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Hoofdstuk  5: 1950-1963 deel 1

En ůnderwiel nog bore wie
nå nijje wellen, nijje brůnnen
in diene depe grůnden
dee so stil sint en behods.511

5.0  INLEIDING

Aan het begin van de jaren vijftig verkeerde de AVT in een wat stuurloze periode na de aan-
vankelijk vliegende start. Na een reorganisatie in 1952 namen Jans en Buter het stuur krachtig
in handen en deed de AVT weer van zich spreken door middel van haar Twentedagen. Qua
organisatie bleef het rommelig. Ook kan men zich niet aan de indruk van een zekere impulsi-
viteit ontrekken: nauwelijks waren ideeën gelanceerd - dat betekende vaak het begin van al-
weer een commissie -  of  ze werden alweer op gegeven. Een zekere rivaliteit tussen de regio-
nalisten persoonlijk speelde hierbij mede een rol. Bovendien wilde men teveel tegelijk. Van
een rustige, gestadige opbouw was geen sprake. Toch zaten de regionalistische idealen en
verlangens diep. De ene organisatie loste de ander af, maar de hoofdidee bleef toch in al die
verenigingen en clubs dezelfde. Men kan ook duidelijk een continuïteit waarnemen waar het
gaat om het bezetten van de leidende posten. Telkens trad een zelfde club activisten naar bui-
ten. Daarbij werden soms (te) grote woorden gebruikt. De AVT doofde uit als een nachtkaars,
maar juist toen kwam de interregionale samenwerking van de grond. De belangrijkste activi-
teiten golden nu de taal. Het in aanvang zuiver Groningse ’t Swieniegeltje transformeerde zich
tot een interregionaal literair blad. De Noordoostnederlandse regionalisten streden gezamen-
lijk voor een Nedersaksische leerstoel. De verwachting daarbij was dat een Twent, Bezoen,
die leerstoel zou gaan bezetten. Een Nedersaksisch symposion werd gehouden waar men de
Vosbergenspelling aan overhield. Overal kwamen ‘schrieverskringen’ van de grond en er
kwam een overkoepelende, interregionale ‘schrieversbond’. Optimisme heerste. Rakers wist
velen te begeesteren. Overmoedig droomden sommigen in de beweging de twintig miljoenen
droom. Heeroma was nuchterder en waarschuwde tegen ongefundeerde verwachtingen.

5.1  ORGANISATIES
5.1.1  AVT
5.1.1.1  Twentedag 1952

In 1951 vroegen de boekverkopers van Hengelo en Enschede voor het eerst tijdens de natio-
nale Boekenweek aandacht voor het streekboek. De openbare bibliotheken ondersteunden die
gebeurtenis. Toen de actie van start ging werd de voorzitter van de AVT uitgenodigd om te
spreken. Hij besloot zijn toespraak met een citaat van de ook in Twente gelezen Augustin
Wibbelt: “‘n Stuksken laand, nen kleinen goarn, nen boom, nen bloompot. Dat is, ok as e ’t
zolms nich weet, wat jeder hebb’n mot”. Voor “dat stukske laand wat ieder hebb’n mut um
gelukkig te weazen, in oons geval dus Twente” moest iedereen wel wat doen, volgens Kolen-
brander. Hij richtte zich tot de gewestelijke schrijvers en tot de rest van zijn publiek: “Loat de
Twenten dee neet schrieven kunt met doon deur oonze platschrievers te leazen.”512

Maar de AVT was over haar top. TUB noteerde later:

                                                
511 Lamm 1974, 9.
512 Woorden van Kolenbrander aangehaald in Buter 1991b.
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De pogingen om het regionalisme in Twente te stimuleren en vorm te geven hebben tot dusver weinig resultaat
gehad. Zelfs de oprichting van de thans enkele jaren bestaande A.V.T., die beoogt een stuwende kracht te zijn
van het gewestelijk streven, was een kindje, door de zorg van slechts weinigen in stand gehouden, welks levens-
vatbaarheid niet overal even hoog werd aangeslagen en van welks bestaan de meerderheid der bewoners van dit
gewest niets wist.513

Het sukkelend bestaan na de hoge verwachtingen deprimeerde Kolenbrander. Toen hij op
doktersadvies in juni 1952 een groot aantal functies moest neerleggen was daaronder ook het
voorzitterschap van de regionalistenvereniging. Hij maakte het besluit bekend op een ver-
gadering van het hoofdbestuur. Tijdens dezelfde bijeenkomst trad ook Varenhorst, de secreta-
ris, af evenals de bestuursleden Van Hessen, Van der Maas en Plegt.  Wie zou denken dat het
gedaan was met de AVT na deze aderlating kwam bedrogen uit. In de persoon van Buter als
secretaris en Jans als fungerend voorzitter kwamen mannen terug die zich niet zo gauw ge-
wonnen gaven. Het belangrijkste besluit na de wisselingen in het bestuur was het opheffen
van commissies. De radio- en de folklorecommissie hadden succesvol gewerkt. De rest min-
der. In plaats van de commissies kwamen lokale afdelingen, zoals er al een bestond in Goor.
Dezelfde maand nog werden er afdelingen in Enschede en Hengelo opgericht en werd goed-
gevonden dat de vereniging Stad en Ambt Almelo zich als een afdeling van de AVT be-
schouwde. Met deze aanpak zou men ook de arbeidersbevolking en de middengroepen meer
bereiken. Tegelijkertijd wilde het bestuur contacten leggen met de Twentse kringen buiten de
regio. De Kring Arnhem besloot tot aansluiting. Onder Jans en Buter wilde de club naar bui-
ten treden.

Op zaterdag 18 oktober 1952 pakte de AVT groot uit met een Twentedag. Buter had al in
1949 voor zo’n evenement gepleit in TL.514 De organisatie had haar kracht niet in het isole-
ment gezocht. Een aantal belangrijke instanties werd bereid gevonden medewerking te verle-
nen, waaronder de Gemeente Enschede, die onder meer de raadszaal in haar stadhuis beschik-
baar stelde en de TET (Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij, de regionale busmaat-
schappij toentertijd) die voor gratis vervoer zorg droeg. De NV van Heek en Co., de Lonneker
Landbouwbank en de VVV maakten het mogelijk dat deze dag goed georganiseerd kon wor-
den. De Openbare Leeszaal verzorgde bij deze gelegenheid een tentoonstelling over het
Twentse Boek. De doelstelling van de dag stond op het programmaboekje als volgt geformu-
leerd:

Deze Twentedag 1952 wil een eerste poging zijn om in groter verband dan tot dusver geschied is, Twente en z’n
problemen, zijn leven en streven, een ogenblik in het middelpunt der belangstelling te plaatsen. De aandacht van
allen, wie het wel en wee van deze streek ter harte gaat, wordt gevraagd. Niet om te luisteren naar wat een be-
trekkelijk kleine groep streekgenoten, die zich sedert lange tijd intensief met de streekcultuur, de Twentse eco-
nomische en sociale problemen bezig hielden, te zeggen hebben, maar om zelf actief mee te werken aan de me-
ningsvorming, zonder welke het werken voor Twente geen zin heeft.515

De ochtenduren werden besteed aan discussies over drie facetten van de Twentse cultuur:
Twente en zijn textiel, Twente en zijn taal en Twente en zijn boeren. De deelnemers splitsten
zich in groepen.

Bij de praatgroep Twente en zijn textiel was Buter rapporteur. Hij tekende uit de mond van
de inleider, dr. A.L. van Schelven, directeur van de Stichting Textielvak, op dat Twente ‘al-
les’ aan de textiel te danken had. Toch waren er, zo merkte deze verder op, slechts enkele
boeken aan te wijzen, die over de historie van de textielindustrie handelen. “Er is een witte
plek op de Twentse historische kaart, namelijk wat betreft de geschiedenis der textielhistorie,
                                                
513 TUB  20-2-1952.
514 TL  nr. 1, 1.
515 Programmaboekje (arch. VDI).
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vooral na 1875, toen deze een wijde vlucht begon te nemen en vooral wat de niet economi-
sche aspecten betreft, zoals de sociale, technische en taalkundige”.516 De achterstand op het
terrein van de geschiedbeoefening verklaarde de spreker uit de pioniersmentaliteit van de
grondleggers van de textielindustrie. Zij dachten aan de toekomst en hadden verder voor cul-
turele zaken geen tijd en aandacht. Van arbeiderszijde werd de eerste textieltijd ervaren als
een zware tijd waaraan men liever niet herinnerd wenste te worden. Voorts had de tand des
tijds geknaagd en branden en bombardementen hadden veel schade aangericht. Het werd de
hoogste tijd om de textielhistorie de plaats te geven die haar toe kwam. De oprichting van een
textielmuseum in verbinding met de nieuwe textielvakschool was door de weigering van de
minister geblokkeerd. Maar zo’n museum zou toch op den duur het middelpunt moeten vor-
men van alle verzamelde kennis omtrent deze voor Twente zo belangrijke tak van industrie.
Later op die dag werd door J. Fahner, tweede voorzitter van de Stichting Textielvak en door
Jan Jans namens de AVT betoogd dat het streven van beide organisaties ten dele samenviel.
Men was het erover eens dat een gezamenlijk initiatief genomen zou moeten worden om te
komen tot een werkgroep, die de geschiedbeoefening van de textielindustrie als taak had.
Diemer wees bij die gelegenheid op het gevaar dat men te láát kwam. Hij herinnerde er aan
dat dat in de Veenkoloniën het geval geweest was. Toen men daar wilde beginnen met het
vastleggen van alles wat met de kolonisatie in verband had gestaan, bleek dat de meeste gege-
vens en voorwerpen al niet meer te achterhalen waren.517

Diemer leidde de gespreksgroep over Twente en zijn Taal. Er werden bij die gelegenheid
door de Groninger dingen gezegd die uiterst belangrijk waren voor de ontwikkeling van de
streektaalliteratuur in Twente. Zaken die in zijn tijd actueel waren en dat nu, zo’n vijftig jaar
later, ten dele nóg steeds zijn. Hij waarschuwde er voor dat het bezig zijn met deze tak van
literatuur niet moest uitlopen op een nostalgische vlucht uit het heden. “Het is zeker niet ver-
antwoord met kipsen op te willen lopen en krentenweggen te eten op een ogenblik, dat er
weer honderdduizenden met helmen op het hoofd rondstappen en andere honderdduizenden
van honger omkomen.”518 Tevens maakte hij duidelijk dat bij het regionalisme de taal voorop
stond.

De taal moet het fundament zijn, waarin alle andere culturele aspecten wortelen. Het zou met de Twentse cultuur
en de Twentse beweging gedaan zijn, wanneer de Twentse taal verloren gaat. Al het andere bestaat bij de gratie
van de taal. Dat is de top van de piramide der menselijke geest, waarbij op het grondvlak van erotiek en religie
de zijvlakken van geweten, verstand en smaak omhoogrijzen om uit te lopen in dat ene punt: de taal.519

Het ontbrak nogal aan zorg voor die taal. Diemer laakte onder meer het ontbreken van alle
belangstelling voor het onderwijs. Juist omdat er in de naoorlogse tijd zo’n sterk streven naar
grotere federatieve verbanden was en omdat er een grote culturele zuiging van Duitsland  uit-
ging, moest de streek zelf een ruggengraat krijgen, een eigen gezicht, men moest zich bewust
worden van eigen geest. Twente had veel tegen om de taak te volbrengen. Diemer: “De Twent
immers mist de belangrijke motor van het élan, de drang tot activiteit, de lichte levenskunst,
die de bewoners van andere gewesten eigen zijn.” Bovendien was er veel importbevolking en
had de verstedelijking toegeslagen als gevolg van de industrialisatie. Aan de andere kant had
de traagheid van geest er ook voor gezorgd dat er nog zoveel bewaard gebleven was: “Het
honkvast en taai zijn, dat de Twent kenmerkt, is oorzaak, dat er zoveel leeft aan cultuur in het
gewest zelf, waaraan wordt vastgehouden met een taaiheid, zó groot, dat er in dit opzicht nog

                                                
516 AVTG  z. pag.
517 Ibidem.
518 Ibidem.
519 Ibidem.
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veel perspectief ligt ook voor een georganiseerde cultuur-beweging”.520 Hij pleitte voor een
modernisering in het omgaan met de taal. De behandeling van de taal moest op wetenschap-
pelijk vlak plaats vinden, de thematiek moest worden gemoderniseerd en geharrewar over een
‘bijkomstigheid als de spelling’ noemde hij overbodig. Wat dat laatste betrof beval hij de
spellingsvoorschriften van Bezoen en Jassies aan. De belangrijkste stelling daarvan was:
schrijf zo veel mogelijk gelijk aan het Nederlands, laat dus alle accenterij en tierlantijnen weg.
En hij wees erop dat Geert Teis, de voorman van de Groninger beweging, al in 1918 tot de-
zelfde conclusie gekomen was.

De begrippen taal en dialect roerde hij aan. Dialect of streektaal noemde hij de taal, die
voornamelijk in gesproken vorm wordt gehanteerd in een aardrijkskundig begrensd onderdeel
van een natie en die zekere, maar niet al te grote verschillen vertoont met het gemiddelde be-
schaafd taalgebruik en met de cultuurtaal. Uit zijn redeneerwijze volgde dat het Twents,
Drents en ook zijn eigen Gronings, dialecten waren. Een dialect zou tot taal kunnen worden
wanneer het door zeer velen ook in geschrifte gebruikt wordt en voor alle literaire genres die
er zijn. Zover was het met het Twents nog lang niet. Tenslotte noemde hij enige middelen
waardoor het Twents ’opgevoerd’ zou kunnen worden. Het waren bescheiden middelen. Ze
toonden de gematigdheid aan en de redelijkheid waarmee de Twentse en andere Oost-
Nederlandse regionalisten hun doel trachtten te verwezenlijken.

1. Met kracht wijzen op de verarming die ontstaat wanneer ouders uit ongegrond schaamtegevoel en uit ondes-
kundigheid t.o.v. de positie van het dialect tegenover het Hollands, hun kinderen geen Twents meer leren.

2. Contact opnemen met onderwijsinstanties in het Oosten om bij het vak Nederlands méér aandacht te schen-
ken aan een beetje Twents er tussendoor.

3. Het schrijven van Twentse brieven activeren in die gevallen, dat schrijver en afzender in het mondeling
verkeer ook Twents gebruiken.

4. De leerstoel in het Nedersaksisch moet de steun van de Twentse beweging hebben.
5. Indien de omroep er komt, moeten de Twentse talenten aangemoedigd worden d.m.v. hoorspelopdrachten

enz.
6. De overheid moet (provinciaal of gemeentelijk) een klein te verwaarlozen bedrag (voor de schrijvers echter

zeer belangrijk) over hebben voor de deze kern van cultuur.521

Verschillende van deze speerpunten komen we nog tegen in de strijd voor de ‘modersproake’.

Bij het thema Twente en zijn boeren werd ingegaan op de gevolgen van de grote en snelle
ontwikkelingen op het platteland na de grote landbouwcrisis van 1880. Er werd door Ir. E.
Elderink uit Rossum, leraar aan de RK landbouwwinterschool te Oldenzaal, gewezen op de
economische factoren en de invloed ervan op de innerlijke gesteldheid van de plattelands-
bevolking, die steeds meer haar eigen manier van leven verloor en de stadse cultuur probeerde
na te volgen. Het onderwijs zou daar een dam tegen moeten opwerpen. Omdat het hier een
algemeen Nederlands, West-Europees vraagstuk betreft over de modernisering van het plat-
teland, dat slechts zijdelings raakvakken vertoont met de Twentse streekcultuur, gaan we ver-
der op dit thema niet in.
De middag werd er in ’n Breuierd, de door Jans gerestaureerde boerenherberg tussen Hengelo
en Enschede, een algemene vergadering gehouden. Jans schetste nog eens het belang van de
Twentedag  en wees erop dat de ontvangst door het gemeentebestuur van Enschede duidelijk
maakte dat het regionalistisch streven nu echt iets begon voor te stellen. Hij betoogde:

Wij zijn als regionalisten bezig een culturele bijdrage te leveren in het landelijk geheel. Wij bungelen er niet bij
aan in een streek, die met krantenpapier dichtgeplakt is. De cultuur van een land is die van de som der gewesten.

                                                
520 Ibidem.
521 Ibidem.
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Het is niet toevallig, dat het regionalisme in Twente opbloeit. Twente heeft een sterke binding aan het verleden,
toen er hier een eigen cultuur  heerste. Door de snelle industrialisatie is veel in gevaar en is veel beschadigd. Wij
willen de Twenten bewust maken van hun wezen en kunnen in het verleden, maar ook in het heden. De nieuwe
cultuur van Twente zal even boeiend zijn als die van het verleden is geweest, want cultuur is het vermogen, alle
levensdaden te adelen vanuit een geestelijk bezit.522

Jans gaf als voorzitter hier als het ware nog eens antwoord op de opmerking eerder die dag
door burgemeester Van Veen gemaakt, dat het regionalisme steeds meer sympathie verwor-
ven had, al had het ook wel sympathie verspeeld. De burgervader doelde op een “hier en daar
opduikend apartheidsstreven […] dat ertoe zou leiden, dat de bewoners van een Nederlands
gewest zich niet langer in de eerste plaats Nederlander zouden voelen.” Toen aanstonds al had
Jans allerlei karikaturen die er van het regionalisme bestonden verworpen. Hij zette meteen de
doelstelling van het AVT nog eens uiteen: “Wij willen Twente geen cultureel voogdijkind van
Holland doen zijn, maar het in cultureel opzicht een eigen gezicht hergeven, omdat wij van
mening zijn, dat de Nederlandse cultuur niet kan bloeien, wanneer niet elk gewest een eigen
bijdrage levert”.523 Daarmee was onmiskenbaar duidelijk gemaakt dat  apartheidsstreven niet
thuishoorde in de denktrant van de AVT.

Buter gaf, als secretaris, een verslag over de afgelopen drie jaren. De bestuursreorganisatie
was, zo meldde de uitnodigingsbrief, nog in volle gang.524 Het hoofdbestuur achtte het daarom
in dit stadium verstandig dat de vijf zittende bestuursleden aanbleven, om de continuïteit te
handhaven. De voorzittersfunctie werd vacant verklaard, Jans werd vice-voorzitter, en drie
nieuwe bestuursleden werden toegevoegd.525Verder werd besloten voortaan drie huishoudelij-
ke vergaderingen in het jaar te plannen, de eerste in september - tevens Twentedag -, een
wintervergadering met een algemeen cultureel karakter en een voorjaarsvergadering ter gele-
genheid van de jaarlijkse folkloredag van de stichting Twents Volksleven (zie p. 105). Na de
algemene vergadering reisde men per TET-bus naar de leeszaal waar de Enschedese wethou-
der van onderwijs en cultuur de tentoonstelling ‘Twente zwart op wit’ opende. De feestavond
die erop volgde werd afgesloten met een in het Twents gehouden pleidooi door Jan Willem
Samberg uit Delden om de waarden van het regionale leven, zoals die lagen besloten in de
‘noaberschop’,  te handhaven en hoog te houden. De leiding van de vereniging prees zich ge-
lukkig met deze zo geslaagde dag, die ook in de regionale pers in welwillende woorden ver-
slagen werd. TUB prees vooral ook de realistische toon van de sprekers:

Er zijn vele plannen en uitingen van het regionalisme besproken. Daarbij heeft men zich onthouden van hoog-
dravende idealen. In alle bescheidenheid, doch ook in alle beslistheid wil men er naar streven om de culturele
zelfstandigheid van Twente te bevorderen en in alle nuchterheid aan te knopen bij de algemeen aanvaarde, niet
van boven opgelegde, levensstijl, die in het gedrang is geraakt doch niet verloren is gegaan. Dat betekent niet,
dat men wil blijven staan bij het verleden. Het werkterrein ligt ook in het heden. Het is een gelukkig verschijnsel,
dat de Twentse regionalisten de gedachte aan iedere kwalijke soort van apartheid van meet af hebben verbannen.
Het gevoel, waar men dient te staan, dat soms wel eens leidt tot te grote bescheidenheid of teruggetrokkenheid,
doet prettig aan. Het geeft de waarborg, dat het Twentse regionalisme niet een karikatuur wordt. De eerste wer-
kelijke stap tot vormgeving aan het gewestelijk streven is thans gezet. We zijn benieuwd waarheen zij leidt.526  

In 1952 ging van Buursink een actie uit om streekgenoten die hun Twent-zijn nog te veel voor
zich zelf hielden bijeen te brengen om samen te komen tot een, wat hij noemde ‘Twents Ge-
sprek’. Buursink was er door een initiatief van particulieren van overtuigd geraakt dat er vele
                                                
522 Ibidem.
523 Ibidem.
524 Brief, 6-10-1952 (arch. VDI).
525 Dr. G. Bartelink, Z.O. Broek Roelofs die tot dan toe administrateur van de vereniging was en G.H.

Hesselink.
526 TUB 20-10-1952.
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Tukkers waren, buiten het verband van de zich reorganiserende AVT, die liefde hadden voor
hun geboortestreek en de cultuur ervan ook wilden uitdragen.527 Ook buiten de AVT om kon
men goed over streekeigen zaken praten: “Vooronderstelt een georganiseerd optreden in de
A.V.T. de aanwezigheid van een Twentse geest, en Twentse levensstijl, in een Twents ge-
sprek, buiten organisatorisch verband kan men onpartijdiger de mensen bij elkaar brengen.”
De samenkomst zou worden gehouden 27 en 28 september 1952 op Kampeercentrum
‘Twente’ in de Rutbeek. Indien in een onpartijdig gesprek bovenstaande veronderstellingen
ook bleken te leven dan kon men spreken van een Twents streven. En als dat steven uitgroei-
de tot een beweging, hoe zou  men dan vorm  moeten geven aan zo’n beweging? Dan kwam
de AVT weer in beeld. Uiteindelijk kwam dit Twents gesprek - men leest het tussen de regels
door - neer op een poging de AVT aan een flink aantal nieuwe leden te helpen. Dat de vereni-
ging er niet helemaal buiten stond bleek wel uit de lijst van sprekers die medewerking zouden
verlenen  tijdens die dag. G.H. Hoolt zou een voordracht houden in het Twents, Jassies zou
spreken over Twentse literatuur, Jans over landelijke bouwkunst en Gast zou een van zijn
Twentefilms vertonen. Over ‘vormgeven ener Twentse beweging’ zouden onder andere Buter
en Diemer spreken. Allen waren ze AVT-leden. De belangstelling bleek groot te zijn, de data
niet passend, de vorm van een weekend evenmin. Buursink besloot het gesprek later te laten
plaatsvinden. Van het initiatief is niets meer vernomen. Weer een geval van te veel hooi op de
vork.

5.1.1.2 ‘Grappen’ en commotie

Het opkomende regionalisme was ook niet iedereen uit het hart gegrepen. Anonieme brief-
schrijvers spuiden soms in humoristisch bedoelde, maar flauw uitgevallen brieven hun gram-
schap. Als voorbeeld volgen hier twee van dergelijke blijken van misprijzen:

De Wacht aan de Dinkel.

Waarom, zo heeft Kantlijnman zich al vaak afgevraagd, waarom heeft Twente geen nationale beweging? Fries-
land heeft er wél een. In Friesland zijn demonstraties. Daar eten de jongeren in het openbaar demonstratief
soep’nbrei, omdat het een n a t i o n a a l  gerecht is. Daar denken ze er hard over om nu maar eens de Negara
Friesland uit te roepen en de hele zaak verder aan de Veiligheidsraad over te laten. Waarom hier niet? Slaapt dan
het volk van Twente? Zijn er dan geen midwinterhoorns meer in dit land, om het volk mee wakker te roepen?
Het is nog maar een begin, maar eindelijk schijnt het er dan toch van te komen. Eindelijk zal Twente ook pal
gaan staan. Wij zullen elkaar nu treffen op een landdag, om daar een Twents gesprek te voeren. Daar zullen we
elkaar de Twentse groet brengen. Ge kent hem nog niet, onze Twentse groet? Breng dan de rechterwijsvinger
omhoog en beweeg deze van  rechts naar links.  Dat betekent: tussen Regge en Dinkel. Wij zullen over ons
volkskarakter praten, en de zeldzame Twentegenoot begroeten, die niet alleen zelf, maar wiens Vader en Moeder
eveneens in Twente zijn geboren. En de Twentse beeldende kunst zal ons worden getoond. Onze Twentse Rodin
en Rembrandt, en niet te vergeten de primitieven, waarmee de schuttingen zo heerlijk zijn verlucht. Zo worden
wij dan rijp voor een Twentse beweging. De Leiders van de Beweging staan al klaar, en zij zullen ons toeroepen:
Stoot Twente omhoog in de vaart van het regionalisme, zo hoog als de kloot van de klootschieter vliegt! Twente
moet weer een vrij land zijn, waar het volk in vrede zijn krentenwegge kan eten. Als ze er in Den Haag niets van
horen willen, dan trekken we er naar toe met z’n allen. De stormkips op, de rijen gesloten. Aan alle deuren zullen
wij onze roep laten weerklinken: “Allo Jannoa!” Wis en waarachtig, en fier zullen wij de Driekusman dansen op
                                                
527 HVV 20-9-1952: Particulier initiatief, door twee ‘rasechte Enschedeërs’, had in de  nabijheid van de

buurtschap Rutbeek  in de onmiddellijke nabijheid van het prachtige  natuurreservaat het Buurser Zand,
een kampeercentrum ingericht. Het streven van de  initiatiefnemers was niet alleen  hun gasten comfort
en  gezelligheid te bezorgen, maar ook  hen kennis te laten maken met het Twentse landschap, hen in-
zicht te doen  krijgen van de  streekhistorie, de Twentse verhoudingen en ‘hen bovenal de Twentse
geest te doen ervaren.’
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het Binnenhof. We willen ons door een Twentse gedachte laten bezielen. Het volk zal weten welk een machtig
brein er onder de knipmuts schuilt. De jeugd zal de midwinterhoorn weer blazen, en het hoogzomerjoelen in ere
herstellen, en het boeskoolbeuken, en het najaarsdrentelen, en al die andere mooie gebruiken. Want Twente gaat
ons boven alles. Ontwaak, Twentegenoten, houdt het Paasvuur brandende. Met de Hoksebarge voorwaarts, de
rijen dicht gesloten.
                                                                                             J.K.Buisman.

Men merke de twee verborgen verwijzingen naar het Horst Wessellied op. Een ander voor-
beeld, in neptwents:

De weledelgestrenge heer J.B.Vlam boergemeister van de goegemeente Goor,
Weledelgestrenge Edelagbare,
                                                                    Leiden, de 3de van de zomermoand adresse noe:
                                                                                 Dorpsstraat 71 Vaassen
Zoas ie dat in oew eigen vrieje tied mit oew kameroadjes elken Zoaterdag ok doet, zo, Edelagbare, speult wie
mit ons gezelschop van Overiesselse Studenten sinds joar en dag (en nacht) het alolde Overiesselse spul: “kloot-
schieten”. Mar noe, weledel estrenge, bint dr muuilikheedn op-reezn, deur dat er  op onze loatste vergoadering
ruzie ekomm is. Nee, nee, nog gien oproer en ok gien zit-duin staoking, nee, mar onenigheid, boergemeister,
over de regels van t spul en de soamenstelling van de balle. Zo bint wie goan twiefeln of wie’t wel goed doet en
doarum stelt wie ons in verbinding mit de provinsie en natuurlik mit diegeen’ die , deurdat hee dr de hele tied in
zit, ons ’t best kan veurlichtn, dus mit wie anders dan mit oe Heer boergemeister?”
Ie zolt ons zeer verplichten as ie ons effn nauwkeurig de moatn van de balle ’t gewicht en de ploats van ’t lood
erin en wat over de rèègls van ’t spul wol opgeevm. Dat zol meroakels mooi van oe wèèzn en dan blief ik intussn
mit evuulens van de meeste heugachting oew dienstvoardige
G.G. Schermers Schriever heden ten doage. 528

En ondanks het oprichten van commissies, waardoor onder andere ook de meer gewone man
en vrouw bereikt zou moeten worden, kunnen we stellen dat de AVT steeds een elitebewe-
ging bleef. Ledenlijsten zijn niet bewaard gebleven, maar een eerdere onderzoeker constateer-
de:

De leden der AVT behoren […] praktisch zonder uitzondering tot de ‘hogere’ standen. De ‘hoogste’ stand, de
grote fabrikanten, hebben tot nu toe geen acte de présence gegeven, wat door de AVT hogelijks betreurd wordt
[…] Misschien niet geheel terecht, want zeker zou dit de arbeiders, die nu al geheel of praktisch niet in de AVT
vertegenwoordigd zijn, nog meer kopschuw maken […] Enkele der meest vertegenwoordigde beroepen: onder-
wijzers, leraren, juristen, enkele dominees, ambtenaren (burgemeesters), (kleine) fabrikanten, bedrijfsdirecteuren
etc. Een zeer klein aantal boeren ook al van de ‘betere’ soort, zijn aangesloten. 529

Het aantal leden moet men zich ook bescheiden voorstellen. Het lag tussen de 125 en 200. Het
liep bovendien sinds de oprichting terug en de jongere leeftijdscategorieën miste men. Ook in
Twente had de jeugd eerder oog heeft voor het nieuwe en vreemde dan voor het eigene en
vertrouwde. De aanhang kwam bovendien voornamelijk uit de steden.

Eind 1952 kwam  Diemer nogal opzienbarend en negatief in het nieuws. Op 23 december had
hij een artikel geschreven in het maandblad Het Enschedees Lyceum dat hij had helpen op-
richten en waarin hij nu Enschede een beklagenswaardige stad noemde, waar men eenvoudig
geen antenne had voor cultuur. Men miste het juiste begrip ervoor, het niveau en de instelling.
Cultuurdragers, cultuurbewusten en erudieten beschouwde men er als buitenmodel. En lieden
die ooit van elders kwamen en eens bruikbare mensen met een breed zielsregister waren, wer-
den op den duur door deze droogstoppelgeest vergiftigd. Enschede was in Diemers woorden

                                                
528 (arch.VDI).
529 Van Ulzen, 29. Daarbij zei aangetekend dat in het voorjaar van 1954 J.H. van Heek, die veel invloed

had in fabrikantenkringen, toetrad.
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“cultureel gesproken […] nog steeds niet veel meer dan een gemeente van 20.000 inwoners.”
Hij vergeleek de stad met “een eigenlijk nog heel jonge knaap, met sterke handen, veel spie-
ren, een groot hoofd […] maar een matig brein.”530 Deze opmerkingen werden hem bepaald
niet in dank afgenomen. De TC publiceerde een groot uittreksel en TUB en DvhO volgden
met fikse kritiek. Diemers stuk had blijkbaar een tedere snaar geraakt, want er volgden nog
meer krantenartikelen, stellingnames van professoren en fabrikanten, en de middenstand rea-
geerde met advertenties.531  Het werd kortom een hele “kermis”, om in de woorden van de
gewraakte te blijven, die niet voldoende besefte dat men in het gemeen méér vliegen vangt
met stroop dan met azijn.532

Op zijn best gezegd was al de negatieve publiciteit nogal ongunstig getimed. Het viel na-
melijk samen met Diemers besluit zich te profileren als regionalist in hart en nieren. Daarom
had hij het afscheidsartikel geschreven. Hij wilde zich geheel wijden aan een paar grote doe-
len waarop het regionalisme zich direct richtte: het begeleiden van de komst van de ROO en
het formuleren van wat de wetenschappelijke invulling zou moeten zijn van het werkgebied
van de vooral door de Groningse regionalisten zo fel begeerde leerstoel in de Nedersaksische
taal- en letterkunde. De uitlatingen, die in scherpte herinnerden aan die van Jans, kenmerkten
Diemer wel. Hij formuleerde vaak onnodig scherp, zijn visies op anderen waren - getuige zijn
veel later verschenen boek Eendracht & Twist (E&T) over alle gebeurtenissen in die jaren -
scherp, zuur zelfs, soms ronduit denigrerend. Ze pasten slecht bij de mentaliteit in het Oosten
waar men kritiek ánders, minder direct uit. Rakers, die later een  goede vriend van Diemer
werd, noemde hem om zijn onstuimigheid goedwillend ‘Wilde Willem’. Anderen, door Die-
mer tegen de schenen geschopt, vatten zijn ontactische uitlatingen minder goedmoedig op. Hij
bleek dat later toch ook wel te beseffen.533

De AVT besloot een werkgroep in te stellen voor de publiciteit betreffende de Twentse Be-
weging, wellicht als reactie op Diemers uitlatingen. Voorzitter van deze groep, waarvan het
bestuur voorts zou bestaan uit enkele publicisten en journalisten, werd H.A. te Riet, burge-
meester van Diepenheim. De eerste taak van deze werkgroep zou zijn het uitgeven van het
boekje Bij ons in Twenteland, dat bij de pers gereed  zou liggen.534 Het boekje heeft nimmer
het licht gezien. Wat voort soort boekje men voor de geest had is uit de nagelaten gegevens
niet meer te ontdekken. Het hoofdbestuur hield zich vervolgens bezig met de zaak van het
regionale toneel, waarvoor Buursink als contactpersoon werd aangewezen. Resultaten van
Buursinks bemoeienis met het regionale toneel zijn schrijver dezes onbekend.

5.1.1.3  Twentedag: 1953

De eerste Twentedag - succes smaakt naar méér - leidde naar een tweede. Het AVT bestuur
begon het houden van Twentedagen te zien als het begin van een nieuwe traditie. Dit keer
werd als locatie Almelo gekozen, ter gelegenheid van het totstandkomen van Almelo’s ver-
binding met het Twentekanaal. De datum was aanvankelijk gesteld op 26 september, maar
werd verplaatst  naar 17 oktober in verband met het in Nordhorn plaatsvindende Freund-
schaftstreffen, waarvoor zeker ook belangrijke Twentse regionalisten werden uitgenodigd. De

                                                
530 Diemer 1952, 23-12 Uittreksel daarvan stonden o.a. in TC 27-12-1952, DvhO en TUB 29-12-1952 De

tekst van het artikel is ook te vinden in  Diemer 1958, 484-489.
531 Diemer gaf in Dagwerk een lange en toch nog onvolledige lijst van allen die reageerden op zijn kritiek

530 noot 317.
532 Diemer, 1984, 78.
533 Ibidem, 128.
534 GOC 10-4-1953.
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gebeurtenis kreeg als toepasselijke titel mee: ‘Twente tussen gisteren en morgen’. Het pro-
gramma verschilde qua opzet niet veel van dat van het jaar tevoren. ’s Morgens de opening en
discussieronde, ’s middags een jaarvergadering en de officiële opening van een tentoonstel-
ling die het motto van de dag als titel droeg. De tentoonstelling was later nog te zien in Goor
en Enschede. In Almelo bleek er maar weinig belangstelling voor te bestaan.535 ‘s Avonds was
er een filmprogramma met hetzelfde onderwerp.

Als bijzonder punt zou de Tweede Twentedag de huldiging kennen van Jans in verband
met zijn 25-jarig jubileum als architect en cultureel pionier in Twente. De TC noemde deze
tweede Twentedag: “Een uitstekende gelegenheid om deze grote Twentse regionalist eens in
de bloemetjes te zetten, hem te huldigen en openlijk de erkenning te betuigen, die hem van-
wege zijn onvermoeid streven om Twente zijn eigen cultureel gezicht terug te geven, toe-
komt”.536  De erkenning in ruime kring bleek door onder andere de aanwezigheid van de
Commissaris der Koningin en een keur van prominente sprekers.537  De huldiging vond plaats
in de kantine van de N.V. Katoenmij. Waarnemend voorzitter Buursink  hield onder de titel
‘Perspectieven van een Twents streven’ een opvallende toespraak. Van de gelegenheid ge-
bruik makend nu eens veel niet-Tukkers te kunnen toespreken, die waren afgekomen op de
huldiging van Jans, zette hij de achtergronden van het Twentse streven uiteen. Merkwaardig
genoeg distantieerde hij zich - als tweede voorzitter van de AVT nota bene -  van het begrip-
penpaar ‘regionalisme’ en ‘cultuur’, bevreesd zijnde voor grote woorden, “die maar al te
lichtvaardig gemeenplaatsen worden en dan wanbegrip op wanbegrip stapelen.”538 Zijn rede
was wel heel gematigd van toon: “Geluiden als ‘Twente los van Overijssel’ of ‘Twente los
van Nederland’ zult ge hier niet te horen krijgen. Vanmiddag niet en nooit!”539

De eerste uitroep, over de tweede willen we niet eens spreken, zal de redactie van De Mars
(zie p. 146) als muziek in de oren hebben geklonken. Het maandblad schreef dan ook:

Als verdere punten die blijk geven van de realiteitszin mogen genoemd worden de uitdrukkelijke verklaring dat
een gezond Twents streven niet gekoppeld zal worden aan programmapunten die daarvan een caricatuur zouden
maken. Zo leven er geen verlangens naar een eigen officiële taal, alhoewel we hartstochtelijke voorstanders zijn
van het in leven houden van onze eigen streektaal.540

Men wilde van Twente geen staat in de staat maken en men wilde in zijn regionale streven
ook niet zover gaan als andere regionalisten. Gebeurtenissen zoals ze zich kort daarvoor in
Friesland hadden voorgedaan, zouden hier nimmer moeten voorkomen. Voor een volledig
overzicht van de gebeurtenissen te Leeuwarden op ‘Kneppelfreed’ (knuppelvrijdag), want
daar gaat het om,  vrijdag 16 november 1951 verwijs ik naar de brochure De Friese Kwestie
(Laverman 1951).541 Buursink deed hier wel heel erg zijn best om met zijn toespraak voor het
front van de Overijsselse bestuurders in de smaak te vallen. Hij week met die visie, die hij
                                                
535 Mededelingen AVT, jan 1954, 7.
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537 DM 1955, 216.
538 Ibidem, 248.
539 Ibidem.
540 Ibidem.
541 De ontwikkeling naar het meer gebruiken van het Fries - al ingezet voor de Tweede Wereldoorlog -

ging na 1945 versneld door. Zoals vele emancipatiebewegingen riep ook de strijd voor het Fries zijn te-
genkrachten op. Bij een aantal leden van de rechtelijke macht in Friesland leefden grote bezwaren tegen
het Fries. Dat was vooral bij kantonrechter Wolthers uit Heerenveen het geval. In 1951 weigerde hij een
Lemster dierenarts, die Fries sprak, te verstaan. Urenlang werd er vergeefs op een tolk gewacht. De
schrijver Fedde Schurer bliksemde daartegen in een hoofdredactioneel artikel in de Heerenveense Koe-
rier. Hij moest zich dientengevolge verantwoorden voor belediging van de Kantonrechter. Dat proces,
op 16 november 1951 leidde tot een opstootje op het Leeuwarder Zaailand (het plein voor het Gerechts-
hof) dat onder de naam ‘Kneppelfreed’ bekend zou worden.
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uitdrukkelijk een persoonlijke noemde, duidelijk af van de door Kolenbrander en Jans gepro-
pageerde lijn. Al leek ook  Jans er in zijn  antwoord geheel op aan te sluiten: “Wij zijn gema-
tigd, ook in ons regionale streven”.542

Het heeft er alle schijn van dat Buursink, door Jans overschaduwd en - zoals we nog zullen
zien - door Buter initiatieven afgesnoept, zich bij de autoriteiten als redelijk alternatief een
stem wilde verschaffen. Uit de ‘formidabele lijst’ van personen die namens instanties en vere-
nigingen zitting  namen in het huldigingcomité werd duidelijk dat Jans’ werk door zeer velen
werd gewaardeerd in ruime kring. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit het feit dat zelfs de Leeu-
warder Courant (LC) het jubileum een flink artikel met foto waard achtte.543 Tegenover de
pers verklaarde Jans nog eens: “Wij zien de Nederlandse cultuur als de som van de culturele
bemoeiingen der gewesten. Het ligt aan de leidende figuren de ontplooiing van de gewestelij-
ke cultuur mogelijk te maken. Wij groeien dan naar een rijke Nederlandse cultuur, rijker dan
hetgeen ‘Holland’ ons thans kan bieden.”544 Om zijn verhouding tegenover het zich als mo-
dern aandoende nieuwe te schetsen, parafraseerde hij de woorden van de pastoor van Lattrop
die eens tegen hem gezegd zou hebben: “A’j de veuroetgaank zo lange meugelik teagn hoald,
dan geet t nog harre genog.”545 Het jubileumgeschenk bestond uit een fonds waarin gelden
bijeen werden gebracht om de architect te zijner tijd in de gelegenheid te stellen om de resul-
taten van zijn jarenlange onderzoek en documentatie op het gebied van de landelijke bouw-
kunst in Oost-Nederland te kunnen publiceren. Binnen enkele dagen was er 5500 gulden in
het fonds gestort.546 Het fonds ging op 16 augustus over in de ‘Jan Jans Stichting Documenta-
tiecentrum van Oost-Nederlandse bouwkunst’. Het lag in de bedoeling om, zo mogelijk al in
1956, te komen tot een eerste deel van wat een standaarduitgave moest worden. Het zou han-
delen over geveltekens. De financiële hulp die Jans als cadeau  ontving keerde  zo in de vorm
van een standaardwerk over de landelijke bouwkunst, “waarom vele andere streken van ons
land ons zullen benijden”, als een geschenk aan Twente terug, aldus Buter in de AVT-
geschriften.547 De dichter Legtenberg vereerde de jubilaris met een Twents gedicht, evenals
Johanna van Buren. De Twentedag werd in de pers gunstig beschreven. Ook HVV berichtte
positief, al sloot het aan de Twentedag gewijde artikel merkwaardig af: “Als de Twentse Be-
weging er ook op den duur in slaagt de extremisten buiten de deur te houden, dan zal de Al-
gemene Vereniging Twente stellig een progressieve kracht kunnen worden”.548 Ondertussen
maakte men op geen enkele manier duidelijk wie dan toch die extremisten waren of waar die
zich ophielden. De eerste voorzitter van de Jansstichting werd mr. J.M. Ravesloot, burge-
meester van Almelo. Buursink werd secretaris. Door het houden van lezingen en het vertonen
van films wilde de  stichting zoveel mogelijk mensen de ogen openen voor het schone en ei-
gene van de streek en daardoor de culturele vervlakking stoppen. Daarmee lagen haar doel-
stellingen in het verlengde van de bezigheden van de AVT.

5.1.1.4  Conflict Buter - Buursink

Achter de schermen van diezelfde AVT liep blijkbaar niet alles op rolletjes. Uit een brief van
Buter ‘Aan de afdelingen, Twentse kringen en verenigingen en individuele leden’ van 6 okto-
ber 1953 blijkt dat de organisatorische problemen het bestuur lelijk boven het hoofd begonnen
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te groeien. Het verenigingswerk verkeerde nog in statu nascendi, liet Buter de aangeschreve-
nen weten. En: “nog te weinig kon in het afgelopen jaar orde op organisatorische zaken ge-
steld worden.” Mede debet aan die situatie was het vertrek van de organisatiesecretaris Broek
Roelofs, in verband met huiselijke omstandigheden en drukke werkzaamheden. De secretaris,
Buter dus, had bovendien de handen vol gehad aan de voorbereiding van de Twentedag. De
inning van de contributiegelden bleek ook nog steeds moeizaam te gaan.549 Desalniettemin
lanceerde Buter een nieuw initiatief. In een brief aan Jans en Buursink van 30 augustus 1953
stelde hij voor te komen tot wat hij noemde een ‘Twenteland-archief’. Dat zou een archief
moeten worden dat zich bezighield met het heden en jongste verleden om op één centraal punt
een overzicht te verkrijgen van hetgeen aan Twentse en Oost-Gelderse archivalia bij diverse
instellingen aanwezig was. Hij wilde naast  zijn eigen privé-archief gebruiken a. verenigings-
archief AVT,  b. de archieven van andere organisaties (textielgeschiedenis), c. losse acties
(TPO), d. andere verwervingen (schenkingen van particulieren, “ik denk aan de mogelijkheid
een archief als van Van Coeverden op deze wijze veilig te stellen voor de toekomst”).550

Waarom, want daar zou het toch praktisch op neer komen, Buter op deze wijze zijn archief tot
een openbaar archief  wilde maken, gaf hij aan met een drietal redenen: 1. de verwerving van
stukken zou zo gemakkelijker zijn, 2. de exploitatie evenzo en 3. zou het weer een nieuw punt
van activiteit zijn van de AVT. “Ik hoef niet te zeggen,” zo besloot hij zijn brief, dat dit past
in het streven naar een oostelijk cultuurcentrum (Twentse Akademie) zonder daarop teveel
vooruit te lopen.”551

Buursinks reactie was ronduit teleurstellend voor Buter. Buursink wees in een brief, waar-
van hij een kopie zond aan Jans, de archiefplannen af. Hij noemde weliswaar het initiatief
prijzenswaardig genoeg, maar de AVT functioneerde niet goed. Hij paste ervoor nog meer
werk op zich te nemen. In zijn brief gebruikte Buursink scherpe bewoordingen. Hij noemde
de AVT ‘een opgewarmd lijk’, het werk voor de vereniging nog te zeer ‘een onderonsje’. Hij
vreesde dat Buters idee dat karakter nog eens zou versterken. Buursink vond dat het archiefi-
dee van een te verstrekkende betekenis was om over te laten aan dilettanten:

Hier moeten ingeschakeld worden instellingen en evtl. ondernemingen, die tot een gezamenlijk initiatief komen.
Er moeten personen voor geïnteresseerd worden, die meer betekenis en invloed hebben dan wij. Het werk ligt op
het terrein van oudheidkamers, leeszalen, historische genootschappen, eventueel officiële instanties. Dan kan er
ook geld voor komen, maar niet als Jan, Piet of Klaas er zo maar mee beginnen. 552

Buter, zo was eigenlijk zijn verwijt, stapelde het ene initiatief op het andere, zonder zich veel
te bekommeren om de organisatie of wat er verder mee gebeurde. “Op die manier”, zo stelde
Buursink, “krijgen we alleen maar ontevreden mensen”.553 Al op 4 september schreef Buter
terug. De toon werd onvriendelijker. Buter schreef dat hij zich steeds meer over Buursink
begon te verbazen en te ergeren. Hij nam hem bovendien de scherpe toon in zijn brief van 3
september kwalijk. In het bijzonder trof hem de benaming ‘opgewarmd lijk’ pijnlijk. Voor
zover er wat aan de organisatie haperde, probeerde hij de bal terug te kaatsen door Buursink
er op te wijzen dat die, in zijn kwaliteit als penningmeester, een jaar na de reorganisatie nog
geen contributie geïnd had. Buursink vergat dat bepaalde zaken wel goed liepen zoals bij-
voorbeeld de werkgroep textielgeschiedenis. Hij verweet Buursink gemakzucht: “Je voelt je
blijkbaar slechts geroepen om een rol te spelen, waar succes bij voorbaat verzekerd is en
moeilijkheden niet verwacht hoeven te worden. Het veroveren van kastanjes laat je op die
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manier toch wel erg aan anderen over!”554 Buter bleek bovendien nogal in zijn wiek geschoten
door de benaming Jan, Piet of Klaas, waar hij (Buter) blijkbaar ook onder viel. Hij schreef
Buursink dat hij moeilijk te bereiken was, traag reageerde en “achteraf spaken tussen de wie-
len steekt van de door mij bestuurde machine”. In een andere brief van dezelfde datum aan
Buursink en Jans, schreef Buter dat het juist zijn idee was om zich te beperken in zijn werk-
zaamheden door dat te doen waarin hij het beste was, “wil me tenslotte de hele zaak niet bo-
ven het hoofd groeien”.555 Buter beklaagde zich erover dat hij van vele organisaties telkens het
tijdrovende secretariaatswerk toegeschoven kreeg. Hij wilde graag van de documentatie van
alle werk van de AVT de centrale man zijn. Op die manier hield de AVT de vinger in de pap.
Principieel vond hij dat bovendien het regionalisme en de activiteiten daaromtrent van onde-
ren moesten groeien. Een knipselarchief bijhouden hoefde niet veel geld te kosten. Antwoor-
dend op de, bijna als beledigend ervaren termen van Buursink merkte hij in dat verband op:
“Elk goed cultureel initiatief is door ‘Jan, Piet of Klaas’ in het klein begonnen en is later uit-
gegroeid en dan vaak officieel gesteund”.556 Buter zag de AVT-groep als een Gideonsbende,
die door van zich te doen spreken, belangrijker voor de Twentse cultuur was dan de ‘Oud-
heidkamer-goliathen’.

De controverse was nog niet voorbij. Buursink zond op 8 september 1953 een brief aan
Buter terug waarin hij in 27 punten diens mening bestreed en hem bovendien allerlei zaken
verweet. Als Buter het werk niet aankon had hij datzelfde werk niet moeten ambiëren (punt
2), Buter zou teveel de AVT-zienswijze met de Buter-denkwijze verwarren (punt 3), Buursink
had geen contributie geïnd, omdat Buter hem geen ledenlijst had toegezonden, zoals beloofd
(punt 13), de werkgroep textiel zou nauwelijks vallen onder de AVT, stond er los van ( punt
15), Buter had dat Bijbelgedeelte over Gideon niet goed begrepen, hij verweet  hem en pas-
sant dat hij een heiden was (punt 17). Bij punt 18 verweet hij Buter afgodendienst aan het
regionalisme: “Mijn regionalisme is me geen godsdienst bij gebrek aan een betere! Mijn regi-
onalisme is een hulpstuk om de weg van Gideon te kunnen volgen, als ik daartoe nog eens
ooit geroepen zou worden. […] Mijn regionalisme is niet de ladder waaraan ik me optrek”.
Tenslotte punt 27. In dit laatste punt schemert iets door van een competentiestrijd: “Twente is
de A.V.T., de machinist ben jij. Daaraan gaat net precies het levende regionalisme kapot als je
en zodra je de organisatie geperfectioneerd hebt. En of jij nu die machinist bent of ik of wij
samen met Jans, daar gaat het niet om. Ik heb geen organisatie nodig om me te laten gelden.”
De brief werd ondertekend met “Sans rancune de tout! De koompelmeanten!”557  Eindelijk een
woord in het Twents van deze regionalisten.

Buursink was nog niet uitgeschreven. Op 9 september volgde weer een brief. Dit keer was
de aanhef  “Beste Adri” en niet meer, zoals in de brief van de dag ervoor “De Heer A. Buter”.
Toch toonde schrijver zich ook in deze brief niet zeer toeschietelijk. Wederom noemde hij de
AVT een ‘opgewarmd lijk’. “Na de vorige goed geslaagde Twentedag is er niets gebeurd
waarvoor de leden een rijksdaalder over moeten hebben.”558 Ook nu weer klonk iets door van
rivaliteit. Buursink zou wel iets voelen voor een organisatie van streektaalauteurs, “maar wat
zal ik als jij me ook dat initiatief afpikt?” De geadresseerde begreep deze opmerking niet en
schreef een groot vraagteken in de kantlijn.559 Buters fout zou zijn grenzeloze eerzucht zijn:“je
hebt je eigen gefokte vereniginkjes nodig om die eerzucht te bevredigen. Dat is wat er veel

                                                
554 Brief Buter aan Buursink, 4-9-1953 (arch. Buter).
555 Brief Buter aan Buursink en Jans, 3-9-1953 (arch. Buter).
556 Ibidem.
557 Brief Buter aan Buursink, 8-9-1953 (arch. Buter).
558 Brief Buursink aan Buter, 9-9-1953 (arch. Buter).
559 Ibidem.
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van de AVT afzijdig doet blijven.”560 De redacteur van HVV die de Tweede Twentedag ver-
sloeg meende dat de AVT op een tweesprong stond tussen de keus voor of het verwerpen van
een duidelijke doelomschrijving. Buter sloeg die zienswijze af, maar hij haalde met kennelijke
graagte een stuk uit het artikel aan in de AVT-verslagen dat zijn visie als de juiste voorstelde
en dat tegelijkertijd Buursink in de hoek zette als een onpraktische dromer. De journalist be-
luisterde in de woorden van Buursink de wens om te komen tot een kleine, selecte groep van
Twentse intellectuelen en semi-intellectuelen die in onderonsjes op hoog en nogal wazig ni-
veau problemen bespraken. Hij schreef verder: “De probleemstelling van de secretaris van de
A.V.T., is aanzienlijk reëler. Hij wenst, dat van de A.V.T. een vruchtbare werking uitgaat”.
Buter zou een pleidooi hebben gehouden in zijn inleiding voor een planmatige, regionale
cultuurpolitiek en een centrum dat in dat opzicht moest coördineren. Buters pleidooi zou niet
alleen sympathie, maar ook actieve steun moeten verwerven. “Alleen langs die weg kan de
historisch gegroeide achterstand van Twente worden ingehaald.”561

5.1.1.5  Bakkeveen

Na drie regionalistencongressen bleek dat het regionalistische gedachtegoed zich in steeds
bredere belangstelling mocht verheugen. Er werd nagedacht over de grondslagen van deze
culturele stroming en men wilde erover leren en erover van gedachten wisselen met gelijkge-
zinden uit andere gewesten. Was er bij de eerste congressen maar een enkeling uit Twente te
bespeuren, bij het vierde, op 10 en 11 april 1953, was het hele dagelijks bestuur van de AVT
present bij het congres in de volkshogeschool te Bakkeveen. “Het is al weer een jaar of vier
geleden dat de regionalisten uit diverse delen van ons land samen kwamen op Allardsoog ter
bespreking van hun gemeenschappelijk streven. Sedert is het in verschillende gewesten - hier
meer, daar minder - gekomen tot een regionale cultuurpolitiek.” Zo stond het te lezen in de
LC.562 De conferentie wilde een voorbereiding zijn op een landelijk congres over regionale
culturele activiteit dat in september van dat jaar zou worden gehouden in Arnhem en door
Cultureel Contact werd georganiseerd. Er werden onder andere referaten gehouden door
Naarding, die opkwam voor verscheidenheid en tegen het verschijnsel eenheidsmens was, en
door Jan Jans. De laatste maakte een aantal opmerkingen over regionalisme in het algemeen
en het Twentse streven in het bijzonder. Hij noemde, in een toespraak die humoristisch, maar
ook vrij scherp genoemd is, kort de industrialisatie van zijn streek die de streekcultuur on-
dermijnd had. Fabrieken noemde hij bij die gelegenheid de slechtst mogelijke opvoedingsin-
stituten.563 De moeilijke taak voor de regionalisten was, om de mens tot een eigen stijl te
brengen op elk levensgebied. Jans maakte gewag van een gebrek aan zelfvertrouwen  in de
randgebieden, ook in Twente, een soort minderwaardigheidscomplex dat bij velen leefde. Hij
betoogde dat de cultuur van Nederland niet bij het Stedelijk Museum te Amsterdam werd ge-
maakt, “al probeert men ons dat wijs te maken”.564 Hij wees op het grote belang van een cultu-
reel kader en hij noemde in dit verband de  AVT, die een soort culturele Gideonsbende moest
zijn. Dat er bij goed beleid en eendrachtige samen-werking wat bereikt kon worden bewees,
volgens hem, de actie voor de radio-omroep Oost die in korte tijd 30.000 handtekeningen bij
elkaar wist te krijgen.
Na de referaten gingen de congressisten uiteen in groepjes om over radio, pers, beeldende
kunst, lectuur en toneel te praten met betrekking tot de regionale culturen. De tweede con-

                                                
560 Ibidem.
561 HVV 19-11-1953.
562 LC 10-4-1953.
563 FD 10-4-1953.
564 LC 10-4-1953.
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gresdag spraken ze over de rol van de gemeenten in een regionale cultuurpolitiek. Van der
Wielen opende die dag. Hij  constateerde dat men in een tijd leefde van grote veranderingen
en dat de oudere vormen van samenlevingen hun tijd hadden gehad. Kleurige culturen als die
van Staphorst stonden op het punt van verdwijnen, technische vooruitgang en de vestiging
van grootindustrie brachten schokken teweeg. Hij wees de lokale overheid op haar taak voor
de gemeenschap. Voor een goede karakter- en stijlvorming was op de eerste plaats een zekere
stabiliteit van de bevolking nodig. In bepaalde gevallen zou de overheid de migratie dan ook
moeten afremmen, bijvoorbeeld door afschaffing van de classificatie die het wonen in de stad
en uiteindelijk in de randstad Holland begeerlijk maakte en door belemmering van emigratie
in die gevallen waar het initiatief van bepaalde emigranten in de streek nuttig emplooi kon
vinden. Voor een goede culturele zorg was ook een vernieuwing van het onderwijs noodzake-
lijk. Dat zou zich moeten instellen op het karakter van een streek, waarbij heemkundige be-
schrijvingen onmisbaar waren. Onder andere op die manier zou de binding en de structuur
van de streken en gemeenschappen, die door de moderne ontwikkeling teloorgingen, hersteld
kunnen  worden.

“Hier meer, daar minder”, zo schreef een regionale courant “was men tot een regionale cul-
tuurpolitiek gekomen”.565 Het “daar minder” was op de Twentse situatie van toepassing, on-
danks de ad hoc medewerking van sommige gemeentes bij verschillende manifestaties. In
Groningen had de zorg voor het cultureel eigene al meer tastbare resultaten opgeleverd. De
Groninger Staten, die in 1918 nog een subsidieaanvraag van fl 1500,- voor de productiekosten
van Ter Laans Nieuw Groninger Woordenboek afwezen, kwamen in 1953 zelf met een voor-
stel de herdruk van dit boek met fl 15.000,- te subsidiëren Dat getuigde van een verandering
in de geestesgesteldheid van de provinciale overheid in het Noorden.566 En toch, ook daar ging
het langzaam en moeizaam, ondanks de 13.000 leden die de Algemene Vereniging Groningen
telde.567 Ter Laan voorzitter - voor de vijfentwintigste keer - van de Groninger Dagen hield
zijn gehoor voor: “Freizen binnen ons wied veur”.568

5.1.1.6  AVT vijf jaar. Grote woorden

In 1954 bestond de AVT vijf jaar. In de convocatie voor de voorjaarsvergadering te Delden,
die in de plaats kwam van de wintervergadering, werd wat bereikt was in de afgelopen tijd
“niet gering” genoemd.569 Het belangrijkste was dat de regionalistische gedachte breed was
uitgedragen en voor velen in Twente een levende werkelijkheid was geworden. Concrete
winstpunten heetten de gehouden Twentedagen van 1952 en 1953 en voorts het feit dat de
regionale omroep klaar leek te staan de uitzendingen te beginnen. De werkzaamheden van de
werkgroep textielgeschiedenis werden in de rondzendbrief evenzeer als prestaties van de ver-
eniging voorgesteld. Aan de debetzijde stonden nog steeds de problemen rond de organisato-
rische uitbouw. Dezelfde brief meldde het aftreden van Buter als secretaris, wegens andere
werkzaamheden (archivaris op Twents regionaal gebied), een wat royale omschrijving. Buter
hield voor zichzelf een knipselarchief bij. G. Vloedbeld jr. zou zijn plaats innemen. De veran-
deringen hingen samen met de invoering van nieuwe statuten in het jaar 1954. De goede op-

                                                
565 Ibidem.
566 LC 16-9-1953.
567 De Algemene Vereniging Groningen telde duizenden leden, verdeeld over 65 afdelingen waarvan - en

dat baarde zorg - maar één in de provincie zelf.
568 LC 16-9-1953.
569 Voorlopige mededeling, 24-4-1954. Die vergadering kon door ‘allerlei omstandigheden’ geen doorgang

vinden (arch. Buter).
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merker bespeurt daarin dat het aspiratieniveau door de weerbarstige omstandigheden beschei-
dener geformuleerd was. De uitvoerige omschrijvingen ontbraken. Men beperkte zich tot de
volgende abstractie “De A.V.T. heeft ten doel: het Twentse streekeigene waar mogelijk bewa-
ren en te bevorderen en werkzaam te zijn voor de Twentse culturele belangen. In het alge-
meen zal gestreefd worden naar een levensstijl, welke in overeenstemming wordt geacht met
de eigen aard van het Twentse land en volk”.570 Dit doel was te bereiken door: “bestudering
van alle aspecten van de Twentse volksaard; het geven van voorlichting en het stimuleren van
een goed begrip en de kennis van het Twentse streekeigene”. Daarbij was onder andere nodig
“het in stand houden van een orgaan, waarin de vorderingen der studiën periodiek worden
vastgelegd en het stichten van een ‘Regionaal Archief Oost’”. Waar de ontwerpstatuten van
1949 nog uitgingen van het zelf als AVT ter hand nemen van de ‘cultuurvorming’, spraken
die van 1954 over een stimulerende en coördinerende functie op cultureel gebied; een veel
minder arbeidsintensieve insteek.

Tijdens de Deldense vergadering hield Jans in zijn kwaliteit als voorzitter een rede die
nogal opzien baarde. Het regionalisme moest, volgens hem, niet alleen behoudend maar ook
revolutionair zijn. Het gaat om het leveren van een bijdrage aan de toekomstige cultuur, die
geen eenheidscultuur mag zijn. Het landseigene moest behouden blijven. Het gaat niet om het
behoud van een molentje en een huisje hier en daar, maar om het behoud van de persoonlijk-
heid der mensen, die zich het beste zou kunnen ontwikkelen in hun vertrouwde omgeving.
Jans sprak in algemene zin over de achterstelling van Twentenaren ten opzichte van de wes-
terlingen, of  ‘Hollanders’ in Twente. Teveel lijkt Twente op ‘cultureel bezet gebied’ doordat
een kleine groep van elders gekomen leiders vele sleutelposities bezet en cultuuridealen na-
streeft, die hij typeerde als ‘grote stad spelen’. Helaas waren er, volgens hem, vele Twente-
naren, die bang waren niet voor vol aangezien te worden als ze hieraan niet meededen. Hij
betitelde dezulken als streekverraders. ‘Cultureel bezet gebied’ en ‘streekverraders’.571 De
woorden hadden zorgvuldiger gekozen kunnen worden, amper tien jaar na de Tweede We-
reldoorlog.  Ze moesten bij velen wel in het verkeerde keelgat schieten. Dat gebeurde dan
ook. In het julinummer van De Mars werd  Jans op zijn toespraak aangevallen.572 De ge-
wraakte uitspraken waren danig uit hun verband gerukt en men stelde dat Jans tegen elke in-
vloed van niet-Tukkers in Twente was. In een nogal kinderachtig betoog somde men enige
zaken op die niet in Twente waren uitgevonden en waarvan toch iedereen in Twente maar
mooi profijt had, zoals bijvoorbeeld groene zeep. En het maandblad stelde dat het Twentse
volk zonder mensen van buiten “een slag mensen gebleven (was) dat verkommerd en verpau-
perd en versmeerd was.” Ook in de dagbladpers kwam het tot onvriendelijkheden.573

Op de diezelfde voorjaarsvergadering in de Twentse herberg In den Weijenborg te Delden
trad Hendrik Entjes voor het eerst prominent naar voren. Hij sprak over de verhouding
Twents en Nederlands. Entjes deed uit de doeken waarom hij, kort daarvoor, op een door de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam gehouden symposion
principieel een plaats voor het dialect opeiste, naast het Nederlands.574 Hij had het op dat sym-
posion, dat door vele taalgeleerden en leraren uit Nederland en België bijgewoond werd, op-
genomen tegen zijn leermeester, professor dr. C.B. van Haeringen die stelde dat de nivellering
onverbiddelijk voortschreed en dat iedereen die van oorsprong dialectspreker was tot taak had
zichzelf  ‘op te voeden’ in het gebruik van de cultuurtaal. Van Haeringen aanvaardde gewes-
telijke accenten tot op zekere hoogte, maar zijn ideaal was toch: het beste Nederlands spreekt

                                                
570 Ontwerpstatuten AVT 1954 art.nr. 2 (arch. VDI).
571 DM 1954, 131.
572 Ibidem.
573 TUB 13-9-1954 en DvhO 14-9-1954.
574 ‘De school tussen dialect en cultuurtaal’, BMDC 13, 1-12.
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hij, aan wiens uitspraak men niet hoort waar hij vandaan komt. Entjes eiste daarentegen prin-
cipieel een plaats voor het dialect op.575 Elke taalvorm, zo betoogde hij, is Nederlands en men
doet het Nederlands tekort door een gewestelijke taal het zwijgen op te leggen. Eenheidstaal
was volgens hem een uiting van de moderne drang naar nivellering. De school moest mee-
werken aan de instandhouding van het dialect en de jeugd trachten te bevrijden van het wan-
begrip, dat het dialect minderwaardig, ruw of onvolkomen zou zijn.576 De lage dunk die velen
hadden van hun (streek)taal was als het ware meegegeven vanaf de eerste schooldag. Het on-
derwijzend personeel was er over het algemeen op gebrand het dialect zo snel mogelijk de
nek om te draaien. In wetenschappelijke kringen heersten eveneens  sterke anti-streektaal op-
vattingen. Entjes gaf er in zijn in 1974 verschenen publicatie Dialecten in Nederland onder
het kopje ‘Bezonken meningen’ voorbeelden van.577 Hij gaf in dat zelfde stuk overigens ook
voorbeelden van uitzonderingen: prof. J. Elema hoogleraar in de Duitse letterkunde te Gro-
ningen en  Huisman, hoogleraar in de Oud-germanistiek te Utrecht.578 De laatstgenoemde was
weliswaar van mening dat de streektalen hun functie als communicatiemiddel ten gunste van
de algemene cultuurtaal begonnen te verliezen, maar hij was tevens van mening dat, zolang
kinderen nog als dialectsprekers op school kwamen men gedurende de eerste schooljaren deze
taalwerkelijkheid recht moest doen. Men moest zich van dat feit dus rekenschap geven en
daarnaar handelen. Entjes noemde zijn inzicht zeer verhelderend, want afgeleid van niet te
weerleggen feiten, waarvan de gevolgen in volle omvang aanvaard worden.579 Welke die ge-
volgen waren legde hij in zijn studie niet uit.

5.1.1.7  Twentedag 1954

In het werkprogram 1954/55 van de AVT  werd een derde Twentedag aangekondigd.580 In die
uitnodiging stond dat de AVT “organisatorisch naar een definitiever vorm groeide”, waardoor
het mogelijk werd met méér kracht te ijveren voor de eigen culturele waarden van Twente.
Aansluitend daarop moest in december een bijeenkomst worden gehouden welke een propa-
gandistisch doel had. Er werd aangekondigd dat wegens ‘technische moeilijkheden’ binnen
korte tijd de A.V.T.-mededelingen niet meer zouden verschijnen (men bedoelde eigenlijk we-
gens financiële moeilijkheden). De brief zinspeelde op het uitgeven van een tijdschrift of een
jaarboek.
Een Derde Twentedag werd gehouden in Hengelo, 11 september 1954. Het zou de laatste zijn.
De dag was voor een belangrijk deel gewijd aan organisatorische zaken. Jans merkte op dat de
vereniging het afgelopen jaar de nodige activiteit had betracht, ofschoon de uitbouw van de
vereniging sneller zou kunnen geschieden. Hij wees hiermee op de vereniging-technisch ern-
stige lacunes die de AVT vertoonde. Zo was de contributie-inning nooit serieus aangepakt en
de doelstellingen waren nimmer nauwkeurig omschreven. Om in het eerste probleem te voor-
                                                
575 Van Haeringen was niet perse tegen de streektaal, maar hij was de mening toegedaan dat als men Ne-

derlands sprak dan moest dat zonder accent gebeuren. Van Haeringen, geboortig uit Dedemsvaart, was
Entjes’ docent  geweest tijdens zijn MO-B studie. Hij stimuleerde Entjes de weg van de dialectologie op
te gaan.

576 De meningen op de studiebijeenkomst bleken nogal verdeeld. Een spreker uit Hengelo deelde bijvoor-
beeld mee dat men in zijn woonplaats moeiteloos naar het algemeen Nederlands overging zonder er een
probleem van te maken. Entjes verklaarde dat uit de tegenstelling Hengelo- metaalarbeider versus ove-
rig Twente- textielarbeider. De eersten meenden door hun zogenaamde hogere status Nederlands te
moeten spreken. Een geval van Hengeler weend dus!

577 Entjes 1974, 8-10.
578 Ibidem, 9.
579 Ibidem, 10.
580 Zonder datum ondertekend door Gerard Vloedbeld, de secretaris van de vereniging. De uitnodiging

voor die derde Twentedag ging op 4 september de deur uit.
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zien werd F.A. Dekkers uit Hengelo als penningmeester aangesteld, hij verving Buursink.
Bovendien werden de statuten herzien. Jans reageerde voorts op aantijgingen van het juni
nummer van De Mars, waar men het Twentse regionalisme min of meer belachelijk maakte.
Hierin werd onder andere opgemerkt:

Wanneer […]  Willem de Clercq en Thomas Ainsworth zo’n honderdtwintig jaar geleden niet de belangen van
de Nederlandse handel - die in het Westen van ons land resideerde - hadden gezocht te dienen door de Twenten
uit hun armoedje van losse huuze en armenbedeling te halen, dan hadden wij nu nog met spinnewiel en handge-
touw in onze ellendige weefkelders gehuisd misschien. Wij geloven dat er velen zijn die dan toch maar de fa-
briekspaleizen en de huurkazernes prefereren. Het is tenminste wel veelbetekenend, dat een delegatie van de
Algemene Vereniging Twente vorig jaar nog een Thomas Ainsworthherdenking heeft gehouden bij diens mo-
nument op de oude begraafplaats van Goor.581

Jans vond het zeer opmerkelijk wat DM meldde. “Dat wij ons zouden willen opsluiten binnen
de Twentse grenzen en dat van buiten ons gewest niets zou deugen, is de meest voze voor-
stelling van zaken”. Hij nam in TUB stelling tegen de “rechtstreekse dwaasheden” uit de “re-
dactionele vuilnisbak” van DM .582 En in het DvhO merkte hij op dat het maandblad “het regi-
onalistische streven van de A.V.T. min of meer belachelijk was gemaakt”.583 Jans: “Zelfge-
noegzaamheid binnen de eigen streek is de Twentse regionalisten vreemd. Zij willen ook ‘t
Overijssels belang dienen. Te weinig echter komen de eigen krachten van het gewest aan
bod”.584 Het was niet bepaald de eerste keer dat hij dit thema aanroerde, het was, integendeel
zou men haast zeggen, een soort stokpaardje.585

Als A.V.T. staan wij open voor heel de wereld. Wij zijn van oordeel dat we ons part moeten bijdragen tot het
geheel van het Nederlandse culturele leven. Twintig miljoen mensen kunnen onze streektaal verstaan. We vor-
men een onderdeel van een groot cultuurgebied. We willen niet terug naar het boerenpetje, evenmin naar het
losse hoes en we willen ook geen ‘kiekspul’ van onze cultuur maken. Wanneer wij ons regionalisten noemen dan
vinden wij dat een eretitel, Dat betekent dat wij willen vooruitzien en ons deel willen leveren aan het geheel der
Nederlandse en Europese cultuur. Juist omdat wij grensbewoners zijn, kunnen wij ons inzicht vernieuwen. Het is
onze taak nuance te geven aan het geheel.586

Hij oefende ernstige kritiek uit op de slechte representatie van Oost-Nederlandse kunstenaars
tijdens de cultuurweek te Bentheim. “Onze kunstenaars”, zo zei hij, “moeten opdrachten heb-
ben. Het zijn geen mispels, die op stro gedijen. Werken van leden van de Twentse Kunstkring
worden nooit verkocht; men zegt: “dat is van hier en dat kan nooit wat wezen”. Vervolgens
hekelde hij het feit dat er bij de bouw van belangrijke gebouwen in de provincie nooit een
lokale architect aan te pas kwam. Jans doelde hierbij op de voorbereidingen voor de bouw van
een nieuw stadhuis te Hengelo. Hij wees er met nadruk op dat dit geen oratio pro domo was.
Buter constateerde dat de belangstelling voor de gewestelijke cultuur opleefde en zei dat de

                                                
581 DM 1954, 131.
582 TUB 13-9-1954.
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584 Ibidem.
585 Löwik 2001, 129: De regionalisten waren volgens Jans bezig het gewest cultureel kader te verschaffen.

In zo’n kader zaten net als bij het leger  “soldaoten,  korporaols, sergeants, generaols, ieder op ziene
plaasse”, maar in Twente is ter veur de Twenten jammer genog heel weinig kaans um cultureel wieder
te kommen as “sergeant”. In de streek gold blijkbaar: “Oet ’t Westen komt  de besten”. Om zijn mening
te ondersteunen haalde hij er andere voorbeeld bij aan: ‘as ter in Hengel ’n niej  stadhoes kommen mut,
is ter in heel Aoveriessel loat staon in Twente ginnen architect knap genog, um dat stadhoes te bouwen.
As ter in Zwoll’ ‘n Provinciehoes mut kommen, dan zeg oons provinciaal bestuur”: in Aoveriessel he’w
daor gin geschikte architecten veur, en haalt zik der dree oet Amsterdam en Rotterdam. Onwies knap
netuurlik – waor de  Aoveriesselse architecten  mar krullenjongs biej zint.”

586 TUB 13-9-1954.
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AVT deze belangstelling in positieve zin wilde richten. Hij was blij ook met de aandacht die
er voor het regionalisme in de wetenschappelijke wereld was en meldde dat door een van de
leden werd gewerkt aan een proefschrift over het regionalisme. Hij doelde hierbij op Diemer.

De directeur van het TIVO-instituut (Twents Instituut voor Onderwijs), Fr. E. Wils, sprak
over intellectuele en culturele kadervorming in Twente. Hij bepleitte een concentratie van
opleidingsinstituten die wel elk hun zelfstandigheid moest behouden. Hij wees op het bestaan,
in Amerika, van zgn. colledges, colleges die toegankelijk waren voor studenten van verschil-
lende opleidingsinstituten. De leerlingen van de Akademie voor Kunst en Industrie zouden
technische kennis kunnen opdoen aan de HTS en die van de HTS zouden hun esthetische
vorming aan de AKI kunnen verrijken. Er was in Twente in de naoorlogse jaren veel gedaan
om de opleidingsmogelijkheden te vergroten. Het TIVO had daarin een werkzaam aandeel
gehad. Wils sprak over het grote belang van goede opleidingsmogelijkheden, omdat anders de
beste krachten uit de streek wegtrokken. Hij pleitte voor regeringssteun in dezen.

Het toetreden van Van Heek (J.H.), enigszins hyperbolisch ‘de nestor van de Oost-
Nederlandse culturele beweging’ genoemd, tot de AVT  werd door Jans toegejuicht. Hij prees
dit toetreden  als een voorbeeld voor het inzicht dat verschillende groepen die zich inzetten
voor de Twentse cultuur, zich niet door verkeerd begrepen standsgevoel moesten laten weer-
houden de handen ineen te slaan.587

5.1.1.8  AVT-werkgroep Textielgeschiedenis

Op de eerste Twentedag was, zoals we al lazen (zie p. 127), afgesproken door de AVT-top en
de stichting Textielvak activiteiten te ontplooien ten behoeve van de beoefening van de tex-
tielgeschiedenis. Op 28 februari 1953 kon Jans de Werkgroep Beoefening Textielhistorie in-
stalleren. Hij deed dat in de Twentse koffiekamer van de firma Koning te Goor, de plaats die
zo’n belangrijke plaats inneemt in die historie. Buter hield er het welkomstwoord. Er werd
een lezing gehouden over Thomas Ainsworth, de grondlegger van de moderne textielindustrie
in Twente door ing. L.A. Driessen en daarna zou men onder leiding van Van Coeverden, de
voorzitter van de afdeling Goor van de AVT, een wandeling maken naar het graf van deze
grote pionier. In verband met de watersnoodramp in Zeeland gebruikte men een eenvoudige
koffiemaaltijd in plaats van een warme lunch.588

De textielfabrikant  DICK JORDAAN JHGZN (1913-1989) uit Haaksbergen werd de eerste
voorzitter. In een korte toespraak  wees hij op de zorgeloosheid, het tekort aan belangstelling,
maar dikwijls ook het gewone gebrek aan bergruimte dat er de oorzaak van was dat veel his-
torisch documentatiemateriaal en interessante en belangrijke voorwerpen uit het verleden van
de Twentse textiel verloren waren gegaan. Er zou dus met spoed gewerkt moeten worden om
te redden wat er nog te redden viel. De werkgroep splitste zich in drie secties: de economi-
sche, de sociale en de technische. Behalve uit Jordaan bestond het bestuur uit Van Schelven
als tweede voorzitter, Buter als secretaris, en H. Willink als penningmeester. De werkgroep
werd in 1956 in een zelfstandige stichting (Stichting Textielgeschiedenis) omgezet en richtte
zich ambitieus op het stichten van een textielmuseum. “Als wij nog ooit een textielmuseum
bijeen zullen kunnen brengen, dan is het nu toch wel het moment om er hard aan te werken”,
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merkte  Jordaan op tijdens de jaarvergadering.589  Nu moest zo’n museum wel wat kunnen
laten zien. Om aan voldoende voorwerpen te komen werden de Twents-Gelderse bedrijven
benaderd. Vanuit Almelo werd depotruimte aangeboden. Maar het stichtingsbestuur was van
mening dat een textielmuseum in Enschede thuishoorde, omdat daar immers ook het textiel-
onderwijs gevestigd was.  Daar, bij de textielvakschool, leefde ook al de wens om te komen
tot een textielmuseum. De stichting en de textielvakschool te Enschede vonden elkaar in hun
streven. De door de stichting verworven voorwerpen vonden in de school een voorlopig on-
derdak. En de directeur, Hintzbergen, ook AVT-lid, werd benoemd tot conservator. Het eind-
doel van de stichting bleef echter een museum.

Door een  schenking in 1959 (mevrouw Beltman-Blijdenstein schonk een riante villa), het
aanloopkrediet dat de gemeente Enschede verschafte én de oprichting van de Stichting
Twents Gelders Textielmuseum kwam de verwezenlijking van het ideaal naderbij. In 1962,
honderd jaar na het ‘stadsverbranden’, werd het textielmuseum geopend. Het zou er tot 1983
gehuisvest zijn. Vanaf dat jaar verhuisde de omvangrijke collectie naar het voormalige fa-
brieksgebouw van de firma Jannink. Het initiatief om een museum te stichten  kwam dus uit
kringen van regionalisten. Na de opening ging  het zijn eigen zelfstandige weg en raakte zo
minder verweven met de regionalistische idealen in den brede. We rekenen het dan ook niet
tot onze taak de geschiedenis en wederwaardigheden ervan verder te vermelden.

5.1.1.9  Regionale Omroep Oost (ROO)

De radiocommissie van de AVT had sedert haar oprichting niet veel kunnen doen. In novem-
ber 1951 droeg deze zijn werkzaamheden over aan een op bredere basis samengesteld comité-
ROO, de Regionale Omroep Oost. Ter versterking van zijn ruggengraat werd een groot aantal
prominenten gevraagd zitting te willen nemen in de Adviesraad. Ruim 200 personen gaven
door invulling van de uitnodiging aan hiertoe bereid te zijn. De leden van de adviesraad
vormden daarmee een waardige achtergrond van het uitvoerend comité. In hetzelfde jaar wa-
ren er complicaties in het streven naar een eigen omroep. Wegens de slechte ontvangst van de
Regionale Omroep Noord (RON) in Friesland, stelden de Friezen voor om de Twentse steun-
zender, die enkel maar gebruikt werd voor landelijke programma’s, naar Friesland over te
plaatsen. Prof. Gerbrandy, voorzitter van de radioraad, wilde daar niet over beslissen eer de
Twentenaren in dezen waren gehoord. De burgemeester van Hengelo, mr. Van der Dussen,
zou er met de minister over spreken in Hilversum. Toen hij verhinderd bleek, kreeg Diemer,
via zijn buurman Buursink het verzoek het woord te voeren. Gevormd bij de RON door de
befaamde Gijs Stappershoef zou hij de aangewezen man zijn om de propaganda voor een ei-
gen oostelijke omroep te realiseren. Maar Diemer zat er wat verlegen mee, want: “Zo ver-
trouwd als ik me, na zovele jaren, voelde met de programmakanten van een omroep, zozeer
was ik leek op technisch gebied”.590 Door een ingeving kwam hij op het idee de zenders Hen-
gelo en Hoogezand te koppelen waardoor de zenders op hun plaats bleven en toch afwisselend
Friesland en Twente  zouden kunnen bedienen. Met deze doorbraak rees Diemers ster in het
ROO-comité en dat zou hem al gauw het secretariaats- en penningmeesterwerk opleveren. Hij
werd er, naar eigen zeggen, een “regionalistische autoriteit” door.591 Op 2 mei 1952 bezocht
het bestuur van de ROO staatssecretaris mr. J.M.L.Th. Cals, die de minister in dit soort zaken
adviseerde. Cals stond welwillend tegenover het streven naar een regionale omroep. In de wet
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stond echter dat een regionale omroep alleen gegeven kon worden als er in het betrokken ge-
west een sterk eigen cultureel leven was. De minister moest daarvan overtuigd worden.

Op 26 juni 1952 werd de Stichting ROO opgericht. Een keur van bestuurlijke en economische
prominenten was lid van het dagelijks bestuur van het comité dat besloot einde 1952 een grote
actie te houden om stem te geven aan het verlangen naar een regionale omroep. Er volgde een
spectaculair petitionnement, waarbij men binnen een maand 30.000 handtekeningen wist op te
halen.592 Daarop volgde een periode van organisatorische opbouw en intern overleg. In het
grote bestuur bleek een controverse te bestaan tussen de gedreven vechters van het eerste uur,
de regionalisten, en de door de wol geverfde bestuurders zonder uitgesproken regionalistische
opvattingen. De regionalisten beseften heel goed wat ze aan een eigen omroep konden heb-
ben. Naast de pers was de radio een machtig propagandistisch wapen, dat zolang in dienst
geweest zijnde van de nivellerende krachten ook de daardoor opgewekte tegenstroom van
regionalisten van groot nut kon zijn.

Het leek erop dat de anderen met het initiatief aan de haal gingen. In een brief aan Jans be-
klaagde Diemer zich over de “sluyke buyvoeten”, “die zich erin hebben gedraaid toen het
eigenlijke werk achter de rug was”.593 Op een grote vergadering van 12 januari 1954 wisten de
provincialisten een koerswijziging aan te brengen in de regionalistische lijn die steeds was
aangehouden. Diemer beschrijft in zijn boek Eendracht & Twist  hoe juist toen het menens
ging worden met het intergewestelijk en zelfs internationale regionalisme, de tegenstanders
van dat streven een spaak in het wiel kwamen steken.  De commissaris van de koningin in
Overijssel, Ir. J.B.G.M. ridder de Van der Schueren, die de zaak van de omroep provinciaal
wilde houden, verleende twee niet-regionalistische leden van de ROO audiëntie, zoals dat
toen nog byzantinistisch heette. Het waren burgemeester Lambooy van Hengelo en Sluyk. Het
ging om een rekwest aan de minister waarin de wens om te komen tot een eigen oostelijke
omroep nog eens werd uitgesproken. De tekst zou worden toegezonden aan landelijke en re-
gionale kranten. Afgesproken was dat Diemer het conceptrekwest zou vervaardigen. Sluyk
had  een ontwerp geschreven waarin hij sterk leunde op de nieuwjaarsrede van burgemeester
Van Veen van Enschede. De gedachten die hij ontvouwde omtrent de omroep weken af van
de regionalistische lijn, waren anti-regionalistisch. De ROO-voorzitter en de secretaris-
penningmeester, Jans en Diemer, waren n i e t geïnviteerd.

Diemer probeerde de schade te beperken door voor te stellen de ROO-voorzitter alsnog  te
laten deelnemen aan het gesprek, óf het gesprek als informatief te beschouwen en als voorbe-
spreking voor een nieuw af te spreken vergadering tussen het bestuur van de ROO en de
Commissaris der Koningin.594 Er volgden ingezonden stukken in onder meer het DvhO. Jans’
artikel werd er in afgedrukt. Daar toonde hij in een brief aan Diemer tevredenheid over.595

Minder tevreden was hij met het commentaar van de krant die hem ervan beschuldigde uit
‘wrokgevoelens’ te handelen. Pezie uit Almelo en Buursink verdedigden Jans tegen die aan-
val. Hijzelf reageerde ook nog op de aantijging. De antiregionalisten in de ROO lieten vol-
gens de secretaris-penningmeester geen middel ongemoeid om Jans en Diemer eruit te range-
ren. Hij beschuldigde de tegenstanders ervan dat ze zijn telefoongesprekken afluisterden
(Sluyk was directeur van de Hengelose telefooncentrale).596 Het gesprek van Lambooy en
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Sluyk met de commissaris bracht niet veel nieuws, volgens een brief van de kabinetschef dr.
Diesch aan Diemer. Men moest afwachten.

In oktober 1954 had de stichting ROO de zekerheid gekregen dat de zendvergunning ver-
leend zou worden, mits de Radio-Raad, onder leiding van professor Gerbrandy,  na persoon-
lijk uitgebreid op excursie geweest te zijn, aan (nu) minister Cals zou kunnen rapporteren, dat
Twente over voldoende eigen cultureel leven beschikte. Het ROO-comité betrok in de strijd
voor een eigen omroep voor het Oosten ook de ‘platschrievers’, die zich sedert kort georgani-
seerd hadden. Zij zouden een belangrijke rol moeten spelen bij het vullen van de zendtijd. In
een schrijven van 14 juni 1955 aan de ‘platschrievers’ in Twente, Salland en de Gelderse
graafschap stelde het comité: “Met het oog op de programmavoorbereiding, kan thans nauwer
contact met de Oost-Nederlandse schrijvers in ’t plat niet langer achterwege blijven. Immers:
de omroep Oost zal veel gesproken woord nodig hebben in onze eigen dialecten, en dat woord
moet eerst geschreven worden.”597 Door de contacten met de ‘schrievers’ werd de oostelijke
omroep ook dichter bij het volk gebracht: “Daarnaast mogen de dialectschrijvers zich be-
schouwen als de spreekbuis van tienduizenden die het dialect gelukkig nog als voertaal bezi-
gen, zodat wij door contact met U (de platschrievers) tevens de ROO nader brengen tot de
brede lagen der bevolking”.598 Er bleek een draagvlak voor een regionale omroep. In 1955
ontving, volgens een overzicht in Huis aan Huis, einde mei van dat jaar, het comité in totaal
voor fl 5.593,22 subsidie. Bijna zonder uitzondering gaven de (37) daartoe aangezochte ge-
meenten in Gelderland en Overijssel het door de ROO gevraagde bedrag. Ook allerlei organi-
saties zegden steun toe, zoals de Kamer van Koophandel voor Twente en Salland, de Gelderse
Maatschappij voor Landbouw, de RK Boeren- en Tuindersbond Gelderland, enz. Het leek de
goede kant op te gaan.

5.1.2  De Mars en Jaarboek Overijssel

Niet slechts in Twente, maar ook van algemeen Overijsselse zijde werden in dit tijdsgewricht
initiatieven ontplooid om de inwoners van de provincie te berichten over facetten van de ei-
gen Oost-Nederlandse cultuur. Naast het JBO zou een nieuw maandblad verschijnen. Op 25
oktober 1950 werden de bestuursleden van de AVT en de leden van de commissie voor een
orgaan uitgenodigd op het stadhuis te Tubbergen om er besprekingen te voeren met de direc-
teur van de Provinciale VVV, J. Veldman, en de directeur van het Provinciaal Opbouwor-
gaan, K.A.P. Schaepman. Het doel van de bespreking was een informele gedachtewisseling
over de vraag of het mogelijk en gewenst was dat het door de AVT uit te geven orgaan in al-
gemene opzet gecombineerd kon worden met een uitgave waartoe de provinciale VVV en het
Provinciale Opbouworgaan het voornemen hadden en waarin dan elke deelnemende corpora-
tie een eigen verenigingshoek zou krijgen voor interne aangelegenheden.

De vergadering werd gehouden op 9 november. Vastgesteld werd dat Overijssel geen le-
vende eenheid was. Buter sloot daarop aan en vroeg zich dan ook af of het wel de taak van de
AVT was, als er andere mogelijkheden waren - en die waren er nog niet -, om mee te doen
aan een Overijssels orgaan. Er waren er meer die twijfel hadden aan samenwerking in één
Overijssels blad. Jans sprak reserve uit evenals Fortuin. Buursink daarentegen zou het liefst
samenwerken met cultuurverwante groepen in Gelderland, Drenthe en Groningen: “Niet ruim
genoeg kan worden gezien een regionalistisch streven dat aller-wegen belangstelling wekt en
vraagt.”599 Kolenbrander stelde dat men eerst binnen de provinciale grenzen moesten blijven.
Als men tot een principiële oplossing tot samenwerking kon komen, beschouwde hij dat als
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stap één, later kon men altijd nog verder zien. Tenslotte stemden toch alle aanwezigen in met
het voorstel tot samenwerking. In een brief aan Buter, Buursink, Jans en Fortuin deed Kolen-
brander kond van een vergadering van de commissie van voorbereiding te Zwolle, waarvoor
ook de daarvoor in aanmerking gekomen bestuursleden van de AVT waren uitgenodigd. Hij
vroeg zich af of het wel zin had om te gaan, omdat “het in de nota vermelde wel ver afwijkt
van wat wij, als vereniging, ons voor ogen stelden in de bespreking met de heren Schaepman
en Veldman van 9 november.”600 Hij wilde de mening van aangeschrevenen weten. Van Buur-
sink is het antwoord bewaard gebleven. Die meldde op 29 maart dat hij het volkomen met
Kolenbrander eens was en hij deelde ook de  mening, die hij tussen de regels door las, dat
men er geen speciale bestuursvergadering aan hoefde te wijden. “Kan het nut van medewer-
king A.V.T. niet inzien.”601 Overigens liet hij ook weten dat hij niet tegen een aankweken van
een provinciaal besef was, “Maar dat hoeft ons Twentse streven nog niet uit te sluiten. Mag
dat zelfs niet doen.” In een latere vergadering bracht Broek Roelofs de twijfels van de AVT
tot uiting.602

Voor de vereniging was het de vraag wat ze kon verwachten van dit op te richten blad voor
haar regionalistisch streven. Dit gold temeer waar de firma Blankenstijn en Rootveld, de uit-
gevers, een sterke binding met de medewerkende organisatie niet toestond en een overwegen-
de invloed wilde houden, vooral op redactioneel gebied. Op de aanvullende kopij zou de re-
dactiecommissie geen invloed hebben. De AVT had  bovendien vragen over de financiële
paragraaf. In de nota, getekend door Veldman (niet gedateerd) aan de organisaties, die moge-
lijk belang hebben bij de oprichting van een ‘Overijssels Tijdschrift’, werd de financiële kant
van de zaak uit de doeken gedaan. In die brief stelde de commissie tevens voor de redactie zo
klein mogelijk te houden; de organisaties zouden daarbij een keuze moeten maken uit de he-
ren Buursink, Diemer, Veldman, W.P.C. Knuttel, Schaepman, Lugard en Jassies. Kolenbran-
der schreef aan de leden van de commissie voor een orgaan dat het de AVT niet mogelijk
was, gezien haar financiële positie de in het voorstel gevraagde abonnementen-garantie, tot
welk getal ook, te garanderen. Hoewel het geen zin had voor de vereniging over deze voor-
stellen te vergaderen bleef  de goede wil tot samenwerking. “Onverkort blijve m.i. daarnaast
echter onze goede wil tot samenwerking indien, ondanks ons niet kunnen meedoen aan de
garantievraag, het tijdschrift toch tot stand mocht komen, door abonnementenwerving tot ver-
steviging van de financiële basis.”603

Op 11 juni 1952 werd een vergadering belegd in Almelo tussen de commissie ter voorbe-
reiding en  de bestuursleden van de AVT en de leden van de orgaancommissie van de AVT
voor zover geen bestuurslid. Doel van gesprek was redactionele en morele samenwerking aan
het tijdschrift te verlenen.604 Kolenbrander en Varenhorst hadden zich intussen uit het georga-
niseerde regionalisme teruggetrokken. In de vergadering kwamen de standpunten duidelijk te
liggen. Voorzitter Tulp vatte aan het begin de standpunten, voor zover bekend, samen. Hij
herinnerde aan het feit dat het de AVT tot dusverre niet gelukt was een eigen orgaan uit te
geven, terwijl aan de andere zijde de Provinciale VVV en de Provinciale Opbouwvereniging
naar andere publiciteitsmogelijkheden uitzagen dan waar ze over beschikten. Samenwerking
van de beide laatstgenoemden met de AVT bood voor de eerste alleen maar voordelen; voor
de laatste alleen maar nadeel, in zoverre het geen eigen tijdschrift kon worden, maar de ruimte
met anderen moest worden gedeeld. De beide provinciale verenigingen konden geld beschik-
baar stellen, de AVT niet. Jans bracht de organisatorische moeilijkheden bij de AVT ter spra-
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ke en meldde dat het ideaal van de AVT toch was een eigen tijdschrift waarover de vereniging
het volledige zelfbeschikkingsrecht had. Buter vreesde bovendien dat het nieuw op te richten
blad er te elitair zou uitzien. Hij prefereerde een populairder blad. Toch wilde hij zijn  mede-
werking wel toezeggen onder het voorbehoud in de toekomst naast het ‘Overijsselse Tijd-
schrift’ een meer populair en goedkoper blad door en voor de AVT te mogen uitgeven. Buur-
sink ‘onderstreepte’ de woorden van Buter. Op Buters vraag naar de namen van de redactie,
antwoordde de voorzitter dat  de heren Schaepman, Jassies, Veldman, Diesch en Viehoff,
zouden worden aangezocht, “aan te vullen met een Twents element.” Een vreemde formule-
ring: viel Jassies daar niet tevens onder?

Bij de algemene vergadering  werd  Buursink aangewezen als vertegenwoordiger van de
AVT  in de redactie van DM.605 Het eerste nummer van het nieuwe maandblad verscheen in
december 1952.  Onder grote belangstelling werd dit maandblad van en voor Overijssel op 23
december in de Statenzaal geïntroduceerd.  De titel De Mars was ontleend aan de marskra-
mers die in vroeger tijden langs de land- en hessenwegen trokken met hun houten ladekastje
op de rug waarin allerlei begeerlijke zaken zaten. Zo wilde het nieuwe maanblad ook zijn. Het
wilde tonen wat de provincie op  economisch, cultureel en toeristisch gebied in huis had.

Het maandblad DM en het JBO waren geen concurrenten van elkaar, zo schreef mr. J.C. de
Witt (hoofdredacteur Zwolsche Courant). Ze zouden elkaar juist aanvullen. “Immers, het is de
taak van De Mars maandelijks (ook) actuele propaganda te voeren, het jaarboek inventariseert
meer, houdt een jaarlijkse wapenschouw.”606 Het maandblad was door zijn aard meer dyna-
misch, het Jaarboek meer beschouwend. De Wit constateerde met instemming dat het Jaar-
boek strijdbaarder geworden was, het wilde meer op de bres staan voor de oostelijke cultuur.
En meer stimuleren. Dat laatste kreeg gestalte in het open stellen van zijn bladzijden voor
jong talent. De Wit stelde dat Overijssel met een dergelijk jaarboek zichzelf op de borst mocht
slaan.607 Het eerste nummer van het JBO bevatte, naast bijdragen van anderen ook artikelen
van echte Twentse regionalisten als Vloedbeld, Meyling en Jassies.

Niet alle Twentse regionalisten bleken over de inhoud van het jaarboek zo goed te spreken.
Buter liet zich er meermaals kritisch over uit. Over de derde jaargang: “Wat de kunst betreft
zij hier opgemerkt, dat al te veel juist het typische element van gewestelijke cultuur, de volks-
kunst, ontbreekt.”608  In HaH schreef hij boven de bespreking van het jaarboek: “Te zwakke
afspiegeling van gewestelijke cultuur”.609 Dat bleef het punt van kritiek dat hem - de ene jaar-
gang meer de andere minder - het meest ergerde. Bij het verschijnen van jaargang 1953 was
hij positiever gestemd. Hij prees de redactie die zich “allengs een wat strijdbaarder toon aan-
meet en behalve spiegel van cultuur te zijn ook voor het gewestelijke culturele leven op de
bres schijnt te willen staan”, al zag hij graag wat meer aandacht aan de cultuur met een kleine
c besteed.610 Merkwaardig genoeg kwam Buter in het blad HaH over datzelfde jaarboek tot
een zeer negatief oordeel. In een overzicht van de gewestelijke poëzie kwamen wel veel na-
men voor, maar de namen van wie hier daadwerkelijk geworteld waren ontbraken nagenoeg.
Waarom namen genoemd van schrijvers die toevallig en vaak tijdelijk wel hun woonplaats,
maar niet hun inspiratie in deze provincie vonden?

De fout, die de redactie van ’t Jaarboek Overijssel voor cultuur en historie, na thans zeven jaargangen nog niet
afgeleerd blijkt te hebben, is, dat zij tot Overijsselse cultuur ook – en dikwijls vooral – rekent hetgeen aan
cultuuruitingen toevallig binnen de grenzen van Overijssel ontstaat. Zij tekent daardoor van de Overijsselse
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cultuur een verwrongen beeld, onbetrouwbaarder, naarmate aan de meest waardevolle, immers uit gemeen-
schapszin voortspruitende culturele scheppingen en belevingen minder aandacht wordt besteed.611

Buter verzuchtte bij gelegenheid van het verschijnen van de tweede jaargang van het Jahr-
buch des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim dat dát het soort boek was zoals men ze ook
voor Twente en de Achterhoek wenste.612 Niet voor Drenthe, want daar had men al de  Nieuwe
Drentse Almanak, waarin van jaar tot jaar de wetenschappelijk verantwoorde bijdragen ver-
schijnen, die een afspiegeling zijn van de stand van het heemkundig onderzoek. In het JBB
schreef onder andere Rakers over ‘De Graofschup Bênthem en Twênte’. Hij zette in het stuk
principieel uiteen wat de betekenis is van een ‘regio’, die hij niet beperkt zag, maar integen-
deel naar alle kanten open. Pleitend voor goede betrekkingen in het grensland, waarschuwt hij
de Duitsers niet te menen, dat alles tussen beide volken zo weer in orde kon zijn – “wi mött
[…] weer good maken sao vul as kan”. En hij schreef dat “son’n unwiesen Keerl as H[itler]”
nooit een kans zou hebben gekregen, indien het besef van regio en regionale verwantschap
eerder en dieper was doorgedrongen.613

Over het JBO 1954 betoonde Buter zich zeer positief, ook al omdat men er dit keer wel in
slaagde Overijsselse schrijvers die hun wortels hadden in de provincie te behandelen. Hij
noemde de dialectdichter Legtenberg “een der beste, zo niet de beste Twentse dichter”.614

Met de jaren groeide de waardering. Buter oordeelde bij de uitgave van het tiende jaarboek
dan ook: “Er zit een gestage groei in de kwaliteit en verzorging van dit boek dat bezig is zich
een vaste plaats te  verwerven.”615 De verhouding van de Twentse regionalisten tot  DM zou
nog een dramatische wending ondergaan.

5.1.2.1  Relatie AVT-De Mars  

De verhouding tussen de Twentse redactieleden van DM en de ‘Zwollenaren’ werd stroever.
Een van de redenen daarvoor lag in de weigering van de redactie om een stuk van  Diemer
over Oost-Nederlandse cultuurbewegingen onverkort op te nemen. De redactie liet weten het
stuk eerst door een ‘deskundige’ te willen laten beoordelen. Dat was tegen het zere been van
iemand die zich deskundige bij uitstek voelde op dat terrein. Na aanpassing werd het ge-
plaatst. Intussen was het gewraakte stuk in onverkorte vorm zonder meer geplaatst in het zich
op hoger niveau begevende maandblad Gemeenebest. Diemer zond een exemplaar van dat
tijdschrift naar de redactiesecretaris, die in plaats van het te laten circuleren in de redactie, het
als een stuk privépost afdeed. Diemer beklaagde zich over deze gang van zaken.  Hij betreur-
de de weigering van een ander artikel van zijn hand over de arbeidsvreugde in de textielindu-
strie van Twente, omdat het te politiek - lees te socialistisch - zou zijn. Hij kreeg van de voor-
zitter de mededeling terug: “passages contra fabrikanten eruitgooien, dan naar mijn mening
plaatsbaar, echter voor alle zekerheid even aan de T w e n t s e redacteuren laten lezen”.616 In
een brief liet de redactie hem weten dat de andere Twentse redacteuren zijn artikel niet una-
niem hadden goedgekeurd.617 Diemer betwijfelde dat. “Is dit wel aan de andere Twenten ge-
vraagd? En zo ja, wat zeiden die?” Hij deed bij die gelegenheid de redactie een viertal voor-
stellen toekomen betreffende een verbeterde organisatorische opzet van DM, omdat die, zo-
wel wat de verhouding met de uitgever als de onderlinge afbakening van de functies van het
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dagelijks bestuur en de grote redactie, hem onvolkomen voorkwamen. Een van die voorstellen
werpt een helder zijlicht op het toneel van het regionalisme en de rollenverdeling daarbinnen,
zoals die door Diemer aan eenieder was toebedacht: “Recenseerwerk moet niet dan in overleg
met de grote redactie worden rondgestuurd. Als litt. neerl. docts., U dwingt mij dat op te mer-
ken, kan ik niet steeds met mijn naam de litt. amateurismen van Vloedbeld of mogelijk nog
anderen dekken.”618

In Diemers brief van 21 juli 1953  aan de redactie bleek dat hij en Buursink als een soort
opponerend tegenwicht werden beschouwd tegen de andere, Zwolse, redactiehelft. De kroniek
die Diemer in DM bijhield zou te Twents georiënteerd zijn. Uit die brief bleek verder dat de
verhoudingen getroebleerd waren geraakt. (Diemer vermeldde onder andere dat men hem zag
als de man “die altijd te scherpe briefjes schrijft, en altijd moeilijkheden veroorzaakt”).619 Er
volgden méér irritaties, zoals het veel te laat afdoen van een verzoek aan Diemer om over de
inaugurele rede van Heeroma een stuk te schrijven.620 Een dieper liggende reden voor de
stroever wordende relatie waren de verschillende visies die de Twentenaren en de Zwollena-
ren hadden op de streekcultuur en hoe men die moest stimuleren. De Twentenaren waren re-
gionalisten die de traditionele eigen vormen wilden ontwikkelen, de Zwollenaren  wilden het
blad meer een podium doen zijn waarop ieder die in de provincie woonde en iets te melden
had ruimte kon krijgen.

De woorden van Jans als voorzitter op de voorjaarsvergadering van de AVT te Delden
hadden aan de onderlinge harmonie ook geen goed gedaan. De Zwolse redactie nam er in
scherpe bewoordingen afstand van. DM stond  sowieso kritisch tegenover  het regionalisme:
“De streekgebondenheid, die het regionalisme kenmerkt - en die op de buitenwereld vaak de
indruk van streekverheerlijking, streekchauvinisme en zelfs streeknationalisme maakt - is
nimmer het criterium voor het vullen onzer kolommen geweest.”621 Bij de ‘buitenwereld’ be-
hoorde ook de redactie, of misschien een deel ervan. Men deed het voorkomen of de voorzit-
ter van de AVT tegen elke inbreng van buiten af zou zijn. DM vroeg zich af: “Deelde de AVT
de opvattingen van haar voorzitter en zo ja, was de AVT dan niet inconsequent  door  een aan
een herdenkingbijeenkomst van Thomas Ainsworth, een van de grondleggers voor de Twent-
se textielindustrie en  Engelsman - dus een van de bezetters - mee te doen?”  De sfeer tussen
DM en de AVT was verknoeid, regelmatig kon men in het maandblad zure opmerkingen le-
zen.622

Diemer had in de NRC van 29 oktober 1954 een artikel geschreven waarboven stond
‘Vorming van een zelfstandige culturele sector.’ Hij uitte er zware kritiek op de provinciale
overheid van Overijssel die zich niet genoeg gelegen liet liggen aan de eigen streekcultuur.
De redactie van DM was er woedend over en goot er “fiolen van toorn” over uit.623 Er werd
heftige taal gebruikt, omdat de medewerker die het artikel geschreven had  “zodra hij over
Overijsselse toestanden komt te spreken, kant noch wal weet te raken, doch kwistig ongemo-
tiveerde onaardigheden rondstrooit, waardoor menigeen in deze provincie zich gelaedeerd kan
voelen.”624 Diemer toonde zich, aldus DM, in het artikel aanhanger van de nota Van der Wie-
len, waarmee het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur, het Nederlands Cultureel
Contact en het Prins Bernhardfonds zich hadden gewend tot de landelijke en provinciale
overheden en waarmee werd beoogd de zelfstandigheid van het culturele leven naast het soci-
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ale werk binnen de Opbouworganen te verdedigen. Dat was de richting waar het naar toe
moest. In Gelderland had men dat goed begrepen, aldus Diemer in het artikel. Daar werd het
cultuurleven georganiseerd in een zelfstandige cultuursector binnen een maatschappelijk or-
gaan, dat de achtergrond vormde voor een aan te stellen cultuurdeskundige die de taak zou
krijgen de overheid documenterend, vertegenwoordigend en coördinerend bij te staan. Hoe
anders was dat allemaal in Overijssel, dat volgens Diemer gebukt ging onder een Op-
bouworgaan dat behept was met “uitbouwaspiraties, vreemdelingschap ten opzichte van de
regionale cultuur en simpele ‘Gültigkeitsbedürfnis’”. In deze provincie werd door de overhe-
den slechts “struif geklutst”.625  Belangrijke regionale cultuurbewegingen als streekliefde en
streektaal dreigden te worden doodgedrukt “onder het poids van de sociale werkers” en te
worden prijsgegeven aan “ondeskundig improviseren van ambtenaren”, te worden vastge-
klemd  “binnen het juridische kader van de provinciewet”, op dwaalwegen gebracht “door een
verlokkende subsidie”, te worden geleid door anti-regionalistische vreemdelingen. DM rea-
geerde op Diemers bewering dat de aloude scheiding tussen Twente en de rest van de provin-
cie, kortweg ‘Zwolle’ genoemd, zoveel spanningen opriep. “Welke spanningen?” vroeg DM
zich af.626 En verder stelde de redactie dat de Overijsselse Opbouwstichting precies dezelfde
zelfstandige organisatievorm voor de culturele sector nastreefde als die in Gelderland. Ten-
slotte hoopte de redactie dat de NRC zijn lezerskring in het vervolg wilde sparen voor “Over-
ijsselse voorlichting door amateurs.”627 Op 21 december 1954 trad  Diemer met een gemoti-
veerd schrijven uit de redactie.628 Ondanks de zeer onaardige woorden door beide kanten uit-
gesproken, kon men in het volgende nummer van DM, het januarinummer van 1955 een arti-
kel van Diemer over regionalisme lezen. Ook in latere nummers treft men nog wel artikelen
van hem aan.

5.1.3  Nedersaksische samenwerking

Diemer, die zich naar eigen zeggen vrij gemaakt had om een belangrijke bijdrage aan het op
gang komen van het regionalisme te leveren, ontplooide een initiatief tot samenwerking in de
Nedersaksische gewesten. Voor 3 januari 1953 riep hij, te Zwolle, een eerste bijeenkomst van
genodigden bijeen om te spreken over de culturele coördinatie in bedoeld gebied. Naarding,
aangezocht als voorzitter, vatte in het kort de doelstelling van de bijeenkomst samen: bunde-
ling van krachten en naar buiten tonen, dat de Nedersaksische cultuur in Nederland een reali-
teit is, hetgeen, aldus de spreker, vaak werd ontkend. De belangrijkste vraag was hoe men kon
komen tot een culturele samenwerking tussen de gewesten van Groningen tot en met de Gel-
derse Achterhoek. Als uitgangspunten daartoe zag Naarding de volgende vijf feiten:
- het sedert jaren bestaande gezamenlijke orgaan, de DMB
- de twee steunzenders Hoogezand en Hengelo (O)
- de gezamenlijke actie voor een professoraat Nedersaksisch
- de groeiende economische samenwerking
- alle vier gewesten grenzen aan het Duitse cultuurgebied, waarvan een sterke zuigkracht uit-
gaat. Wij hebben dus (in tegenstelling tot de Friese beweging) een groot achterland.
Ook Diemer had over dat laatst punt geschreven. Men zou hier snel zicht moeten krijgen op
een eigen Oost-Nederlandse cultuurpolitiek, om “onze culturele dingen op de been te krijgen,
opgewassen te raken tegen de Duitse culturele zuiging.” Als voorbeeld haalde hij het Duitse

                                                
625 Ibidem.
626 Ibidem, 261.
627 Ibidem.
628 Diemer 1984, 362.



152

FM-net aan dat met zijn 75 stations overal in Overijssel te ontvangen was, terwijl zo goed als
niemand  wist wat de Regionale Omroep Noord betekende.629

Was de dreiging uit het oosten serieus te nemen? Rakers schreef Diemer wat dat aanging:
“(övver de ‘kültürele zuginge’ lach ik met di met!) – Wat jammer da’w met de woorheid (zao
gaod a’w dee ként) nog nich dör de weerld kumpt.”630 Diemer gaf  zelf later ook toe: “Intern
wisten we wel, dat het erg meeviel.” Een gelegenheidsargument dus.
Urgente zaken die het nodig maakten de handen ineen te slaan waren volgens Naarding het
streven naar een regionale omroep en het streven te komen tot een professoraat voor het Ne-
dersaksisch. Buter was aangesteld als notulist. Hij stelde dat Twente graag wilde meewerken
aan een Nedersaksische samenwerking. Na lang heen en weer gepraat besloot men een orga-
nisatiecommissie - alweer een commissie - in te stellen om te komen tot een coördinatie van
belangen. Men bleek het echter nog lang niet eens te zijn. Dat was de reden waarom dit li-
chaam voorlopig niet naar buiten zou treden.631 Kort daarop schreef Buter, als secretaris van
het voorlopige comité dat uit bovenvermelde bijeenkomst voortkwam, een brief waarin adhe-
sie werd gevraagd aan diverse instellingen en verenigingen in het oosten van het land, met het
streven naar Nedersaksische samenwerking.632 Buter wees in die brief op de gezamenlijke
acties die reeds gevoerd waren en nog steeds gevoerd zouden moeten worden ten behoeve van
een Nedersaksische leerstoel, de regionale omroepen en het stichten van een Technische Ho-
geschool.633

5.1.3.1  Rakers en Diemer

Behalve Diemer zou ook Rakers - de twee raakten goed bevriend - een prominente rol spelen
in de zich breed makende interregionale gedachte. Op de AVT-vergadering te Goor op 28
februari 1953 zou Rakers spreken. Sedert de oorlog had hij zich met taalkundig onderzoek
niet meer beziggehouden. Het interesseerde hem niet zoveel meer. Al schreef hij vlak na de
oorlog nog dat hij dolgraag eens naar ‘Holland’ komen zou om er dialectgeografische onder-
zoekingen te doen.634 Zelfs de dialectatlas die hij in het vooruitzicht stelde kwam er (bij zijn
leven) niet. Nu had hij wat dat aanging een teleurstelling te verwerken gehad: de drukproeven
en de platen van de atlas waren op de drukkerij verloren gegaan.635 Op de convocatie werd hij
door Buter voorgesteld als: “dr. Rakers te Nordhorn, lector in het Nederlands aan de univer-
siteit te Munster en een bekend dialectoloog, tevens man van de Heimatbewegung aan de
overzijde van de grens. De heer Rakers is een groot vriend van de Nederlandse en regionale
zaak”.636

Rakers hield er zijn ‘proettien’. Hij had veel te zeggen tot de verzamelden. Hij was over-
tuigd van het kunstmatige van de nationale grenzen en onder zijn invloed groeide de regiona-
listische beweging van de jaren vijftig uit tot een interregionalistische taalbeweging. Vooral
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Diemer zou door de uiteenzetting van Rakers diep geraakt worden en geïnspireerd. Zijn regi-
onalistisch ‘geloof’ zou er door groeien, maar er ook definitief door van richting veranderen.
Zijn regionalisme had zich, als dat van zovelen, in de oorlogsjaren ontwikkeld.637 De oorlogs-
omstandigheden bonden ieder aan eigen erf en brachten, door  pogingen van de bezettende
macht  andere waarden op te dringen, bezinning op de  aanwezige eigen waarden die bedreigd
werden.  De toestand tussen 1940 en 1945 bracht voor vele jongeren ook lediggang en studie-
afleiding. De studie richtte zich dikwijls op de cultuur van de geboortestreek waarop men was
teruggeworpen. Zo ging het met Diemer persoonlijk en zo ging het volgens hem met velen.638

De streekcultuur bleek velen rijker te zijn dan vermoed werd en bleek geschikt om het min-
derwaardigheidscomplex, opgelopen door de nationale nederlaag, te compenseren in de vorm
van trots op het eigene. Dat regionalisme met zijn geëxalteerde gevoelens over de eigen
streek, had volgens Diemer bij duizenden ook verkeerde opvattingen doen post vatten, waar-
van het zich verongelijkt afzetten tegen het Westen er één was.
Toen de kruitdampen van de oorlog waren opgetrokken en de wereld weer voor iedereen open
lag, schreef hij in een bespreking van de in druk uitgekomen inaugurele rede van Dr. H.J.
Keuning - die een diepe indruk op hem maakte -  op zijn blijkbaar favoriete badinerende toon,
dat regionalisme meer was dan “een eigen taaltje, een volkslied, een zijden pet of uileborden,
maar van economie en politiek in de eerste plaats”.639 Deze mening deed vreemd aan uit de
mond van iemand die toch juist door de streektaal en in de streektaal een bijdrage leverde aan
het regionalisme en in genoemde velden, waarom alles zou scharnieren, geen gezaghebbende
stem had. Het kan natuurlijk zijn dat zijn regionalistisch denken zich nog niet voldoende uit-
gekristalliseerd had en dat Diemer, geconfronteerd met het werk van Keuning, zich tot vertol-
ker maakte van de mening van de Groningse geograaf. Onaangenaam bleven ondertussen zijn
belerende toon en zijn pogingen andersdenkenden te debiliseren. (Hij bleek er niet mee te
kunnen stoppen). Diemer noemde het werk van Keuning het belangrijkste werk over het regi-
onalisme.640

In december 1952 schreef hij zijn artikel ‘De Oost-Nederlandse cultuurbewegingen’.  Hij
zette daarin het Friese en het Oost-Nederlandse regionalisme tegenover elkaar. De eerste vari-
ant was gestoeld op een historisch gegroeid cultureel zelfstandigheidbesef dat idealistisch zou
streven naar afsluiting. Het Oost-Nederlandse was in zijn ogen sterk realistisch, economisch
gericht. Het wilde geen afsplitsing of afsluiting maar nationaal en internationaal juist aanslui-
ting. Daardoor deed dit regionalisme positief en modern aan. Indirect beschuldigde hij het
Friese regionalisme:

Men weet te goed wat economie zeggen wil om warm te lopen voor een beweging die, in deze tijd van verar-
ming en behoefte aan grote lijn, dingen uit het niets zou willen scheppen, die het begrip ‘cultuur’ te bekrompen
opvat door beperking tot een onvoldoende niveau van mensen. of van schakeringen, en die door zelfoverschat-
ting of rancuneus minderwaardigheidsgevoel wordt beïnvloed. 641

Het Oost-Nederlandse regionalisme was ook als het streefde tégen culturele uitholling deels
economisch gericht, want dan ving men drie vliegen in één klap: “men steunt zijn cultuur,
[…], men doet deviezen toestromen van Scandinavische en andere toeristen en, men laat de
eigen mensen hun geld niet over de grens besteden, wat immers met culturele ‘uitholling’
gepaard gaat.”642 Waar Diemer de Scandinavische toeristen vandaan toverde blijft voor ons
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een raadsel. Voor het overige was het duidelijk genoeg: hier was de  Keuning-adept aan het
woord.

De rede van Rakers  deed Diemers inzicht radicaal veranderen. Hij schreef in een brief aan
‘Vrund Rakers’: “der kon wel ais ’n ommekeer in mien levent aan loop wezen”.643 Diemer
besloot het oude idee een dissertatie te schrijven over Hendrik de Vries te laten varen. Hij kon
er “mit gain meugelkhaid tou komen om dei diss. weer op te vatten”. En hij besloot een proef-
schrift over het regionalisme “specioal Twente - Munsterland, mit roemer uutzicht op hail
Nedersaksen” te schrijven.644 Daartoe had hij reeds contact opgenomen met de universiteit en
nu vroeg hij zijn vrund uit Hesepe om hem wegwijs te maken in de Duitstalige literatuur over
dat onderwerp. Tevoren had Diemer Rakers  de rede van Keuning opgestuurd. Rakers ant-
woordde Diemer in een brief:

Door staot ja heel goede dingen in, men woor ’t óp ankómp, jammer genòg, dat hef dee baas nig begreppen. Woe
zöi dat van zuvere keerls van de wettenschóp òk verwòchten, as ze nig nòg luk mee bint as dat. Men zòl dat
keerltien ziene rede um de ooren slaon en um zeggen, hee zòl zien schoolgäild weergevven laoten!645

Vervolgens pleitte hij voor een gevoelsregionalisme dat dicht bij de mensen stond. Rakers
laakte een zuiver wetenschappelijke benadering van het begrip regionalisme en pleitte ervoor
hoofd en hart weer bijeen te brengen. ‘De keerls van de wettenschop’ wisten niet wat ‘haima-
ot’ was. Ook zelf had Rakers lang het regionalisme vanuit een wetenschappelijk isolement
bekeken, als studieobject. Langzamerhand was hij tot een zuiverder inzicht gekomen: “Et hef
mie lange genòg doert, eer ik mie oet zonne “wettenschóp” lòswòsselt heb: men ik bin d’r oet,
goddânk!” 646

Hij liet er vervolgens een huisfilosofie op los die, nauwelijks te bevatten noch te beamen
valt.647 Rakers beval de literatuur van Sprangers Reclamheft over Heimatkunde aan en het
boek van Kurt Stavenhagen: Heimat als Levenssinn (Göttingen 1948) en merkte erover op:
“Dat is net de aandre kaante as Keuning”. Gevoelsregionalisme dus. Enige dagen eerder had
Diemer op de volkshogeschool te Markelo een lezing gehouden over het regionalisme. Uit het
verslag dat Buter daarvan maakte, bleek dat Diemers denken over het onderwerp in de  rich-
ting van dat van Rakers ging. Hij deelde volgens het verslag de regionalisten in drie catego-
rieën in. De eerste noemde hij het politieke soort; regionaalvoelenden die, gebruikmakend van
de regionale wind, er op korte termijn bepaalde voorzieningen willen doordrijven: (streekom-
roep, -orkest, -theater). En dat alles niet steeds uit echt regionalistische motieven. Hij distanti-
eerde zich van die groep. Hij voelde het meest voor de tweede, regionalisme dat berustte op
streekliefde, de weemoed over de nivellering en het streven naar het behoud van het eigene.
Hij noemde dit: het regionalisme van de gewone mensen. Het derde soort waren zij die het
regionalisme beschouwden als een bestuursaangelegenheid, als een zaak van industriële eco-
nomie. Met bovenstaande ontboezeming bekende Diemer zich dus tot diegenen die uit ge-
voelsoverwegingen de eigen cultuur wilden bewaren en versterken. Tot de groep dus die hij
eerder nog verketterd had. Feit was dat voor wie zich aandiende in de Twentse Beweging de-
ze gevoelsoverwegingen  toch vooral - maar niet uitsluitend - drijfveer waren. Dat was toch
het kerngegeven en de grote stippellijn waarvan de afzonderlijke punten worden gemarkeerd
door namen en begrippen als: Blijdenstein, De Thouars, Halbertsma, Heinink, de Twentsche
Almanak, Röring, Berghege, Van Deinse, Ter Kuile, Noaberschop, Vloedbeld, Jans, Din-
geldein, Van Buren, Buursink, Buter, Diemer, Gigengack, Plegt, Van der Meiden, Schönfeld
                                                
643 Brief 13-3-1953, in Diemer 1984, 101.
644 Ibidem, 102.
645 Brief Rakers aan Diemer, 31-3-1953, in Diemer 1984, 104.
646 Ibidem.
647 Ibidem, 127.



155

Wichers, om slechts de bekendste te noemen tot de jaren zestig. De lijn zet zich nog immer
voort.

Wat betreft de naamgeving Oost-Nederlands bleek Diemer een early adapter. Hij verwierp
de term ‘Nedersaksisch’. Deze naam had wel even dienst kunnen doen, maar was niet langer
bruikbaar, want hij werkte allerlei misverstanden in de hand: hij appelleerde aan een stam-
verwantschap die als zodanig niet werd gevoeld en riep onaangename herinneringen op aan
de bloed- en bodemtheorie en dergelijk Germaans gerief. Met deze term zette men ook de tijd
terug - het volk moest niet in stammen verdeeld worden - de eenheid van het Nederlandse
volk was juist iets om te roemen en bovendien was de term onwetenschappelijk. Men ‘wist’
sedert Slicher van Bath dat “in deze contreien nooit een Saks een voet heeft gezet”.648

5.1.3.2  Interregionale samenwerking

Geïnspireerd door de overal in het noordoosten van Nederland ontketende regionalistische
activiteiten vatte Diemer een plan op om tot bundeling van krachten te komen. Per brief polste
hij Ter Laan, die het belang van samenwerking ook inzag, blijkens zijn schrijven van 4 de-
cember.649 Op 20 december nodigde Diemer per circulaire uit voor een vergadering te Zwolle
op 3 januari 1953. Uit een brief van Diemer aan Jans bleek hoezeer de eerste zich door zijn
artikel over Enschede als beklagenswaardige stad daar onmogelijk had gemaakt. Hij ver-
moedde tijdens de aangekondigde bijeenkomst een scherpe persoonlijke aanval op zijn per-
soon van C.C.W.J. Hijszeler. Deze, conservator van het Rijksmuseum en oudheidkamer, zou
“allerlei mensen in het geweer” willen brengen tegen hem. Hij vroeg Jans  tijdens de vergade-
ring op zijn qui-vive te zijn en hem, Diemer, op een komende ROO vergadering ruggesteun te
verschaffen  door een motie van vertrouwen, of door een motie van wantrouwen duidelijkheid
te brengen omtrent zijn positie.650

Het doel van de vergadering van 3 januari werd bereikt. Dat doel was samenwerking. Er
werd een werkcomité uit de vertegenwoordigers van 18 culturele groeperingen gevormd om
coördinatie op verschillende culturele gebieden te bevorderen. Dat diende weer om naar het
Westen toe te demonstreren dat het Oosten culturele spankracht had - een vereiste van de mi-
nister voor een eigen omroep - en om wanneer de gelegenheid zich voordeed, gezamenlijk
actie te voeren voor bijvoorbeeld een omroep, leerstoel, Technische Hogeschool, enzovoort.651

Het had voor de hand gelegen dat Diemer zich voor Overijssel in het werkcomité had laten
kiezen. Dat had hij zich ook voorgenomen. Maar in een onderonsje besloten Buursink en
Diemer, wegens drukke werkzaamheden van hen beiden en door het in opspraak komen van
de laatste, dat Buter naar voren moest worden geschoven. In een brief van 29 januari legde
Diemer Buter de hele toedracht uit en bond hij hem op het hart in contact te blijven met de
auctor intellectualis, dat wil zeggen met hemzelf. Dezelfde brief legde ook iets van wantrou-
wen jegens de geadresseerde aan de dag. Was hij wel voldoende loyaal?
Diemer beklaagde zich over een stuk in Huis aan Huis van 9 januari 1953 dat tegen hem ge-
richt was. Buter herhaalde er Diemers gewraakte uitspraken in, zodat het conflict van einde
1952 vers bleef. Gebeurde dat in eigen belang? Diemer waarschuwde Buter aan het einde van
zijn schrijven: “Hier zit een verdacht geritsel onder het gras. Laat het geen addertje mogen
worden.”652 De stoot tot samenwerking was gegeven. Buursinks plan om tot een soort Twents-
Gelderse ‘schrieversbond’ te komen werkte in diezelfde richting.
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5.1.3.3  Nedersaksische leerstoel653

In het noorden van ons land deden zich in deze jaren ontwikkelingen voor die later ook van
belang bleken voor het Twentse taalregionalisme. Al in 1917 bepleitte de groot-industrieel
Jan Evert Scholten daar het instellen van een leerstoel voor het Gronings.654 Daarvan, zo was
de verwachting, zou een flinke stimulans uitgaan naar de Groninger beweging. Aan dit ideaal
kon niet verder gewerkt worden door het overlijden van Scholten, maar vergeten werd het
niet. Integendeel.  De grootste voorvechter ervan werd KORNELIS TER LAAN (1871-1963),
oud onderwijzer, oud-burgemeester  van  Zaandam  en oud Tweede-Kamerlid voor de SDAP.
Hij had in 1930 de voorzittershamer van de  zieltogende Algemene Vereniging Groningen
(AVG) overgenomen en wist de dreigende ondergang niet alleen te voorkomen, maar de ver-
eniging zelfs tot nieuwe, grote bloei te brengen. Zijn niet aflatende strijd voor de culturele
eigenheid van zijn gewest leverde hem de erenaam ‘vader van de Groninger Beweging’ op.655

Ter Laan publiceerde onder zéér veel meer zijn Nieuw Groninger Woordenboek, begonnen in
1902, voltooid in 1929, dat Bezoen zo had geïnspireerd. In regeringskringen reageerde men
op dat ijveren voor een leerstoel met de aanstelling van een lector in het Fries.656

Een deceptie voor menigeen, maar niet voor Ter Laan, die de mening was toegedaan dat de
beweging eerst maar eens ‘levenskracht en werk’ moest tonen.657 In de bezettingstijd leek er
een kans te komen. De Duitsers boden aan de vurig gewenste leerstoel op te richten. Ter Laan
weigerde beslist. Na de bevrijding, op 19 september 1946, richtte de AVG zich tot de minister
om alsnog tot de instelling van een leerstoel in het Nedersaksisch in Groningen te komen. Van
de hand van Ter Laan was de ‘Memorie van Toelichting bij het verzoek om een professoraat
in de Neder-Saksische dialecten aan te stellen’. Het antwoord van de minister, op 25 maart
1947, was echter teleurstellend:

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven deel ik U mede, dat, hoewel ik ten volle overtuigd ben van het
belang van de studie der Nedersaksische dialecten, ik de aanstelling van een afzonderlijke hoogleraar in de Ne-
dersaksische dialecten aan de Rijksuniversiteit te Groningen, met het oog op de stand van het wetenschappelijk
onderzoek in dit vak hier te lande vooralsnog niet mogelijk acht. Ik ben echter bereid een assistentschap in te
stellen teneinde dit onderzoek te bevorderen.658

De voorvechters gaven niet op. Het mededelingenblad van de AVG Dörp en Stad (DeS) -
spreekbuis van Ter Laan genoemd en door hem autoritair geleid -  schreef er met enige re-
gelmaat over.659 Op 10 april 1948 richtte de AVG, in overleg met Het Drentse Genootschap,
de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, de Vereniging Oud-
heidkamer Twente en de Vereniging De Graafschap, zich wederom tot de minister met het
verzoek. Men wees erop dat de minister terecht stelde dat de stand van wetenschap in dit vak
‘hier te lande’ nog niet zover is als men wel zou wensen, maar dat er in buurland Duitsland al
voor de oorlog hoogleraren werkzaam waren op het grote gebied der dialecten en van de ge-
hele Nedersaksische cultuur. De bekendste daarvan was Prof. Borchling te Hamburg. Die
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matieve artikel van Siemon Reker ‘Heeroma als deus ex machina’ DMB 1999, 113-136.
654 Ibidem, 114.
655 Deelman 1951, 73.
656 Bezoen 1951, 71.
657 Ibidem.
658 Antwoord minister van O.K. en W. op request van 19-9-1946 (arch. Buter).
659 Entjes 1990, 3-4.
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plaats was “in velerlei opzicht het middelpunt van de Nederduitse beschaving”. Zulk een
middelpunt voor onze vier Nedersaksische gewesten zou Groningen moeten worden.

Het rekwest stelde: “Een land, dat zijn dialecten niet bestudeert, is thans wetenschappelijk
ten achter en wie wetenschappelijk ten achter is, wordt op den duur verdrongen”.660 Men kon
het werk van studie en onderzoek “voor de taal die alle dagen gesproken wordt door anderhalf
miljoen Nederlanders”  niet overlaten aan een assistent hoe groot en bekwaam die ook zou
mogen zijn. Voor de beoogde studie was volwaardige wetenschappelijke leiding onont-
beerlijk. Nu het Fries “ons zo gelukkig is voorgegaan”,  meenden ook de Nedersaksen aan-
spraak te mogen maken op een eigen leerstoel.661 Het herhaalde verzoek sloot af met een
voordracht. Dat had men bij het eerste verzoek nog niet aangedurfd “in de mening dat wij dan
zouden treden in Uw gebied”.  Maar na de verklaring van de minister dat het weten-
schappelijk onderzoek nog niet genoeg gevorderd was, had men de vrijheid wel moeten ne-
men. Boven aan de lijst prijkte de naam van Bezoen, de tweede was die van zijn vriend Naar-
ding en de derde op de lijst was G.H. Streurman, leraar in Veendam. De volgorde op de lijst
was alfabetisch, zo liet het verzoek weten, maar op de wijze waarop de ‘kandidaten’ werden
voorgesteld - alleen al de ruimte in druk die men daarvoor nam - werd aanstonds duidelijk dat
de primus alfabeticus de voorkeur had. De Twentse participatie in het bovenstaande kan men
marginaal noemen. Maar door het ijveren van de Groninger Diemer werd ook de Twentse
beweging nauwer bij de strijd voor een Nedersaksische leerstoel betrokken. Van Enschede uit
liet Diemer zijn stem krachtig horen. Hij kwam in die strijd zijn oude leermeester G.A. van Es
weer tegen.
Van Es (1904-1981) was de opvolger van prof. G.S. Overdiep (1885-1944) die als hoogleraar
in de Nederlandse taal en letterkunde de grondslag had gelegd voor de Groninger school van
de neerlandistiek. Die school ontkende het bestaan van een algemeen beschaafd Nederlands.
Men sprak van een persoonlijke schakering van de Nederlandse volkstaal. De natuurlijke ge-
sproken taal of volkstaal bleef de verhouding tot een genormeerd Nederlands, door onderwijs
en scholing bijgebracht, bepalen. Een grammatica van het Nederlands kon daarom, volgens
Overdiep, voortdurende vergelijking met vorm en inhoud van de volkstaal niet ontberen.
Volkstaal en dialect waren daarom geïntegreerde onderdelen van de studie van het Neder-
lands. Overdiep richtte in 1933 voor het op de plaat vastleggen van het gesproken dialect in
Oost-Nederland  een eenvoudig laboratorium in, samen met zijn assistent Van Es. Die volgde
zijn leermeester op in 1946 en werkte in zijn geest verder, samen met zìjn assistent, de latere
hoogleraar Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen -  toen nog doctorandus - Albert
Sassen (1921-1999). Van Es begon met het aanleggen van een omvangrijke, uit geheel Oost-
Nederland samengebrachte materiaalverzameling, want alleen Groningen en het Gronings
achtte hij te beperkt. Doel van het onderzoek was te komen tot de samenstelling van een Sak-
sisch woordenboek. Om dat doel te bereiken werden behalve de opnames van dialectsprekers
ook vragenlijsten toegestuurd aan een groot aantal informanten. Met de groeiende belangstel-
ling voor de bestudering van de Oost-Nederlandse dialecten zal Van Es zeker zeer ingenomen
zijn geweest. Maar hoe zou die belangstelling een uitdrukking vinden? En wat zou de toe-
komstige rol zijn van zijn afdeling dialectologie in dat alles? Van Es  maakte haast met het
aanstellen van een vaste assistent voor die afdeling, omdat hij vreesde dat ze door een aparte
leerstoel zou worden bedreigd.

Diemer kende Sassen goed. Ze waren aanvankelijk, ondanks hun totaal verschillende ka-
rakters - of misschien wel juist daardoor -  boezemvrienden en hadden samen  een interregio-
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nale coproductie voor de RON gemaakt: het Drentse feuilleton ‘Als het leven roept’, met di-
alogen -  van Sassen - in het Drents van Ruinen.662

Later was de vriendschap wat bekoeld. Sassen en Van Es timmerden aan de weg om hun
bezigheid en deskundigheid omtrent het Gronings wijd en zijd bekend te maken. Daardoor
moest de mening post vatten dat Sassen de geknipte persoon was voor de toekomstige leer-
stoel, als die er kwam. Het duo ontwikkelde plannen die hun tijd ver vooruit waren en brach-
ten anderen daarvan op de hoogte. Sassen schreef Diemer over zijn werk aan een internatio-
nale spelling voor het Gronings, hij meldde de vorming van een commissie voor een ‘Sak-
sisch Woordenboek’ en schreef bovendien over zijn plannen voor een Gronings maandblad.663

Voor het vervaardigen van zo’n woordenboek werden personen aangezocht die als informan-
ten wilden dienen. Ze werden uitgenodigd op een serie avonden. Men had ook vragenlijsten
ontvangen waarop de streektaalnamen van gedeelten van het huis moesten worden weergege-
ven. Ambitieuze, veelomvattende plannen waren het, veel te veel voor het tweetal. “Mogelijk
waren het alleen maar strategische zetten tegen Ter Laan cum suis”, schreef Diemer, “tot
mislukken gedoemd”.664

Diemer en Sassen hielden schriftelijk contact nadat de eerste naar het Oosten verhuisd was.
Sassen werd redacteur voor het Groninger programma van de RON, waarvoor Diemer liedjes,
toneelbeschouwingen en literaire kritieken leverde. Op 17 september 1950 schreef Sassen dat
over het Instituut - dus de afdeling dialectologie - een artikel verschenen was in de NRC. Over
dat artikel was Ter Laan “erg kwaad”.665 Dezelfde krant meldde in een verslag van de grootse
huldiging van Ter Laan ter ere van zijn tachtigste verjaardag Bezoen als enige  “wiens naam
de laatste tijd nogal eens genoemd wordt in verband met een eventuele benoeming van een
hoogleraar in de Nedersaksische dialecten aan de Rijksuniversiteit te Groningen.”666 Op 16
augustus 1951 schreef Sassen een brief aan Diemer over de leerstoel: “Je weet het laatste over
de leerstoelkwestie? De zaak schijnt (voorlopig) voorgoed van de baan te zijn.”667 Tot het
ogenblik dat een advies aan de minister was uitgebracht zweeg Van Es nu. Toen op de voor-
dracht de naam van  Sassen niet prijkte,  in oktober 1952, zette hij de aanval in. Naarding, een
der genomineerden, had Ter Laan daar al voor  gewaarschuwd. Hij schreef aan Diemer: “Het
is ook zuur zo je best te hebben gedaan om een deskundig hoogleraar ‘op te leiden’..... en dan
je stuk zelfopoffering zo te zien miskend”.668

Naarding kon als genomineerde zelf niet naar buiten treden. Dat gold ook voor Bezoen. Er
verscheen een zeer tendentieus artikel in het Algemeen Handelsblad  (AH) over deze proble-
matiek met de titel ‘Litteraire faculteit te Groningen contra zienswijze van de Minister’. Het
was, zo meende Diemer, kennelijk op instigatie van Van Es geschreven.669  Diemer meende
zich toen te moeten mengen in de strijd der meningen. Hij schreef een brief naar onder andere
de AVG, Bezoen en Naarding en J.H. Brouwer, hoogleraar Fries. Daarin schreef hij dat de
mening verwoord in dat artikel “de spuigaten uitloopt”.670 Hij kondigde aan  een artikel voor
het AH te schrijven om het eerder genoemde artikel te ontzenuwen. Diemer vroeg de Twentse
beweging, die de week daarop een persconferentie zou beleggen, ook de trom te roeren, bij-
voorbeeld door reacties te geven op dat artikel. Door omstandigheden werd het stuk van Die-
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mer niet in het AH geplaatst. Het kreeg, in licht gewijzigde vorm, een plaats in HVV. Diemer
stelde erin dat vele ter zake kundigen  niet in de gelegenheid waren om te  reageren, omdat
hun namen voorkwamen op de voorlopige voordracht die de minister werd aangeboden. Hij
had kritiek op de tendentieuze zin dat “in universitaire wetenschappelijke kringen ’s ministers
verklaring opzien heeft gebaard”.671 Hij stelde daarin dat de curatoren van meet af aan het nut
van de leerstoel ingezien hadden. Dat vermeldde het gewraakte artikel in het AH ook wel,
maar dan toch terloops, op het einde, als het ware weggemoffeld. En binnen de faculteit was
voornamelijk Van Es gekant  tegen de  nieuwe leerstoel. Naar buiten toe maakt de faculteit
één front, maar er waren er  “genoeg die de gehele kwestie veel minder kan schelen, zowel
omdat zij de handen vol hebben aan eigen vak als omdat de leerstoel niet op hun terrein
komt”.672 De opmerking als zouden er voor deze functie geen professorabele figuren zijn
noemde Diemer “bepaald onkies”.673

Hoogleraar zou alleen hij kunnen zijn die “syntactisch-stilistisch” geschoold was, volgens
Van Es. Het was overduidelijk dat hij daarmee Sassen naar voren duwde die bij hem zou
promoveren op de “syntactisch-stilistische  kwaliteiten van de cultuur van het dialect van
Ruinen”. Hij zou dus de enige kunnen zijn die hoogleraar zou kunnen worden. Maar dan
moest het tempo gematigd worden want Sassen was nog niet klaar. Toen zette Van Es het
tegenoffensief in om druk op de minister uit te oefenen.
Volgens Diemer speelde, als addertje onder het gras mee dat Ter Laan en Naarding politiek
links georiënteerd  waren en de oppositie rechts. Dat er ten aanzien van een zo vaag begrip als
regionale cultuur op grond van de Hogeronderwijswet geen leeropdracht te omschrijven zou
zijn, wierp Diemer in zijn verweer ver van zich af. Hij nam de handschoen op en bood de re-
dactie aan, zo deze de ruimte beschikbaar wilde stellen, “een precieze omschrijving van de
leeropdracht (te) geven”.674 Na nog wat te hebben opgemerkt over de ondergeschoven positie
van de regionale geschiedenis, de aandacht voor het Nedersaksisch en dergelijke merkte Die-
mer op dat er in de strijd voor de leerstoel zoveel spanningen waren opgeroepen door de af-
deling Nederlands dat er onmogelijk uit die hoek nog geschikte personen de nieuw op te
richten leerstoel zouden kunnen bezetten.675 Bezoen stond achter Diemer, Naarding en ook
Ter Laan, met wie Diemer in 1950 al de degens had gekruist over de mogelijkheden van het
Gronings als cultuurtaal. (‘De Groninger beweging in een crisis’ in Vrij Nederland). Ter Laan
was er ‘woedend’ om geweest. Nu  bleek hij zeer ingenomen met Diemers reactie. Hij opende
een brief aan hem met: “ Bliede vanzulf. Zo is ’t weer in order. Bliede, omdat ’t nou weer
goud is”.676

Om meer inlichtingen voor het artikel dat nu volgen moest, wendde Diemer zich tot Ra-
kers: “wie mouten in dat stôk zo goud meugelk veur ‘n dag kommen, ook wat ‘t contact mit
over grup aangaait, en doarom zol ik geren wat meer waiten over de dingen uut joen contraai-
nen.”677  Hij had hem kort daarvoor voor het eerst ontmoet op de bijeenkomst die eerder werd
aangemerkt als persconferentie (20 nov.). Nu was de gelegenheid omgedoopt tot een AVT-
bestuursvergadering. De pers had er grote belangstelling voor. Hij stipte er tevens bij aan dat
de komst van een Groningse leerstoel ook een Duits belang diende: “As wie ’t kloar hebben,
den zai in Hannover ook”.678 Ter Laan werd eveneens aangeschreven  om “wat papierderij ter

                                                
671 Ibidem, 58.
672 Ibidem.
673 Ibidem, 59.
674 Ibidem, 62.
675 Ibidem, 63.
676 Ibidem, 65.
677 Ibidem, 68.
678 Ibidem.



160

inzoage”.679 Hij kondigde in die brief aan een zestal artikelen over de leerstoel te schrijven in
verschillende bladen (DeS, Haim en Heerd, DMB, HG, DM, De Nieuwe Rotterdammer). Op
de AVT-vergadering was besloten om het rekwest van Ter Laan aan de minister te steunen
met een eigen rekwest.

J.H. Brouwer, de Groninger hoogleraar Fries, schreef Diemer een brief. Hij waarschuwde
hem tegen het noemen van mogelijke kandidaten voor het professoraat: “Is U zich wel be-
wust, dat de beste manier, om iemand als zodanig onmogelijk te maken bestaat in het voorba-
rig publiceren van zijn naam?”  Verder stelde hij: “De beste oplossing zou zijn, als er een per-
soon kon worden gevonden, die als volkomen professorabel moet worden beschouwd en die
nog niet in discussie is geweest.”680

5.1.3.4  K.H. Heeroma

Zo dacht ook Meertens van het gelijknamige instituut te Amsterdam. Hij schreef Ter Laan een
brief waarin hij Heeroma voorstelde als toekomstige hoogleraar in Groningen. Ter Laan voel-
de voor die suggestie en regelde naar alle waarschijnlijkheid met de Curatoren van de RUG
de benoeming.681  Die benoeming van KLAAS HANZEN HEEROMA (1909-1972) als hoogleraar
in de Nedersaksische Taal- en Letterkunde in april 1953 kwam natuurlijk niet zomaar uit de
lucht vallen. Heeroma was geboren in 1909 in Hoorn op het eiland Terschelling. Zijn jeugd
had hij doorgebracht te Zwolle. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in
1935 promoveerde tot doctor in de Letteren op het proefschrift  Hollandse  dialectstudies.
Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands, en waar
hij werkzaam was als redacteur van het Woordenboek der Nederlandse Taal. Van 1949 tot
1952 was hij hoogleraar in de Nederlandse Taal en Letterkunde aan de universiteit te Jakarta.
Op het moment van benoeming tot Nedersaksische ‘prefesser’ woonde hij in Oegstgeest.

Heeroma had zich zoals we al lazen (zie p. 108) onder andere bezig gehouden met de stu-
die van de taal van Oost-Nederland.  Hij was principieel tegenstander van dialectstudies die
bij de nationale grenzen ophielden. In Taal en Tongval, een blad dat onder Belgisch-
Nederlandse redactie de studie van de Nederlandse dialecten wilde bevorderen en dat sinds
1949 verscheen, schreef hij uitgebreid over ‘De Westfaalse expansie’. Hij was dus wél ver-
trouwd met de Nedersaksische streektalen en hun geschiedenis, al beheerste hij zelf geen van
de Nedersaksische streektaalvarianten. Dat laatste werd hem later wel eens kwalijk genomen,
onder andere door Diemer en Rakers.682

Heeroma paste slecht bij de denkrichting van de Groninger neerlandistiek van Overdiep en
Van Es met zijn nadruk op de stilistiek en zijn geringe belangstelling voor taalgeschiedenis.
Maar dat was nu juist waar Heeroma zich wel mee bezig hield. Heeroma werkte meer in de
lijn van Kloeke die in ons land de in Marburg ontwikkelde methode van de dialectgeografie
had geïntroduceerd. Door middel van het maken van taalkaarten kon men de ontwikkelingen
van de dialecten in de tijd vastleggen en allerlei taalbewegingen achterhalen. Kloeke was zo
op het spoor van de Hollandse taalexpansie gekomen. Niet voor niets sprak Heeroma in zijn
inaugurele rede van de taalatlas die eens de bijdrage zou mogen worden van de Groninger
universiteit aan de dialectgeografie. Naast zijn wetenschappelijke werk was Heeroma poëet,
hij was als literator een kernfiguur bij Opwaartsche wegen en als een van de leidende protes-
tants-christelijke dichters stond hij bekend onder de naam Muus Jacobse.  Zijn dichterschap
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stond in het teken van het verzet en de kerk.683 De AVT zond een felicitatie aan  Heeroma met
zijn benoeming.

De LC vroeg de nieuwbenoemde hoogleraar of hij bij het werk dat hem wachtte niet het gemis
zou voelen van een Nedersaksische Akademie en of hij niet voornemens was de oprichting
van zulk een akademie te bevorderen. Er bestond immers ook een Fryske Akademy die een
grote steun betekende voor het werk van de hoogleraar Fries te Groningen. Heeroma stelde
zich op het standpunt dat de behoefte aan een Akademie uit het volk moest ontstaan, dat deze
van onderen af moest worden opgebouwd en niet van boven af moest worden opgelegd. Wel
zou de wetenschap, als het ooit tot de oprichting van zulk een instituut zou komen, het initia-
tief daartoe van harte begroeten en de initiatiefnemers desgewenst met raad en daad ter zijde
staan. Hoe dan ook, de wetenschap had in dezen het volk te volgen, niet te leiden. Het woord
was dus aan de ‘Nedersaksers’ zelf.684 Hij was in dat verband ook benieuwd naar de belang-
stelling voor het vak dat hij zou gaan doceren, wetende dat het vooralsnog geen examenvak
zou worden. Hij merkte voor de lezers van de LC op, die vertrouwd waren met strijd voor hun
memmetaal, dat het Nedersaksisch een verzameling verwante dialecten was. Het Fries was
een taal en het Afrikaans ook, omdat de sprekers dat wílden. Daarmee was natuurlijk niet al-
les gezegd over de vraag wat nu een taal was of niet, maar het was duidelijk wat Heeroma
bedoelde: een taal als een gemeenschappelijk uitdrukkingsmiddel van een volk of volksgroep
heeft geen voedingsbodem, kan niet bestaan of voortbestaan, als dat volk of die volksgroep
daaraan geen behoefte gevoelde. Nu was het met de ca. anderhalf miljoen zielen tellende be-
volking van het Nedersaksische deel van ons land zo, dat er sprake was van een herlevende
belangstelling voor de eigen streektaal en van (nog prille) neigingen ze te doen uitgroeien tot
een taal, waarin men alles kan uitdrukken van platte revues tot ingewikkelde, abstracte beto-
gen. Die hoogte was nog niet bereikt en zou alleen bereikt worden als de behoefte daaraan bij
honderdduizenden bestond. Pas dan kon men het Nedersaksisch een taal noemen; nu was het
nog een groep onderling samenhangende dialecten. Het woord was, wederom, aan de inwo-
ners van de Nedersaksische streken van ons land.

Bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar met als leeropdracht  de Nedersaksische taal
en letterkunde sprak Heeroma in zijn inaugurele rede onder meer over de hem toegewezen
taak en de afbakening daarvan. Het heeft zin in deze context wat langer bij zijn visie stil te
staan. Heeroma begon met de omschrijving van het begrip Nedersaksische letterkunde. Hij
deed dat via een omweg, door eerst het begrip Nederlandse letterkunde uit te leggen. Hij ver-
stond daaronder alles wat in de Nederlandse taal door de eeuwen is geschreven. Het Neder-
lands kende daarbij, met alle taalontwikkelingen en nuances, een ononderbroken schrijftradi-
tie van zeven of acht eeuwen.

Er vigeerden blijkbaar, Heeroma legde het uit, twee principes op grond waarvan men let-
terkundige teksten kon toewijzen  als behorende tot een bepaalde literatuur: een taalkundig  en
een ruimtelijk principe. Het taalkundige principe was het eenvoudigst te hanteren: alles wat in
enige tijd in een bepaalde taal aan literaire teksten geschreven was behoorde tot een naar die
taal te noemen literatuur. Zo gezien behoorden Kaapse literaire teksten uit de achttiende eeuw
tot de Nederlandse literatuur. Het ruimtelijke beginsel hield in “dat een literatuur het complex
is van alle literaire documenten die in een bepaalde ruimte ontstaan zijn in de taalvorm die
voor de schrijvers het meest voor de hand lag.”685 Om het begrip Nedersaksische letterkunde
                                                
683 Voor bibliografische gegevens verwijs ik naar ‘Balans in duplo. Persoon en werk van K.H. Heeroma-

Muus Jacobse, DMB 50 (1998).
684 LC  9-4-1953.
685 Heeroma 1953, 6.
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te kunnen bepalen moest men dus gebruik maken van deze principes. Voor de vraag gesteld
wat Nedersaksische letterkunde inhield testte hij ze op hun toepasbaarheid. Bij de tussenlig-
gende kwestie ‘Wat is de Nedersaksische taal?’ kwam hij tot een omschrijving en een conclu-
sie. Het Nedersaksisch was een schrijftaal van de dertiende tot de zeventiende eeuw in Oost-
Nederland en Noordwest-Duitsland. Die taal, die in onbruik was geraakt, was bepaald geen
eenheid geweest. De letterkundige traditie ervan werd in laatstgenoemde eeuw afgebroken. In
de Romantiek ontstonden evenveel literaturen als er dialectische schrijftalen ontstonden, een
Groningse, een Drentse, een Twentse, enz. Deze hadden niet veel met de oudere Nedersaksi-
sche schrijftraditie van doen, aldus Heeroma, die volgens het taalkundige principe redenen
zag om de hele Oost-Nederlandse literatuur bij de algemeen Nederlandse te rekenen, ook al
omdat de schrijvers in die nieuw gegenereerde schrijftalen in de Nederlandse vormtraditie
stonden.

Volgens het ruimtelijke principe moest men alle literaire teksten die in de Nedersaksische
ruimte waren ontstaan in de taalvorm die voor de schrijver in zijn tijd voor de hand lag, bij de
Nedersaksische literatuur rekenen. Vraag was: wat is de Nedersaksische ruimte? Hij wilde
Nedersaksisch beperkt zien tot Oost-Nederland. Daarbij baseerde hij zich louter op het gang-
bare spraakgebruik. Niet op een Saksische afstamming, die wees Heeroma - onder aanhaling
van Slicher van Baths studie - van de hand. In Heeroma’s visie hoorde ons land in het begin
van de jaartelling tot één groot Ingweoons taalgebied. In de vroege Middeleeuwen, vanaf de
achtste eeuw kwam een stevige Frankiseringsgolf op, richting zuid-noord, vanaf ongeveer
1200 werd die gevolgd door een Westfaliseringsgolf richting oost-west. Zo was het te verkla-
ren dat Westfaalse kenmerken afnamen naarmate men verder westwaarts ging (Twente was
Westfaalser in zijn taal dan bijvoorbeeld Salland). Vanaf de zeventiende eeuw tenslotte werd
een krachtige invloed vanuit Holland merkbaar, het economisch en cultureel zwaartepunt van
de in die eeuw onafhankelijk verklaarde Republiek der Nederlanden die ook, uiteraard binnen
haar grenzen, linguïstisch zijn invloed deed gelden. Op grond van bovenstaande overwegin-
gen kwam Heeroma tot een geografische omschrijving van wat in de volksmond het Ne-
dersaksische deel van ons land werd genoemd: Groningen, Drenthe, de Stellingwerven in
Friesland, Overijssel en een deel van de provincie Gelderland. Bij de letterkunde van zo-even
omgrensd gebied hoorden, volgens het ruimtelijke principe, Latijnse teksten uit bijvoorbeeld
Groningen of de IJsselstreek, mits ze een zekere regionale kleur vertonen, een zekere gebon-
denheid aan de eigen gemeenschap verraden. Alle schrifturen in de  Nedersaksische schrijf-
taal hoorden er zonder meer toe. Na het in onbruik raken van die taal werd het weer proble-
matischer. Hier moest men, net als bij de Latijnse teksten, de gevoelsverbondenheid van de
schrijver met de gemeenschap weer onderzoeken. Een lastig karwei. Bij de in de negentiende
en twintigste eeuw gevormde streektaalliteraturen lag het uiteraard eenvoudiger. Zij vormden
juist in de eerste plaats de jongere Nedersaksische letterkunde. Daarnaast bestond er een Ne-
dersaksische letterkunde in het Nederlands waarbij de lastige gevoelsverbondenheidskwestie
weer meespeelde. Kortom: het Nedersaksisch kon niet anders zijn dan een tak van de Neder-
landse stam. Het was voor Heeroma gewoon een ander woord voor Oost-Nederlands. Alle
geschriften die onder invloed van het Oost-Nederlandse milieu waren geschreven, behoorden
tot de Nedersaksische letterkunde.

Die Nedersaksische letterkunde mocht zich geen complete letterkunde noemen. Ze miste
om maar eens iets te noemen een eigen Renaissance, een eigen Romantiek, enzovoort. Het
ging hier om een partiële letterkunde met enerzijds meer, anderzijds minder mogelijkheden
dan de Nederlandse. Méér mogelijkheden door een grotere verbondenheid tussen schrijver en
zijn publiek door het gebruik van de eigen, vertrouwde streektaal en minder door de beper-
king die de streektaal ruimtelijk nu eenmaal kende.
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Om de innerlijke gebondenheid en de uiterlijke begrenzing van de wel Nedersaksisch ge-
heten Oost-Nederlandse ruimte te kunnen aangeven en aldus zijn studiegebied af te bakenen
stelde Heeroma voor om taalkundige sporen van een samen doorleefde cultuur- geschiedenis
in kaart te brengen. Hier was hij bij de hem vertrouwde dialectgeografie. Deze idee zou rich-
ting geven aan het onderzoek aan het nieuwe Nedersaksische instituut. Doel van die studie
zou een taalatlas zijn: “Een Oost-Nederlandse taalatlas die speciaal gericht is op de problemen
van deze gewesten, ontbreekt nog en moge eenmaal de bijdrage worden van de Groninger
Universiteit tot de dialectgeografie.”686

Aan het slot van de rede sprak hij er zijn vreugde over uit dat de vertegenwoordigers van
de Oost-Nederlandse culturele organisaties de Groningse universiteit als hun universiteit za-
gen en in het bijzonder zijn leerstoel, waarom ze uitdrukkelijk gevraagd hadden, als hun leer-
stoel.  Het verheugde hem dat Universiteit en Maatschappij elkaar hier op deze wijze mochten
ontmoeten en hij verwachtte er voor de wetenschap veel vrucht van dat zij werd gedragen
door de liefde van zovelen. In het bijzonder richtte hij zich tot Ter Laan de grote promotor
van  de leerstoel. “Meer dan wie ook”, sprak hij, “hebt Gij geijverd voor de totstandkoming
van deze leerstoel”.687 Met deze rede trad Heeroma officieel in Oost-Nederlandse dienst.

De benoeming van Heeroma was intussen pijnlijk voor sommigen die op zijn plaats liever een
ander hadden gezien. Heeroma had dit professoraat uitgevonden noch voorbereid, noch ook
zijn leeropdracht geformuleerd. Het had voor de hand gelegen Bezoen te kiezen, wiens naam
bovenaan prijkte op de voordrachtlijst. Heeroma en Bezoen kenden elkaar en Heeroma be-
sefte het pijnlijke van zijn benoeming.688 In een excuserende brief - van 31 maart als reactie op
zijn felicitatie -  aan Bezoen legde de kersverse professor uit dat het universiteitsbestuur juist
hèm had gekozen omdat men een figuur prefereerde die buiten het strijdgewoel had gestaan.
Hij was zelf ook verrast geweest toen men hem had gevraagd: “Het was een volstrekte verras-
sing toen Van Es mij in December kwam vragen. Ik heb jouw naam toen nog naar voren ge-
bracht, maar hij bleek jou niet te lusten.” Dat mocht geen wonder heten na het voorafgaande.
Heeroma accepteerde, al hinderde het hem wel dat hij Bezoen in zijn “vaarwater was komen
te zitten”.689  Bij het 15-jarig bestaan van het instituut, in 1968, zou Heeroma in een herden-
king opmerken: “Bezoen was in 1953 stellig veel meer gequalificeerd voor een professoraat
in de Nedersaksische taal- en letterkunde dan ik. Hij had ervoor gewérkt!”690

Het oprichten van een Nedersaksische Leerstoel was niet in de eerste plaats vanuit Twente
door Twenten bevochten, om het maar eens voorzichtig uit te drukken. Het hoofdbestuur van
de AVT stelde zich weliswaar achter het streven, evenals de ROO, OKT en ORG en  stuurde
wel een felicitatiebericht naar de pasbenoemde hoogleraar, maar de leerstoel was toch vooral
bevochten door de Groninger Beweging. “De Overijsselse houding kenmerkte zich meer door
verbale steun dan door dadendrang”, merkte Diemer op.691 Ook latere Twentse regionalisten
zagen dat wel.692 Een uitzondering moet daarbij nadrukkelijk gemaakt worden voor Bezoen,
die door de DMB, door zijn opzienbarende voordracht tijdens de Akademiedagen in 1950 en
door zijn publicatie van het Dumbarhandschrift in 1952, de leerstoel mee heeft helpen voor-
bereiden.

                                                
686 Heeroma 1953, 9.
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688 Brief Heeroma aan Bezoen, 31-3-1953 (arch. VDI).
689 Heeroma 1968, 121, zie Bijlage 4.
690 Ibidem.
691 Diemer 1953c, 48.
692 Gigengack 1959, 63.
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De aanwezigheid en werkzaamheid van Heeroma werkten wel stimulerend op de Twentse
regionalisten. Volgens de Twentse schrijver en regionalist Gigengack was er vóór Heeroma’s
tijd geen sprake van een Twentse taalbeweging; door zijn toedoen en omdat hij de richting
wees, wél.693 Die bewering komt enigszins overdreven over. Bovendien werd de hoogleraar,
door Ter Laan wel wat al te eenzijdig soms de ‘prefester (sic) in het Grunnens’ genoemd, we-
derrechterlijk ingelijfd bij de Oost-Nederlandse taalbeweging.694 Ook Diemer maakte zich
schuldig aan annexatie, getuige zijn welkomsartikel in De Mars. Hij noemde de dag van de
officiële ambtsaanvaarding van Heeroma voor Overijssel een zeer belangrijke dag, “omdat
Overijssel van nu af “ex cathedra” wordt aangespoord eens wat meer belangstelling aan de
dag te leggen voor de dingen des geestes die met taal- en letterkunde samenhangen, met de
cultuur van eigen erf, met regionalisme in de zuivere zin van dat woord”.695

5.1.3.5  Het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen

Het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen werd in november 1953
opgericht. Ook vroeger waren er wel hoogleraren geweest met belangstelling voor de studie
van taal en volksleven in Oost-Nederland. Gallée kon met recht de eerste hoogleraar in het
Nedersaksisch heten. Hij had in de tijd dat hij hoogleraar was in Utrecht, van 1882 tot 1908,
aan die universiteit de wetenschappelijke studie van de Oost-Nederlandse dialecten geïntrodu-
ceerd en daar ook de grondslag gelegd voor de wetenschappelijke bestudering van het Neder-
landse boerenhuis. De Groningse germanist J.M.N. Kapteyn had eveneens verdienstelijk werk
gedaan op dit gebied. We vermeldden reeds het werk van Overdiep en Van Es.

Wie op een vruchtbare samenwerking tussen Van Es en Heeroma had gehoopt kwam be-
drogen uit. De incompatibilité d’humeur was te groot, volgens Jo Daan (1910), dialectologe
van het Meertens Instituut te Amsterdam. “En dat is dan neutraal uitgedrukt”, voegde ze er
veelzeggend aan toe.696 Met de benoeming van een aparte hoogleraar voor het Nedersaksisch
verviel de taak van het dialectenbureau van het Nederlands Instituut. Het schriftelijke gedeelte
van de verzameling, de vragenlijsten en het archief verhuisden naar het nieuwe Nedersaksi-
sche Instituut. De plaatopnamen, waarvan het vooroorlogse materiaal de tand des tijds niet
had doorstaan, volgden eerst veel later, in 1978.

De taak van het  nieuwe Nedersaksisch Instituut was een wetenschappelijke. Het moest het
onderzoek naar de Oost-Nederlandse dialecten leiden. Ook de Noordwest-Duitse dialecten
hoorden tot het studiegebied, omdat staatsgrenzen niet altijd ook taalgrenzen bleken. Voor het
vaststellen van de uiterlijke begrenzing en de innerlijke gebondenheid van de wel Nedersak-
sisch geheten Oost-Nederlandse ruimte waarin de Nedersaksische dialecten functioneren,
bood volgens Heeroma de dialectgeografie voorlopig nog de meest bruikbare mogelijkheden.

In 1957 verscheen de eerstse aflevering van de beloofde Taalatlas van Oost-Nederland en
aangrenzende gebieden. Deze aflevering bevatte een tiental kaarten met een commentaardeel.
Maar niet alleen op het dialectgeografisch vlak - waartoe het onder andere samenwerkte met
het Dialectenbureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen te Am-
sterdam - lag zijn taak, het instituut wilde eveneens functioneren als ontmoetingscentrum van
de regionale beweging in het gehele Nedersaksische gebied. Het doel was niet alleen weten-
schappelijk bezig zijn maar ook van nut zijn voor en goede diensten bewijzen aan de streek-
cultuur, zoals Heeroma dat noemde. Het zou de aangewezen plaats zijn om als documentatie-
centrum te dienen voor Oost-Nederlandse en Noordwest-Duitse streektaalliteratuur. Bij studie
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van taal en volksleven moesten universitaire en regionale activiteit elkaar ontmoeten, vond
Heeroma.697

Er konden, afgezien daarvan, initiatieven van het nieuwe instituut uitgaan die zeer de
moeite waard konden zijn voor het ontwikkelen van voorwaarden die een  nieuwe bloei van
de oude gewestelijke talen mogelijk maakten. Het Nedersaksisch Instituut aan de Poststraat 6
te Groningen moest men zich ondertussen niet al te indrukwekkend voorstellen. Heeroma
schreef in antwoord op een brief van Diemer dat hij personeel had en meubels en verder niets.
Hij verzocht de regionalisten om bijdragen in natura, in de vorm van boeken, tijdschriften,
kranten, overdrukken, kortom van documentatie in de uitgebreidste zin van het woord. De
nieuwe hoogleraar besteedde zowat al zijn beschikbare tijd aan het voorbereiden van de col-
leges die hij zou moeten geven. Verder werkten er zijn assistent Teake Hoekema en een teke-
naar en een schrijfster voor de taalatlas.698 Heeroma werd na zijn benoeming meteen door
Naarding en Bezoen hartelijk welkom geheten in de DMB en de redactie wenste hem veel
geluk. Ze noemde de benoeming van Heeroma  ‘begrijpelijk’ gezien zijn staat van dienst.
Toch werd ook uit dit stuk duidelijk dat er iets moest worden weggeslikt: “Misschien zal het
sommige ‘Nedersaksen’ even teleurgesteld hebben, dat een ‘vrömde’ de schone taak is opge-
dragen de studie van hun dialecten te leiden.”699 Maar de lezers kenden Heeroma  reeds door
zijn ‘De taalgeschiedenis van het Oosten’ uit de tweede jaargang en velen waren bekend met
zijn ‘Overijsselsche Taallandschappen’ in het Jaarboek Overijssel 1947. De nieuwe hoogle-
raar werd uitgenodigd zitting te nemen in de redactie; in 1955 maakte hij de DMB tot het or-
gaan van zijn Instituut.700 De redactie bestond in 1953 uit Bezoen, Naarding en Heeroma.
Lang heeft die toestand niet mogen duren: Bezoen - nog maar 45 jaar oud -  verongelukte in
hetzelfde jaar op een levensgevaarlijke spoorwegovergang te Soest. Hij woonde toen nog
maar amper een jaar in Amersfoort waar hij als leraar werkzaam was aan de Rijks-HBS.

Met het woord Nedersaksisch dat bij regionalisten gevoelig lag en raakte aan een eigen iden-
titeit, had Heeroma niet veel op. “Hij had er een in zekere mate speels plezier in vaktermen en
vaknamen op vorm en inhoud te toetsen en zo nodig door andere, naar zijn mening betere, te
vervangen”, liet zijn opvolger later weten.701 Heeroma’s  bezwaar gold de vorm - ‘Saksisch’
moest naar zijn oordeel ‘Sassisch’ zijn - maar ook de inhoud die valse mystieke gedachten en
gevoelens op zou roepen.

De verwachtingen omtrent de vurig begeerde leerstoel waren hooggespannen geweest. Te
hoog wellicht bij sommigen. Alhoewel Heeroma had gezegd dat hij naar Groningen was ge-
komen om de meest Groningse aller wetenschappen te bestuderen, namelijk de wetenschap
van het Gronings en dat hij zich erover verheugde dat universiteit en maatschappij elkaar bij
de totstandkoming van de nieuwe leerstoel op gelukkige wijze hadden ontmoet, diende men
ervan overtuigd te zijn dat de taak van de nieuwe hoogleraar een wetenschappelijke was. Hij
was, kort samengevat, niet de eerste taalstrijder voor de Nedersaksische streektalen. Heero-
ma’s opvolger zou het later zo uitdrukken: “Wat het Nedersaksisch Instituut, […], al of niet
met of aan het Gronings doet mag geen buitenstaander het opdringen, maar moet zinvol
voortvloeien uit het programma van onderzoek en onderwijs als geheel, volgens hetwelk het
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werkt.”702 Uiteraard kon men het woord Gronings vervangen door Stellingwerfs, Drents,
Twents, Sallands, enzovoort. Niet iedereen bleek een jaar later onverdeeld enthousiast over
houding en werkwijze van het instituut. Enigszins teleurgesteld meenden sommigen al in
1954 dat de leerstoel weinig rendement opleverde voor het regionalisme. Diemer was zo ie-
mand. Hij hoopte door een brief Heeroma productiever te maken voor de Nedersaksische be-
weging “dan (met) dat Atlasgedoe, waarmee hij in de pers naar voren trad”.703  Hij was mét
Rakers van mening dat al die uitpluizerijen de streektalen en hun sprekers “geen ene moer
geholpen” hadden. Heeroma zette in zijn antwoord nog eens uiteen hoe hij zijn taak en die
van het instituut zag. Enerzijds was het instituut geheel onafhankelijk van de regionalistische
beweging:

Ik moet dat regionalisme volkomen onafhankelijk kunnen bestuderen en er eventueel, uit hoofde van mijn we-
tenschappelijke roeping, ook tegen kunnen getuigen. Anderzijds moet ik dienen waar ik kan. Ik heb bewezen
daartoe bereid te zijn, toen ik in Everloo beloofd heb de leiding van de (uiterst moeilijke) spellingsbesprekingen
op mij te nemen.704

Hij bewees het ook door een documentatiecentrum te willen stichten en, in het algemeen, de
wetenschap van het Oost-Nederlands op internationaal peil te brengen. “De Oost-Nederlandse
regionalisten moeten”, aldus Heeroma in een poging Diemer de waarde van zijn werk te doen
inzien, “mijn Nedersaksisch Instituut als hún documentatiecentrum gaan beschouwen”. Het
bijeengebrachte materiaal zou voor alle serieuze belangstellenden te raadplegen zijn. In de
brief merkte hij verder op voorlopig geen prijs te stellen op publiciteit: “Er is veel te veel over
mijn leerstoel gepraat en geschreven. Men moet mij nu eerst de tijd laten om iets op te bou-
wen.”705 Heeroma besefte intussen dat hij de voorvechters van de leerstoel die hij bezette te-
leurstelde. In een laudatio op Ter Laan ter gelegenheid van diens negentigste verjaardag
schreef hij voorzichtig “dat hij niet de ‘Grunneger perfester’ geworden  (is) zoals de jubilaris
zich die wellicht had voorgesteld.”706

Heeroma’s opvolger, Entjes, schreef later over de verwachtingen van de regionalisten aan
de ene kant en Heeroma’s positie, die wetenschappelijke objectiviteit vereiste aan de andere
kant: “Zijn wetenschappelijke opdracht weerhield hem er terecht van zichzelf, zijn medewer-
kers en zijn instituut een taak te laten opdringen in regionalistische cultuurpolitieke bewegin-
gen”.707 De teleurstelling leefde niet alleen bij de regionalisten. Ook binnen de universitaire
wereld waren er die de rol van een Grunneger perfester anders, meer direct emancipatorisch
voor het Gronings zagen.708

Het Nedersaksisch Instituut verhuisde in april 1962 van de Grote Markt  naar het Ge-
dempte Zuiderdiep. Naarding werkte er toen al enige jaren. De ‘Drentoloog’ had per septem-
ber 1959 zijn leraarsbaan aan de Rijks-HBS te Assen beëindigd om hoofdambtenaar te wor-
den aan het Instituut. Zijn speciale taak zou er zijn een Oostmiddelnederlands woordenboek
voor te bereiden, dat naast de taalatlas het tweede grote project was dat het Instituut hoopte te
verwezenlijken.
5.1.3.6  Het Everlo
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Er was blijkbaar iets in beweging gezet. Streektaalschrijvers en onderzoekers kwamen op 28
december 1953, na luttele voorbereiding, samen in het door Jans verbouwde bouwhuis van de
verdwenen havezathe het Everlo, gelegen in de vroegere marke Volthe. Het initiatief tot een
samenkomst was afkomstig van Naarding en Rakers. Diemer vroegen ze als ‘verbinding-
sofficier’ met Twente-Achterhoek.709 De laatste droeg “de volle last van de organisatie”.710 De
kleine dertig aanwezigen van deze en gene zijde van de landsgrens bezonnen zich op wat hen
bezighield: de tegenwoordige stand en de toekomst van de streektaal. De centrale leiding was
in handen van Rakers. Hij sprak gloedvol over ‘Het wezen van de moderspraoke en sprao-
kenunderzöök’. Het werd een even geruchtmakende als aanstekelijke redevoering. Kern van
zijn betoog was dat men ín en vanuit de streektaal en de streektaalgemeenschap moest leven
om de taal werkelijk te begrijpen. Hij kritiseerde dialectologen die de taal louter en alleen als
object van hun studie zagen. Het ging hem er om het geheel, hoofd én hart weer samen te
brengen.  Hij schoof oude, vertrouwde tegenstellingen als ‘wezenloos’ terzijde.  De tegenstel-
ling ‘taal’ en ‘dialect’ was n i e t houdbaar. Dialecten waren evenzogoed taal, of ‘spraoke’.

Mi dücht, daw us door geröst weer aan wennen könt, övveral woort men effen geet, plat te praoten, en de moder-
spraoke doormet weer de ere te gevven, dee ze verdeent. För mi bint alle tungensläge in t lând van de moder-
spraoke nich alleen tungensläge of dialecte -, see bint zöls spraoke, en döörum möw ze ok as spraoke bruken,
övveral woor dat men effen geet; dan möw zöls nog weer léren, alle dinge in de moderspraoke te zeggen!711

Dat vereiste een grote inzet en die was ook nodig, want alle geleerdheid, aldus Rakers, “kon
dr niks an doon datt mis geet met usse spraoke, as als zoa wieder löp as nun”. Maar gelukkig
waren er nog velen die het plat nog wel in stand hielden, “dee eer noch as ere daagliksche en
ok as ere beste, häögste, eigelike en ook zöndaagsche spraoke praott”. Voor diegenen was de
streektaal “heel wat aanders as n dialect” waarvan Rakers heel goed begreep dat die betiteling
diskwalificatie en minachting inhield. Rakers keerde zich in het bovenstaande tegen quasi-
intellectuelen en onderwijzers die de mensen aangepraat hadden dat hun taal een soort ver-
bastering was van het echte Nederlands, aan deze zijde van de grens, of het echte Duits aan
gene zijde, omdat hen dat  ook weer geleerd was. Ze zagen de dingen niet in hun wezen. “Et
wezen van de dinge is misschien doch heel aanders, as de löre dat zao alledage dênkt en as in
de schole verteld wodt.” Ook de tegenstelling geleerd-ongeleerd bij de moedertalen werd door
hem ongeldig verklaard. Dialectonderzoekers, die het hersenwerk voor hun rekening namen
bij het onderzoeken van de streektalen en dichters die vooral hun hart lieten spreken, hij  riep
ze beide op ánders om te gaan met hun ‘modersproake’:

Aw begriepen leert dat de spraoke usse moder is, zölt zik usse methoden wal lük wandeln!  Met ne moder zöw
doch wa lük gekker wezzen, as daw dr niks aanders van zeggen könt as “rechte utspraoken. Aw dr nich better
met ümgaot, kan ze usse moder nich blieven, dan mot up n duur als mislaopen. Wi praot wa mangs van de “mo-
derspraoke” en meent, dat de spraoke vàn usse moder is (wat ók wa recht is), men wieder verdrest niks! En dat
mot aanders wodden, bi geleerden en ungeleerden. Want ok bi de ungeleerden gao wi net zao verkeerd met usse
spraoke üm. Ik wol hebben, daw us alle as kinder van eene moder, van usse moderspraoke, weerfünnen, en dat
de teggenstellinge: geleerd-ungeleerd, ut de weerld kummen kon!712

Rakers verwachtte van deze ‘zuvere keerls van de wettenschop’ die de taal louter beschouw-
den als object van hun studie niets, zo schreef hij in een brief aan Diemer, ‘as ze nig nog luk
meer bint as dat’. Hij gaf in datzelfde schrijven  toe dat hij ook zelf heel lang op die manier

                                                
709 Diemer 1984, 139.
710 Ibidem, 142.
711 Diemer 1953, 4.  In dit verslag van het ‘Nedersaksisch symposion’ is de toespraak van Rakers over ‘Het

wezen van de moderspraoke en spraokunderzöök’ bewaard gebleven.
712 Ibidem.
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naar de streektaal gekeken had: “Et hef mie lange genòg doert, eer ik mie oet zonne “wetten-
schóp” lòswòsselt heb; men ik bin d’r oet, goddânk!”713 Er is terecht opgemerkt dat Rakers
door dit betoog de theoreticus en ideoloog van de Nedersaksische Beweging werd.714 Rakers
verwachtte veel van de ‘modersproake’ voor het verkeer en begrip voor de bewoners aan bei-
de zijden van de grens: “Wel plat praoten kan, kómp nooit óp de gekke idee, dat door óp de
aandere kaante van de grenze zó’n gewoon ‘boetenland’ lig, woor ie meer verdreet as plezeer
van hebt! […] Zól wie nich proberen, um al den haat oet de weerld te warken, dee slechte
leure d’r in bracht hebt?”715

Diemer begroette de stellingen van Rakers met grote instemming. Hij besteedde aan de bij-
eenkomst veel aandacht in drie opeenvolgende nummers van DM. Daaraan hebben we te dan-
ken dat Rakers’ gedachtegoed is overgeleverd, want deze toespraak is niet bewaard gebleven.
In een vurig betoog noemde hij het spreken van de streektaal een ‘rijkdom, een kunst’.
Niemand zou zich daarvoor moeten schamen, zoals velen in zijn tijd dat toch nog wel deden,
geïmponeerd als tallozen waren door de stedeling met zijn nette pak en schone handen, de
Hollander met zijn woordenvloed en vlot beweeg, - ze lijken zoveel méér dan wij, “slichte
löre ut n achtrutweerld” um er aan toe te voegen, enigszins voorbarig: “Ja, maar de kentering
is gaande, de voorsprong van die anderen is verspeeld, hun beschaving verbrokkeld!” Het
oosten van ons land zou bereid zijn tot gebed worden in een oeroude cultuuronderstroom,
“neen, niét de stroom van het Duitse” (tenzij onze regering nog tien jaar dóór blijft gaan met
nietsdoen), maar het “oude gebied van het Nedersaksische”, een vanzélfgroeiend “klein Euro-
pa”, maar zonder economische hinderpalen en zonder geweren.716

Voor Rakers hielden taalgeleerden zich slechts met de buitenkant van hun studieobject be-
zig maar niet met hun wézen, dat een geheim was, maar dat zich toch voor een deel openba-
ren zou aan wie er zintuigen voor had.  “Zoals ‘n guud huus, ne gude karke löt met aogen
zeen, wat op zik zöls n geheim is”, ‘t geheim van de ‘regio’.717  Het ging hem dus om  het on-
stoffelijke, de sfeer die ten dele uitdrukking krijgt, een stem krijgt in de taal.  Het ging Rakers
kortom om een soort mystieke band tussen volk en taal. Deze band moest worden herontdekt
aan beide zijden van de landsgrenzen en zó zou opnieuw aan beide zijden van de landsgren-
zen het volk van de ‘modersproake’ zich bewust worden van haar eigen wortels en groeien in
eenheid. Rakers sprak over het wezen van de ‘Sproake’ en hij onderscheidde daarbij taal met
een kleine letter, de woorden en uitdrukkingen, het uitwendige taalsysteem die de gebruiker
een ‘huskommen’ (thuiskomen) konden leveren en Taal met een hoofdletter, de ‘wortel, oor-
sprong’ van het taalsysteem, dus van de taal. De ‘wellen’ waaruit de woorden geschept kon-
den worden. Taal nam hier bijna een mystieke gestalte - een geheim -   aan, die woorden
maakte; het was dus niet andersom, dat de  woorden de Taal maakten. Deze gestalte van Taal
kon zich aan de taalscheppende wezens openbaren als men er voor open stond. En die Taal
vormde haar eigen wereld en had haar eigen ontwikkeling.  De uitwendige taal daarentegen
was telkens onderhevig aan veranderingen, en dat was altijd zo geweest: “Dee leure, dee
dênkt dat ze altied ‘mooi afslôtten’ west bint, vergist zik lelilk!”, schreef hij Diemer.718 Maar
nu werd de Taal in haar bestaan bedreigd: “’t plat wòt an de kaante drukt van ’t Hollânsge of
Duutsge.”719
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717 Ibidem.
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Als het volk van de ‘modersproake’ die Taal als hun moeder dienden te beschouwen impli-
ceerde dat een kindschap in de taal voor alle ‘modersproakers’. Men kon dit zien als basis
voor de interregionale samenwerking, want de ‘modersproake’ bestond uit ‘doezend tungen-
släge’ (duizend tongvallen), Gronings en Oost-Fries, Drents, Twents, Bentheims, Achter-
hoeks, enzomeer en daarbinnen dan nog weer met grotere en kleinere verschillen, maar toch
allemaal onmiskenbaar varianten van de ‘modersproake’. Met dit alles, het terzijde schuiven
van het verschil tussen taal en dialect, het in een bepaalde zin loochenen van het verschil ‘ge-
leerd’ en ‘ongeleerd’ wat betreft de moedertaal en de leer van het kindschap in de Taal die de
verklanking was van de levenssfeer  van de regio van de ‘modersproaker’, gaf Rakers de zorg
voor de taal en het taalonderzoek aan de ‘modersproakers’ terug. Dit inzicht noemde Diemer
Rakers geniale visie.720

Na deze inleiding, wisselden de verzamelde aanwezigen van gedachten over de dialectstudie,
het vraagstuk van de streektaalliteratuur en over de spelling aan beide zijden van de nationale
grenzen. “Zeer tegen mijn zin werd toen aan mij, als kersvers directeur van het Nedersaksisch
Instituut, min of meer opgedragen daar [de spelling] nu maar eens een oplossing voor te vin-
den”, zo vertelde Heeroma later voor de RONO.721 Hij probeerde zich de opdracht van het lijf
te houden. Hij legde bij die gelegenheid  de aanwezigen de moeilijkheden uit van een spelling
die aan beide zijden van de grens bruikbaar zou zijn. De lezers aan de Duitse kant, zo betoog-
de hij, hadden lezen geleerd op een Duitse school aan de hand van teksten in de Hoogduitse
cultuurtaal. De lezers aan de Nederlandse kant hadden lezen geleerd op een Nederlandse
school aan de hand van teksten in de Nederlandse cultuurtaal. Wij gebruikten aan beide zijden
van de staatsgrens wel dezelfde latijnse lettertekens, maar verschillende van die lettertekens
vertegenwoordigden hier en ginds een verschillende klankwaarde.

Wilde men nu komen tot een eenheidsspelling voor het plat aan beide zijden van de grens,
een schrijfwijze die recht zou doen aan de afwijkende fonemen van de streektaal, dan zou
men nieuwe tekencombinaties moeten verzinnen. Die afwijkende spelling  zou het dan vol-
komen op eigen kracht moeten redden, niet gesteund door scholen die haar onderwezen of
wat dan ook maar. Heeroma had er geen vertrouwen in. “Ik zat vol reserve, ik zag er geen gat
in en ik had er geen zin in.”722 Maar Rakers liet zich niet overtuigen, integendeel hij wist ande-
ren te doen geloven dat zo’n schriefwiese maakbaar was. Heeroma: “Anderen geloofden met
hem en ik ging dus naar huis met een soort opdracht.”723 Men zou er nog nader over horen.

Zoals opgemerkt maakten de beschouwingen van Rakers zo’n indruk op Diemer  dat deze
besloot zijn altijd voorgenomen dissertatie over de dichter Hendrik de Vries te laten varen en
het regionalisme als nieuw promotieonderwerp te kiezen. Hij wendde zich tot de socioloog
P.J. Bouwman om af te tasten of die aan zijn studie van het regionalisme leiding kon geven.
Tevens lichtte hij Rakers erover in en vroeg of hij met hem wilde samenwerken: “En [...] as ie
mie veur Duutse kaande helpen willen, zoas ik joe helpen zel zoveul as Ie mor willen.” 724

Niet iedereen was aanvankelijk vol bewondering voor Rakers rede. Bij enkelen overheerste
de verwondering. Onder Rakers’ gehoor zat HENDRIK (HEINRICH) ENTJES (1919) geboren in
Rheine in Westfalen en opgegroeid in Vroomshoop. Hij was toen nog onderwijzer. Entjes
verklaarde jaren later dat die verwondering niet slechts hem gold. “Verwondering, en niet
veur mi-j as ienige wel door zat umme Rakers an te heuren. Wi-j waren, de meesten van toen,
helemoale niet vertrouwd met ziene regionalistische gedachten, die barre wied gungen en
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oons, de iene minder de aander meer, verbiesterd zitten leuten, in ’t eerste”. Het spreken over
dezelfde ‘Heimat’ voor Noordwestduitsers en Noordoostnederlanders en een groot volk van
20 miljoen zielen, een volk van de ‘modersproake’ uit de mond van een Duitser zo weinig
jaren na de oorlog, viel niet bij eenieder in even goede aarde. Sommigen vermoedden er net-
jes verpakte verkeerde politieke bedoelingen in.725 Rakers scheen niet volledig doordrongen
van de gevoelens van de meeste Nederlanders jegens hun oosterburen. In een postscriptum
van een brief aan Bezoen, schreef ook Kloeke hierover: “Hij (Rakers) schreef mij dat hij dol-
graag eens naar Holland zou komen om er dialectgeografische onderzoekingen te doen!
Sancta simplicitas! Maar hij is altijd idealist geweest, begreep de oorlog evenmin als hij nu de
daaruit ontstane haat begrijpt.” Overigens noemde Kloeke hem: “Een solide werker met een
helder hoofd” en vermeldde tevens dat Rakers in de oorlog nooit met de nazi’s had gesympa-
thiseerd.726 Al in een brief aan Bezoen uit 1934 waarin Kloeke zinspeelde op een mogelijk
door Bezoen te vervaardigen dissertatie, noemde hij Rakers al iemand  “die goed bekend is
met Twente en er veel connecties heeft” en beval hem bij hem aan als zegsman.727

5.1.3.7  Nedersaksisch symposion

In 1954 kondigde Heeroma aan dat er een Nedersaksisch symposion zou worden gehouden op
het buiten van de Rijksuniversiteit Groningen bij Eelde, genaamd Vosbergen.  Het idee was
opgekomen bij een aantal Groninger studenten dadelijk na het einde van een studieconferentie
die gewijd was aan de Nederduitse taal- en letterkunde  in het Duitse Wingst op de Lünebur-
ger Heide.728 De bijeenkomst  zou plaats vinden van 12 tot 19 april 1954. Dit zou het eerste
symposion worden van het nog kersverse instituut. Hoogleraren in het Nederduits van de uni-
versiteiten van Kiel, Göttingen, Hamburg en Munster werden er met hun studenten uitgeno-
digd. Heeroma en zijn studenten waren er en ook andere belangstellende taalkundigen teza-
men met Oost-Nederlandse en Nederduitse streektaalschrijvers.

Het was voor het eerst dat een zo groot aantal belangstellenden bijeen kwam om zich te
verdiepen in de problemen van de Oost-Nederlands-Nederduitse grensdialecten. Het hoofd-
doel was de wetenschappelijke contacten te verstevigen en belangstelling te wekken voor de
gemeenschappelijke vraagstukken. De ochtenden van de vijf werkdagen  werden gewijd aan
de problemen van fonologie en schrijfwijze. De kenmerken van de onderscheiden Nedersaksi-
sche dialecten werden telkens door een deskundig spreker aangeduid. Voor het Twents was
dat Entjes. Hij behandelde de vokaalfonemen van Twente en omgeving. Rakers sprak over het
fonologische systeem van het Bentheims. Op twee achtereenvolgende avonden kregen onder
meer de Twentse en de Bentheimse dialectliteraturen de aandacht. Jans hield een voordracht
over de Twentse literatuur. Het doel van dit alles was om de verwantschap tussen de streek-
talen aan te tonen en een  balans op te maken.

Er werd nadrukkelijk ook gekeken naar de toekomst. Heeroma had een ‘opdracht’ meege-
kregen van de bijeenkomst op het Everlo. Voor Vosbergen had hij de streektaalspelling op het
programma gezet. De congressisten probeerden te  komen tot een eenheidsspelling. Naarding
en Rakers gelóófden erin. Ze wisten anderen te overtuigen van de noodzaak van een een-
heidsspelling. De Nedersaksische dialecten zijn sterk aan elkaar verwant, maar door de ver-
schillende manieren van schriftelijke weergave lijken het soms volkomen verschillende talen.
Zo moeten bijvoorbeeld Twentse lezers zich veel moeite getroosten om een Bentheimse tekst
te lezen, hoewel de dialecten elkaar niet veel ontlopen. Het opkomen, opbloeien en de ver-
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ruiming van een nieuwe Nedersaksische literatuur wordt door al die verschillende spellings-
systemen bemoeilijkt. En zelfs gefrustreerd, want de kleine afzonderlijke gebieden zullen
noch de talenten noch een voldoende ruime lezerskring bieden voor een gezonde, complete
literatuur. De op dit symposion door enige deelnemers - vooral Naarding en Rakers -  ontwor-
pen en aanvaarde spelling werd de ‘Vosbergenschriefwiese’ genoemd. Ze was het resultaat
van compromissen, waardoor ze uiteindelijk aanvaardbaar werd voor zowel de Duitse als de
Nederlandse deelnemers. Naarding lichtte haar vol overtuiging op de laatste congresdag toe
en wist haar aanvaard te krijgen. De ‘Vosbergenschriefwiese’ “wol geerne de - gesochte,
vermisde en verwochde - interregionale, ‘europeesche’ schriefwiese van de Moderspråke
wessen”, aldus Rakers later.729

See denkt - såas de schriefwiese van alle kultuurspråken - nich fonetisch, men fonologisch. See is up wetten-
schuppelike wiese untståån en wieder untwikkeld en gelükkigerwiese doch in övvereenstemminge met et
språåkdenken van’nieder dee siene språke good kent en versteet. See kan nich allene ‘van bovven af’ gevven
wodden, see wocht up de sölfstandige hölpe van ‘t hele land.730

Uitdrukkelijk op voorwaarde dat die spelling werd geaccepteerd en gebruikt door de taal-
gemeenschap kon Heeroma erin geloven en zette hij zijn instituut erachter.731 Naarding en
Rakers waren, uiteraard, enthousiast en toonden zich optimistisch; ze pasten de nieuwe
schriefwiese onmiddellijk toe in hun eigen werk en  propageerden haar. Nog een tweede initi-
atief werd op Vosbergen genomen. Men zou een bloemlezing samenstellen uit alle Nedersak-
sische streektalen van proza en poëzie, een soortement opvolger van Van de Schelde tot de
Weichsel. Het idee werd met enthousiasme begroet. Daar bleef het bij.    

5.1.3.8  Nedersaksische Schrieversbond

Temidden van alle gebeurtenissen, non-gebeurtenissen en onderling gekrakeel verdween de
AVT onopgemerkt in de mist van de historie. De organisatie werd niet opgeheven, er werden
geen afscheidswoorden gesproken. Doofde het vuur van het Twentse regionalisme? Het had
er de schijn van. Het was afgelopen met de Twentedagen en de grote bijeenkomsten in AVT-
naam. De vereniging had niet genoeg weerklank gevonden in de Twentse bevolking. Bij de
redenen die al genoemd zijn, noemen we als extra handicap voor het Twentse regionalisme
het feit dat Twente geen bestuurlijke eenheid was, zoals bijvoorbeeld Friesland, Groningen of
Drenthe. Daardoor kon men niet als het ware aanschurken tegen een provinciale overheid en
met haar pleiten voor meer beslissingsbevoegdheid op verschillende terreinen en zo de ach-
ting en de steun van die provinciale overheid verwerven. Integendeel, de Twentse Beweging
kwam soms tegenover een soort Overijssels regionalisme te staan, zoals we reeds zagen in de
stroeve verhouding en het later openlijk onderling afstand nemen van de AVT en het provin-
ciaal opererende tijdschrift De Mars.

Maar de idealen van de regionalisten waren niet vergeten. Het vuur bleef, als bij een veen-
brand, smeulen. Uit die hitte konden nieuwe vlammen ontbranden. Tegelijk met het vervagen
van het AVT-beeld kwamen de ‘schrieverskringen’ op om de Nedersaksische streektalen,
misschien wel de belangrijkste elementen van de streekcultuur, te promoten. De regionalisti-
sche activiteiten werden dus voortgezet, maar het accent kwam nu op de zorg voor de streek-
taal te liggen. Op 25 juni 1955 werd onder auspiciën en op initiatief van de ROO, dat als eni-
ge lichaam over het nodige adressenmateriaal beschikte, in de volkshogeschool te Markelo
een bijeenkomst gehouden, waarbij alle ‘schrievers’ uit het hele Nedersaksische gebied wer-
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den uitgenodigd. De bedoeling was een Nedersaksische Schrieversbond (ook wel genoemd
Bůnd van Schrieverskringen) op te richten. Die wilde men blijkens een memorandum van de
stichting ROO  niet zien  als een ‘organisatorische dwangbuis’, maar  meer als een gespreks-
centrum van ‘vrienden’ of zelfs ‘verwanten’: liefhebbers immers en geestelijke afstammelin-
gen van dezelfde ‘Mooderspråken’.732 Het document gaf als houvast een aantal doelen en
punten waaraan de beoogde organisatie aandacht zou moeten schenken. Er werd verder drin-
gend geadviseerd om de bond een federatief karakter te laten dragen waarvan - voor sommige
regio’s nog op te richten - ‘schrieverskringen’ lid zouden worden. Het lidmaatschap was niet
alleen weggelegd voor letterkundigen: “ook zij die teksten vervaardigden voor revues, “[…]
zij die eenvoudige liedjes-zonder-pretenties maken, zij die eigen werk plegen voor te dragen
zonder het te publiceren, zij die schetsen-in-dialect voor dag- en nieuwsbladen verzorgen
worden in de kring betrokken”, schreef Gerard Werkman in het Deventer Dagblad.733

Jans sprak erover dat de ‘modersproake’ van twintig miljoen Nedersaksers van de Veluwe tot
Sleeswijk-Holstein werd bedreigd door wat hij cultuurbrahmanen noemde, die alles van bo-
ven af wilden gladstrijken en de schouders ophaalden over wat er van onderaf groeide.
De verhouding van de Schrieversbund tot de ROO moest worden gezien als een los verband.
De ROO zou (verwachtte men) binnenkort aan de ‘platschrievers’ nieuwe  publicatie-
mogelijkheden bieden en het eerste jaar de aanloopmiddelen verschaffen en organisatorische
diensten aanbieden. Het secretariaatswerk van de bond zou voorlopig door de secretaris van
de ROO worden waargenomen. Verder zou het comité geen enkele invloed hebben of houden
op de ‘schrieverskringen’. ROO-voorzitter Jans riep op de bijeenkomst te Markelo alle aan-
wezigen - zo’n vijftig man - op om ‘klassiek plat’ te spreken. Niet ter vervanging van het Ne-
derlands, maar als tweede taal ernaast. Hij haalde het voorbeeld aan van een predikant uit
Osnabrück, die zich de week ervoor in Den Ham van de kansel verstaanbaar had gemaakt
door geen Duits, maar Platduits te spreken.

Rakers, de Bentheimer-Twent, sprak over de ‘Stried föör de Modersproake’. Hij noemde
die ‘stried’, ondanks de  krijgshaftige titel: “’n pleserig wark en wi könt dat nig aanders doon
as met ‘n pleserig hatte.” Hij werd gestreden “met de waopens van leefde en geduld”. “En wi
mött den stried ok up usse eigene wiese fören, sao as dat bi ussen Sassischen karakter past:
Wi holt van langsaam-an, bedaard-an, kalm-an.” Er was een lange, lange weg af te leggen, dat
besefte Rakers:  “Wi staot nog nig es in ‘t begin van wat d’r kummen mot: de “Sassen-
Renaissance”, de “Weddergeboorte” van “usse Moderspraoke”.734 Maar over het uiteindelijke
doel was hij duidelijk: men moest strijden tot “dat se (de spraoke) up ‘n duur weer de echte
sûster wodt van Hollands, Frees en Düüts met alle eren en alle rüümte, dee daartoo höört”.
Rakers noemde het gebied van de ‘modersproake’  - ‘de häögste gaove Gods’- ‘n heel mooi
Klein-Europa’ waar door dezelfde taal de nationale grenzen geen hinderpalen meer hoefden te
zijn,  kunstmatige scheidingen konden wegvallen. Zo zou de eenheid van Europa gestalte
moeten krijgen in “ne hele riege van dee kleinere, natüürlike landschuppen, dee ’n ould histo-
rische recht hebt [...]  Want et natüürlike levvend nemp aaltied formen an, dee sik in kleinere
kringe afspölt en van kleinere kringe uutgaot”.735 En hij nodigde zijn toehoorders uit: “Laow
weer meer an ’t swarven gaon in ’t hele Land-van-de-Moderspraoke. Usse oren en hatten en
us verstand wodt d’r riek van, rieker aw oojt west hebt”.
Men moet er zich bij die oproep rekenschap van geven dat het voor vele Nederlanders niet zo
gemakkelijk was om, tien jaar na de oorlog, het Duitse grondgebied weer te betreden. Rakers
hield in zijn beschouwing drie mogelijkheden voor waarmee het met de ‘modersproake’ naar
                                                
732 Memorandum ROO, ongedateerd (arch. VDI).
733 DD 27-6-1955.
734 Rakers 1955, 7.
735 Ibidem, 11.
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toe kon gaan. De Drentse hoogleraar Prakke meende dat de Sassische wedergeboorte de kant
zou opgaan van de Vlaamse wedergeboorte en zou uitlopen op de aanvaarding van het Ne-
derlands.736 Rakers bestreed dat, omdat het Vlaams Neder-Frankisch was. Het Nederlands
evenzeer. Het algemene Nederlands was dus al eeuwen de  Neder-Frankische eenheidstaal.
De Groningse hoogleraar J. (Hans)  Elema meende dat het Nedersaksisch de weg zou gaan
van het Zwitserduits en dat het ook niet gewenst was er een cultuurtaal van te maken. Heero-
ma meende daarentegen dat door een samenspel tussen wetenschap en regionalisme een ople-
ving van de ‘modersproake’ zou ontstaan. Rakers: “Hij die alleen Nederlands of Duits spreekt
is onbeschaafd. De hoofdtalen kunnen niet bestaan als de volkstalen er niet zijn.”737

Rakers eindigde met een ‘handleiding’ bestaande uit dertien punten, die het gebruik van de
‘modersproake’ in het dagelijks leven moesten stimuleren. Naarding sprak over de waarde
van een schrijverskring en tenslotte sprak Diemer over de Nedersaksische Schrieversbond en
de ROO. De Drentse streektaaldichter, en baas van het Drents programma en later van de
RON, A.M. (Tonny) van der Veen beweerde dat  de regionalistische beweging veel plezier
had aan de eigen omroep. Hij vertelde het een en ander uit zijn tienjarige ervaring en de we-
derzijdse winst die hij constateerde voor de omroep en voor de Drentstalige literatuur door de
samenwerking. Geregeld werd er streektaalwerk besproken en werden talenten  aangemoe-
digd. Daardoor was de provincie verrijkt met nieuwe streektaaldichters. Er waren in die voor-
bije tien jaren zeker 450 à 500 nieuwe Drentstalige liedjes ontstaan. Sommige daarvan groei-
den uit tot echte tophits, die op bruiloften, bij feesten en tijdens uitstapjes werden meegezon-
gen. De Drentse schrijver Hans Heyting vertelde hoe door geregelde samenkomsten van let-
terkundige critici en hun ‘slachtoffers’ de Drentse Schrieverskring was ontstaan. Zo’n actieve
rol in het regionalistisch streven van Twente werd ook verwacht van de  ROO. De oprichting
van de Nedersaksische Schrieversbond werd met welwillendheid ontvangen door de DM-
redactie en door de kranten die, tekenend voor de situatie waarin de streektaal zich bevond, in
het Nederlands citeerden wat Rakers in zeer begrijpelijk ‘platdüüts’ had gezegd.738

Een flink aantal schrijvers uit de beoogde gebieden liet zich inschrijven. Op 30 juni 1955
werd een nogal ingewikkelde namenlijst uitgegeven. Onder punt I werden genoemd de ‘ge-
wone leden’ en de ‘mogelijke gewone’ leden (allen die in of over een Nedersaksische taal
schreven; 51 waren reeds lid van de Nedersaksische Schrieversbond Oost-Nederlandse afde-
lingen, 18 waren lid, hoewel afwezig bij de oprichting, omdat zij instemming met de plannen
betuigden). Buitengewone leden (punt II) waren leden die, in het Nederlands, over Nedersak-
sische of Oost-Nederlandse (regionalistische) onderwerpen schreven, en niet tevens tot de
eerste rubriek hoorden. Reeds toegetreden waren drie leden. Tenslotte was er nog een catego-
rie mogelijke buitengewone leden. Opgemerkt werd dat met name de tweede categorie zéér
onvolledig was. De lijst bevatte alleen informatie die de weken ervoor in het kader van de
                                                
736 Hendericus Johannes Prakke (1900-1992) nam in 1925 de directie over van de uitgeverij Van Gorcum

te Assen en was daarnaast aktief in jeugdwerk, schrijven en dichten. Hij verzamelde een groep van
schrijvende en beeldende kunstenaars om zich heen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog studeerde Prakke
rechten en rondde dat in 1945 af. Hij promoveerde op: Deining in Drenthe, historisch-sociografische
speurtocht door de ‘olde landschap (de achtste der zeven provinciën). Prakke nam allerlei initiatieven
op streekcultureel gebied. Hij werd uiteindelijk hoogleraar aan de universiteit van Munster.

737 J. Elema was hoogleraar in de Duitse Letterkunde van de Middeleeuwen en de Nieuwere Tijd. Hij had
een bijzondere belangstelling voor en een moeizame verhouding met het Nedersaksisch Instituut. Hij
verweet het NS-Instituut onder andere het Gronings schromelijk te verwaarlozen. Elema schreef ge-
dichten in het Gronings en hij was de belangrijkste woordvoerder en de literair-historische theoreticus
van het Maandblad Groningen in de eerste naoorlogse jaren. Van 1958 tot 1968 was hij voorzitter van
de redactie van het culturele Maandblad Groningen.  Men zie verder: ‘Prof. Dr. J. Elema en het Gro-
ninger regionalisme’, DMB 1977, 81-89.

738 DM 1955, nr. 8, 186 en TUB  26-6-1955.
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ROO-inventarisatie was binnengekomen. Deze leden, er werden vele verwacht in kringen van
journalisten, predikanten, medewerkers aan de Driemaandelijkse Bladen, De Mars, het
Graafschapper Archief, het Jaarboek Overijssel en andere periodieken, waren niet uitgeno-
digd bij de oprichting van de Nedersaksische Schrieversbond, omdat die toch primair Ne-
dersaksisch van beginsel was en moest blijven. Het bestuur sprak de hoop uit dat velen zich
toch zouden aanmelden, want: “De R.O.O. zal hen echter volstrekt niet kunnen missen, als zij
goede regionale uitzendingen wil(de) samenstellen”.739

Als de aanmelding van deze doelgroep niet zou vlotten dan zou de ROO op een andere
manier met hen in contact proberen te komen. Maar dat zou worden betreurd: “Dit zou echter
jammer zijn, omdat uit deze afzijdigheid van de Nederlands schrijvenden zou blijken, dat zij
het wezen van een regionale omroep als integratiemiddel nog misverstaan.”740 Erevoorzitter
werd Kloeke. Deze hoogleraar in de Nederlandse taalkunde in Leiden was meer dan wie ook
een pionier op het terrein der Oost-Nederlandse dialectologie. Heeroma noemde hem de
“geestelijke voorbereider van de Groningse dialectologische leerstoel”.741 Voor Twente zaten
Vloedbeld en Diemer in het bestuur. De Drentse Schrieverskring trad tot de bond toe. Het
memorandum van de ROO had al geadviseerd om ook contact te zoeken met dialectschrijvers
verderop, bijvoorbeeld de Drentse Schrieverskring en na hun oprichting ook met alle andere
schrijverskringen. De reacties op de gebeurtenissen waren talrijk en enthousiast. Het leek erop
of het Nedersaksische Doornroosje was wakker gekust.

Twee dagen na de oprichting, 27 juni 1955, deed Diemer alle schrijvers een brief toekomen
met wat aanvullende informatie. Hij schreef over de taal van het rondschrijven. Dat was het
algemeen Nederlands. Omdat zoiets bevreemdend kon werken verdedigde Diemer, de drij-
vende kracht achter de bond, dit punt. Het was handiger naar de buitengewone leden toe (die
in het Nederlands schreven) en naar de pers. De talen weken nogal van elkaar af - een merk-
waardig argument, omdat men naar buiten toe niet moe werd uit te dragen dat er slechts één
‘modersproake’ was met vele, onderling niet veel afwijkende ‘tungensläge’. Bovendien zou
het niet juist zijn om de berichten van de hele bond al vast in een van die talen te schrijven.
Binnen de aangesloten afdelingen zou er geen enkel bezwaar zijn de stukken om te zetten in
bijvoorbeeld het Twents of het Sallands. Het voorlopige bestuur, zo berichte Diemer, moest
worden beschouwd als een voorbereidend bestuur, dus een bestuur dat verdere organisatie
voorbereidt en zich herkiesbaar stelt - vermoedelijk in iets uitgebreidere vorm - zodra het met
zijn organisatie gereed is en een eerste Bondsvergadering kan uitschrijven. Het bestuur was zo
samengesteld dat de kerngebieden waren vertegenwoordigd (tot dan toe de Graafschap, Sal-
land en Twente, resp. Van der Lugt, Korteling en Vloedbeld). Het kon later met de groei van
het aantal kerngebieden zich verder uitbreiden. Er moest ook een vertegenwoordiger in zitten
van de in het Nederlands schrijvende regionale auteurs (Werkman), evenals een schrijver uit
het lichtere genre vertegenwoordigd (Lex Meuris), en J. Vredenberg diende als trait d’union
tussen de schrijverskringen en de DMB. Van der Lugt was voorlopig voorzitter. Het vrouwe-

                                                
739 DD 27-6-1955.
740 Ibidem, Het voorlopige bestuur werd aldus samengesteld: Herman Korteling Deventer), G.A. v.d. Lugt

(Borculo) voorzitter, Lex Meuris  (Hengelo), G.B. Vloedbeld (Almelo), J. Vredenberg (Haaksbergen),
Gerard Werkman  (Deventer), drs. W. Diemer (Enschede) als secretaris penningmeester. Johanna van
Buren had om leeftijdsredenen afgezien van een bestuursfunctie. Het latere, niet-voorlopige bestuur was
als volgt samengesteld: vice-voorzitter dr. Naarding uit Assen, secretaris-penningmeester Drs. W. Die-
mer  uit Groningen,  G.J.H. Vloedbeld uit Almelo werd tweede penningmeester , H.J. Tijenk uit Exel bij
Lochem archivaris en G. Werkman uit Deventer persdeskundige. Onder de verdere bestuursleden ko-
men we nog Dr. Rakers uit Nordhorn tegen. Zo waren alle regio’s in het bestuur vertegenwoordigd. Het
bestuur werd later gereorganiseerd, zodat uit elke regio twee man voor het bestuur werden aangewezen.
SW 1956, nr. 4, 28. Namenlijst van de nedersaksische schrijvers, 30-9-1956 (arch. VDI).

741 Heeroma 1964, 88. Prof. Dr. G.G. Kloeke (1887-1963) was hoogleraar in Leiden van 1934 tot 1957.
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lijke element ontbrak nog, evenals vertegenwoordigers van de officiële wetenschap. Om in de
laatste lacune te voorzien werd Kloeke verzocht het erevoorzitterschap te aanvaarden.

5.1.3.9 ’t Swieniegeltje (SW)

In december 1954 werd het SW opgericht, een literair tijdschrift “vàn Grunnegers, veúr Grun-
negers, dwaars-deur-ales-hen Grunnegers!”742 Het initiatief daartoe werd genomen door een
groep medewerkers rondom Gijs Stappershoef, de oprichter, artistiek inspirator en program-
maleider van de RON.743  Als geestelijk vader geldt Simon van Wattum.744 Het blad werd on-
der meer geboren uit onvrede met het matige niveau van de AVG en haar orgaan, het blaadje
Dörp en Stad, waarin “sündagsdichters overhaand harren en ’t betere verstikten”.745 Beide
onder de leiding van de bejaarde Ter Laan. Het SW wilde nieuwe wegen inslaan. Het moest
uit wezen met nostalgie en achterom kijken: “In ’t Swieniegeltje is aal wat joonk is in Grun-
nen aan ’t woord”. Het wilde plaats geven aan “goud waark om in ’t zuiklicht van struunders,
de goie leesders, te komen”. De naam was niet toevallig gekozen. Een Swieniegeltje is een
stekelig diertje en er was het gevaar “dat e zien stiekels ais opzet tegen lu, dij ‘t verdainen.”746

Hiermee bedoelde het de  “lu […] dij de jonge Grunneger letterkunde de nek omdraaien wil-
len mit aalbumverskes, veurlopen en bakken vertellen, [ …] Maar al het werk [...] dat oetstekt
boven ‘t paail doar wie al zo laank mit negerd binnen, ken n stee vinnen in dit tiedschrift”.747

Het blad stond onder redactie van Willem Diemer, Jan Niehoff en Simon van Wattum, die
de naam had bedacht en ook de eindredactie had. De veeleisende Diemer was niet helemaal
tevreden met het eerste nummer, blijkens een lange brief met punten van kritiek en voorstel-
len voor verbeteringen voor het tweede nummer.748 Maar er werd gestadig verbeterd en ver-
timmerd. Dat hing ook samen met de visie van de mannen van het eerste uur. Van Wattum
zag het SW als een Gronings blad, terwijl Diemer, beïnvloed door de lezing van Rakers op het
Everlo steeds meer het belang ging inzien van interregionale samenwerking. Hij wilde de ba-
sis verbreden door het SW open te stellen voor schrijvers uit het gehele Nedersaksisch geheten
gebied.

Naar de buitenwereld toe bleef het blad bepaald niet onopgemerkt en van meet af aan ken-
de het tegenwerking. In het novembernummer van DeS, eerder al de spreekbuis van Ter Laan
genoemd, volgde een heftige aanval. Onder de veelzeggende titel ‘n Verkeerd begun’ betreur-
de het hoofdbestuur dat er een nieuw Groninger blad kwam: “want alle krachten mouten mit
nkander waarken”.749 Men was vooral fel gebeten op het perscommuniqué dat het SW vooraf
ging. Het stelde: “Sedert de verdwijning van het maandblad Groningen, onder redactie van
Jan Boer en Sien Jensema, stond het er slecht voor met de goede publicatiemogelijkheden der
Groningse litteratoren”.750 Ter Laan - want van hem was het aanvallende stuk - stelde dat de
mogelijkheid tot publiceren er altijd was geweest, namelijk in zijn blad en dat Diemer en Van
Wattum dat ook wel wisten want ze hadden er zelf in gepubliceerd. Het stukje van het com-
muniqué dat volgde had Ter Laan blijkbaar erg kwaad gemaakt. “Hiermee verdween het laat-
ste cultureel blad, behalve Dörp en Stad, het orgaan van de Algemene Vereniging ‘Grunnen’,

                                                
742 SW 1954, 4.
743 Diemer 1984, 131.
744 Idem, 193.
745 Idem 1956, 122.
746 Ibidem,1954, 5.
747 Ibidem.
748 Diemer 1984, 374-389.
749 DeS, in Diemer 1984, 340-341.
750 Perscommuniqué van ‘t Swieniegeltje (arch. VDI).



176

dat echter niet cultureel of litterair genoemd kan worden”.751 Hij  kwalificeerde dit stuk als
“kwoajongesachteg”: “Ain ding is dudelk: as dij woorden nait rondoet en volledig terogno-
men worden, din is veur ons gain gemainschop meugelk mit ’t nije blad”.752 Stappershoef nam
het onmiddellijk voor het nieuwe blad op door middel van een brief aan Ter Laan. Zo deed
ook  Heeroma. Beide waren medewerkers aan het eerste nummer en lid van de Raad van Bij-
stand. Ter Laan was daar kwaad over geweest.753 De verdere plannen van het SW, de ontwik-
kelingen rond de fusie met het Groninger tijdschrift De Warf (DW) en het mislukken daarvan,
alsmede een nare persoonlijke ruzie tussen Diemer en Van Wattum - waarbij de eerste zich
wel erg van zijn kleine kant liet zien -  behoeven op deze plaats niet te worden uitgewerkt. Zij
behoren tot de bestudering en beschrijving van de Groninger bladen. We kunnen in de oplaai-
ende richtingenstrijd tussen de regionalisten van het SW en provincialisten van DW een pen-
dant zien van de strijd tussen regionalistische richting en de provincialistische richting in De
Mars.

Wél uitermate van belang voor het Twentse regionalisme waren de interregionale aspira-
ties van het SW. Reeds vanaf nummer drie ruimde men in de redactie plaats in voor de Drent-
se dichter-schrijver en regionalist Tonny van der Veen. Jan Klompsma, redacteur van het
Groninger programma van de RON trad eveneens toe. Jan Niehoff zette in het derde nummer
uiteen, wat de Swieniegels nou “ainlieks willen”. Het tegendeel van wat men provincialisme
pleegt te noemen:

Wie willen wereld overzetten ien ’t grunnens, nait bloots woorden dei in wereld schreven worden, moar krekt zo
goud Grunnen oetzaaien over wereld. Haildaal neie roemten open steuten; Oost-Fraisland, Butjadingen, Ditmar-
schen, doar ’t levend op en deel gait mit tij van aigenste zee ashier, moar ook naarms oafzwetten. Om ons ge-
neroatsie en dommee ons kiender vaaste grond onder vouten te geven en ’n roeme oetkiek, doar wie as kustvolk
zo bot aan verslingerd bennen.754

Jan Wieringa pleitte in hetzelfde nummer voor Nedersaksische contacten die hij van het aller-
grootste belang achtte.755 De doorbraak van Gronings naar interregionaal werd duidelijk zicht-
baar in de ondertitel van nummer vier van de eerste jaargang. Die luidde: Tijdschrift voor
Groningen en andere Nedersaksische gewesten. Het op elkaar betrokken zijn van de Ne-
dersaksische gewesten werd ermee tot uiting gebracht.

Uit onvrede met wat er de voorafgaande jaren in de regionale literatuur op het terrein van
het korte verhaal tot stand was gebracht, schreef de redactie  in het vierde nummer een prijs-
vraag uit voor dat genre. De opgave was een verhaal te schrijven van ten hoogste 2500 woor-
den. De keuze van het onderwerp werd volkomen vrij gelaten en de deelneming stond open
voor een ieder die niet in boekvorm gepubliceerd had.756 De inzendingen moesten binnen zijn
voor 31 december 1955.  Het beste verhaal zou worden gehonoreerd met fl100, voor de op
één na beste inzending werd een prijs van fl 50,- in het vooruitzicht gesteld. De bekroonde
verhalen zouden worden gepubliceerd in het SW, alsmede de andere inzendingen die daar
kwalitatief voor in aanmerking kwamen. Op die oproep werden  62 verhalen ingezonden, 27
in het Gronings, 12 in de taal van de Gelderse Achterhoek, 8 in het Drents, 5 in het Oostfries,
4 in het Twents, 4 in het Nederlands en 2 in het Sallands. De jury bestond uit Heeroma,
Naarding, en G. Peerbolte, journalist te Groningen. In het SW  van februari 1956 zouden de
prijs-winnaars bekend gemaakt worden. In dat tweede nummer van 1956 vermeldde deze jury
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weliswaar verheugd te zijn over het aantal inzendingen uit vele regio’s, eveneens was zij ver-
heugd over deelname van de jongste generatie aan deze ‘vertelwedstrijd’, maar tekenend was
haar kritiek: “Opvallend is [...] dat het moderne leven in de meeste verhalen maar een zeer
geringe plaats inneemt”. 757 Het heeft zin de verwoorde kritiek hier aan te halen. Want ze zou
kunnen gelden ook naar de toekomst toe. Voor een deel van de ‘platschrievers’ geldt zij nog
immer, tot op de dag van vandaag: “De kwaliteit der inzendingen is helaas niet evenredig ge-
bleken met de kwantiteit”,  heette het.

Vele inzenders bleken zich niet bewust te zijn, dat de geschreven streektaal andere eisen stelt aan de vormge-
ving, dan het gesproken dialect. De verteltrant was dikwijls al te wijdlopig, de opbouw van het verhaal liet bij
velen alles te wensen over. De optredende figuren hadden vaak weinig psychologische diepgang, zodat de in-
houd der vertellingen niet boven het peil van de anekdote uitkwam.758

Consequent besloot de jury de prijzen niet uit te reiken. Inzendingen waarin volgens haar een
belofte school werden met fl 25,- gehonoreerd. Uit elke streektaalregio ontving een deelnemer
deze aanmoedigingsprijs. Voor Twente was dat Anne van der Meiden voor zijn vertelling ‘Et
leste bescheed’.759

Aan de gewone nummers van het SW werd inmiddels, vanaf nummer 5, ook door Twentse
schrijvers gewerkt. De eerste in de rij die bijdragen leverde was Gerrit Kamp uit Almelo met
het gedicht ‘Oons spoor……’.760 De ondertitel  van het blad was intussen weer gewijzigd, in:
Tiedschrift veur de Nedersaksische Landschoppen. Naast het reguliere werk voor het SW be-
sloten redactie en de uitgever  in 1955 een begin te maken met een afzonderlijke schrif-
tenreeks  ‘’n Swieniegel-schriftenriege’, met de naam ‘Sassische Wedder- geboorte’, Ne-
dersaksische Renaissance. Daarin zouden langere artikelen een plaats kunnen vinden en es-
says. In het SW was daarvoor letterlijk geen plaats. De reeks had ook een andere opzet: “’t
Blad mout meer de bodem omplougen en ’t gesprek aan loop brengen; in de Schriftenriege
goan wie den de kulturele oogst  inhoalen, zovoak dr weer wat is, dat doar riep tour blikt!”
Het ging om “’n oafsunderlieke rieg lutje boukjes, doar ieder bod ain onnerdail van ’t grode
waarkprogrammoa, dat ons bewegen zok steld het, op gemak en rondomrond in besproken
wordt”.761 Er zouden in gemelde reeks drie deeltjes verschijnen:  I Echo’s van Markelo, van de
hand van Diemer,  II  Stried föör de Moderspraoke, van Rakers en III   Werkberichten van de
“Bůnd van Schrieverskringen in N.O. Nederland en aangrensend Nederdüütsland”. In het
eerste deeltje waren persberichten  bijeengebracht die gingen over het oprichten van de
schrieversbond en het nieuwe elan van de ‘platschrievers’. “Verbazingwekkend en buitenge-
woon bemoedigend” noemde Diemer de weerklank die ‘Markelo’ had gekregen in het woord
vooraf.762 In kranten en andere bladen waren veel artikelen - deels in de streektaal - opgeno-
men die gewijd waren aan deze bijeenkomst. En de reacties beperkten zich niet tot het Ne-
dersaksisch gebied.

In de zomer van 1955 vertrok  Diemer - door Buter genoemd “een man van wetenschappe-
lijk nauwkeurigheid enerzijds [...] maar ook een kunstenaar, wars van collectivisme” naar
Groningen waar hij benoemd werd tot leraar aan de Rijks-HBS.763 Hij verlangde er al enige
tijd naar Enschede te verlaten door de ‘Geniepige tegenwerkingen’ die hij telkens moest pare-
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ren.764 Voor zijn werkzaamheden, waarvan ook het Twentse regionalisme profiteerde, maakte
dat voorlopig niet veel uit. Rakers stond in datzelfde jaar enige tijd op non-actief. Hij zat diep
in de put, omdat hij ontslag had gekregen als lector Nederlands in Munster. Hij was in onge-
nade gevallen bij het universiteitsbestuur omdat hij - opgezadeld met allerlei  organisatorisch
werk waartoe hij niet geschikt was - speelbal werd in allerlei intriges.765 Zijn slechte verstand-
houding met prof. Foerste, die vond dat hij als onderwijsman “de boel niet op orde had” zal
hem zeker ook geen goed hebben gedaan in deze. Aan het einde van de eerste jaargang is het
SW een Nedersaksisch Tiedschrift. Ze kreeg een redactie uit vertegenwoordigers van alle ge-
westen. Een van de oprichters, Simon van Wattum, verliet de redactie en maakte plaats voor
Gustav Mertens, Rakers, Herman van Velzen, Gerard Vloedbeld en Gerard Werkman.

De redactie maakte aan het einde van de eerste jaargang de balans op. Ze wilde met blijd-
schap de tweede jaargang in, ondanks de problemen waar het tijdschrift en de regionale be-
weging tegenaan gelopen waren. En ondanks de moeilijkheden die zich onmiskenbaar voor-
deden bij een subsidieloos tijdschrift (zo kon de schrijvers geen honorarium geboden worden
en beschikte het SW niet  over een eigen redactieruimte).766  De redactie van het blad - met een
oplage van 1200 exemplaren -  was nog niet definitief samengesteld. Men hoopte op meer
Duitse participatie in haar rijen. Een redactieraad waarin leden uit alle regio’s zitting zouden
krijgen werd in het vooruitzicht gesteld. De initiatieven door de redactie ontplooid, onder
meer de prijsvraag en het houden van een ‘Nedersaksische nummedag’ in Stadskanaal  en het
steunen van de oprichting van schrijverskringen in de regio’s, stemden optimistisch.

Met ingang van 1956 werd het SW Tiedschrift föör vaderland en moderspraoke. De oude
ondertitel had het slechts één aflevering vol gehouden. “Al weer wat nijs?” vroeg Rakers in
een explicerende tekst.767 Hij legde uit dat al die naamsveranderingen niet uit wispelturigheid
voortkwamen, maar uit het zoeken naar het eigen wezen. “Nedersaksisch” was “n lastig
woord”, het was een uitvinding en vertaling van het Duits van de negentiende eeuw, het paste
niet bij de klankvormen van het Nederlands en “usse eigne moderspraoke, en gef sakelik be-
kekken et wesen van usse moderspraoke in al ere kontreinen nig süver of misschien heelmaols
nig weer.” Zelf had Rakers de vorm ‘Sassisch’ voorgesteld, maar ook dat voldeed niet.768 Het
zou eigenlijk ‘sas’ moeten wezen, maar Rakers twijfelde aan de natuurlijkheid van dat woord.
Hij stelde nu ‘moderspraoke’ voor: “Wi gaot met de naam moderspraoke vöörlöpig aal stried
üm et woord ‘saksisch’ en alle teggenstellingen nao de hollandsche, freese en düütsche kaante
heelmaols uut de weg”.769 Het woord ‘moderspraoke’ stond voor Rakers symbool voor de
gehele regionale cultuur. De vragen en problemen van de ‘modersproake’  zaten vast of wer-
den opgelost in  samenwerking met het vaderland en de bijzondere regio’s. Iedere regionalist
moest alle dingen  “gesund in passen en inbouen in de realiteit, dat wil seggen: in de teggen-
wöördige realiteit van et Vaderland”. Zo werd de nieuwe ondertitel gelegitimeerd. Tegelijk
met de ondertitel vernieuwde, moderniseerde het SW zich uiterlijk. Wederom was de samen-
stelling van de redactie veranderd.770 Lang niet iedereen in de redactie bleek dezelfde opvat-
tingen te hebben. In een redactioneel stuk voor in het tweede nummer van die jaargang heette
dat geen bezwaar: “So mout dat eerste jåren ook wesen: elk nå sien aigen wesen, blikpünt en
older mout onder sien aigenvolledige verantwoordelkhaid, in aigen tåål seggen kennen, wat
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hai op ’t haart het. Elk, dei dr aans over dinkt, mout aan ’t schrieven!”771 Het stukje eindigde
met “Geef ons wat begrip en vertraauw, en: ‘alles sal reg kom’.”
In het derde nummer van jaargang 2 werd bekend gemaakt dat Van Wattum opnieuw toe was
getreden tot de redactie. Als ‘dågelkse’ redacteuren zouden voortaan optreden:  Diemer en
Van Wattum voor Groningen, Harm Werners voor Drenthe, (Gerard) Vloedbeld voor Oost-
Nederland en Rakers voor de Duitse ‘grenskontraainen’. Naarding kondigde  een ‘nåber-
pråten’ (burenontmoeting) in Ter Apel aan op 8 en 9 september. In het beoogde gebied waren
inmiddels schrijverskringen opgericht, er was een algemeen bestuur aangewezen. “t Vüür is
böt en paartie steden slååt de vlammen der al döör.”772 Men zou nu de tijd moeten nemen om
zich te bezinnen en met elkaar te overleggen.

Rakers introduceerde in het derde nummer van 1956 de ‘Vosbergenschriefwiese’ in het SW,
legde ze uit en verdedigde haar.773  Opmerkelijk in dat verband was dat Vloedbeld Sr. in dat-
zelfde nummer, in verband  met het verschijnen van de novelle Graedske van Gigengack, juist
een pleidooi hield voor een spelling die zo dicht mogelijk tegen de Nederlandse aankroop.774

De ‘Vosbergenschriefwiese’ zag er ook nogal uitheems uit, vooral door de weergave van de
oa-klank door de Skandinavisch ogende å en week daarmee radicaal af van de hoofdrichtlijn
die Bezoen en Jassies de Twentse schrijvers hadden meegegeven.

Ondertussen was er een subsidieaanvraag de deur uit gegaan naar onder ander de Provinci-
ale  Staten van Groningen, Drenthe en Overijssel. In het perscommuniqué liet de redactie
weten dat het jonge tweemaandelijkse tijdschrift zich in de eerste jaargang zonder subsidie
had willen redden om te tonen dat het levensvatbaar was. In het rekest aan de mogelijke sub-
sidiënten werd hoog opgegeven van de activiteiten die er in het jaar 1955 van het SW waren
uitgegaan. Men kon de indruk krijgen dat de oprichting, in dat jaar, van de Nedersaksische
Schrieversbond en het oprichten van een Twentse en een Sallandse schrijverskring haar werk
geweest was en dat het blad ook nog zorg zou dragen voor het oprichten van een Bentheimse
en Groningse schrijverskring. De subsidie was nodig  omdat het “onbevredigend is geen ho-
noraria aan de vele medewerkers te kunnen betalen, terwijl de aanzienlijke redactie-, bureau-
en reiskosten niet bij voortduring door de uitgever en de redacteuren zelf gedragen zouden
moeten worden”. Bovendien wilde men ofwel het aantal bladzijden per nummer vermeerde-
ren, of van het SW een maandblad maken.

Af en toe kreeg het SW te maken met onbekookte aanvallen, bijvoorbeeld van het Groning-
se De Warf dat repte van een Duits plan, in de Tweede Wereldoorlog, om Nederland op te
delen. Het Noorden zou bij Oost-Friesland moeten komen, het Zuiden bij Vlaanderen en het
Oosten  zou met het stamverwante Duitse gebied moeten worden samengevoegd tot een Sak-
sisch land. Door het interregionaal streven  zou de schrieversbond in die richting werken. DW
beschuldigde de redactie van het SW ervan de Blut-und-Bodenideologie zó langs een achter-
deurtje weer te willen binnenhalen en vroeg de redactie klaarheid inzake het Nederlandse
staatsverband.775 Een andere keer werd het symbool van het blad uitgemaakt voor “een akelig
beestje”, louter omdat het goede raad had gegeven.776 Het vierde nummer van de tweede jaar-
gang stond geheel in het teken van de bijeenkomst in Ter Apel. Met dat nummer, merkte een
onderzoeker later terecht op, “zijn we m.i. op een hoogtepunt gekomen van ideeënrijkdom,
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inspiratie en organisatorische kracht.”777 Er was een oproep bijgevoegd van de redactie van
het SW. De schrijvers werden erin opgewekt mee te werken aan het blad. De circulaire meld-
de dat het blad openstond voor schrijvers uit het hele Nedersaksische gebied. Men wachtte
graag werk van de aangeschrevenen in. De redactie stelde: “Aan een onafhankelijk uitings-
middel bij onze strijd voor de Nedersaksische cultuur hebben wij in N.O.-Nederland allemaal
dezelfde, dringende behoefte.”778

5.1.3.10 Optimisme

Aangestoken door de ontwikkelingen sedert de vroege jaren vijftig op regionalistisch gebied
en wellicht ook bemoedigd door de zich ontwikkelde samenwerking tussen de Nedersaksische
gewesten, werden de voormannen van het regionalisme meegezogen in een aanstekelijk opti-
misme, dat bij een aantal hunner, door de invloed van Rakers, tot  stoutmoedige dromen leid-
de. Rakers had in zijn rede Stried föör de Moderspraoke bij de oprichting van de ‘Nedersaksi-
sche Schrieversbond’ op 25 juni 1955 gesproken over:

Ene graote moje Moderspraoke [...], as wi ok met dusend tungensläge praott [...] Wi könt allemaole bliede wes-
sen, dat wi sao verbasend völ moje , klörige, rieke tungensläge hebt in us graote Land van de Moderspraoke van
de grensen van Freesland, de oule Südersee en ’n Rhien tot an de Noordsee, wied weg övver de grensen nog van
’t Ieseren Gerdien, en tot an de grensen van Denemarken. Us spraokvolk telt nog 20 millionen löö, en met ’ne
geringe möite en gode wille kön wi us nog aaltied allemaole verstaon.779

Deze zienswijze werd overgenomen in  vele Nedersaksische gewesten. De Drentse schrijver
Heyting schreef bijvoorbeeld in het SW over de schrieversbond: “Een bond [...] die het letter-
kundig leven in de hielen Nedersaksische roemte wil stimeleren en töt grui en blui brengen.
Doar möt men niet te min over deanken. Want het is toch moar evens zo, dat de Nedersaksi-
sche streektoalen deur zun 20 miljoen maeschen spreuken wordt”.780 De Sallandse schrijver
Werkman schreef:  “De taal van Twente is die van een veel grotere ruimte, waarin twintig
miljoen mensen leven. Het is dezelfde taal als die waarin de  Mecklenburger Fritz Reuter zijn
Ut mine Stromtid schreef”.781 Jans schreef in het juninummer van De Mars  in 1956 dat de
regionalisten wisten dat zij: “deel zijn van een veel groter gebied, dat twintig miljoen mensen
omvat, met in veel opzichten verwante cultuur en levenshouding.”782

In datzelfde nummer schreef Vloedbeld Sr. over: “de gouwen van de mooderspraoke
‘achter ’n paol’. Die gouwen vormen ‘n uitgestrekt gebied, waar circa 20 miljoen mensen
wonen.”783 Ook Buter en Buursink waren belijders van de 20 miljoen droom. Had Buursink
daarbij de stille hoop  grondlegger te worden van een Algemeen Beschaafd Twents? Er is
door Buter gezinspeeld over deze Gysbert Japicx-rol die Buursink gaarne had gespeeld.784 De
rol van de 17e eeuwse vernieuwer van het Fries dook meer dan eens als lichtend voorbeeld op
in de beweging van de jaren vijftig. Ook De Mars droomde aanvankelijk de twintigmiljoen-
droom mee.785 Het waren regionalisten die, alweer naar Rakers, het regionalisme eerder als
een zaak  van het hart dan van het hoofd zagen. Afstandelijker geesten zoals Heeroma waar-
schuwden tegen ongefundeerde verwachtingen:
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Laat men zich geen roes drinken aan de droom van een machtig Nederduits volk, waarvan de miljoenen geteld
moeten worden op de vingers van tweemaal twee handen! De droom van twintig miljoen is inderdaad een dron-
kemansdroom, een soort taalgeografische mythe. De werkelijkheid ligt dichtbij, in onszelf. 786

Wat  was  de  twintigmiljoendroom?  Optimisme?  Wishfull  thinking?  Beide  waarschijnlijk.

Rakers, de brenger bij uitstek van dit droombeeld besefte zelf drommels goed dat de Ne-
dersaksische taal onder druk stond van de nationale talen. Toen hij  zichzelf en zijn toehoor-
ders afvroeg “Wat is ‘klassiek Plat’?, toonde hij zich realist: “Kiekt es ieder Huus in en lus-
tert, wu se door praott: Mi dücht, door is nig een huus meer in ’t Land van de moderspraoke,
woor se nog heemaols good, schier, süver, ‘klassiek’ plat praott.” Niet dat hij meende dat een
taal niet mocht veranderen: “Ik meen heemaols nig, dat de Moderspraoke sik nig verandern
dörf - wat sik nig verandert, is daod. Ok usse Moderspraoke hef sik aaltied veranderd en mot
sik wieder verandern, metgaon met de tied, ‘modern’ wodden. Men see mus dat dog doon up
eere eigene wiese.787 En dat gebeurde niet, integendeel: “De Moderspraoke verlös en verspölt
eren eigenen karakter, see d’r harre bi, kepot te gaon.” Talloze instanties zorgden voor het
Duits en het Nederlands, terwijl het plat zich zelf maar moest zien te redden. De ouders leer-
den het hun kinderen niet meer. Die moesten het maar op straat oppikken: “dat leert se up de
stroate wal”. Rakers sluit de waarschuwing af met de opmerking: “As dat ’n paar generaosies
verdan geet, steet de Moderspraoke alleen nog in de böke.” Strijdbaar betoogde hij dat Taal
niet kapot gaat door een natuurlijke ontwikkeling, want “Spraoke is Geest en gen stuk na-
tuur”. Het ligt aan de gebruikers zelf of de taal ten onder gaat of leeft. “De Moderspraoke past
nog wal in de weerld en niks en gen-ene sal se us länger kepotmaken.”788 Met instemming
haalde hij de inaugurele rede aan van  Heeroma toen deze het ambt van hoogleraar in de Ne-
derlandse taal aanvaarde in Djakarta in 1949. Hij sprak daarin over de verdrukking van de
Germaanse talen door het Latijn van de vijfde tot de elfde eeuw. Heeroma merkte daarover
op: “Als het natuurlijke verval al te ver dreigt te gaan, treedt er een culturele tegenbeweging
in. Het is of de slinger van de taal weer de andere kant op slaat om het verstoorde evenwicht
te herstellen”.789

Die culturele tegenbeweging was zich aan het organiseren in de jaren vijftig. Rakers was er de
ideoloog van. In zijn rede te Markelo bij de oprichting van de Schrieversbond vroeg hij de
verzamelden  hun gedachten te bepalen bij de gebeurtenissen rond de volkstaal in Vlaanderen
en Friesland. In beide gebieden werden die verdrongen door respectievelijk het Frans en het
Nederlands, maar door verzet uit de bevolking tegen de achteruitstelling kwam het daar tot
een renaissance. In kerken, kranten, scholen en bestuur, overal had de volkstaal zijn rechtma-
tige plaats ingenomen. Rakers noemde voorts het IJslands en de taal van de Faeröer Eilanden
en Noorwegen, waar de negentiende eeuw het Deens de rol van verdrukker speelde. In al die
gebieden was een wedergeboorte mogelijk, omdat de bevolking dat wilde. Inspirerende voor-
beelden voor Rakers. Wat ginds kon, moest in principe ook hier kunnen, maar dan: “Mi dücht
döörum, dat wi Sassen endelik ok upstaan mött föör usse Moderspraoke, üm föör eer recht en
ere frijheid te fechten”.790

5.2  INTERLOOG
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Nadat de AVT in een impasse was geraakt volgde een reorganisatie. Een van de doelen was
om ook een breder publiek te bereiken. Achteraf kan worden geconstateerd dat dat in onvol-
doende mate gelukt is; de AVT bleef een elitebeweging. Wel trad de vereniging onder het
voorzitterschap van Jans nadrukkelijker naar buiten. Zijn geprononceerde uitspraken deden
nogal stof opwaaien, maar vergrootten  toch niet het juiste begrip voor het regionalisme dat te
abstract geformuleerd was en niet goed begrepen werd door het gewone publiek. Het was
zelfs grotendeels onbekend en werd, indien herkend, geassocieerd met allerlei niet gewenste
ontwikkelingen. De AVT, door Buursink onsmakelijk maar wel veelzeggend betiteld als ‘op-
gewarmd lijk’, ging tenslotte als een nachtkaars uit. Min of meer tegelijkertijd werd het licht
van het regionalisme elders weer ontstoken. Meer en meer concentreerde het regionalisme
zich rondom de belangrijkste uiting van de regionale cultuur: de taal. Het aantrekkelijke van
deze versmalling van het aandachtsveld was dat het regionalisme er aan helderheid door won.
Zoals het Friese nationalisme zich concentreerde rondom de strijd voor de eigen als gelijk-
waardig aan het Nederlands geziene taal, zo kwam in de komende jaren - blijvend - de aan-
dacht van de Twentse regionalisme meer en meer op taal en taalcultureel gebied te liggen.

Deze verlegging van het aandachtsveld treffen we ook aan in andere Nedersaksisch gehe-
ten gebieden van ons land. Eerder zelfs en krachtiger. Reeds voor de oorlog pleitten Groning-
se regionalisten voor een hoogleraar voor het Gronings. Toen deze basis vooralsnog te smal
bleek, werd er in breder, Nedersaksisch verband gepleit voor een  leerstoel voor de Nedersak-
sische taal- en letterkunde. De Twentse bijdrage in deze strijd kan men zeer bescheiden noe-
men, al prijkte wel de naam van een Tukker, Bezoen, boven aan het lijstje van beoogde
hoogleraren. Tenslotte werd Heeroma benoemd. Hij was niet gelieerd aan de elkaar bekam-
pende partijen. Een mooi specimen van als twee honden vechten om een been …Het profes-
soraat in het Nedersaksisch betekende door de - terechte - wetenschappelijke taakopvatting,
niet wat streektaalbevorderaars ervan verwachtten. Een onderzoeker stelde:  “De benoeming
van een hoogleraar in de Saksische letteren heeft geen aandacht getrokken van de gewone
man”.791 Dat lijkt me, ondanks het ontbreken van een  cijfermatige onderbouwing, geen on-
juiste conclusie.

Aan de basis van de opleving van het taalregionalisme stond Rakers die in gloedvolle be-
togen ‘platschrievers’ en anderen die de ‘modersproake’ wilden opstuwen wist te enthousias-
meren. Diemer werd door Rakers ‘bekeerd’ en maakte tijd vrij om zich voluit voor het taalre-
gionalisme in te zetten. Deze Groninger Tukker zette al zijn woeste werkkracht en zijn niet
geringe talenten op velerlei gebied in, maar hij  trad op met een hoekigheid  die velen van
hem afstootte. Aanvankelijk leek de streektaalbeweging een zonnige toekomst tegemoet te
gaan. Het nieuwe Nedersaksische Instituut bleek nuttig werk te kunnen verrichten op het ge-
bied van het totstandkomen van een eenheidsspelling. In 1954 leidde dat tot de later zo be-
rucht geworden - of gemaakte - ‘Vosbergenschriefwiese’, een interregionale ‘schriefwiese’
niet alleen voor de Nedersaksisch geheten gewesten in ons land maar ook voor het aangren-
zende deel van Noordwest-Duitsland. Met deze spelling werd de lezerskring van de plat-
schrijvers en dus de levensvatbaarheid van een Nedersaksische literatuur in opbouw vergroot.
Ongeveer tezelfder tijd transformeerde het Groninger streektaalblad het SW zich van een uit-
sluitend Gronings tot een interregionaal blad. Ook weer voor de beoogde Nedersaksische
ruimte. Het werd een blad met een zekere standing. Het wilde vernieuwend en kwaliteitsver-
hogend werk leveren, het geweten zijn van de bovengenoemde Nedersaksische literatuur in
opbouw.
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