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Hoofdstuk 4:  1945-1950

De nivellering der gewestelijke verschillen, de uniformering der staatsinwoners heeft uit leidende intellectuele
kring waarschuwingen opgeroepen, al geloof ik dat het ‘nationalisme’ […] nog zo’n sterke greep op de bevol-
king heeft, dat elke regionalistische stroming nog steeds op wantrouwen moet rekenen.374

4.0  INLEIDING

Aan het begin van ons betoog stonden we stil bij de  regionalistencongressen die de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog  werden gehouden. In het nationale koor van de regiona-
listen bliezen de Twenten een bescheiden potje mee, ze hoorden niet bij diegenen die de be-
ginmelodie inzetten, evenmin zetten ze ideologisch de toon. De beschouwingen omtrent het
regionalisme kwamen uit het Zuiden en het Noorden. Voor de duidelijkheid nog eens: de
Twenten sloten zich aan bij de opvattingen van gematigde sprekers die voor het regionalisme
vooral een plaats zagen op het culturele vlak. De gewesten waren voor hen deel van een ge-
héél - Nederland - en dat moest vooral ook zo blijven. Men hoorde de opvatting doorklinken
in betogen van onder andere Buter en Jans, al ligt het voor de hand dat ze dat ieder op hun
eigen manier verwoordden. Jans hield in 1948  tijdens het tweede congres, dat gehouden werd
van 9 tot 11 april, een lezing over ‘De volkscultuur in het oosten van het land’. Twente kwam
daarmee dus wel aan het woord, maar niet voor zover het de theoretische grondslagen van het
begrip regionalisme betrof. Deze regio vervulde geen voortrekkersrol.
Jassies die ook het woord voerde bij dat congres, moest desgevraagd toegeven dat er in zijn
gewest voor regionalisten  niet veel was om op te roemen. Toen hij  werd uitgenodigd te spre-
ken over Overijssels regionalisme, verklaarde hij zich niet bevoegd. Hij legde aan de toehoor-
ders uit dat een Overijssels gevoel niet bestond, maar een Twents gevoel des te sterker. In dat
verband kon hij wijzen op het bestaan van een Twentse vereniging in Zwolle.375 Jassies sprak
over de dreigende culturele vervlakking. De teneur van zijn betoog was defensief van aard.
Hij liet het bij een opsomming van de verschillende instituten en organisaties die (weleens)
wat deden voor de gewestelijke cultuur.376 Veel was dat niet. De vertegenwoordiger van de
Achterhoek kon zelfs met dàt schamele beetje niet aankomen. De Geldersche Courant schreef
daarover: “De Oost-Nederlanders onder hen [de regionalisten op het congres] stonden met
schaamrode kaken. Wel was hun bekend dat in hun gebieden steeds heftig werd afgegeven op
het ‘centraliserende Den Haag’ en het ‘vermaledijde Westen’, maar van enig gewestelijk be-
wustzijn uit hun provincies konden zij niet getuigen.”377

Jassies betoonde zich aan het einde van zijn rede niet erg optimistisch. Hij laakte het ieder-
voor-zich-karakter van het Twentse regionalisme en haalde daarbij als voorbeeld aan dat de
‘platschrievers’ onderling nauwelijks contact hadden en dat er mede daardoor geen spellings-
afspraken waren. “Zo kan het voorkomen, dat er op zichzelf zeer verdienstelijk dialectwerk
verschijnt, dat door toepassing van een wonderlijke privé-spelling volkomen onleesbaar is.”378

Hij achtte het voor het bereiken van het regionalistische ideaal onontkoombaar dat er een or-
ganisatie in het leven geroepen werd. Daarover was niet iedereen het eens. Van de Werfhorst,
met wie hij de wenselijkheid van zo’n organisatie besprak, wees zo’n mogelijk georganiseer-
de Twentse beweging af.379 Wanneer hij, die zich toch zeer verbonden voelde met Overijssel,
                                                
374 Van Ulzen 1955, 38
375 TL 1948, nr. 2, 1
376 TC 11-3-1948.
377 Geldersche Courant, 1948 (niet nader gedateerd. arch. Buter).
378 TL 1948, nr. 2, 2.
379 HaH 2-4-1948.
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het had over streekculturele zaken dan waardeerde hij die als “dingen die het leven konden
verfraaien”, meer niet. Jassies verschilde daarin met Van de Werfhorst van mening: “Naar
onze overtuiging gaat het namelijk om heel wat meer dan verfraaiing van het leven. Het gaat
om de diepste levenswaarden. Dit regionalisme is een levende tegenkracht in het samenspel
van machten, die onze West-Europese cultuur naar de afgrond van het nihilisme trachten te
drijven.”380

Er was dus niet veel te noemen geweest voor de Twentse spreker. Maar er was toch enige
beweging op komst inzake de waardering voor eigen culturele waarden. De stoot ging mede
uit van het provinciaal bestuur dat ex nihilo een soort Overijssels gevoel wilde creëren. Er
was, zo hebben we gezien, in het oosten van de provincie een saamhorigheidsgevoel dat in de
eerste helft van de eeuw gestimuleerd en gecultiveerd was door een groep Twenteminnaars
die nu eens meer, dan eens minder met elkaar optrokken. Twente had voor de oorlog een ei-
gen vlag, wapen en volkslied gekregen van Van Deinse. In de periode die nu volgde zou de
geuzennaam ‘Tukker’ door Bezoens uitleg min of meer voor Twenten worden gereserveerd.
Stuk voor stuk waren het belangrijke uitingen van streekbewustzijn, van regionalisme.
Streekgenoten bleken zich te herkennen in deze symbolen en gebruikten ze soms. Zo tooide
het vijfde bataljon van het vijfde regiment infanterie dat voor een politionele actie was uitge-
stuurd naar Indonesië zich daar in de tropen met het Saksische ros. Buter maakte er nog een
gedichtje op.381

In de Twentse ‘schrieverieje’ namen na de oorlog de ‘schrievers’ de pen weer op. De
stroom publicaties - al dan niet in boekvorm - nam toe, al kan niet gezegd worden dat de te-
kenen des tijds door de meeste schrijvers recht werden verstaan. De associatie Twents = ‘van
vrogger’ werd daardoor versterkt. Van een ruptuur met de vooroorlogse jaren kan niet worden
gesproken.

4.1  ORGANISATIES
4.1.1  Overijssel, Jaarboek voor Cultuur en Historie (JBO)

In 1947 zag Overijssel, Jaarboek voor Cultuur en Historie het licht. Het  jaarboek stond onder
redactie van G.J. Lugard, W.H. Dingeldein en H. Korteling. “Nederland zij één in  verschei-
denheid; elk gewest behoude zijn eigen deugden en karakteristiek. Maar tezamen vormen zij
ons vaderland, dat wij, ook op cultureel gebied, willen helpen opbouwen en krachtig ma-
ken”.382 Woorden uit de inleiding van het JBO spraken duidelijke taal omtrent het doel dat de
redactie zich  stelde. Buter vroeg zich af of het gevoel Overijsselaar te zijn, wel zo warm was,
als de redactie zou wensen. Het was, zoals we gezien hebben, niet de eerste keer dat de bewo-
ners van Twente, Sallanders en de bewoners van Noord-Overijssel cultureel contact zochten.
In de negentiende eeuw gebeurde dat in de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren.
Maar waar de almanak voornamelijk de blik op het verleden had gericht, wilde het jaarboek
vooral getuigen van wat er in de eigen tijd leefde onder de cultuurdragers van de provincie.
Met voorliefde werd dan ook het woord gegeven aan de jonge talenten. De streektaal werd
daarbij niet vergeten. In 1948 verscheen een verhaal van Klaassen in het jaarboek. Buter
merkte  erover op dat het  “bepaald goed geschreven (was), maar (en die opmerking willen
wij meerdere Twentse schrijvers maken) is ’t Twents alleen nog geschikt om toestanden ‘oet
de olde deuze’ te beschrijven?”383 Uit die opmerking sprak een zekere strijdbaarheid.
                                                
380 Ibidem.
381 TL 1949  nr. 29, 2. Ook A.P. v.d. Moolen uit Delden maakte hier gewag van. SW 1956, 140-141.
382 JBO 1947, 2.
383 TC 11-3-1948.
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4.1.2  Twenteland (TL)

Er trad in deze jaren ook een jongere garde - of misschien moeten we zeggen Gideonsbende?
- aan om voor de strijd voor de eigen gewestelijke cultuur ‘in ’t spier te kommen’ (zich er
sterk voor maken). Het operatiegebied gold hier niet, zoals boven, geheel Overijssel, maar
alleen Twente. Het waren mannen die niet  de ogen op een geïdealiseerd verleden richten,
maar die als goede traditionalisten met de overgeërfde waarden en waardevolle eigenheden,
ieder op zijn manier, wilden bouwen aan het Twente van morgen. Buursink was zo iemand.
Tijdens de oorlog kwam hij in de illegaliteit terecht en daar raakte hij onder de indruk van  het
communistische verzet, zozeer zelfs dat hij na 1945 journalist werd voor De Waarheid.  Hij
reisde daarvoor naar Amsterdam. Na een paar jaar kwam hij tot bezinning en toen bleek dat
de dogmatische waarheid van de communisten niet de zijne was keerde hij naar het Oosten
terug. Daar begon hij een moeizaam bestaan als freelance journalist. Buursink schreef  in die
kwaliteit over van alles en nog wat, immer gehuld in sigarettendamp en geplaagd door geld-
zorgen. Na zijn werktijd in de hoofdstad was hij present bij de club van individuen die we
regionalisten noemen.

Heel onverwacht was dat niet. De Enschedeër had al op zeer jeugdige leeftijd blijk gege-
ven van zijn grote betrokkenheid bij stad en streek. Reeds in 1922 - hij was toen veertien -
publiceerde hij zijn eerste stukje in de DMB. Twee jaar later stond in het blad Jong Holland
een beschrijving van de grote brand van Enschede in 1862. Vanaf zijn lagere school-leeftijd
stonden hem romanschrijvers als Multatuli en Dostojevski  als voorbeeld voor ogen. Maar
voor romancier was hij toch niet in de wieg gelegd. Hij had er te weinig fantasie voor, beken-
de hij eens aan een vriend en medestrijder.384 Streekhistorie en streektaal hielden hem  bezig
naast zijn werk als journalist in de textielbranche en samen met Buter vormde hij een produc-
tief duo dat talloze initiatieven zou nemen om de Twentse zaak voor te staan en te stimuleren.
Buursink was niet alleen een groot liefhebber, maar tevens een kenner van  Enschede, getuige
zijn latere boeken over het beruchte stadsverbranden van 1862 en zijn Historisch Stadsalbum
van Enschede.385 In die laatste publicatie liet de schrijver zich van zijn romantische zijde zien.
Hij noemde Oud-Enschede - de stad die nóg leeft “in en dankzij de vernieuwingen en ondanks
de vernielingen” -  zijn beminde.386 En hij maakte haar belagers, de opruimmodernisten te
schande:

Voor wie de straten er alleen maar zijn, om zo snel mogelijk weg te komen of terug te keren en voor wie alleen
maar verkeerspleinen en parkeerruimten functioneel zijn, voor zo één heeft het weinig zin om over ‘stadskarak-
ter’ te praten. Binnenstad autovrij? Waanzinnig idee! Aan zó één is de glimlach van een zonnig pleintje, de ro-
mantiek van een verouderd achterstraatje en de heerlijkheid van oude bomen in het stadsbeeld niet besteed.”387

De al genoemde vriend en medestrijder, Buter, was geboren in een onderwijzersgezin in
Lochuizen nabij het Gelderse Neede. Hij groeide op in een vrijzinnig democratisch klimaat en
was in zijn jeugd lid van de Jeugdbond Voor Onthouding en redacteur van het maandblad van
deze bond. In het gezin werd uitsluitend Nederlands gesproken, omdat men dat in die tijd
passend achtte voor de status van een onderwijzersgezin. Niettemin maakte hij zich de
streektaal ‘op de stroate’ - dat kon toen nog - uitstekend eigen. Daarvan getuigde zijn latere
werk. Buter was een veelzijdig man. Hij koesterde een grote liefde voor het landschap, de
                                                
384 SL 1994, 4.
385 Stadsverbranden kwam in 1962 bij Van der Loeff uit. Het ging om een boekje dat werd aangeboden aan

de leerlingen van de scholen voor lager en voortgezet onderwijs. Het Historisch stads-album van En-
schede kwam in 1975 uit.

386 Buursink 1975, 7.
387 Ibidem.
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natuur en de geologie. Als jongen verzamelde hij al fossielen en naturalia. Dat resulteerde in
een privé-museumpje: De Merel.  In 1937 werd hij volontair bij het Volksblad voor Twente
van de Arbeiderspers te Enschede. Na de oorlog werkte hij bij Het Vrije Volk waarin hij wel
streektaalgedichtjes publiceerde, gesigneerd B. Vervolgens werd hij chef-redacteur bij Het
Parool te Almelo en gaf hij zijn arbeid aan vele kranten. Buursink en Buter besloten samen
een periodiek uit te geven: Twenteland, Weekblad voor gewestelijk streven (TL).  Het blad
oogde als een (dunne) krant en zag er professioneel uit. Het verscheen voor het eerst in 1948.
Hoofdredacteur was Buter. Buursink was mederedacteur.

Het bescheiden blaadje werd geëxploiteerd door drukkerij Aurora te Almelo. Buter en
Buursink ontvingen een beloning voor hun redactionele werkzaamheden. De meeste artikelen
waren in het Nederlands geschreven, maar er was veel plaats voor het Twents. Het bood  vol-
op nieuws en wetenswaardigheden die pasten in de regionalistische belangstelling. Buter
schreef erin en Buursink; de laatste een flink aantal Twentstalige verhalen. Blijkens het on-
derschrift  zegden  verder  Bernink, Bezoen, J. van Hessen, Jans, Jassies, H. Odink, W. van
der Sluis J.G. Varenhorst, A.J. Wevers en anderen  hun medewerking toe, maar die medewer-
king was zeer incidenteel. TL was vooral een tweemanszaakje.

Bezoen was de eerste die zich als abonnee meldde.388 Hij  leverde ook  bijdragen. Hij hield
onder andere in een artikel nog eens een pleidooi voor de naam ‘Tukker’ voor de bewoners
van Twente. Argumenten ontleende hij aan de historie. Omstreeks 1870 zouden bedevaart-
gangers uit Enschede in Stadtlohn met die naam zijn aangeduid. Op de katholieke seminaria
werden, rond de eeuwwisseling de jongens uit Oost-Overijssel  Tukkers genoemd. Monseig-
neur H.J.A.M. Schaepman uit Tubbergen noemde zich graag zo. De naam die aanvankelijk
niet uitsluitend voor Twenten was bedoeld en zoiets als boerenkinkel betekende, kwam met
het opkomen van het gewest meer en meer samen te vallen met de inwoners van het oude
drostambt.389 Bezoens artikel werd later nogmaals afgedrukt in een andere periodiek.390 Hij
pleitte erin  tevens voor de naam Twent, ter vervanging van het in zijn oren “hybridische, on-
nodig lange en traditieloze Twentenaar.” De aanbeveling is nauwelijks overgenomen; het
woord Twentenaar kan men nog steeds zeer dikwijls horen. Koenens Handwoordenboek der
Nederlandse  taal (zevenentwintigste druk) en Van Dale (dertiende herziene uitgave) geven
overigens beide benamingen. De naam ‘Twenthe’ kon in zijn ogen evenmin genade vinden. In
TUB wijdde hij een artikel aan deze spelling  en hij kwam erin gedocumenteerd tot de conclu-
sie, dat al in zeer oude tijden de h-loze schrijfwijze de gewone was. Twenthe (met h) stond
volgens hem quasi-geleerd en moest dus verdwijnen. Blijkens een berichtje in TL bleek hij
daarmee in goed gezelschap te verkeren: Buter meldde in het bezit te zijn van een gedrukt
exemplaar van het Twents volkslied, waarin Van Deinse persoonlijk alle h’s had doorge-
streept, daar waar ze volgens hem niet thuis hoorden, namelijk in het woord Twenthe.391

Zo hadden de Twentenaren, of om Bezoen postuum een plezier te doen, de Twenten, in
luttele decennia  naast een vlag en een volkslied  een aparte (geuzen)naam gekregen. Allemaal
zaken die de eigen identiteit benadrukten en  konden uitdragen. En die werden gepropageerd
door de groep van ijverige regionalisten die rond het midden van de vorige eeuw bezig waren
met de Twentse imagebuilding. Niet  bij iedereen viel overigens de naam ‘Tukker’  in goede
aarde, blijkens een curieus briefje van 11 maart 1949 aan  Buter, nadat hij zich had aangeslo-
ten bij de pleitbezorgers. De inhoud is te mal om niet te citeren:

                                                
388 DvhO 27-2-1953.
389 JBT 1962, 13-14.
390 Idem.
391 TL 1949, 2.
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Mijnheer,
U hebt met de propaganda voor het vieze woord ‘Tukker’ wel succes. Dezer dagen woonden wij een hooglopen-
de burenruzie bij waarbij de eene partij de andere toevoegde: “Loop naar den duivel smerige Tukker.”Verder
hebt U gelijk, dat er eenige onnoozele zakenlieden zijn die van dit scheldwoord een reclame maken, doch dit zal
dat geen voordeel brengen.Wat uwe uitpluizerij over de herkomst van dit scheldwoord aangaat kunnen wij u niet
uit den droom  helpen. Het woord is afkomstig uit de Roomsche streken in de buurt van Oldenzaal en Dene-
kamp.

Hoogachtend,

Jan Ensche
Piet Twentenaar
Klaas Tubanter” 392

Bezoen was na drie en en half jaar Japanse gevangenschap naar Nederland teruggekeerd en
aanvaardde een leraarsbaan in Coevorden. Met opzet had hij die rustige plaats gekozen om
van alle beproevingen te bekomen. Hij ontmoette er voor het eerst de Drentse voorman Jan
Naarding. Deze beschreef hem zo: “Kort na de oorlog zat hij voor het eerst aan mijn tafel: een
vermoeide man, traag in het gesprek, nu en dan geheel afwezig. De Jappenhel had hem nog
niet losgelaten; geestelijk en lichamelijk was hij nog niet weer helemaal bekomen.”393

Al gauw ontwikkelde hij, ondanks zijn toestand, nieuwe ideeën. Vanuit de oude grensves-
ting tussen Drenthe en Twente zou hij een prachtige operatiebasis hebben voor zijn dialecton-
derzoekingen. De neerslag daarvan vindt men nu nog in de talloze lexicografische aanteke-
ningen in dikke, niet geheel gevulde, aantekenschriften. Met dat studie- en verzamelwerk was
hij reeds sedert 1932 bezig (zie p. 77). Achter in deel IV staat de volgende opmerking te le-
zen: “In Dec. 1946 kreeg ik deze schrijfboeken, die tijdens de Pax Japonica ergens in Indië
opgeslagen lagen, wonder boven wonder terug. In den vervolge noteer ik hier bij gelegenheid
het een en ander.”394 Zijn aantekeningen vervolgde hij dan achter de mededeling ‘Coevorden,
jan. 1947’. Eenmaal in Nederland terug intensiveerde hij zijn onderzoekingen. In het zesde
aantekenschrift meldde  Bezoen dat hij voortaan ook de stukjes in het Twents die “sinds jaar
en dag” afgedrukt stonden in de de Twentse bladen, “door wilde monsteren”. Hij had dat tot
die tijd niet gedaan ”omdat er nogal wat kaf onder het koren zit”.  Nu werd het volgens hem
zaak om dat wèl te doen, “ten gunste van het Twentse woordenboek” dat hij voorbereide.
“[Het] spijt mij nooit de vindplaatsen van die stukjes genoteerd te hebben.”, schreef hij er bij.
Onderzoekers beseffen welke bergen werk zich er achter zo’n lapidair zinnetje verschuilen.395

De redactie van TL onderhield contacten met verenigingen van Tukkers elders in Nederland
die in de naoorlogse jaren her en der in het land werden opgericht.396 Ze had in die kringen
ook abonnees. De voorzitter van de feestcommissie van de Twentse club in ‘s-Hertogenbosch
ontzag zich niet voor het feest van het tweede lustrum  bij Buter per brief te vragen om papie-

                                                
392 (arch. VDI).
393 TC 5-8-1953.
394 Idiot. IV, 125.
395 Vanaf dat jaar, 1947 nam hij, volgens eigen schrijven in zijn onderzoekingen op: HaH, Stadscourant

voor de gemeente Enschede,  Twentsch Dagblad Tubantia, TUB, De Vrije Twentsche (Enschede), TC en
het DvhO.

396 En niet alleen in ons land. Mij is bekend dat er aan de andere kant van de aardbol, in  Australië, een zeer
bloeiende club, de Melbourn Tukkers, bestond en bestaat. Deze vereniging kende honderden leden. Het
feit is verder in Twente, voor zover ik het kon nagaan, niet bekend. De voertaal onder de jongere gene-
raties is thans het Engels. Contacten met de regionalistische beweging in Twente zijn er niet geweest.
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ren vlaggetjes met het Twentse wapen erop.397 De redactie werd er per brief van op de hoogte
gesteld dat er in Arnhem een Twentse club was opgericht.398 Bij de oprichtingsvergadering
waren ongeveer zestig mensen aanwezig geweest, maar het bestuur verwachtte dat de club
nog flink zou groeien, aangezien er vele Twentenaren in de Gelderse hoofdstad woonden.
Door deze contacten kon de indruk worden gewekt dat er voor  TL een zonnige toekomst was
weggelegd. In een bewaard gebleven doorslag - zeer waarschijnlijk te dateren in de eerste
helft van 1949 - verkende de redactie het potentiële abonneebestand.399 Maar TL bleef een
kwakkelend bestaan leiden. In een brief aan de abonnees van mei 1949 kon men dat ook le-
zen: “Hoewel wij voorbereid waren op veel moeilijkheden, hadden wij niet gedacht, dat het er
zovele zouden zijn.” De uitgave van een regelmatig, wekelijks verschijnend blad bleek dan
ook niet mogelijk.  De reden van alle vertraging was een financiële. Men moest daarom ge-
noegen nemen met een onregelmatige verschijning. De enige remedie die de brief aan de
abonnees van mei 1949 noemde was het werven van meer abonnees. “Dat betekent dat wij
elke abonnee vragen, twee nieuwe abonnees op te geven!” Vanaf augustus dat jaar werd de
uitgave feitelijk gestaakt. Daarover tastten de Twentse clubs blijkbaar in het duister. Spoedig
werd er  geklaagd. Van de Twentse kring in ’s-Hertogenbosch  ontving de redactie een brief
waaronder als post scriptum staat “Regelmatiger toezending Twenteland gewenst!”400 De
Twentse club in Den Haag die per brief d.d. 9 dec 1949, informeerde naar een collectief
abonnement voor ca. 125 personen moest zo lang op antwoord wachten dat ze zelf maar een
maandblad oprichten en derhalve van TL afzagen.401

4.1.3  De Algemene Vereniging Twente (AVT)
4.1.3.1  Oprichting

Op 30 oktober 1948 werd in Zwolle (!) de oprichtingsvergadering gehouden van de AVT.
Aan deze vergadering ging een initiatief vooraf van J.G. Varenhorst uit Hengelo in samen-
werking met A. Brand te Zwolle, de voorzitter van de Twentse kring aldaar, om te komen tot
een federatie of bond van alle Twentse verenigingen in Nederland. “Wij Twentenaren zijn als
echte Saksers  trots op onze onbuigzame wil en scheppend vermogen, maar in het scheppen
van een Twentse eenheid zijn we deerlijk tekort geschoten. Wij zijn hopeloos bij de Gronin-
gers en Friezen ten achter en daarom moet er aangepakt worden en snel”, zo heette het via een
oproep in de pers.402 Op die oproep kwamen enige tientallen adhesiebetuigingen. Initiatiefne-
mers en adhesiebetuigers kwamen in september 1948 bij elkaar in de taveerne van de Henge-
losche bierbrouwerij. De vergadering besloot er de naam Algemene Vereniging Twente aan te
nemen. De AVT moest haar basis krijgen in Twente en daarom besloot men ook bestuurders
te kiezen die zelf in Twente woonachtig waren. Dit om te voorkomen dat de AVT ging lijken
op de Algemene Vereniging Groningen die weliswaar een flinke aanhang had in het land,
maar in de provincie Groningen zelf nauwelijks.

De vergadering stemde in met het voorstel  de burgemeester van Tubbergen, GERHARDUS
BERNARDUS PETRUS KOLENBRANDER (1902-1981), te vragen het voorzitterschap op zich te
nemen. Het secretariaat bleef voorlopig bij Varenhorst. Kolenbrander accepteerde de functie
met graagte en hij sprak bij die oprichtingsvergadering over de jonge vereniging  optimisti-

                                                
397 Brief Twentse vereniging ’s Hertogenbosch aan Buter (arch. VDI).
398 Brief Twentse vereniging  Arnhem aan Buter (arch. VDI).
399 (arch. VDI).
400 Brief Twentse vereniging ’s Hertogenbosch aan Buter (arch.VDI).
401 Brief Twentse club in Den Haag aan Buter (arch. VDI).
402 TL 1948, nr. 9, 8 ‘Oproep aan alle Twentenaren’.
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sche woorden: “Het is noe nog mer nen ekkel”, maar hij hoopte en  zou er zijn medewerking
aan geven dat die zou uitgroeien tot een stoere eikenboom, die hecht geworteld staat in de
Twentse grond.403 Enige tientallen aanwezigen gaven acte de présence, onder hen vertegen-
woordigers van Twentse verenigingen in Den Bosch, Rotterdam, Hilversum en Zwolle. Als
punt van discussie kwam dadelijk het werkterrein van de nieuwe AVT naar voren, omdat en-
kele verenigingen in den lande ook Geldersen of Sallanders met Twentenaren verenigden. De
nieuwe voorzitter betoogde bij die gelegenheid dat Twente een zo eigen leefgebied was, dat
men zich beslist tot deze streek zou moeten bepalen. Hij noemde voorts Twent “hij die het
cultuurbegrip Twente in zijn hart draagt. In de eerste plaats komen zij in aanmerking om lei-
ding te geven, die ‘Twenten met een stamboom’ zijn, doch het geboren Twent zijn kan geen
criterium wezen, het is vooral een kwestie van beleving.”404 “Het gaat er niet om”, aldus Ko-
lenbrander op de oprichtingsvergadering, “in de grote stad, waar men zich minder thuis voelt,
een vertrouwde sfeer te scheppen, die een genoegelijk amusement biedt; het gaat om het be-
houden van waarden, die een tegenwicht kunnen zijn voor de destructieve krachten van deze
tijd”.405 Kolenbrander hield ook een krachtig pleidooi voor de Twentse taal - voor Twenten, in
het algemene Nederlands - “Het mooiste wat we onze kinderen kunnen meegeven is onze
eigen taal. Hun deze te leren is de persoonlijke plicht van elk onzer.”406 Deze bijeenkomst
werd genoeg geacht voor het begin. In de namenlijst van het voorlopig bestuur komen we
naast Varenhorst en Meuris, de namen  Buter, Buursink en  B.H.A.M. Plegt tegen.

In 1949, met ‘St. Joapik’ (25 juli), werd in Tubbergen, de eigenlijke oprichtingsvergadering
gehouden. Het voorlopige bestuur nam plaats in de stijlvolle raadszaal en zetelde tegen de
achtergrond van een fraaie Twentse vlag. De grote lijnen van de organisatie werden door
Kolenbrander aldus geformuleerd:  “Er is nodig een brede onderbouw van afdelingen, die in
wisselwerking met de top (de leiding) het culturele peil van het gewest opstuwen.”407 Daartoe
moet invloed uitgeoefend worden op de pers, film, radio, onderwijs en al die andere gebieden
die werden omschreven. In de voorlopige statuten werden de doelstellingen van de vereniging
vastgelegd. Er sprak een optimistische visie aangaande de toekomstige loop van zaken uit die
helemaal niet was afgestemd op de apparatuur en financiële mogelijkheden van de AVT in
statu nascendi. De ‘Top’ waarover Kolenbrander sprak, werd op zijn verzoek uitgebreid met
de namen van enige prominenten, Frits Wils uit Enschede, Jan Jans,  J. van Hessen uit Almelo
en P. van der Maas uit Denekamp. Kolenbrander hield zich de maanden die daar op volgden
bezig met het uitdragen van het regionalisme en het uitleggen van de voorgestelde werkwijze
van de AVT. Typisch was de defensieve toon die vanaf het begin heerste en die tot een over-
vloed van negaties voerde. Men werd niet moe te verkondigen dat het regionalisme geen ‘tra-
ditionalisme’ was, geen folklorebeweging, geen ‘los-van-Holland’ aspiraties had en dat het
niet moest worden verward met benepen provincialisme. Alles wat leek op conservatisme, dat
wil zeggen alles wat de man in de straat daarvoor hield, moest worden vermeden. Uit het bo-
venstaande bleek dat het Twentse regionale streven een streven is dat zich vooral op de cul-
tuur richtte. Het was een cultuurbeweging. Doelstellingen op politiek of economisch gebied
ontbraken.  

                                                
403 TL 1948, nr. 23, 2.
404 A.VTG  z. pag.
405 Ibidem.
406 Ibidem.
407 Ibidem.
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4.1.3.2  Werkgroepen

Op 28 januari 1950 werden in een soort uitbouwvergadering in Hengelo enkele commissies
gevormd, ten behoeve van een orgaan, de streekomroep, voor de film, voor de amusements-
kleinkunst, voor het coördineren en op hoger plan brengen van de boerendansbeoefening en
ten slotte een commissie voor de beoefening van de volkskunst. 1950 zou het jaar worden
waarin de commissies hun taak zouden aanvatten. Met meer of minder succes. In de commis-
sie voor een orgaan werden Buursink en Buter benoemd.408 Bij acclamatie werd tijdens de
Tubberger bijeenkomst besloten TL, tot blad te maken van de AVT.  Zou dit de redding bete-
kenen voor de al sinds augustus 1949 niet meer verschenen periodiek? Het besluit bleek wat
overhaast genomen. Er rees een verschil van inzicht tussen Kolenbrander enerzijds en Buter
en Buursink anderzijds. Het kwam er in het kort op neer dat de eerste TL zuiver als vereni-
gingsblad van de AVT wilde zien, terwijl Buter en Buursink geen redactie met gebonden
handen wensten. In een brief aan A.J. Wevers, medelid van de commissie voor een orgaan
schreef Buter: “De redactie dient onafhankelijk te zijn, zij het met uiteindelijke verantwoor-
ding tegenover het stichtingsbestuur, dat haar aanstelt.” Niet dat ze de belangen van de vere-
niging uit het oog verloren: “Teneinde te waarborgen, dat de gedachte van de vereniging(en)
welke achter het streven van het blad staan, een juiste uitdrukking vindt in zijn kolommen,
worde een raad van advies gevormd.”409 Die raad zou dan zelfs de bevoegdheid kunnen krij-
gen het bestuur te benoemen. Het blad zou  officieel orgaan van de vereniging AVT moeten
worden. Er werd ruimte beschikbaar gesteld voor verenigingsnieuws, maar “dit moet niet be-
tekenen, dat de gehele inhoud bepaald wordt door het verenigingswerk”. Buter vervolgde:
“Een onafhankelijk blad kan over veel meer onderwerpen schrijven, heeft daardoor meer ge-
zag, dient daardoor de regionalistische zaak beter dan een zuiver verenigingsblad.”410 Door
deze verschillen van inzicht én omdat men niet gemakkelijk een uitgever kon vinden die het
financiële risico wilde dragen, bloedde het initiatief dood. De uitgave van het zieltogende TL,
die in afwachting van de beslissing reeds gestaakt was, werd niet voortgezet. Dat laatste be-
treurde Buter in de brief aan Wevers, omdat het zijn positie verzwakte. Naast bovengenoemd
meningsverschil waren Buter en Buursink er blijkbaar niet helemaal gerust op dat hun plaats
in het toekomstige orgaan even belangrijk zou zijn: “Je zult begrijpen, dat Buursink en ik, die
de initiatiefnemers waren voor het blad en in niet onbelangrijke mate ook voor de AVT (Va-
renhorst heeft dat op de bestuursvergadering terecht opgemerkt) er weinig voor voelen, ons
“door ons eigen kind te laten opvreten”.411 De brief van Buter aan Wevers was bedoeld om
steun te krijgen voor  de visie van de eerste. De commissie was er voorlopig nog niet over uit
welk karakter het orgaan zou moeten krijgen.412

De radiocommissie kreeg als taak een streekomroep voor te bereiden naar het voorbeeld
van de ROZ, de Regionale Omroep Zuid en de RON, de Regionale Omroep Noord voor Gro-

                                                
408 Behalve A. Buter en Joh. Buursink waren lid, G.B.P. Kolenbrander, P.H. v.d. Maas,  A.J. Wevers, H.A.

te Riet, dr.J. Eshuis, J.G. Fortuin en Z.O. Broek Roelofs.
409 Brief Buter aan Wevers, 8-2-1950 (arch. VDI). A.J. Wevers, Groninger van geboorte, was een rijke

brandstoffenhandelaar uit Enschede. Hij schonk een collectie van 4800 boeken aan de OKT.
410 Ibidem.
411 Ibidem.
412 De meningen liepen nogal uiteen zoals bleek uit de notulen van 16 september 1950 ( arch. VDI). Van

Coeverden drong aan op een “voorlopige uitgave in de vorm van een gestencild blad, geschikt voor
huis-aan-huiscolportage, bestemd als contactblad”,  Eeftink voelde voor een “eenvoudig mededelingen-
blad  voor de  leden”. Ook Meyling wilde het bij een mededelingen blad laten, Buter wilde onderzoeken
of  het reeds toegezegde nummer van Twenteland onder ATV-vlag kon uitkomen.
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ningen, Friesland en Drenthe.413 Direct na de oorlog kregen het Noorden en het Zuiden al een
eigen omroep die onder het Militair Gezag viel, omdat ze vanuit Hilversum niet bereikbaar
waren. Einde veertiger, begin vijftiger jaren konden die zenders gebruikt worden voor regio-
nale programma’s. Voor Gelderland en Overijssel, bediend vanuit Hilversum, was er geen
ruimte, omdat anders de nationale programma’s weggedrukt zouden  worden. Eerst met de
realisatie van de zender te Markelo kon men serieus gaan denken aan eigen uitzendingen.
Willem Diemer, de Groninger regionalist die in Enschede was komen wonen (we zullen nog
nader over hem lezen, zie p. 108) en Jans hadden onder andere zitting in deze commissie en
voor de Gelderse Achterhoek G.J.B. Stork, redacteur van De Graafschapsbode. Men ver-
wachtte van  een streekomroep dat door zijn uitzendingen de streekcultuur en met name dan
de streektaal een krachtige stimulans zou krijgen. De ‘platschrievers’ zouden daarbij nadruk-
kelijk een rol vervullen. In samenwerking met de AVRO hield de commissie voor de omroep
radiotestdagen, waar zich een groot aantal amateurs meldden om mee te doen aan een streek-
uitzending van die omroep.414 Het niveau stelde teleur, naar algemeen gevoelen.415  Wilmink
vormde met zijn medewerkers een eigen cabaretgroep die zich ‘Cabaretgroep Twente’ noem-
de. Later, toen de commissies opgeheven werden, besloten de leden van de commissie klein-
kunst zelfstandig door te gaan als Commissie Kleinkunst Twente. In  november 1953 droeg
deze AVT-werkgroep zijn werkzaamheden over aan de op bredere basis samengestelde ROO-
comité. (Radio Omroep Overijssel Oost, zie p. 144).

De filmcommissie ontplooide nauwelijks activiteiten door gebrek aan financiën.416 Onder-
handelingen ter verkrijging van subsidie, gevoerd door voorzitter Kolenbrander met prof. G.
van der Leeuw, oud-minister van Onderwijs en curator van het Lidwina van Heekfonds liepen
op niets uit, mede door het overlijden van Van der Leeuw. De commissie voor de boerendans
groeide uit tot een algemenere voor  folklore.417 Onder leiding van Meyling werd een band
gelegd tussen een groot aantal folkloregroepen in de regio. De Stichting Twents Volksleven
werd opgericht waarvan het bestuur werd gekozen door de aangesloten groepen en het hoofd-
bestuur op voordracht van  het AVT-hoofdbestuur. Meyling werd erevoorzitter. Bij het beoe-
fenen van boerendansen en het instandhouden of weer invoeren  van allerlei tradities zoals
‘eiergaddern’ en het houden van palmpaasoptochten ging het niet slechts, zo beweerde men,
om het handhaven van streekeigen vormen, men  waardeerde er ook het gemeenschapsvor-
mende element van. Zo ging het bij volksdansen telkens weer om het samen vormen van figu-
ren. Daar werd het paar deel van het grotere geheel. Dat werd van grote sociale betekenis ge-
acht. Bij moderne dansvormen draaide alles om het paar, de rest van de dansers was niet be-
langrijk.418 Met de herleving van  ‘boerendansgroepen’ ging het voorspoedig.419  Er was  rela-
tief veel belangstelling voor, al kwam die dan ook voornamelijk uit de stad. Vandaar ook dat
het woord hier tussen aanhalingstekens geplaatst is. Tekenend voor die situatie was dat enige
boeren uit Usselo, die er ook belangstelling voor hadden, bij een Enschedese kapper in de leer
moesten.420 De in het dagelijks leven in onbruik rakende klederdracht, een van de aantrekke-

                                                
413 Waarin mr. J.H.A.J. v.d. Dussen  (burgemeester van Hengelo), drs. W. Diemer, A. Buter, K. Jassies

Elsen, J. v.d. Bijl, G.J.A. Kuiper en drs. G. Bartelink werden benoemd.
414 In de commissie voor de kleinkunst werden benoemd D. Wilmink, drs. Diemer, J.G. Varenhorst, Lex

Meuris, A. van ’t Reve, A. v.d. Bij, J. Jagers, W. Bourgonje, H.A. Kienhuis en Toon Borghuis.
415 A.VTG  z. pag.
416 In de filmcommissie hadden J.G. Staal, G.J. Gast, A. Meyling, J.G. Fortuin, J. v.d. Bijl, J. Huiskamp,

jhr.  F.W.W.H. van Coeverden, J. Nieuwenhuis en W. Dingeldein zitting.
417 De commissie voor het coördineren en op hoger plan brengen van de boerendansbeoefening bestond uit

A. Buter, mevr. B. Meengs-Heilersig, jhr.F.W.W.H. van Coeverden en A. Meijling.
418 TL 1949, nr. 1,1.
419 Van Ulzen 1955, 44.
420 Mededeling Buter, 5-2-2000.
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lijkheden bij de optredens van de dansgroepen, versterkte  het VVV-karakter ervan, de trans-
formatie tot ‘kiekspul’. Andere commissies waarvan in de statuten gerept werd, streektaal en
spelling, geschiedschrijving en de doelstellingen inzake musea, onderwijs en contact met
Westfalen bestonden vaak alleen op papier.421 Het was ook wel érg veel wat men in een keer
trachtte aan te vatten. De initiatiefnemers  lieten zich, zo leek het, meer leiden door hun en-
thousiasme, dan door realiteitszin. Dat bleek bijvoorbeeld uit de organisatorische problemen
waarvan telkens sprake was. Tamelijk simpele, maar o zo belangrijke zaken die nu eenmaal
bij het verenigingswerk horen, zoals het innen van contributiegelden, bleken steeds maar weer
moeilijkheden op te leveren.422 De AVT stelde sprekerslijsten op. Per circulaire konden de
door de vereniging aangeschreven personen zich daar op laten plaatsen. Deze lijst werd ver-
strekt aan de op te richten afdelingen van de AVT in Twente en aan de “Twentse kringen in
de verstrooiing”.423

Op 16 september 1950 hield de AVT een vergadering te Hengelo. Het doel was tweeledig.
Men wilde de oprichting van afdelingen  per gemeente stimuleren. Dit punt was al genoemd
tijdens de vergadering van 20 september 1948, maar was niet uitgevoerd. Alleen in Goor was
een afdeling opgericht, maar dat dan ook nog slechts door plaatselijk initiatief. Het lag in de
bedoeling dat de uitgenodigde personen elk nog twee personen zouden inviteren. Uit zo’n
groepje van drie zou dan mogelijk een kern voor een nieuwe plaatselijke groep groeien.
Voorts wilde men op de vergadering van de zestiende het mogelijke afzetgebied van een
nieuw orgaan van de AVT  bespreken.

En toen was de fut er uit. De commissies werkten met meer of minder succes aan de ver-
wezenlijking van hun doelstellingen. Van het hoofdbestuur ging niet veel organisatorische
leiding uit, hoewel met name Kolenbrander voort ging met het uitdragen van het begrip regi-
onalisme. Blijkbaar verwachtte het bestuur dat er al werkende weg geoogst zou worden  door
de commissies. “Zo is dan de A.V.T. een beetje voortgesukkeld”, constateerde Buter later dan
ook niet onterecht.424

4.1.4  Driemaandelijkse Bladen

Voordat de AVT wegdommelde in haar eerste winterslaap bloeide er nog een initiatief op ten
behoeve van het (taal)regionalisme in het noordoosten van ons land. Bezoen  blies, samen met
zijn Drentse vriend  Jan Naarding - van wie Heeroma eens zou zeggen dat  “Drenthe in zijn
persoon zijn meest volkomen verschijningsvorm had gevonden” - in 1949 het tijdschrift de
DMB nieuw leven in.425 Dat was zo’n 16 jaar na het verschijnen van de laatste jaargang. De
bevriende wetenschappers werden zelf de stuwende krachten achter het hernieuwde tijdschrift
dat ze onmisbaar achtten als ontmoetingsplaats van allen, academici en niet-academici, die bij
de streektaal en  -cultuur betrokken waren. Door de naam Driemaandelijkse Bladen te kiezen
gaven ze aan in de sporen te willen staan van Gallée en zijn opvolger Bergsma. Professor
Kloeke, die in 1917 als dialectoloog in de DMB debuteerde en het laatst overgebleven be-
stuurslid was van de vooroorlogse vereniging met dezelfde naam, trad in zijn inleidend woord
als een soort erflater op. Bijdragen uit alle Oost-Nederlandse gewesten over streektaal en
volksleven vulden de vele nummers die verschenen vanaf het oprichtingsjaar. Dat alles ge-

                                                
421 Zoals de commissie voor de volkskunst, waarin zitting hadden J. Jans, G. Evers, D. de Leeuw, H. de

Bruin, dr. C.C. W.J. Hijszeler en H. Blankenstijn.
422 Met name de geldinning liep niet altijd even vlot, getuige een circulaire van 20-3-1950 (arch. VDI).
423 (arch.VDI).
424 AVTG  z. pag.
425 Ter herdenking van Jan Naarding. Uitgesproken voor de R.O.N.O. 21-6-1963, Oostnederlands, 4.
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beurde op een wetenschappelijk verantwoorde, maar niet zwaarwichtige manier, zodat het
blad leesbaar was voor een wijde kring van belangstellenden die door lezing van het gebodene
aangespoord werden tot observatie in eigen omgeving.

In het eerste nummer gaf de redactie aanwijzingen over het schrijven van de streektaal.  De
hoofdlijn daarin was, dat men zo dicht mogelijk bij de Nederlandse spellingswijze moest aan-
sluiten. Ze stelde zich op het standpunt dat een fonetische spelling een illusie is en tot onlees-
baarheid leidt, waardoor de lezers zouden worden afgeschrikt. Daarmee zou het isolement van
de streektalen nodeloos worden vergroot. Deze  schrijfwijze sloot aan bij die welke Bezoen
voor Twente had ontworpen.

In de eerste jaargang treffen we aanstonds  bijdragen van Twenten - Bezoen niet meegere-
kend - aan. In het eerste nummer vermeldt G. Roelofs iets over Vriezenveense bijnamen, er is
een vertelling opgenomen in het dialect van Markelo, gesigneerd Hendrik Jan en een volks-
verhaal van B. te Lintelo. Dingeldein zou een van de ijverigste medewerkers worden; vanaf
het tweede nummer werkte hij regelmatig mee. Hij publiceerde lange lijsten spreekwoorden
en zegswijzen uit Denekamp en naaste omgeving die hij tijdens zijn tochten optekende. De
levende taal, opgetekend uit de mond van zijn mededialectsprekers, was voor hem niet in het
minst in haar spreekwoorden en zegswijzen een getrouwe weerspiegeling van de volksaard.
Vele uitdrukkingen, zo meende hij, “hebben een diepte van betekenis en getuigen van zoveel
gezonde wijsheid, dat zij ook iets openbaren van wat er diep in ’t gemoed der Nedersaksen
leeft.”426 Taal dus als spiegel van de volksziel. Men merke op dat Dingeldein, ondanks de
boodschap van Slicher van Bath rustig voortgaat de Oostnederlanders Nedersaksen te noe-
men. De voormalige schoolmeester legde zich bij het publiceren van uitdrukkingen zelf enige
beperkingen op: “Er zouden meer (spreekwoorden en zegswijzen) kunnen worden medege-
deeld, maar om het niet te bont te maken, zijn de onfatsoenlijkste, de grofste en platste, weg-
gelaten.”427 De opvoedkundige en de taalliefhebber vochten daarbij in hem een strijd uit, ten
gunste van de eerste. Hij leek de uitslag zelf te betreuren: “Eigenlijk wel jammer, want juist
die zijn vaak de kernachtigste”.428  In de volgende jaargangen werd telkens een deel van zijn
opgetekende spreekwoorden en gezegdes gepubliceerd, dat waren er honderden.429 Naast deze
lijsten leverde Dingeldein menig, vaak kort, artikel, waarin hij bijvoorbeeld veldnamen ver-
klaarde of de betekenis van ‘Helwegen’ uitlegde of de betekenis van ‘hoog’ en ‘laag’ in boer-
derij- en veldnamen.430 Uit die artikelen springt Dingeldeins grote eruditie en zijn enorme
(detail)kennis van allerlei namen en plekken in Twente aanstonds in het oog. Ook andere
Tukkers maakten gebruik van de geboden ruimte om hun kennis aangaande taal- en heem-
kunde mee te delen. Onder hen vinden we Dingeldeins vriend  Meyling, Klaassen uit Alber-
gen en Buursink, die in een artikel het gebruik van ‘Dow’  en ‘i’j’ in de gemeente Enschede
en de verschuivingen daarin verklaarde (en betreurde).431 In de tweede jaargang komen we
van Duitse kant de naam  Rakers onder een artikel ‘Een stukje volkskunde en dialect uit een

                                                
426 Dingeldein 1949a, 66.
427 Ibidem, 67.
428 Ibidem.
429 Dingeldein DMB 1949,  67 Spreekwoorden en zegswijzen uit Denekamp en naaste omgeving, 66-72,

96-98,  126-128, jg. 2, 8-12, 48-52, 96, 97-101, in jg. 3, 30-32 publiceerde hij het  laatste deel, onder de
titel staat althans ‘slot’, maar in het tweede nummer van hetzelfde jaar vinden we  op p. 59 nog een
soortgelijke bijdrage).

430 DMB, 1950, 16 ‘Pierik’ en idem 20 ‘Helwegen’, 1952,  ‘Hoog en Laag in Boerderij- en Veldnamen’,
39-44.

431 Buursink 1950, 89-90.
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achterhoek van de Graafschap Bentheim’ tegen.432 Een aantal bekende Twentse regionalisten
hoorde vanaf het opnieuw verschijnen van de DMB tot de kring van abonnees.433

Van bijzonder belang bleek de bijdrage van  K.H. Heeroma, hoogleraar Nederlandse taal- en
letterkunde te Jakarta, in de tweede jaargang. Het stuk ‘De taalgeschiedenis van het oosten’
was van belang voor de taalhistorie én door het feit dat de dialectoloog Heeroma zich ermee,
onbewust, positioneerde als mogelijk kandidaat om de vurig gewenste en bevochten leerstoel
voor de Nedersaksische taal- en letterkunde te bezetten. Hij ging uit van vijf taallagen. De
eerste was die van de oudste Germaanse inwoners van ons land. De tweede was die van de
eerste Ingweonisering, die volgens de schrijver samenhing met de Chaukische machtsuitbrei-
ding aan het begin van de jaartelling en die hij dan ook de Chaukische laag wilde noemen. De
derde en dominerende taallaag was de Frankische, tot stand gekomen door een expansie uit
het Rijn-Maas-gebied  die doorstootte tot in zuidwest Drenthe. Heeroma had voor dat ver-
schijnsel in 1936 al aandacht gevraagd, al noemde hij die uitbreiding toen nog niet Frankisch.
De vierde taallaag die hij onderscheidde was de Westfaalse uit het oosten, die hij in het JBO
van 1947 tegenover de Frankische stelde. De tijd van de westfalisering van de taal stelde hij
globaal van de twaalfde tot de zestiende eeuw. Het was in Heeroma’s visie deze Westfaalse
expansie die verantwoordelijk gesteld moest worden voor de zo vaak  Saksische kenmerken
genoemde taalelementen. De vijfde taallaag tenslotte was die van de Hollandse expansie se-
dert de zeventiende eeuw, waar Kloeke al de aandacht op had gevestigd. De invloed die het
algemene Nederlands in de negentiende en twintigste eeuw op het taallandschap uitoefende
door haar overheersende positie, lag in het verlengde van deze Hollandse expansie. Dit sche-
ma door taalhistorici gemaakt, vond welkome ondersteuning in de tweedelige studie Mensch
en Land in de Middeleeuwen van Bernard Slicher van Bath uit 1944, een van de mannen, al-
dus Heeroma, waarop de dialectgeografie had zitten wachten. Op de historische achtergrond
van de westfalisering had Slicher van Bath  geen nieuw licht laten schijnen. Heeroma betreur-
de dat, maar stelde vervolgens dat men ook zonder de steun van vakhistorici kon vaststellen
dat de sporen van die westfalisering onmiskenbaar waren. Hij vermeldde in dat verband  het
dorp Vriezenveen, dat als relictgebied oostelijke eigenaardigheden die elders in Twente weer
verloren waren gegaan, bewaarde.

In de NRC werd het opnieuw verschijnen van de DMB een verheugend symptoom van de
stijgende belangstelling voor de eigen streekcultuur genoemd, al constateerde dezelfde krant:
“De belangstelling voor taal en volksleven in oostelijk Nederland blijkt te groeien, naarmate
de praktische betekenis der Saksische dialecten afneemt en allerlei typische gewoonten lang-
zamerhand in onbruik raken.”434

4.1.5  Diemer   

In september 1948 verhuisde een Groninger naar Enschede, die in de daaropvolgende jaren
een stempel zou zetten op de gehele regionalistische beweging van Noord- en Oost- Neder-
land. Het was DRS. WILLEM DIEMER (1922-1994) geboren in Musselkanaal als zoon van een
vooraanstaand SDAP-er. Diemers belangstelling voor zijn Groningse streektaal was reeds
gewekt in de middelbare schooltijd. Hij voelde zich eveneens al vroeg aangetrokken tot de
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Nederlandse letteren en koos dan ook die studierichting aan de rijksuniversiteit te Groningen
als vervolgopleiding. Door oorlog, Arbeitseinsatz, ontsnapping en verzet, liep die studie nogal
vertraging op. Maar in 1948 volgde dan toch het doctoraal examen bij professor G.A. van Es.
Onder zijn leiding deed men op het Nederlands Instituut onderzoek naar de syntactisch-
stilistische elementen in de als Nedersaksisch aangeduide streektalen in ons land. Diemer had
niet veel met Van Es op, onder meer vanwege diens “duidelijk calvinistische stempel”. Hun
literaire smaken liepen ver uiteen. De leerling schreef later over zijn hoogleraar: “(hij) ving
ons niet op in onze dorst naar 20ste-eeuwse poëzie, naar een ‘bredere’, ‘humanistische’ lite-
ratuurbeschouwing”.435 Diemer had het plan opgevat om bij Van Es te promoveren op het
dichterschap van Hendrik de Vries, maar hij liet dat varen toen het hem duidelijk was gewor-
den dat hij zich geestelijk te zeer verwijderd voelde van zijn hoogleraar. Bovendien achtte hij
de dichter te groot “voor de syntactische pluizerij die ik dan op hem zou moeten voltrek-
ken”.436

Hoewel de jonge Groninger neerlandicus was, had hij toch ook belangstelling voor zijn
moedertaal. De interesse was vlak voor de oorlog ontwaakt. In de bezettingstijd door ‘onder-
duikomstandigheden’ raakte hij tussen volwassen intellectuelen verzeild. Dezen hielden zich
schuil - na al lang uitgevlogen te zijn - op het land waar hun ‘roots’ lagen en uitten zich in het
Gronings. Diemer kwam toen tot de overtuiging dat de streektaal zich ertoe leende om er alles
in uit te drukken. Na de bevrijding, in 1946, accepteerde hij een leraarsbaan in Sappemeer. In
die tijd  begon hij ook op te treden met Groninger liedjes - hij was een begaafd zangsolist -
voor de RON.  Vanaf 1947 werkte hij aan de HBS te Veendam. Daar kwam hij, in 1947,
schriftelijk in contact met Bezoen, die hij hogelijk waardeerde (‘behalve Twent ook een
vent’).437  De ontmoeting betekende voor Diemer een belangrijke duw in de regionalistische
richting. In 1948 verwisselde hij zijn parttimebaan voor een volledige leraarsbetrekking te
Enschede. Hij vestigde zich daar in de Javastraat en werd er zo’n beetje de buurman van
Buursink.438 Ondertussen bleef hij liedjes, toneelbeschouwingen en kritieken schrijven voor de
RON. In Enschede sloot Diemer zich aan bij de Groningse vereniging, hoewel hij dat vanwe-
ge het ‘koffievisite-niveau’ liever niet had gedaan. Van daaruit begon zijn bezinning op de
mogelijkheden van het Gronings als cultuurtaal, die zich zou ontwikkelen tot een  openlijke
strijd met K. ter Laan, de grand old man van de ‘Grönneger toalstrieders’.439

De Enschedese leraar bleek niet eenkennig. Via straatgenoot Buursink, diens vriend  Buter en
Bezoen raakte hij bekend  met het wereldje van de Twentse regionalisten en trad hij aan als
hun medestrijder in de regionale zaak die ook in Oost-Nederland aan intensiteit won. Vooral
met Buursink had Diemer vaak contact. Dat de heren het niet altijd eens waren, bleek doordat
ze elkaar een aantal keren “biej n kop hebt egreppen”.440 Dit mag men letterlijk verstaan. Bij
deze weinig verheffende scènes moest Buursink het afleggen tegen Diemer, die 100 kg woog.

4.1.6  Allardsoog

Die strijd voor het behoud van een eigen gezicht en geluid, voor de eigen sfeer  en levensstijl
en tegen  de ‘gladstriekeriej’ was, we zagen het al in de inleiding, niet typisch Twents te noe-
men. Oost-Overijssel liep in die strijd ook bepaald niet voorop. Integendeel: in het Noorden

                                                
435 Diemer 1984, 32.
436 Ibidem 38-39.
437 Ibidem 31.
438 Buursink woonde op nummer 79, Diemer op 75.
439 Diemer 1984, 39.
440 Mededeling van Entjes op die gedenkwaardige dinsdagmiddag 11-9-2001 waarop de aanslagen op de

TwinTowers in New York plaatsvonden.



110

en het Zuiden kreeg het regionalisme eerder gestalte, deed het eerder van zich spreken in deze
vorm.441 Maar van 18 tot 20 maart 1949 voegden ook enige Tukkers zich in de rijen van de
congresgangers die, zo’n zeventig man sterk, uit alle delen van het land bijeen kwamen in de
volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen.442 De oproep in TL (“Laat Twente ditmaal van de
partij zijn!”), was niet tevergeefs gedaan.443 De studie- en overlegbijeenkomst was bedoeld als
sluitstuk van de serie van drie congressen over dit vraagstuk en het had de bedoeling te komen
tot meer welomlijnde conclusies ten aanzien van de discussies op de vorige conferenties. De
toon was optimistisch. Linthorst Homan, die de vergaderingen leidde, in plaats van de zieke
Van der Wielen, merkte op dat de regionalistische, nationalistische, federalistische beweging
de wind in de zeilen had.444 De commissaris van de koningin in Overijssel, Ir. J.B.C.M. ridder
de van der Schueren, sprak vooral over de politiek organisatorische noodzaak van provinciale
kadervorming, opdat, als in de toekomst Den Haag bevoegdheden zou overhevelen, er vol-
doende bekwame krachten beschikbaar waren om de toegemeten taken naar behoren te kun-
nen vervullen. Later op het congres gingen de deelnemers in vier secties uiteen.

Vooral de culturele sectie mocht zich daarbij in een grote belangstelling verheugen. Over
de definitie van het begrip cultuur kon men geen eensluidendheid bereiken. Wel werd met
vreugde geconstateerd dat verschillende delen van Nederland een eigen levensstijl bezaten die
- kritisch aanvaard - ook bij de grote veranderingen in de samenleving die bezig waren zich te
voltrekken en die nog te verwachten waren, als bindend element cultuurvormend zouden kun-
nen werken. De factoren voor culturele zelfwerkzaamheid in de verschillende landsdelen
konden het best in provinciaal verband worden bevorderd: centralisme legde de verantwoor-
delijkheden niet juist en zou zelfs de bestaande verantwoordelijkheden verzwakken. Regio-
nale voorzieningen moesten o.a. worden getroffen voor onderwijs, pers en publiciteit, geluids-
en beeldomroep, verruiming van provinciale subsidiëringmogelijkheden voor onderwijs, kun-
sten en wetenschappen en voor andere culturele doeleinden en het sociaal-culturele terrein.
De niet verrassende conclusies van de vier secties waren dat op elk terrein de zelfvoorziening
moest worden vergroot.

Dat gold voor het sociaal-economisch terrein waarvoor A. Kooiker stelde dat de zorg voor
welvaart en welzijn van de bewoners primair een zaak was van het gewest.  Dat hield in zijn
tijd in: intensivering van de landbouw en spreiding van industrialisatie. Emigratie op grote
schaal achtte hij onwenselijk en het was in zijn visie geboden om de bevolkingsaanwas zo
weinig mogelijk los te maken uit de oorspronkelijke omgeving.
Pieter Wijbenga uit Leeuwarden nam in een andere sectie de staatkundige grondslagen en
wensen van het regionalisme onder de loep. Hij stelde dat de afgelopen decennia de staats-
overheid zich steeds meer met de cultuur bemoeide. Deze sterk toegenomen activiteiten deden
de nadelen die staatsbemoeiing met zich bracht, steeds beter uitkomen. Het overbelaste cen-
trale apparaat kon door personen of groepen nauwelijks nog benaderd worden. De vrijheid der
gewesten en de daarbij behorende bevoegdheid tot regeling en uitvoering diende in overeen-
stemming te zijn met de verscheidenheid en bijzonderheid van het eigen historisch karakter
en/of concrete belangen, voor zover die voorziening van overheidswege behoefden. De pro-
vincies moesten weer in wezen autonome lichamen worden zonder de repressieve controle
van de nationale overheid. Die mocht alleen plaats vinden bij te bewijzen overschrijding van
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gebeurde om compositorische redenen.  Ik wilde alleereerst het begrip ‘regionalisme’ aan de orde stel-
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een ruim opgevatte bevoegdheid. Wijbenga’s rede lag volkomen in het verlengde van wat hij
een jaar ervoor in zijn brochure had bepleit (zie p. 18). Hij noemde zich een federalist van
nature en sprak zich duidelijk uit tegen welk soort afscheidingsbeweging dan ook.445 Een der-
de sectie besprak, onder leiding van de Groninger gedeputeerde  mr.dr. N. Bolkesteyn, de
financiële ruimte die de provincie geboden moest worden om de haar toegemeten taken ade-
quaat te kunnen vervullen.

De culturele sectie,  onder leiding van D. de Loor, gedeputeerde in Friesland, trok - het is
al gememoreerd - de meeste belangstelling.446 Dat lag ook voor de hand, want het regionalis-
me was in zijn oorsprong toch vooral een streven om de culturele eigenaardigheden van de
bewoners van een bepaalde streek te bewaren en te bevorderen. Aan het einde van het congres
kwam men gezamenlijk naar buiten met wat Linthorst Homan noemde een eerste proeve van
een gemeenschappelijk urgentieprogram van de gezamenlijke regionalisten in Nederland. Ze
probeerden met die basis begrip te vinden bij volk, instanties en overheden  voor de eis dat er
in Nederland iets moest veranderen. Conclusies waren:

Op staatkundig terrein […]  de erkenning van het recht der provincies om zelf in de behoefte van onderwijs te
voorzien, verdeling van het toegewezen bouwvolume over de gemeenten, invloed op de benoeming van rijks-
ambtenaren in de provincie, zo groot mogelijke toewijzing van rijks-, land- en waterwegen aan de provincie,
inschakeling van de provincies bij volksgezondheid, en de regeling van het openbaar vervoerswezen. Op finan-
cieel gebied het scheppen van een eigen belastingveld voor de provincie, waarbij in de een of andere vorm de
inkomsten belast kunnen worden, omdat deze conjunctuurgevoelig zijn […]
Wensen op cultureel gebied zijn o.a. regionale voorzieningen op het gebied van onderwijs (geschiedenis, folklo-
re, taal van het eigen gewest), natuurbescherming, verruiming van provinciale subsidiëringmogelijkheden voor
onderwijs, kunsten en wetenschappen. 447

De redactie van TL was aanwezig en haalde met instemming de conclusie van de samenkomst
aan: “Dat het ter wille van het voortbestaan onzer West-Europese cultuur de hoogste tijd
wordt, dat in de eeuwige wisselwerking tussen centralisatie en decentralisatie de balans naar
de laatstgenoemde zijde doorslaat.”448 Linthorst Homan sprak aan het einde de veronderstel-
ling uit dat dit congres voorlopig het laatste zou zijn en dat nu de aanwezigen eerst maar eens
in eigen provincie of gewest met de conclusies aan de slag moesten.

Dat regionalistisch gezinden niet slechts voor de volkscultuur, maar wel degelijk ook voor de
zogenaamd  ‘hogere’ cultuur in het krijt traden en  in actie kwamen werd getoond in 1949.
Toen op 30 juni van dat jaar minister Rutten van Onderwijs, Kunsten  en Wetenschappen in
de Eerste Kamer meedeelde dat het Twents Philharmonisch Orkest voor 1949 geen subsidie
zou kunnen ontvangen uit ’s Rijks kas uitte de verontwaardiging over deze ministeriële be-
slissing zich nog dezelfde avond.449 Wevers uit Hengelo belde Buter op en stelde voor om een
petitionnementactie te ontketenen ten bate van het orkest. Het zou een actie moeten worden
vanuit de bevolking, los van het orkest en de gewestelijke overheid. De beide mannen spraken
af diverse mensen hiervoor te interesseren. Uiteindelijk werd  een provinciaal actiecomité in
het leven te roepen. Wevers en Buter zochten er de  personen voor aan.  Ook een aantal
Twentse regionalisten kregen er een plaats in zoals Kolenbrander en Te Riet. Door vertraging
in de actie en de hoeveelheid werk die daarvoor nog te verwachten was, besloot het provinci-
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aal comité de organisatie over te dragen aan wat heette het ‘bureau Buter-Buursink’. Vele
oorspronkelijk geopperde plannen, waaronder een reclameactie tijdens manifestaties als de
Marathonloop en opname in het filmjournaal, gingen niet door. Het enthousiasme was weer
eens groter dan de realiteitszin. Wel werd naast een campagne onder verenigingsbesturen, een
openbare handtekeningenactie onder particulieren op touw gezet. Ondanks de tijdnood die
door alle overleg was ontstaan kon een indrukwekkend aantal handtekeningen worden verza-
meld: 45.000. Daarnaast tekenden 150 verschillende verenigingen en instellingen.450 Door dit
en andere protesten tegen de  behandeling van het Twents Philharmonisch Orkest (onder an-
dere van de Kamer van Koophandel te Hengelo), herzag de minister zijn weigering. In zijn
memorie van antwoord zegde hij het orkest voorlopig fl 10.000,- toe en beloofde hij in het
kader van een algehele herziening van de subsidiëringpolitiek ook de rijksbijdrage aan het
Twents Philharmonisch, dat vanaf het jaar 1952 als Overijssels Philharmonisch Orkest door
het leven zou gaan, te willen herzien. Het rijk kwam inderdaad met een grotere subsidie, ook
de provincie droeg bij en van de Overijsselse gemeenten vooral die in Twente.451 Overigens
kende het orkest  nog jaren financiële  problemen.

4.2  STREEKTAAL

4.2.1  Primaire literatuur: Jassies - Legtenberg - Van Buren - Buursink en anderen

De Tweede Wereldoorlog betekende voor de Twentse ‘platschrievers’ geen ruptuur. De we-
reld had in brand gestaan, miljoenen waren vermoord, verminkt, getekend voor het leven,
uitgemergeld en ontheemd, maar merkwaardig genoeg boden stukken over oude gebruiken,
folklore, ‘den oalden tied’ en de wisselingen der seizoenen Twentstalige schrijvers méér in-
spiratie dan deze ‘bagatellen’ in de wereldhistorie.
Er werd zelfs meer geschreven in het Twents dan voorheen. En het stroompje blééf wassen.
Sommigen meenden dat, alhoewel het mondelinge Twentse taalverkeer achteruit scheen te
gaan, er op schrift voor het Twents een bloeiperiode verwacht mocht worden. In een niet on-
dertekend stukje in de TC werd die visie verwoord. Diegenen die stelden dat het er met de
streektaal slecht voor stond - en natuurlijk werd in dit verband Berghege aangehaald - werden
onheilsprofeten genoemd.452 Zo vatte men de draad weer op waar die was blijven liggen in die
bedrukkende meidagen van 1940. Vloedbeld zette zijn schrijfproductie na zijn pensionering in
1947 versterkt voort. Er bleef vraag naar zijn werk. Een zekere Gaalman uit Hengelo be-
werkte zijn Naolaotenschop - een vertaling van Wibbelt - voor de toneelclub Inter nos dat met
de opvoering ervan in 1948 “zeer veel succes” oogstte. “Het boek zelf wordt - te Vriezenveen
- voor fl 15,- verkocht!” , meldde Bezoen. “Zo gewild is het.”453

Jassies gaf in 1946 zijn tweede gedichtenbundel uit: Vennepluuze.  Net als in Dwearrelnde
Blaere overheerst de natuurlyriek. In simpele woorden, soms trefzeker, bezingt de dichter zijn
bewondering voor de natuur als plaats waar men zich kan bezinnen. Van zijn hand verscheen
bovendien in 1949 een roman De Leestink-leu, die eerst in hetzelfde jaar in feuilletonvorm in
TUB had gestaan. “De schrijver is helaas in zijn op zichzelf verdienstelijk streven blijven ste-
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ken”, merkte een criticus veel later mild over deze eerste oorspronkelijk Twentse roman op.454

Het verhaal ontbeerde spanning, vaste stijl en een thema. Van de lezer wordt een engelenge-
duld gevraagd om er door te komen, het prachtige klassieke Twents van Jassies ten spijt. Des-
ondanks verscheen in 1980 en tweede druk in de Twents-Achterhoekse reeks van Witkam. In
1953 werd Jassies benoemd tot schouwburgdirecteur in Enschede. In die kwaliteit presteerde
hij het tweemaal om, bij ontstentenis van de optredende, à l’improviste de zaal de gehele
avond bezig te houden met een voordracht over de Twentse literatuur. Dat hij  een boeiend
spreker in het Twents was, bewees hij ook voor de radio waar hij voor  de RONO wel eens
een nieuwsrubriek op rijm verzorgde. Dat was waardevol en nodig. Door deze manier van
optreden hielp hij de gêne van vele Tukkers om de eigen taal in het openbaar als communica-
tiemiddel te gebruiken te doorbreken.

Bloemen oet nen Dieselkaomp, een gedichtenbundel van JOHANNES MARIA LEGTENBERG
(1888-1959), verschenen in 1947,  hoorde ook zeker niet tot  de vernieuwende literatuur, ten-
zij men het door zijn hoge irritatiegehalte er een plaats bij wil geven. Entjes noemde later de
bij de gedichten gevoegde taalbeschouwing  “gewild geleerde theorieën” in een “aanstellerig
ouderwets Nederlands, [...] op een toon, alsof hij (Legtenberg) aan een geheime leer deel
had.”455 Want de in Hertme geboren boerenzoon, die praktisch zijn hele leven in Hengelo
doorbracht,  was een eigenzinnig man, vooral op het gebied van de spelling. Over het dicht-
werk zelf zijn kenners beter te spreken. Buter noemde hem “een fijnzinnig man met zin voor
het poëtische en esthetische, in hoge mate oorspronkelijk”.456 Buursink was ook vol lof over
hem en Gerrit Kraa (de eerste Twentse streektaalfunctionaris, zie p. 264) merkte op: “Het
lezen van zijn werk is een genot, hij heeft een directe, heldere zeggingskracht en is artis-
tiek.”457 Buursink schreef Legtenberg in 1949 een brief - in het Nederlands - waarin hij hem
een vriend noemde en hij vertelde hem dat men in zijn vriendenkring eensgezind van mening
is dat Jassies en Johanna van Buren niet bij hem in de schaduw konden staan. “Nu hoeft u niet
zo’n, hoge borst op te zetten, maar wat waar is, is waar. Ik houd er niet van het onder stoelen
of banken te steken, al laat ik de genoemde collega’s vanzelfsprekend liever buiten geding”.
Jassies was lovend: “Legtenbergs gedichten brengen onze Twentse literatuur ineens een stuk
omhoog”.  Ook anderen lieten zich lovend over hem uit.  Vloedbeld Sr. noemde hem “Onder
de Twentsche dichters “[…] eenen van de besten”.458 Gigengack oordeelde: “ongetwijfeld een
meester op poëtisch terrein, een streektaaldichter, wiens vruchtbare talenten talrijke dichtbun-
dels hebben voortgebracht, waarvan een enkele is uitgegeven”  en noemde zijn gedichten
“van een sublieme schoonheid”.459 Bezoen daarentegen noemde hem een “malloot”, “fanatiek-
maniakaal en ijdel door onwetendheid”.460 Legtenberg heeft lang over de samenstelling van
zijn bundel gedaan. Vele van de gedichten dateren van ver voor de Tweede Wereldoorlog. Al
vroeg was hij gefascineerd door het schrijven. Reeds op 14-jarige leeftijd maakte hij gedich-
ten zowel in het Nederlands als in het Twents. Hij had grote plannen met het Twents. In een
brief aan Vloedbeld Sr. schreef hij:

Miene bedooling is de oole Twentse taal in eere te herstellen en belangstelling te wekken vuur dit kunstig
bouwwark der eeuwen. De Twentenaren mut eere taal nog leeren, zowal in het sprekken, as in het schrieven. Dit
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is ne zwoare oopgaaw, want er mut vöchten wödden tegen vuuroordeel, laksheid en onverschilligheid, ook tegen
schoolse geleerdheid, dee meant dat wiesheid en geveul vuur logica oet ’n beuk’ken te leeren is.461

Natuurlijk was zijn eigen dialect het zuiverst: “Aj nen landstrek hebt met ’n eegen dialect dan
blif de spraok het zuverst in ’t harte van den strek. Naor de randen too verwatert het oor-
spronkelik karakter van de spraok”.462 Kortom, zijn Twents was hét Twents.

Johanna van Buren werd, ondanks het feit dat ze uit Hellendoorn kwam, toch ook ervaren
als een Twentse dichteres. In publicaties werd ze dikwijls ook zo genoemd.463  Leefde men
zich  van Twentse zijde hierbij uit aan annexatielust? “Op de kaarte he’w vrogger leerd, dat
Heldern in Salland lig”, merkte ze tegen een verslaggever van Twenteland op. En een enquê-
teformulier van de AVT zond ze oningevuld terug, voorzien met de mededeling: “Hellen-
doorn ligt in Salland”.464 In 1948 kwam een keur uit haar gedichten uit onder de titel Krönnen-
zommer. De bundel was onder supervisie van de bevriende schrijver Van de Werfhorst tot
stand gekomen. Met hem vertaalde ze ook Platduitse gedichten van Klaus Groth en samen
droegen ze die ook voor.465

Buursink bracht in 1949 ’n Rozendaans. Allerhaand oet Twentelaand  bij Van Gorcum te
Assen uit. De kritische Diemer recenseerde het en liet zich er waarderend over uit.466 Het boek
van Buursink bewees volgens hem afdoende, niet alleen dat men in het Twents rake dialogen
kon schrijven, maar dat het zich ook leende tot het schilderen van natuurimpressies, tot het
vertellen van sprookjes, parabels, tot het moeilijke genre van het korte verhaal, tot romancon-
cepten en dat er brieven in geschreven kunnen worden, zó, alsof het nooit anders was gedaan.
Hij noemde dat een belangrijke ontdekking voor zichzelf en naar hij vermoedde, was het dat
ook voor vele Twentenaren. In TL schreef Buursink vele korte verhalen waaronder Jungske,
een autobiografisch getint verhaal over een kind dat opgroeide in een eveneens in de kinderja-
ren verkerende fabrieksstad (Enschede). Het was, als alles van deze schrijver, vlot geschreven
en voor het Twents weer iets nieuws.467

Diemer pleitte in zijn bespreking voor het schrijven van een Twentse roman over de regio-
nale textielindustrie. Dat zou een boek moeten zijn “van energie, vooruitzien, doorzetten, ini-
tiatief, huwelijks- en andere politiek (van vroeger en van nu), tragedies en triomfen, individu-
en en massa’s”. Is die, zo vroeg hij zich af niet waard om geschreven te worden? En moest er
geen boek komen over de Twentse textielarbeider? Hij refereerde aan het westen van het land,
waar de ene roman na de andere verscheen: over zeeslepers (De Hartog), over baggeraars (De
Man, Norel), over polderwerkers (Last) enzovoort. Hij hield een pleidooi bij Twentse  uitge-
vers om Twents werk te publiceren, riep Twentse boekhandelaren op om in reclame en be-
stelling iets méér risico te nemen, vroeg de dagbladen  om modepagina’s over Parijs eens af te
wisselen met korte verhalen in dialect, en dat tegen een behoorlijke betaling en adviseerde de
radio-omroepen  ook eens ruimte te geven aan een zuiver stukje literair Twents werk. Ten-
slotte vroeg hij de overheid  om, naar het voorbeeld van de provincie Groningen, te overwe-
gen dialectschrijvers opdrachten te verlenen.468 Hij verlangde kortom dat de inertie ten aanzien
van de streektaal zou plaats maken voor een houding die het regionaal literair leven zou be-
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vorderen en méédragen. Met deze opvattingen was de Enschedese leraar zijn tijd jaren voor-
uit.

Er waren ook anderen die, meer of minder geregeld stukjes in het plat schreven, Bezoen
noemde nog een zekere Braam, Achterhoeker, jong in Twente gekomen. Hij was accountant
in Almelo. In de oorlog werd hij in 1942 gearresteerd en hij kwam pas na de bevrijding uit
Duitsland terug. Hij was een bekende figuur in middenstandskringen en maakte wel eens een
revuetje in Almelo voor zijn standgenoten. Die verrieden dan zijn Gelderse afkomst door zijn
taalgebruik. In de TAK schreef hij wél goed Twents. Mogelijk bewerkte een redacteur zijn
bijdragen.

Meer geregeld werk leverde Kuiper, schoolhoofd te Fleringen en oud-verzetsman.  Hij
schreef voor en na de oorlog Flerings plat, onder andere in Naoberschop en het JBO. Ter
Kuile nam in 1946 wat van hem op in een door hem samengestelde bundel Onze Overijssel-
sche Religieuze poëzie.469  Naast zijn reguliere onderwijstaak doceerde Kuiper enige jaren
aardrijkskunde en kosmografie aan de Rijksnormaalschool te Oldenzaal en korte tijd was hij
verbonden als leraar aardrijkskunde aan een middelbare school te Groenlo. In het dorp zelf
maakte hij zich, net als vele van zijn beroepsbroeders, verdienstelijk voor de gemeenschap:
hij gaf er cursussen, stimuleerde het verenigingswezen, en was onder andere medeoprichter
van de JBTB, de ABTB en de RK-Kiesvereniging.470

Buiten het licht der schijnwerpers werkte Bernardus te Lintelo. Hij bracht in 1948 Um d’n
heerd uit. De schrijver, op dat moment 81 jaar oud had een zeventigtal verhalen die hij vroe-
ger aan het open haardvuur had horen vertellen, gebundeld. Aardig om te lezen voor wie van
het genre spook- en Heemännekesverhalen hield, maar hopeloos uit de pas met de nieuwe tijd.
Te Lintelo’s werk hoorde, ook als men kijkt naar de tijd waarin de verhalen geschreven zijn,
bij de vooroorlogse lectuur.

Van der Moolen uit Delden (zie p. 76)  vertaalde wel kerkgezangen in het Twents, waar-
onder het bekende ‘Abide with me: fast falls the eventide’ (Gezang 282) dat later dikwijls
werd gezongen bij kerkdiensten in het plat. Het gedicht kreeg in de hertaling een geheel eigen
Twentse sfeer. De eerste strofe luidde:

Goa. Heer. Nig hen waant d’oavend is noabi-j
Het duuster slöt um miej zien doonker sluu-j,
Mien röst en dörf, mien oavermood, woar zu-j?
Helper v an hulpeloozen, help’ ook mi-j.

 Hij leverde ook oorspronkelijk werk in het Twents en boorde daarmee in diepere gronden
dan de meeste ‘platschrievers’. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn ‘De rogge stoof’:

’t Was op nen Junimorgen
Dat hóóg op ’n Esch ik stun
Ik was doar alléén met de rogge,
De westewind en de zunn.

De hälme bogen eerdoanig
Was dat vuur de weend of vuur mi-j?
Of gunk in dee wolke van stoefmel
Onzichtboor nen därden vuurbi-j?
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 Ik veulde mi-j midden in ’t woonder
Wee was toch vuurbi-j doar egoan?
Ik vreug ’t an de rogge, de zweeg of
De vroage zee nig har verstoan.

Ik vreug ’t an de weend en de zunne
De gaffen mi-j ook gin bescheed,
’t Was mi’j net, as of ik ezeen har
Nen tip van de Godheid zien kleed!

Ook dit gedicht werd opgenomen in de bundel van Ter Kuile.471

G.J. ten Voorde (1907) uit Borne, boekhouder van de Boerenbond in die plaats, schreef
wel eens stukjes in De Bornsche Postduif, een blaadje voor de soldaten in Indië in 1948 en
1949, en hij vervaardigde de dialectstukken voor revues en toneelstukjes. Veel later versche-
nen bijdragen van zijn hand, proza en poëzie in het JBT.472

In Geesteren verscheen, net als in Borne, een thuisfrontkrantje, Het tweewekelijks periodiekje
Bie’j oons in Geesteren, dat verscheen van 1948 tot april 1950, was bedoeld voor militairen
uit de dorpsparochie. Het werd samengesteld door het Plaatselijk Katholiek Thuisfront. Naast
de meest uiteenlopende wetenswaardigheden uit het dorp, bevatte haast elk nummer een Breef
oet Geesteren van Krikhaar, onder pseudoniem Toon Tukker. Af en toe schreven ook de
schoolmeester B. Droste en de pastoor A.J. Mulder er een stuk in de streektaal in. Onder- wij-
zer Weustink te Ootmarsum was correspondent van verschillende bladen, hij schreef soms in
het plat.

4.2.2 Secundaire literatuur: Bezoen - Wanink

Belangwekkend was het nieuwe boek van Bezoen: Taal en volk van Twente (Assen 1948).
Een veelzeggende titel. Een pleonasme eigenlijk, althans voor Bezoen zelf die al in 1941
schreef:

[Want] in de wijze, waarop een volk zijn taal opbouwt, woorden en namen uitkiest, de vormen afslijpt, naar het
handigst gebruik, kortom alle taalmiddelen met zijn geest doordringt: mòet het noodzakelijk zijn karakter, zijn
denkwijs, zijn geestesrichting tonen, zeker niet minder dan in de manier waarop het de bodem bebouwt of de
ambachten beoefent. En in deze zin is letterlijk waar het dichtwoord: “De Taal is de ziel der natie, zij is de natie
zelf”.473

Habent sua fata libelli! Bezoen schreef het in de koele Buitenzorgse avonduren onder andere
“in het kortstondige maar hevige heimwee dat ons in en na de Meimaand 1940 beheerste.”474

Zijn echtgenote had het van interneringskamp tot interneringskamp meegenomen. Met gevaar
voor eigen leven. Alles wat in een Europese taal aan papier was toevertrouwd gold, in die
dagen als gevaarlijk. Ze begroef het telkens en haalde het weer naar boven als de Japanners de
verhuizing naar een ander kamp bevalen. Zo trof Bezoen het vlak na de bevrijding aan “onder
de schamele restanten onzer eigendommen.”475 In 1946 repatrieerde hij. “Moe en afgemat”,
volgens zijn vriend Naarding.476 Hij keerde naar Enschede terug om er een betrekking als le-
raar te aanvaarden. Toen dat uiteindelijk niet doorging werd hij leraar in Coevorden. Twee
jaar later werd het manuscript - waaruit in 1946 al delen waren gepubliceerd in het Drentse
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maandblad Erica - uitgegeven.477 In een zeer onderhoudende stijl liet Bezoen zijn lezers ken-
nis maken met vele merkwaardige, soms archaïsche woorden en uitdrukkingen. Naarding
schreef Bezoen uit Assen een ongedateerde brief waarmee hij hem complimenteerde: “’t Boek
is uitmuntend; een grote aanwinst voor onze dialectografie; een rijke mijn van materiaal.”478

Door dit boek werden de Tukkers zich beter bewust van de waarde van hun taal, maar ander-
zijds, is eens opgemerkt, wekte de schrijver het misverstand in de hand, dat die taal een op
zichzelf staande eenheid is, terwijl ze een deel was van het wijdere verband  van de Nedersak-
sische streektalen.479 Ook door het geven van lezingen voor diverse gezelschappen, zo bij-
voorbeeld op de ledenvergadering van de St. Lebuïnusvereniging afdeling Oldenzaal op 11
december 1947, trachtte hij de kennis en de waardering voor de streektaal te vergroten. Dat
deed hij ook in zijn streektaalrubriek in TUB. Bezoen was niet direct een voorbeeld van het
burgerlijke type. Volgens zijn zoon Arend  moet hij op sommigen zijn overgekomen als “een
rare gozer”.480 In de toekomst van het Twents had hij een rotsvast vertrouwen:

En een dialect als dat van Twente is  toch in geen eeuw uit te roeien of alle Twentenaren zouden met stomheid
geslagen moeten worden. Zo lang dat niet geschiedt, kuieren zij verder op hun eigen trant, omdat het hun ge-
woonte is, de buurman het niet anders verwacht en omdat het hun gemak dient. Zou het hun belet worden, zij
zouden het onder elkaar toch blijven doen, omdat het ook een behoefte des harten, van deemoed en vertrouwe-
lijkheid zou blijken te zijn.481

Een ander belangrijk initiatief van Bezoen ten dienste van de Twentse ‘schrieveriej’ was het
ontwerpen van een eenheidsspelling voor het Twents. Dialectschrijvers hadden meermalen
het verlangen geuit naar een regeling dienaangaande. Bezoens spellingsregels sloten zo veel
mogelijk aan bij het Nederlandse schriftbeeld om het de schrijvers en de lezers zo makkelijk
mogelijk te maken. Zijn regels werden in oktober 1948 gestuurd naar een aantal Twentse
‘schrievers’, voorzien van een ‘woord ter inleiding’ van Jassies. De informatie is niet gepubli-
ceerd.482

Van belang was ook het Twents-Achterhoeks woordenboek met grammatica van G.H.
WANINK dat in 1948 uitkwam. Wanink was  geboren in Markelo. Hij werd onderwijzer en
woonde later in Den Haag. Hij vergat er zijn streektaal niet en toen hij in de Tweede Wereld-
oorlog weer in Markelo verbleef, verzamelde hij het idioom voor zijn uitgave. Die was be-
doeld als aanvulling op Gallées Woordenboek van het Gelders - Overijssels, dat, zo vond Wa-
nink, te beknopt was én vooral wat Twente betrof, zeer onvolledig. De samensteller bedoelde
niet, blijkens het ‘voorbericht’, een compleet woordenboek (uit te brengen) in de zin, waarin
een Nederlands of Engels woordenboek een woordenboek is.483 Vele gelijkluidende of vol-
gens vaste regels van het Nederlands afwijkende woorden (huis-hoes, stôol-stoel, wief-wijf,
poal-paal, enz) had hij gemeend weg te kunnen laten. De kern van de dialecten die beschreven
zijn, vormde de taal van Kerspel-Goor, dicht bij zijn geboorteplaats en Gelselaar in de Ach-
terhoek. Twee boerendorpen, “waar het dialect nog zo zuiver wordt gesproken als dat heden
ten dage in onze door school, krant en radio beïnvloede samenleving nog mogelijk is”, aldus
P.J. Meertens.484 De titel had dan ook feitelijk moeten luiden ‘Woordenboek van het dialect
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van Zuid-Oost Twente en Noord-Oost-Achterhoek’. Die titel was, omwille van de brevitas,
niet gekozen. Het boek werd slecht ontvangen. Het gaf weliswaar veel woorden, aldus Be-
zoen, die het afbrandde, maar hij oordeelde dat het door zijn onwetenschappelijke ballast -
Wanink was nu eenmaal geen academisch gevormd filoloog -  uitsluitend bruikbaar was bij
gebrek aan beter. Hij noemde het een betweterig woordenboek.485 Een hard judicium. Was het
jaloesie de métier waardoor het ingegeven werd? Bezoen wilde immers zelf het grote woor-
denboek van het Twents schrijven. Of moet het geheel worden toegeschreven aan Bezoens
hang naar perfectie en zijn eigen kennis van zaken?

4.3  OVERIGE STREEKCULTURELE PUBLICATIES OF ACTIES

4.3.1  Geen Saksen!

Ontnuchterend was voor sommigen de boodschap die Slicher van Bath had gebracht en die nu
doorsijpelde. De conclusie van zijn grote studie naar de oorsprong van de Oost-Nederlandse
bevolking luidde: we zijn geen Saksen!! De regionale identiteit die werd ontleend aan de Ne-
dersaksische spraak, de ouderwetse plattelandsarchitectuur, bepaalde vormen van recht, aan
zeden, gewoonten en folklore, aan volkskunst, aan verwantschap met de Duitsers over de
grens en wat al niet meer, berustte toch - zo meende men vast en zo werden ook al die ver-
schijnselen verklaard - op een Saksische afkomst. De industrieel Van Heek kon deze these
dan ook niet verkroppen. Na  een lezing van Slicher van Bath over het gevoelige thema,
merkte hij op dat hij zich desondanks Saks voelde. De hoogleraar reageerde ad rem, maar ook
enigszins flauw: “Wát voelt u dan, meneer Van Heek?” Uiteraard was op zo’n tegenwerping
niet zo snel een antwoord te formuleren -  zo moeilijk als men mutatis mutandis het woord
Saks door Nederlander zou vervangen - de interrupant kon er dan ook slechts het zwijgen toe
doen.486

4.3.2  Saksisch volkskarakter

Er waren er ook die Slichers boodschap eenvoudig negeerden. Dat was ook het gemakkelijkst.
Een fraai voorbeeld leverde het werk van Drijfhout en Jassies op. Het ging hier om hun boek
Het Overijssels volkskarakter dat in 1948 uitkwam in de serie Eigen land en volk. Drijfhout
nam Salland en de Kop van de provincie voor zijn rekening, Jassies Twente. Aanstonds begon
Drijfhout zijn betoog met de vraag of Overijssel wel een eigen volkskarakter had. Hij ontken-
de dat. Het eigenlijke volk van deze provincie maakte deel uit van de groep Saksische bewo-
ners van de het Oosten. Hij stelde dat de mensen van de Drentse zandgronden, die van Sal-
land, Twente en de Gelderse Achterhoek bij elkaar hoorden.487 Instemmend haalde de schrij-
ver K. van der Kley aan die in 1943 in zijn Het Drentse Volkskarakter had geschreven dat
men in Overijssel zich bij tijd en wijle in het hartje van Drenthe kon wanen. “Drenthe ver-
toont tegenover Groningen en Friesland een geheel eigen karakter, maar van Overijssel ver-
schilt het slechts een nuance”.488 In het zesde hoofdstuk schetste  Jassies een Twents platte-
landstafereel dat ronduit archaïsch genoemd moet worden en bovendien eenzijdig. Het
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Twents/ Saksische  volkskarakter kwam zo’n beetje neer op gereserveerdheid jegens ‘vröm-
den’, secundair reageren, weinig zeggen, maar het wel goed menen, degelijkheid en arbeid-
zaamheid, gastvrijheid, spaarzaamheid die kon uitlopen op gierigheid, gevoel voor saamho-
righeid en familiezin. Veel van deze karakteriseringen vonden we ook al in het werk van
Benthem (zie  p. 81), dat dan ook door Jassies met instemming werd aangehaald. Jassies ver-
klaarde het  volkskarakter op niet onlogische wijze uit de schraalheid van de bodem die gedu-
rige werkzaamheid vroeg en zuinigheid met de aardse goederen meebracht. De gereserveerd-
heid jegens vreemden alsmede de saamhorigheid in eigen kring schreef hij toe aan ongelukki-
ge rencontres met allerlei bezettingsmachten en doortrekkende en plunderende benden in dit
grensgewest. De vreedzame, zachtmoedige inborst zou de Sakser, door de confrontatie met de
macht van de groten der aarde licht fatalistisch en meegaand hebben gemaakt, “omdat hij
veelal aan den lijve (en aan zijn bezittingen) ervoer, waar het tegendeel op uitliep.”489

Of de eigenschappen aan de Twentse bevolking en met name dan de plattelandsbevolking
toegeschreven exclusief Twents zijn te noemen, zal nu wel geen zinnig mens meer onder-
schrijven. Een groot aantal eigenschappen aan Twentenaren toegeschreven zijn toch in de
allereerste plaats karaktertrekken van plattelanders in het algemeen.

4.3.3  Stichting Edwina van Heek

Niet alle zorg om het culturele erfgoed van Twente te conserveren en voor de toekomst te
bewaren ging uit van een aan de weg timmerende regionalistische beweging of van hen die
zich expressis verbis in hun gelederen schaarden. Er was ook nog steeds de meer aristocrati-
sche vorm van regionalisme die zich uitte in mecenaten voor het redden van bedreigde speci-
ma van landelijke bouwkunst. Ook werd geld gegeven voor  het beheren en beschermen van
bezittingen aan natuurgebieden en cultuurgronden, al of niet bebouwd met boerderijen en
landhuizen, of anderszins. Deze meer paternalistische zorg voor het eigen erfgoed trof men,
we zagen het al eerder, aan bij het patriciaat en in fabrikantenkringen waar men een dikwijls
diepgeankerde en veelvuldig beleden Twenteliefde koesterde.
De Stichting Edwina van Heek, in het leven geroepen op 15 november 1946, biedt ons een
schitterend voorbeeld van deze patricische zorg voor het Twentse patrimonium.  De stichting
was het geesteskind van het kinderloze echtpaar J.B. van Heek  en zijn vrouw EDWINA VAN
HEEK-BURR EWING (1872-1945). In de akte van oprichting werd het doel van de stichting als
volgt omschreven:

- “het geven van bijdragen voor maatregelen tot behoud van natuurmonumenten in ons land, dat door zijn
steeds aangroeiende bevolking gevaar loopt veel van zijn natuurschoon en biologische waardevolle ter-
reinen te verliezen;

- het geven van bijdragen tot instandhouding, herstel of aankoop van historisch waardevolle gebouwen,
kerken of kastelen, wanneer daardoor het verder bestaan verzekerd blijft;

- het geven van a) bijdragen voor aankoop van voorwerpen van kunstwaarde, historische waarde of na-
tuurhistorische waarde ten behoeven van publieke verzamelingen; b) bijdragen voor de instandhouding
van deze verzamelingen;

- het toekennen van op zichzelf staande blijken van waardering aan zeer verdienstelijke landgenoten,
waartoe de Regering niet de mogelijkheid bezit. Dit mogen nimmer periodieke uitkeringen zijn.490

J.H. van Heek, halfbroer van de erflater, was de stichter en eerste voorzitter. Hij zou dat blij-
ven tot 1957. Hij typeerde de stichting als “een instelling, die liefst in stilte werkt en niet van
reclame houdt.” Slechts één maal in het jaar treedt de voorzitter in de openbaarheid als hij in
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de persoon van de heer van Singraven de paasstaak aanbiedt. Verder, zo leest men in het no-
tulenboek, was de stichting “een vijandin van de ruchtbaarheid”.491 De conservering van Huis
Zonnebeek, het royale woonhuis van J.B. van Heek, en Huize Singraven zijn zichtbare voor-
beelden van het conserverende werk van de stichting.
Hoewel de stichting het geven van financiële bijdragen niet tot Twente beperkte heeft ze toch
door haar praktische werking een belangwekkende en onmisbare bijdrage geleverd aan het in
stand houden van  Twentes culturele erfschatten. J.H. van Heek was er trots op Twentenaar te
zijn. Hij was, volgens eigen zeggen “als echte Sakser [Slicher van Bath!] met alle vezels van
zijn hart aan de Twentse bodem gebonden”.492 Voor zijn inzet voor de gemeenschap werd Van
Heek ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag groots gehuldigd.

4.3.4  Saksisch bouwen

Een nadrukkelijk weer wel de grote trom roerende regionalist was Jan Jans. Ook buiten de
AVT om stond zijn leven in dienst van de Twentse cultuur. In bouwkundige kringen was hij
nationaal gezien geen onbekende meer. Dat illustreerde zijn benoeming in 1946 tot docent aan
de school voor voortgezet Bouwkundeonderwijs, de VBO te Amsterdam. Dat instituut ver-
zorgde toen nog de enige architectenopleiding in Nederland, afgezien van Delft waar men de
ingenieurstitel kon behalen. Des zaterdags doceerde Jans in Almelo bouwkunde. Door deze
werkzaamheden kreeg die stad enige jaren later ook een school voor VBO (de lessen kunstge-
schiedenis werden verzorgd door Hendrik Entjes). Twente had op dit gebied een grote achter-
stand in te halen. Weliswaar kende Enschede een MTS, maar daar werd enkel nog maar
werktuigbouwkunde onderwezen. De VBO-opleiding  te Amsterdam die was uitgegaan van
de Bond van Nederlandse Architecten, was voor jongeren met een smalle beurs die niet in het
Westen woonden, moeilijk bereikbaar gebleken. En zo kwamen er dochtervestigingen te Gro-
ningen, Arnhem, Maastricht, Bergen op Zoom en Almelo. Jans werd voorzitter van de stich-
tingsraad voor Almelo. De oostelijke vestiging was bedoeld voor leerlingen uit Overijssel,
Zuid-Drenthe en een deel van de Gelderse Achterhoek, die het MTS-diploma reeds op zak
hadden. In Twente was men verguld met de opleiding. De gemeente Almelo zegde van harte
haar medewerking toe. Jans zag in het tot stand komen van de vestiging een stap naar meer
geestelijke zelfstandigheid van zijn gewest. Hij had er zelf de voorlopige leiding van in han-
den en zag er een mogelijkheid in om zijn ideeën aangaande streekeigen bouwen te propage-
ren. Dat bleek een flinke misrekening. Behalve Jans doceerde er later ook onder meer Ir. J.
Rentjes die de door Jans zo verfoeide Nieuwe Zakelijkheidstijl aanhing. Reden genoeg voor
een stroeve verstandhouding. Het gemeentebestuur van Almelo ging met de waan van de dag
mee en ontwikkelde grote plannen om de stad te moderniseren. Ze prefereerde daarbij de mo-
dieuze schoenendoosstijl.

Op het landgoed van Huize Almelo, dat toen de hele stad nog bijna omringde, hoefde Jans
deze concurrentie niet te duchten. Na de Weiteman en de boerderij in de Gravenallee en het
erve Canada in het zogeheten Bruinehaarse blok van het landgoed van de graven van Rechte-
ren Limpurg bouwde Jans hier in de jaren vijftig een flink aantal nieuwe boerderijen, streek-
eigen en in de kleurzede van het landgoed.493 De bouwschool was niet de enige bijdrage die de
Almelose bouwmeester leverde om de Twentse jeugd opleidingskansen te bieden. Alles wat
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493 De Weiteman is een in de jaren dertig ontgonnen en bebouwd gebied tussen Almelo en Vriezenveen. De

Gravenallee is een drie kilometer lange lommerrijke laan (in de volksmond ‘den diek’ genoemd) die be-
gint bij kasteel Huize Almelo. Het Bruinehaarse blok is een deel van het Almelose landgoed bij de ge-
lijknamige buurtschap.



121

er toe bij kon dragen Twente cultureel onafhankelijker te maken van het Westen kon op zijn
medewerking rekenen. Het op poten zetten van een kunstnijverheidsopleiding te Enschede lag
in het verlengde van dat streven. Samen met Jan Stam, directeur van de MTS te Enschede,
nam Jans het voortouw. Hun aanpak paarde eenvoud aan doortastendheid. Ze richtten een
commissie op. Stam werd voorzitter, Jans secretaris. Ze zochten commissieleden en togen een
week later naar Den Haag, waar de dringende wens om een kunstnijverheidsschool te stichten
aan een hoofdambtenaar werd voorgelegd. Op diens vraag “Zou zo’n academie het wel doen
in Twente?”, antwoordde Jans zelfbewust: “Waarom zou er op 100.000 Twenten minder ta-
lent gevonden worden dan op 100.000 Hagenaars?”494 Na allerlei oprichtingsperikelen werd
het werk van de commissie bekroond met een volledige zege. De Akademie voor Kunst en
Industrie opende haar deuren in 1949. De opleiding werd een vitale en inspirerende factor
voor de kunsten in het oosten van het land. Dat betekende niet dat Jans er tevreden over kon
zijn. Immers: “Uitgangspunt voor het werk in alle afdelingen was-en-is de internationale ont-
wikkeling op het gebied van de beeldende kunst, de architectuur en mode”, aldus Abraham
(Bram) Middelhoek, de directeur van de AKI, in een artikel.495 Provinciale kunstprominenten
zouden er gaan onderwijzen, zoals Johan Haanstra, Jan Bolink, Henk Schurink en Jan Gier-
veld. Zij waren vernieuwers in Overijssel. Haanstra zou de winnaar van de door de provincie
in 1953 ingestelde Gerard ter Borchprijs voor beeldende kunsten worden. Jans had niet veel
op met hun schilderstijl. Dat bleek wel uit een ironische, denigrerende zinsnede uit een recen-
sie van hun werk waarin hij stelde “vroeger kwamen de wijzen uit het oosten, maar het schijnt
dat ze nu uit het westen komen.”496

Dat Jans als bouwmeester bekendheid genoot vertaalde zich ook in een stroom van op-
drachten. Hij kon hierbij (meestal) zijn opvattingen in de daad omzetten. Als supervisor hielp
hij in Ootmarsum mee, direct na de oorlog een bouwverordening op te stellen. In de gemeen-
teraad verdedigde hij de tekst ervan. Vloedbeld jr. die erbij was, getuigde later van de soms
gemengde reacties van de toehoorders:

“Dat kan ’n architect noe wa zegn, dat der in de vuurgewwels van de wonningn biej restauratie of biej niejbouw
zovöl siermesselwaark möt komn en zovöl hoalt möt wödn verwaarkt en dat der nich heuger mag ebouwd wödn
as de götheugte, dat der aait ’n spits dak op möt komn en gin plat dak, mer …..wat scheet wiej doar veilk met
op?” Waarop Jans weergaf: “wiejleu scheet doar misschien nich zovöl met op, mer komt oawer 25 of 40 joar es
weer, dan zö’j es zeen wat der van Oatmöske ewördn is”. Bij het horen van het antwoord verzuchtte iemand:
“Joa, a’w dat mer es konn!” 497

De historie stelde de architect in het gelijk. Wie Ootmarsum bezoekt ziet een Twentse plaats
zoals Jans bedoelde: karakteristiek, schilderachtig en lééfbaar. Het oude siepelstadje groeide
uit tot een belangrijke toeristentrekker die in geen binnenlandse reisgids ontbreekt, zodat ge-
steld kan worden dat deze bouwverordening per slot ook van groot economisch belang is ge-
worden. Zelf bouwde Jans nauwelijks in Ootmarsum. Zoveel temeer zijn tekenaar Jan Mor-
sink. De aanleg van het bekende ‘lös hoes’ was een van zijn vele projecten. Zijn stijl is zo aan
die van Jans verwant dat zijn kapel bij de ‘1000-jarige’ Kroezenboom te Fleringen meer dan
eens aan zijn vroegere werkgever wordt toegeschreven.498 Morsink tekende - letterlijk - voor
meer wegkruisen en Mariakapelletjes vanaf deze jaren. Ze worden gekenmerkt door een na-
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2001 en ‘Kiek antiek’ in TC-TUB 29-8-2001, Kolkman e.a. 1997, 146. De kapel werd gebouwd in 1944
ter vervanging van een ouder, neo-gotisch exemplaar. Ze is, tesamen met de ernaast staande kroezen-
boom, een der beeldmerken van Twente.
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drukkelijk Twentse stijl onder meer door de houten topgevels met geveltekens en, waar het
kon, vakwerkopbouw. De streekeigen vormen waren de kruisen en kapelletjes van voor de
oorlog vreemd.499 Bekende projecten van de Almelose regionale voorvechter waren in die
jaren de restauratie van de Oostendorper watermolen te Haaksbergen en van de Mallumse
watermolen in de Gelderse Achterhoek. Over de bouwkundige koers die zijn geboortestad
Almelo voer, brak hij menigmaal de staf. Ook zijn PvdA partijgenoten hield hij in hoge mate
verantwoordelijk voor het slopen van talloze beeldbepalende panden en monumenten. Een
schrijnend voorbeeld gaf de sloop van het historische erve Vrielink te zien. De fraaie hofstede
was in gebruik als een soort molenmuseum en zelfs een tijdlang als oudheidkamer. Toen het
dak schade opliep weigerde de gemeente, die eigenaar was, op te draaien voor de renovatie-
kosten. Daarop zamelden de buurtbewoners een fors bedrag in. Almelo hoefde slechts fl 6000
bij te passen, maar weigerde dat. Het besluit tot sloop werd op een avond-zitting gehouden.
De volgende morgen reeds om halfacht haalden gemeentearbeiders de pannen van het dak. Bij
navraag bleek dat ze daartoe al de vorige middag opdracht hadden gekregen. De gang van
zaken rond dit door de stedelijke overheid gesanctioneerde vandalisme stond niet op zich.
Ook de Almelose PvdA tekende er voor. Jans zegde uit protest zijn partijlidmaatschap op.

Opmerkelijk voor de socialist Jans, die zich in zijn jonge jaren bepaald ongenuanceerd en
grof had uitgelaten over kerken en hun gelovigen en die in zijn persoonlijke leven verre van
tolerant was in deze, was zijn wens om kerken te mogen bouwen. In deze jaren kreeg hij de
kans. In 1948 verrijkte hij het niet al te fraai ogende veendorp Kloosterhaar met een stoer Ne-
derlands Hervormd bedehuis. Het gebouw was zwaar, “op het plompe af, [het] heeft een log-
ge toren, verheft zich moeizaam boven de aarde en haar noden en schijnt conservatief”,
schreef de architect.500  Doordat het zo gebouwd was, weerspiegelde het iets van de volksaard
van de streekbewoners.  Door het schijnbaar conservatieve karakter werd Jans, zo schreef hij
zelf  “op het matje geroepen”. Men vroeg hem: “Weet u wel wat er in het Westen gebeurt?”
Geïrriteerd verklaarde hij dat op zichzelf een domme vraag te vinden. En hij pareerde de aan-
val met: “Weet u wel wat er in het Oosten gebeurt?” Een tekenend antwoord voor de strijdba-
re regionalist die hij was.501

4.3.5  Streekboeken en TH-commotie

Er bleef in deze jaren vraag naar het werk van Van Deinse die zelf niet meer bij machte was
enig werk te verrichten. In 1953, na het verscheiden van hun beider vriend, bezorgden Din-
geldein en Meyling een heruitgave van Uit het land van katoen en heide. Het sprak voor zich
dat  Dingeldein de tekst verzorgde (ook een ‘Ter gedachtenis aan J.J. van Deinse’ was erin
opgenomen) en Meyling het werk verluchtte met een serie foto’s. Dingeldein zelf leverde in
de jaren na zijn afscheid uit het onderwijs een stroom van artikelen in allerlei bladen en
blaadjes. In 1948 kwam van zijn hand een boekpublicatie uit Het land van de Dinkel. De
schoonheid van Noordoost-Twente, in zekere zin te beschouwen als een vervolg op Ons Din-
kelland van Bernink, maar het gaf, anders dan dat, niet alleen een natuurhistorische beschrij-
ving.502 Het was een volledige heemkundige beschrijving van Noordoost-Twente. Er werd van
allerlei geopenbaard over de geschiedenis van de aardkorst, waarover de Dinkel en zijn zijri-
viertjes stromen, over de planten en dierenwereld, over de namen van oude boerderijen in het
gebied, de tradities, geschiedenissen van havezathes en watermolens. Een echt boek om de
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liefde voor de streek te vergroten. Het werd in 1949 bekroond als een van de vijftig best ver-
zorgde boeken die in dat jaar in Nederland waren uitgekomen.503 Dingeldein toonde zich in dit
boek minder gerust dan Bezoen wat de toekomst van de streektaal aanging:

Zal ook de taal, die hier wordt gesproken, vervlakken en door de opheffing der afgeslotenheid dezer streek meer
en meer op een soort ‘Hollands’ beginnen te lijken? Wel moet dit gevreesd worden, maar nog is Noordoost-
Twente een kerngebied van de oude volkstaal, die hier zuiverder bewaard wordt dan in midden-Twente en West-
Twente en een schat van verrassende vormen, woorden en uitdrukkingen kent, die elders reeds zijn uitgestorven.
Toch worden er aanvallen op de oude volkstaal gericht, niet alleen van buitenaf, maar ook van binnen uit, en de
kwaadste vijanden zijn wel die Twentenaren, die zich beginnen te schamen voor hun ‘plat’, hun moedertaal, en
met hun kinderen een ‘Hollands’ praten, dat er dan ook naar is!504

Bij de keuze voor een tweede vestigingsplaats voor een Technische Hogeschool, aan het einde
van de jaren veertig, trokken de noordoostelijke provincies gezamenlijk een lijn tegenover de
zuidelijke. De strijd werd gevoerd met perspublicaties, redevoeringen, werkcommissies en het
tegen elkaar opbieden in het fourneren van faciliteiten. Regionalisten speelden hun partijtje
propaganda mee, met name Buter liet zich in de pers nadrukkelijk horen over deze kwestie.
Dit paste in zijn opvatting van regionalisme als zelfvoorziening. Het Oosten had in zijn ogen
veel te winnen bij een vestiging van hoger onderwijs. Of de stemmen van de regionalisten
enig gewicht in de schaal legden bij het afwegen van zulke grote belangen mag worden be-
twijfeld, ook al omdat een deel van de artikelen stond in een periodiek als TL dat nauwelijks
levensvatbaar was. De hogeschool kwam uiteindelijk in Eindhoven te staan. Over de merites
van de afweging door minister Rutten  en de motieven die de kamers ertoe brachten uiteinde-
lijk voor het Zuiden te kiezen hoeven we ons hier niet uit te laten.

4.4  INTERLOOG

In de tijd na de Tweede Wereldoorlog kwam in Nederland het geïnstitutionaliseerde regiona-
lisme op. Vooral in Brabant en in Friesland was het krachtig. De rol van de Twenten was
meer volgend en toepassend. Ze waren bovendien defensief ingesteld. Buter en Buursink ga-
ven het Twentse regionalisme stem door hun blad TL uit te geven, een blad dat een zieltogend
bestaan leidde en kennelijk dus niet genoeg streekgenoten  aansprak. Toen het zo’n beetje
kopje onder ging in de strijd om het bestaan deed de AVT haar intrede. Na een wervende start
onder leiding van Kolenbrander kwam de beweging in een crisis terecht. Twente was al met al
niet vroeg van de partij wat het georganiseerde regionalisme betrof. Men kan daarvoor ver-
schillende oorzaken aanwijzen. Op de eerste plaats het ontbreken van voldoende kader van
enig niveau. Er waren maar weinig actieve regionalisten die, en dan zijn we tevens bij de
tweede oorzaak, niet in de eerste plaats geïnteresseerd bleken in het formuleren van de filoso-
fische grondslagen van het regionalisme. Buter schreef er wel over, maar origineel mogen zijn
gedachten dienaangaande niet heten. Hij was meer popularisator van de opvattingen van bij-
voorbeeld Linthorst Homan. De neiging om meer direct met de zaken van het streekeigene
bezig te zijn kwam onder meer naar voren op het regionalistencongres van 1948. Tukkers
leverden er geen bijdrage aan de theorievorming. Wel hield Jans een lezing over streekbouw-
kunst. Misschien kunnen ook trekken uit het volkskarakter als oorzaak geduid worden – hoe-
wel dat ipso facto het gevaar van stereotypering inhoudt. Ik denk dan met name aan de  kat-
uit-de-boom-kijk-mentaliteit die de Tukkers vaak toegeschreven wordt en een zeker individu-
alisme. Enkele leidende regionalisten, Jans, Vloedbeld, Buursink, Buter, Bezoen, en anderen
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voelden zich toch echte koninkjes in hun eigen rijk, of meer streekeigen uitgedrukt: ‘’t wadn
echte delhaann’.

Dat de AVT warm ontvangen is door de Twentse bevolking kan men niet beweren. “De
A.V.T. is in het geheel niet ontvangen”, merkte een contemporaine onderzoeker op. “Het be-
staan ervan is vrijwel onbekend. Nooit vond ik een grotere bekendheid, dan een vage herinne-
ring aan de naam”.505 Met deze algemene indruk alléén, die men bovendien gemakkelijk van
kritische kanttekeningen kan voorzien, hoeven we het echter niet te doen. Andere indicatoren
wijzen in diezelfde richting: het aantal leden van de AVT kwam nooit boven enige honderd-
tallen uit en de periodiek TL, door dezelfde idealen bezield, leidde een zorgelijk leven dat niet
langer gerekt kon worden dan tot medio 1949. Het teleurgesteld aftreden van Kolenbrander
spreekt in dit verband voor zich. De oorzaken lagen in de hooggrijpende, te vage abstracties
in de doelstellingen die op het gewone publiek nauwelijks aantrekkingskracht uitoefenden en
in de organisatie die maar moeizaam van de grond kwam. Ook financieel zat de vereniging
niet solide in elkaar. Tot 1953 werd er slechts twee maal contributie geïnd. De gevolgen wa-
ren dat de AVT maar een betrekkelijk kleine club bleef van gedrevenen die de kern uitmaak-
ten en meteen ook de activiteiten verzorgden. Het bestuur wás zo’n beetje de AVT.

Toch bleek het Twentse publiek wel degelijk geïnteresseerd in streekeigen zaken. Men
wilde er bijvoorbeeld wel over lezen. Werk van Van Deinse werd herdrukt. Zijn Twentse
symbolen werden geaccepteerd, zo tooiden ‘onze jongens in Indië’ uit de regio zich wel met
het Twentse ros. Dingeldein kwam met zijn Land van de Dinkel dat gretig aftrek vond en er
werd geschreven over het Twentse volkskarakter. Een vernieuwende visie op dat gebied werd
van de regionalisten niet gehoord. Men ging voort de Saksische afstamming van de inwoners
van het oosten van het land te benadrukken, terwijl juist Slicher van Bath in een indrukwek-
kende studie die afstamming loochende. Hetzelfde conservatisme kon men aantreffen bij de
meeste ‘platschrievers’, hoewel zich een - nog dunne - lijn van een voorzichtige vernieuwing
begon af te tekenen door het werk van Buursink en Bezoen. Men moet zich die vernieuwing
vooral bescheiden voorstellen; ze zit eerder in de toon, in de prozabehandeling dan in de the-
matiek, want het ‘nieuwe’ dat ze brachten bestond in de Nederlandse literatuur allang en ook
begaven zij zich met hun verhalen, anekdotes, ‘wijsheden’ en wat dies meer zij opvallend
vaak op antieke erven waar de vrouwen gekleed waren naar de laatste mode van zestig jaar
terug.

Grosso modo was er niet véél veranderd. De Twentsche Almanak verscheen nog steeds en
mocht zich verheugen in een grote populariteit. De kloof tussen de grote meerderheid van de
Twentse bevolking die meeging met de tijd en de  streektaalschrijvers die qua thematiek en
inspiratie niet verder wilden zien dan de plattelandscultuur uit het midden van de eeuw ervoor
moest wel een bedenkelijke associatie oproepen: Twents is ouderwets, uit de tijd. Het was een
taal die schijnbaar hoorde bij de boerenkar, een vehikel dat je weliswaar met droge voeten
over rurale drekweggetjes kon helpen, maar dat detoneerde en je (ook sociaal) niet veel verder
bracht op de snelwegen die meer en meer werden aangelegd. Belangstelling voor het Twents
was er wel, de NRC constateerde dat in een artikel, maar vermeldde er meteen bij:

 De betekenis van dit Saksische dialect neemt echter af. […] De nivellerende werking van de moderne techniek,
de veel sterkere uitwisseling van mensen en de door boek, krant en radio  steeds stijgende betekenis van het
algemeen beschaafd Nederlands hebben de laatste tientallen jaren de gaafheid van het Twentse dialect onder-
mijnd. Vele Twentenaren spreken thans een merkwaardig taaltje, waarin zij allerlei elementen van Nederlands en
Saksisch op de meest willekeurige wijze door elkaar haspelen.” Profetisch voegde de krant er aan toe: “Het echte
Twentse plat, onverstaanbaar voor de buitenstaander, is als communicatiemiddel in de moderne maatschappij
nog slechts nuttig in zeer enge kring. Daardoor is dit dialect practisch tot verdwijnen gedoemd, al zullen ele-
menten van het Saksisch ongetwijfeld nog heel lang hun invloed doen gelden. Men kan dit verdwijnen zakelijk
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constateren en het toch betreuren. Want uit dit onvervalste Twents spreekt dikwijls een ontwikkeld taalgevoel.
Evenzeer als vrijwel iedere Nederlander de juiste toepassing kent van ‘de’ – en ‘het’ – geslachten, zo weet de
Twentenaar bij intuïtie het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden; hij brengt dit verschil ook duide-
lijk in zijn spraak tot uiting. Het grote aantal klinkers maakt het Twents welluidend en rijk.
Dit alles zal niet ineens verdwijnen. Het proces kan nog vele jaren duren, maar de afbrokkeling is begonnen.
Vele zinrijke woorden raken in onbruik en komen nooit weer. Het is echter een verlies, dat hier met blijmoedig-
heid wordt gedragen, omdat de moderne tijd aan Twente in het bijzonder op economisch gebied veel vergoedt.
506

De woorden van De Clercq komen bij het lezen spontaan in de gedachten, waar hij reeds in de
vroege negentiende eeuw stelde: “Het is hier een materieel land” (zie p. 24).

Ook Wanink vermeldde in zijn woordenboek dat de taal van de steden en stadjes  bedui-
dend anders was, veel Nederlandser getint dan de taal van de plattelandsbewoners: “Dit be-
treft de woordenschat, de uitspraak en vooral ook de grammatica”.507 Het gebruik van de
streektaal kwam meer en meer onder druk te staan. Stellig hebben de scholen eraan meege-
werkt een onnodig schaamtegevoel te ontwikkelen bij de opgroeiende jonge generaties. Van
een positieve, appreciërende attitude ten opzichte van de streektaal was geen sprake, integen-
deel: “In de klas was het Twents taboe!”, stelde de onderwijzer (en latere taalonderzoeker,
Hennie Beerlage zie p. 300) over deze jaren. Buiten het klaslokaal blijkbaar eveneens. On-
derwijzers die de streektaal beheersten  en onderling gebruikten, hielden dat voor hun leerlin-
gen verborgen.508 Het merkwaardige gedrag dat zelfs de Twentse ‘schriever’ en onderwijzer
Vloedbeld ten toon spreidde is reeds gememoreerd. Ook explicieter werd duidelijk gemaakt
dat streektaal niet deugde, ja zeer minderwaardig was. Uitermate grievend komt de lezer van
nu het stuk tekst van Van Nispen in zijn boekje Verkenningen op het gebied van taal en taal-
onderwijs voor uit 1946.

Iemand die ‘Heer’ is, zal zijn beschaving manifesteren door ‘beheersing’. ‘Beheersing’ is de factor die aanwezig
is in alle cultuur. Het is het tegenovergestelde van het zich-laten-gaan, het onbeheerst laten voortwoekeren van
minderwaardige neigingen. Een beschaafd mens zal zijn luiheid bedwingen in zijn houding, zijn zitten en zijn
gaan; hij zal zijn eventuele aanleg tot zorgeloosheid beheersen in zijn kleding en in zijn toilet. Hij zal zijn afkeer,
zijn drift, zijn spotlust, zijn humeurigheid beheersen in de omgang met andere mensen. Anderen kennen dit zelf-
bedwang niet; het zijn de onbeschaafden. Hun levensmilieu, hun verschijning, hun optreden tegenover hun me-
demensen getuigt van gebrek aan  controle en tucht. Gemakzucht, onverschilligheid, zelfzucht missen bij hen de
rem van  de zelfbeheersing. Dat openbaart zich in hun levensuitingen. Ook in hun taal, in hun dialect. Er is ook
een luiheid van tong en lippen. Klanken worden niet afgewerkt of totaal verwaarloosd. De nivelleerende tenden-
ties, die het gevolg zijn van de inertie van de spraakorganen, en die overigens in elke taal werkzaam zijn, hebben
bij hen de vrije teugel. Zulke mensen hoort men spreken van: moek dè doen?(moet ik dat doen?); zak  (zal ik);
asie (als ie); ak (als ik); zumme (zullen we); wimme (willen we); dekkum (dat ik hem); daknie (dat ik niet); vul-
les (vuilnis);  waffer (wat voor); vurft (voorhoofd); gritschap  (gereedschap). 509

Voorlopig stond de auteur met zijn negatieve uitlatingen niet alleen. Ook veel later kon men
dergelijke opvattingen nog tegen komen.510
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