

Van Deinse zelf schreef  niet in de foute bladen. Hij schreef helemaal niet meer, integendeel.
De eens gevierde spreker trok zich meer en meer terug uit het openbare leven. Hij raakte in de
versukkeling en beleefde een treurige oude dag. “Het waren helaas al te veel jaren”, zou zijn
zoon later spijtig opmerken.358

Dingeldein die al jaren een dagboek bijhield (in 57 schoolschriften) lééd eronder dat zijn
Joodse leerlingen uit de klas waren weggevoerd.359 Toen hij het bericht van deportatie ontving
maakte hij nog eenmaal een schoolfoto, de laatste waar ze nog allemaal opstonden. Op 18
november 1942 toen de Denekampers hoorden dat hun Joodse dorpsgenoten de avond ervoor
waren weggevoerd schreef hij: “Wij zijn zeer onder de indruk van dit bericht en hebben deer-
nis met de ongelukkigen.”360 Geen der leerlingen overleefde de bezetting.
Uit de aantekeningen bleken duidelijk zijn anti-nazigevoelens. Reeds op 30 mei 1940 tekende
hij over de krant op: “’t Is de moeite niet meer waard kranten te lezen. Velen zeggen hun blad
op. ‘t Is alles Duitse eenheidskost”. Het werken aan school werd steeds moeilijker; onder
meer omdat er niet voldoende brandstof was werd de school gesloten op 22 januari 1942.
Einde juni 1943 was Dingeldein door de gebeurtenissen non-actief. Op 3 april 1944 begon hij
                                                
353 Mededeling Buter, 5-2-2000 en het  Inschr. 2000, 27.
354 Mededeling  Buter 5-2-2000.
355 TC 01-01-1993.
356 Mededeling Buter 5-2-2000.
357 Kleinstra  1943, 545-555.
358 Hij overleefde de oorlog, en overleed totaal versomberd in 1947. Op zijn grafsteen stond kernachtig

maar wel in het Nederlands: Hij had Twente lief.
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nog weer even, maar de school werd gevorderd op 1 oktober datzelfde jaar. Er zouden 1000 à
1100 Duitse soldaten in worden gelegerd. De NSB-burgemeester,  J.A. Eekhof, noemde hij in
zijn dagboeken consequent ‘het surrogaat’. Op 13 april 1942 - de burgemeester was pas be-
noemd en kende Dingeldeins opvattingen nog niet - kreeg het schoolhoofd een uiterst aanlok-
kelijk aanbod:

’s Avonds bezoek van ‘het surrogaat’, die uiterst vriendelijk en beleefd is. Hij wil mij eershalve het ambt van
gemeentelijk archivaris aanbieden, o.m. om mijn verdiensten voor de geschiedkundige wetenschap. Mijn werk
zou zijn een verzameling van boeken of artikelen, die op Denekamp betrekking hebben, bijeen te brengen, en in
andere archieven een onderzoek instellen naar stukken die voor de gemeente Denekamp van belang zijn. Ook
zou ’t wenselijk zijn, een beknopte geschiedenis van Singraven of van Denekamp samen te stellen. Dit verzoek
brengt mij in grote verlegenheid, maar ik heb besloten, voor het ambt te bedanken.361

Dingeldein zou later een uiterst stroeve verhouding met Eekhof krijgen. Hij negeerde, hoewel
geïnviteerd,  zijn installatie. In plaats daarvan ging hij met Lud Stroink naar Brecklenkamp en
de bergvennen “waar ’t wel zo mooi was.”362 Ook later sloeg Dingeldein nationaal-
socialistische uitnodigingen af. Dat kwam hem op een berisping te staan. Door een NSB-er ter
plaatse werd Dingeldein, zo tekende hij op de dertiende juli 1942 aan, “een spion in dienst
[…] van de Engelsen” genoemd. Naar aanleiding van de april/meistaking werd Dingeldein in
de nacht van 1 op 2 mei, samen met 14 andere Denekampers opgepakt als gijzelaar. Hij moest
onder, vooral lichamelijk, moeilijke omstandigheden in het strafkamp te Vught verblijven. Op
12 juni  kwam hij vervroegd vrij wegens medische omstandigheden. Dingeldein probeerde
zich zo goed en zo kwaad als mogelijk voor de gemeenschap in te zetten. Toen de klokken uit
de torens werden gehaald door de bezetters heeft hij veel moeite gaan om die van Overijssel
te behouden. Bovendien spande hij zich erg in om Natura Docet, dat ook telkens door verhui-
zing en inkwartiering geplaagd werd, te redden.

Cato Elderink schreef een artikel met de veelzeggende titel ‘Over één worden en één bly-
ven’  in 1940.

In ‘nen zwoaren stried, duur ’n bitter lot, in oorlog en ellènde zeent de stèrke bände ‘esmeed, dee oonze pro-
veenciën biej-eene hoaldt en ook Twénte, dat bescheiden heuksken eerde, der vaste bi-an hebt ‘eknupt.” En
verderop over de moeilijke tijden wat  “ oons tot troost kan wézen, veule wi-j deep en weete wi-j wisse, stérk is
in oonze härten de leefde vuur oons laand en vuur oons volk en oonverbrekkelik vaste is met et vaderland ook
oons Twénte verboonden.363

Een heel ander geluid dus dan wat de Drent Theunisz had laten horen! De schrijfster stierf in
1941, 70 jaar oud. Ze liet een gedicht achter op haar geliefde plekje bij de Buurserbeek. Ze
nam daarin afscheid van het leven. Uit haar werk of gedrag sprak geen woord van sympathie
met de bezetters en van publicatie in enig ‘fout’ blad is niets bekend.

Jans voelde zich aangetrokken tot de Nederlandsche Unie, vooral omdat die anti NSB was, zo
werd later gezegd.364 Als architect brak, door de onzekerheden die de oorlogs- en bezettings-
tijd nu eenmaal met zich mee brachten, voor hem een slappe tijd aan. Gelukkig kreeg hij een
grote opdracht: het opmeten van oude boerderijen. De landbouwhogeschool te Wageningen
maakte het project financieel mogelijk. Als werkterrein kreeg Jans Twente toegemeten. Sa-
men met zijn tekenaar Wim Morsink trok hij er, veelal fietsend, op uit. Maar er werd ook nog
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wel gebouwd en gerestaureerd. Uit het oogpunt van het regionalisme zat er zelfs een zeer inte-
ressante opdracht bij. Van de gemeente Tubbergen kreeg hij de gelegenheid  de charmante
waterradmolen op het erve De Mast tussen Ootmarsum en Vasse grondig op te knappen. Maar
de gemeente kon zelf niet alle geld bijeenbrengen. Daarom werd voor aanvullende financiële
middelen een actie op touw gezet. Wie het goed voor had met het uit het oogpunt van volks-
bouwkunst belangrijke gebouwtje werd verzocht een bedrag te schenken. De architect zond
diegenen die voor de restauratie in de beurs hadden getast een door hem vervaardigd Twents
gedicht met tekening toe. Ook op de gerenoveerde ‘valmölle’ kwam een gedichtje in de ‘mo-
dersproake’. De gemeente Tubbergen, met aan het hoofd de beruchte NSB-er Von Bönning-
hausen, had dus een deel van de kosten voor zijn rekening genomen. “Het lidmaatschap van
de Kultuurkamer is verplicht voor allen, die werkzaam zijn op het door de taak van deze or-
ganisatie bestreken gebied”, las men onder andere in de SCH.365 Dat was in januari 1943. Jans
had de molen opgemeten in 1942 en gerestaureerd in 1943. Ondertussen vorderden zijn op-
metingen maar traag. In de zomer van 1942 stuurde hij een verslag naar Wageningen omtrent
zijn opdracht. “De opmetingen zijn tot in de finesses verzorgd. Vele mooie foto’s van exteri-
eur en interieur werden gemaakt, zoodat ook over de kleinste onderdelen volledige gegevens
zijn verzameld.” Daar bij gevoegd waren “gegevens over de meest kenmerkende gevelversie-
ringen, vastgelegd in een 50- tal potloodtekeningen van boerderijen en schuren die naast de
foto’s ontstonden.”366

De opdracht zou niet in de afgesproken tijd kunnen worden volbracht. Maar niet slechts de
andere werkwijze verklaarde de overschrijding van de afgesproken tijd. Steeds vaker werd
Twente het doelwit van bommenwerpers. Reeds op 11 juni 1940 waren er bommen op Al-
melo gevallen. Zeven mensen hadden daarbij het leven verloren. Sedertdien bleef het roerig in
de lucht. Telkens weer vielen er door bombardementen en beschietingen en het neerstorten
van vliegtuigen doden en gewonden. Steeds meer Almeloërs ontvluchtten hun stad. Ook Jans
durfde niet verder aan zijn tekeningen te werken. Hij stopte ze in een kluis. De opdracht voor
Wageningen bleef maanden liggen, zonder dat er nog een streep op papier werd gezet. Later
nam het bouwwerk weer toe. In een brief maakte hij gewag van een “stroom van opdrachten”
die hem tegemoet kwam, “omdat ik als architect ontdekt ben”.367 Hij was daarenboven be-
noemd tot supervisor over de wederopbouw van boerderijen in Drenthe “met de opdracht
praktisch en esthetisch een topresultaat te halen”. Kon dat allemaal maar, zonder lidmaatschap
van de Kultuurkamer?

Een merkwaardig licht op de houding van Jans tegenover collaborerende instanties wierp
zijn deelname aan een prijsvraag over het Saksisch boerenhuis van einde 1943. De prijsvraag
wilde de aandacht van de architecten richten op een bouwkundig probleem waarvoor te wei-
nig aandacht was: het verdwijnen van de verscheidenheid aan traditionele boerderijtypen door
het ontstaan van nieuwe bedrijfsmethoden in de landbouw aan het einde van de negentiende
eeuw. De ontwikkelingen hadden geleid tot ‘verbastering der oertypen’: “Over het geheele
land zag men dezelfde typen van boerderijen oprijzen, onboersche, villa-achtige bouwsels, die
met het traditionele boerenhuis opzettelijk niets meer gemeen hadden, ook hierin meende men
alle traditie te kunnen negeren.”368  In Saksenland was men nog niet zover als in Friesland
waar men een modern type ontwikkeld had dat aan moderne behoeften voldeed en toch waar-
dig aansloot bij de historische inheemse boerderij. “In Saksenland is men nog niet zoo ver, dat
een nieuw modern type in overeenstemming met het oude Saksische boerenhuis, algemeen is
erkend en aanvaard, al is door een enkeling ook veel gedaan om begrip hiervoor te wek-
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ken”.369 Wie was die ‘enkeling’ kon men zich afvragen? Was het Jans? De tekst van de prijs-
vraag had van hem kunnen zijn en wás wellicht ook van hem. Jans was immers de leider van
de jury die de ingestuurde ontwerpen moest beoordelen. Op bovenstaande prijsvraag kon niet
zoveel tegen zijn. Maar waar wel grote bezwaren tegen konden bestaan was de instantie die
die prijsvraag uitschreef: De Nederlandsche Landstand, een apert ‘foute’ organisatie.370 Hoe-
ver ging Jans om zijn ideaal van een modern boerenhuis op de traditie gestoeld uit te dragen?
Was hij lid van de Kultuurkamer? Onderzoek daarnaar leverde geen bewijs zoals een aanmel-
dingskaart op, maar dat kan heel goed te danken cq te wijten zijn aan de uiterst lacuneuze
staat waarin het archief van de Kultuurkamer zich bevindt. Jans’ lidmaatschap ligt gezien het
bovenstaande voor de hand. De restauratie van De Mast in Tubbergen, uitgaande van de ge-
meente, versterkt dit vermoeden. Globaal oordelende kan men op zijn minst stellen dat Jans
niet kieskeurig was bij het zoeken naar bondgenoten om zijn ideaal naderbij te brengen. Want
aan dat ideaal, Twente Twents te laten zijn, werkte hij onvermoeid. Hij hield vele lezingen in
deze oorlogsjaren. Thema’s waren  regionale bouwkunst, Twentse humor en dergelijke. Jans
hield deze lezingen in het Twents en dikwijls droeg hij daarbij werk voor van Cato Elderink
en Johanna van Buren. Van deze laatste betreurde hij dat er nog geen dichtbundel verschenen
was.
Door de toenemende bombardementen, ook op het oosten van Nederland werd het gevaarlijk
zich op weg te begeven. De bouwprojecten en boerderijopmetingen kwamen zo’n beetje tot
stilstand. Almelo werd enige keren getroffen. Het gezin Jans week uit naar een boerderijtje in
Geesteren om daar het einde van de oorlog af te wachten.

Het Fleringse schoolhoofd Kuiper speelde een opmerkelijke rol in de periode 1940-1945.
Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte hij uitgebreid kennis met het leger. Hij moest
toen in dienst, werd bevorderd tot sergeant en was werkzaam aan de mulo-afdeling van de
militaire cursussen te Ede. Later gaf hij als officier-leider cursussen te Hengelo. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog ondernam hij vele waardevolle activiteiten voor het verzet. Hij werd er
voor gedecoreerd met het officierskruis,  het  mobilisatiekruis   en het oorlogsherinneringkruis
Mede als gevolg van zijn grote verdiensten werd Kuiper in 1949 bevorderd tot majoor bij de
infanterie.371

Op last van de bezetter hield de NTAC  van Vloedbeld, in 1940 op te verschijnen. Verdere
bijzonderheden in het licht van onze studie zijn over Vloedbeld in deze tijd niet te melden. Hij
heeft de oorlogsjaren meebeleefd zoals de meeste andere Nederlanders. Vloedbelds zoon Ge-
rard, die in de jaren vijftig voor het regionalisme een rol op het tweede plan vervulde, hield
zich wel met verzetszaken bezig.372

Zoals Vloedbeld verging het ook de andere Twentse regionalisten. Klaas Jassies verbleef
in de oorlog bovendien een tijdlang in het sanatorium te Hellendoorn. Hij werd er wel bezocht
door Johanna van Buren. Ze gaven elk  tijdens deze jaren, buiten de Kultuurkamer om, een
dichtbundel uit: Johanna van Buren Zunnebloome in 1941 en Jassies Dwerrelde Blaere in
1942. Van Meyling, Schneider en Ter Kuile is niets bijzonders te melden. Men vindt hun na-
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men niet in de cartotheken van het NIOD, noch in die van de zuiveringsdossiers. De belang-
rijke maatschappelijke posities die enigen van hen na de oorlog  bekleedden en het feit dat in
een relatief kleine en overzichtelijke regio als Twente ‘fout’ gedrag in de oorlog moeilijk ver-
borgen kon blijven, maakt het meer dan waarschijnlijk dat ze van openlijke ‘Deutschfreund-
lichkeit’ geen last hadden. Op zijn minst. Van  Heek, regionalist op afstand, steunde het moe-
dige verzetswerk van de Enschedese dominee Leendert Overduin financieel. Ook de weduwe
van zijn halfbroer, Edwina van Heek -Burr-Ewing, maakte zich verdienstelijk: “In die jaren
heeft zij goede diensten aan de geallieerde zaak en die van Nederland bewezen zonder acht te
slaan op de mogelijke consequenties.”373

3.3  INTERLOOG

De Twentse regionalisten hebben zich niet schuldig gemaakt aan enigerlei vorm van collabo-
ratie. Daarbij steekt de Twentse kring van regionalisten gunstig af bij die van Groningen,
Friesland en Drenthe. Van diegenen die later een rol van enige betekenis speelden in het
Twente regionalisme kan hetzelfde worden gezegd. Het blad Saxo-Frisia kreeg zo goed als
geen medewerking van de Twentse regionalisten. Datzelfde gold voor het Noorder Land, de
meer populaire uitvoering. Twentse regionalisten zijn ook anderszins niet opgetreden als pro-
pagandamakers voor de Blut und Bodentideologie en hebben zich op geen enkele wijze door
de bezettende macht voor het (foute) karretje laten spannen. Van Buursink en Buter en Kuiper
is bekend dat ze verzetswerk hebben verricht. Vloedbeld, Van Buren, Meyling, Ter Kuile,
Dingeldein hebben zich niet anders gedragen dan de grote meerderheid van de Nederlandse
bevolking in deze tijd, dat wil zeggen, ze probeerden zo goed als dat ging deze kwade periode
door te komen, zorgend voor zich en de hunnen. Jans had kieskeuriger kunnen zijn. Overdre-
ven heroïsch kan men deze houding niet noemen, onbegrijpelijk was zij ook niet. Cato Elde-
rink, een dame op leeftijd, ze was van 1870, stierf in 1941. Van Deinse takelde geheel af en
bracht zijn laatste jaren in versukkeling door. Bezoen zat in een Jappenkamp.
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