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Hoofdstuk 6:  1950-1963 deel  2

Loat de kring klein ween, de krachten swak, sij bint der.792

6.0  INLEIDING

In de eerste helft van de jaren vijftig was een, zo leek het, krachtig Noordoost-Nederlands
regionalisme ontstaan. Activisten in het gehele zogeheten Nedersaksische gebied in ons land
hadden contacten gelegd en uit de contacten waren veelbelovende initiatieven voortgekomen.
Nu ging het erom om ook in de eigen regio initiatieven te nemen die de door traditie gegroei-
de eigen gewestelijke cultuur konden versterken. De nadruk was daarbij komen te liggen op
de zorg voor de streektalen.  Nadat een Nedersaksische Schrieversbond en een interregionaal
literair blad in het leven waren geroepen, was het zaak om in elke regio een ‘schrieverskring’
op te richten. Deze kringen moesten de gewestelijke literatuurbeoefening op een hoger peil
brengen en de belangen van de schrijvers  behartigen.

6.1  ORGANISATIES

6.1.1  Uitbouw
6.1.1.1  ‘Schrieverskringen’

Sinds ‘Markelo’ bezat het Nedersaksische deel van Nederland en het aangrenzende deel van
Duitsland dus een Schrieversbond. Van die bond waren ‘schrieverskringen’ lid, als eerste die
van Drenthe, die was opgericht op 4 februari 1955. Zijn voorzitter was Naarding. Publicatie-
mogelijkheden waren: het orgaan van de vereniging Oeze volk, het maandblad Drenthe, ru-
brieken in enkele kranten, enzovoort. In het Drentse programma van de RONO waren regel-
matig Drentse schrijvers te horen. In volgorde van oprichting laten we de ‘schrieverskringen’,
hun voorzitters en publicatiemogelijkheden de revue passeren.
- De Twentsche Schrieverskreenk. Opgericht op 25 september 1955 te Hengelo. Voorzitter:       
Vloedbeld Sr.
- De Ems un Vechtestreek. Was wat later: “Wi (bin) met dee dinge noch wied terügge” stond
er in een brief aan alle “schrievers van de Moderspraoke in ’t Emsland un de Graofschup
Benthem un in de Noaberschup”. Zij werden uitgenodigd in Nordhorn  op “Saoterdag, den 25,
Feberwaar 1956.”793 Voorzitter: Rakers.  Publicatiemogelijkheden: jaarboeken van de Ems-
ländische Heimatverein en de Heimatverein der Grafschaft Bentheim, rubrieken in het Osna-
brücker Tageblatt en in de Grafschafter Nachrichten, Niederdeutsche Chronik en in de ‘Mor-
genandachten’ van de NDR en verder nog enige krantenrubrieken.
- De Groninger Schrieverskring, opgericht 25 mei 1956. Voorzitter: Jan Boer.                        
Publicatiemogelijkheden: het Groninger kringjaarboek Wenakkers, het Groninger                     
Programma van de RONO, Dörp en Stad, het orgaan van de Groningers buiten de provincie
Grunnegers en Drenten under nander, de maandelijkse bijdrage in de Winschoter Courant en
enige andere nieuwsbladrubrieken.

                                                
792 SW 1958, 1.
793 Brief aan de ‘schrievers van de Moderspraoke in ‘t Emsland un de Graofschup Benthem’, niet gedateerd

(arch.VDI).
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- De Graafschupper Schrieverskring. Opgericht op 6 juni 1956 te Ruurlo. Voorzitter:  Henk        
Krosenbrink. Publicatiemogelijkheden:’t Archief, jaarboek van de oudheidkundige vereniging
‘De Graafschap’ en de Gelders-Overijsselse Courant.
- De Sallandse Schrieverskring. Opgericht op 5 oktober 1956 te Deventer. Voorzitter: H.D.        
Korteling. Publicatiemogelijkheden: De dadde klokke, het Jaarboek Overijssel, De Mars,  het
Sallands  programma van de RONO en zijn eigen orgaan: Moospot, later Moespot geheten.794

De organen van de regionale ‘schrieverskringen’, kregen als taak “de dusenden vöör ‘t eerst
(te) mobiliseren”. Het niveau van het gepubliceerde proza en de poëzie hoefde niet zo hoog te
liggen. Dat gold nadrukkelijk niet voor het ‘t Swieniegeltje dat het beste werk uit de regionale
organen zou opnemen. Toegezonden werk dat het interregionale blad niet gebruiken kon, zou
wel nuttig kunnen zijn in de regionale.795

6.1.1.2  Schrievers

Van al deze ‘schrieverskringen’ waren ‘schrievers’ lid. Mensen die schreven in hun Ne-
dersaksische streektaal. Niet louter toptalenten, om het maar voorzichtig uit te drukken. Die-
mer nam de indeling van schrijvers van A.P. Kreggemeyer over, die ze in drie categorieën
indeelde: 1) echte grote dichters; 2) ‘süvere volksdichters’; 3) ‘sündagsdichters (riemschrie-
vers)’. Hij lichtte toe: “Van de eerste soort (låten wie uns dåår nait up verkieken) binnen dr in
de haile sassische ruumte meschains tien, meschains nog minder, wel wait up ’t heden gain
aaine”. Met dichters bedoelde Diemer scheppende schrijvers prozaschrijvers inbegrepen.
“Süvere volksdichters [...] binnen dr hail wat meer, in elke laandschup ducht us gemiddeld
wel ‘n stuk of vief-söven [...] Disse dichters meten nåår de mååtståven van de grote, echte
dichters boven regionålen, - sul verkeerd wesen”. Hij zei dat laatste niet om ze te kleineren,
ook deze categorie dichters was waardevol. Diemer noemde ze zelfs: “van butengewone
weerde” onder andere “um hoor süver en deskündig gebrüük van de moderspråke”. Ook de
zondagsdichters schreef hij niet af , “saai [...] helpen sassisch mit in stand holden.”796

Werkman van de Sallandse Schrieverskring, die zelf af en toe vernieuwend werk leverde -
vooral in zijn gedichten - schreef in die jaren over het niveau: “Het aantal schrijvers is groot,
maar het aantal diergenen wier werk elke toets van kritiek kan doorstaan is gering. Wij weten
dat de oogst uit de tuin der Sassische letteren schamel is”.797

Tijdens een bijeenkomst van de Twentse ‘schrievers’ in Hengelo in 1956 sprak Entjes over
de beslotenheid waarin de streektaalschrijverij steeds plaats vond. “De eigen omgeving kan
slechts uitgangspunt zijn, maar mag geen eindpunt worden”. Hij zag voor de streektaallitera-
tuur een groot gevaar in de huiselijkheid van de onderwerpen, waarin veel dichters en schrij-
vers bleven steken. Hoewel het moeilijk was in deze naoorlogse tijd, waarin een gemeen-
schappelijke waardemeter om een oordeel over de literatuur uit te spreken, zo die al ooit  be-
staan heeft, zeker niet aanwezig was, moest volgens hem voor het Twents in elk geval geen
andere maatstaf worden aangelegd dan voor het Nederlands. Naar aanleiding van voordrach-
ten uit eigen werk door een aantal der aanwezige schrijvers en op grond van wat hij reeds eer-
der gelezen had, merkte de inleider op, dat er ondanks de geringe waardering, die men in ei-
gen omgeving ondervond - behalve op bruiloften en partijen - een sterke voorkeur voor het
dichterswerk blijkt te bestaan. Er werd met overtuiging gewerkt. Het tweede dat hem opviel
was dat de ‘schrievers’ zich vooral lieten leiden door de dingen van de directe omgeving. Als
bron van inspiratie achtte Entjes die zeker belangrijk, maar een gedicht was pas een kunst-
                                                
794 De naam ‘Moospot’ klonk te Twents en werd later daarom veranderd in ‘Moespot’.
795 Diemer 1956, 123.
796 Ibidem, 122.
797 Werkman 1956, 242.
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werk, wanneer het uit het allernaaste gegroeid is tot het allerruimste. Hoe goed het ook in een
bepaald milieu past, het is niet voldoende de eigen geboorteplaats mooi te  vinden. Men moet
verder reiken dan het punt van uitgang. Entjes miste de jongeren, hij miste het experiment.798

6.1.1.3  Twentsche Schrieverskring

Het enige juiste uitgangspunt voor regionale cultuur, noemde Werkman de taal: “Niet alleen
omdat de taal gans het volk is, zoals Guido Gezelle zeide, maar omdat het zijn enige ware
cultuurbezit is dat hem van anderen onderscheidt; het enige wapen waarmee hij de vervlak-
king te lijf kan.”799 Op 24 september 1955 werd in Hengelo in het ‘Draankhoes van de Brou-
weri’j’ de oprichtingsvergadering gehouden van de Tweansche Schrieverskring.800 Dit ge-
beurde in tegenwoordigheid van leden van het hoofdbestuur van de Nedersaksische Schrie-
versbond, prominente leden van de Drentse Schrieverskring, Naarding en Heyting, de Gro-
ninger dichter Jan Niehoff en  Rakers uit Nordhorn. De voorzitter, Vloedbeld, verwachtte
nogal wat van de ‘Bond van Platschrievers’. Toen iemand opmerkte dat de bond nog maar
zo’n ‘vuske’ (een klein hoopje) was reageerde hij: “Nen vóssen, meen i’j! En ’t wördt nen
richtigen kapbaarg, waor de radio voort de kulturele streuk’kes oet trekken kan, ieder bod as
dat neudig is!”801

Lid worden was niet voorbehouden aan grote dichters en schrijvers, blijkbaar kon een ieder
die wel eens wat in het Twents schreef zijn of haar naam opgeven. De toeloop was groot. In
1956 waren er 73 leden en korte tijd later al 82. Meister Vloedbeld werd de eerste voorzitter,
zijn zoon, Gerard, van beroep journalist, werd secretaris.802 Er werd nog een plaats openge-
houden voor iemand uit de uitgeverswereld. In de uitnodigingsbrief herinnerde Vloedbeld aan
het pessimisme van Berghege en Elderink aangaande het voortbestaan van het Twents. Hij
geloofde daar niet in. Wel was het zijns inziens van belang de taal zuiver te houden. Blijkbaar
kostte hemzelf dat ook moeite. In zijn in het Twents gestelde brief stonden de Twentse plaats-
namen in het Nederlands: Enschede, Markelo.

Op 28 januari 1957 kopte de TC: ‘Schrieverskring heeft grootse plannen’. Het optimisme
straalde van het artikel af:

In de Saksische ruimte mag Groningen kunnen bogen op een wetenschappelijke - en Deventer op een historische
basis van zijn cultuur, het is in de bijeenkomst, welke de Twentse Schrijverskring zaterdag in Hengelo weer
heeft gehouden, klaar en duidelijk geworden, dat de Twentse cultuur gedragen wordt door een grote geestdrift,
die het mogelijk maakt met plannen voor de dag te komen, waarover geen der schrievers een jaar geleden durfde
dromen.803

De Twentse kring kreeg als eerste in de Nedersaksische gewesten een eigen orgaan, Twèn-
terlaand, en -leu en -spraoke (TLLS). Er werd aangekondigd dat nog in hetzelfde jaar een
fonds zou worden gesticht, dat de uitgaven van verschillende gereedliggende manuscripten
mogelijk moest maken. Ook in 1957 zou een Twents Jaarboek moeten verschijnen in de geest
van de benijdenswaardige jaarboeken van Bentheim, Munsterland, Oldenburg en andere Duit-
se gewesten. Voor de redactie van dat boek werden alvast Toon Borghuis, Adriaan Buter en

                                                
798 Berichten over de toespraak van Entjes vindt men in DM 1956, 85 en TLLS 1956, 87.
799 Werkman 1955, 239.
800 Bedoeld is hier het café-gedeelte van de brouwerij van Hengelosch Bier tegenover het station te Hen-

gelo. Albert  Meyling, fervent regionalist, zat in de directie van dit familiebedrijf.
801 SW  1955, 185.
802 Voorts werden in het bestuur opgenomen: mr. B.H.A.M.  Plegt, Lex Meuris, J.M. Legtenberg en mevr.

Hagreis-Post.
803 TC  28-1-1957.



186

Jan Jans benoemd, de kringsecretaris werd als secretaris toegevoegd. Over de ‘Vosbergen-
schriefwiese’ kwamen bij de kring vele vragen binnen. Ze konden nog niet beantwoord wor-
den. Arend Lamm daarover: “de geleerde leu hebt ’t in ’n trummelke stopt en wi’j magt daor
alleen mer naor kiekn”.804 De ‘Schrieverskring’ had plannen voor een huisdrukkerij die ten
behoeve van het organisatorische werk van veel belang kon zijn en vele andere mogelijkhe-
den bood. Als zevende lid werd Johan Gigengack aan het bestuur toegevoegd.

Op zaterdag 31 mei kwamen ‘schrievers’ uit Twente, Salland de Gelderse Achterhoek en
‘oet de naoberschop Vecht en Emse’ samen in Ommen, in uitspanning de Vechtstroom van de
oud-Almeloër Kamp. Ze kwamen samen om te luisteren naar elkaars werk en te overleggen
over zaken betreffende het plat. Entjes had de organisatie op zich genomen.805 Gematigd op-
timistisch betoonde Vloedbeld zich op de vergadering van 28-12-1957 in een geestige speech
over de resultaten tot-dan-toe van de Twentsche Schrieverskring:  “Den Kring hef zich häolen
as ne zi’j spek in ’n rook. Wi’j hadden meuglik meer können doon aw daon hebt, mer alns
mut ziene tied hebben, behalve vleu vangen en daorbi’j: kroemen zint ook brood!” Bij het
bereikte hoorde een groter aantal Twentstalige publicaties in dag- en tijdschriften. Met de
uitgave van boekwerken liep het niet hard, maar in TLLS konden de leden nu regelmatig ‘eer
lech an de waand hangen’ (met hun boodschap voor het voetlicht komen). De Kring was be-
gonnen een serie boekjes uit de brengen onder de titel ‘Ne gapse geschriften’ (een handvol
geschriften).

Jans droeg tijdens die bijeenkomst een kist boeken binnen die door het ministerie van On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de Twentsche Schrieverskring was toegedacht. De
boekencollectie die werd overgedragen was indertijd door het ROO-comité bijeengebracht en
aan de Nederlandse Radio aangeboden, toen deze Twente bezocht om het bewijs te vinden dat
hier voldoende cultuur aanwezig was om een eigen regionale omroep te rechtvaardigen.
Sindsdien stond de boekenverzameling in Den Haag, zonder dat iemand er profijt van had.
Vloedbeld accepteerde de collectie met graagte. Daarna werd uitvoerig gesproken over een
plaats waar de vrij kostbare verzameling kon worden ondergebracht, zodat zij makkelijk toe-
gankelijk bleef voor de leden. De volkshogeschool Het Witte Huis te Borne en het TIVO te
Enschede bleken er wel belangstelling voor te hebben. Er werd in de vergadering besloten de
collectie voorlopig onder te brengen bij Gigengack te Hengelo die bereid was als bibliotheca-
ris op te treden. De verschijning van een Twents Jaarboek, waarvan eerder sprake was, had,
zo deelde men op de bijeenkomst mee, vertraging opgelopen. Er werd opgemerkt dat in ande-
re streken de uitgave van dergelijke jaarboeken werd verzorgd door een complex van regio-
nale verenigingen. Het zou zeer goed mogelijk zijn ook in Twente een samenwerking tussen
verschillende instellingen op het gebied van het regionalisme te bereiken.

6.1.1.4  Twènterlaand en -leu en -spraoke

Als zevende bestuurslid was de jonge Hengeloër Gigengack opgenomen, zoals we hiervoor
konden lezen. JOHANNES WILHELMUS MARIA GIGENGACK (1933-1976) stamde uit een oud
geslacht van speellieden en kermisexploitanten dat van Denemarken via Duitsland naar Ne-
derland is getrokken. Zijn ouders waren beide doof (ze hadden elkaar leren kennen op het het
doveninstituut te Sint-Michielsgestel). Vader had vanwege zijn handicap een baan moeten
zoeken buiten het kermiscircuit; hij vestigde zich als schoenmaker. Johan liep op zijn veer-
tiende stage bij een drukker in de stad. Daar leerde hij het drukkersvak kennen: zetten, de ge-
zette tekst in spiegelschrift lezen en corrigeren, de drukpers bedienen. Een jaar later  meldde
hij zich aan de poorten van het klein seminarie van de Karmelieten te Megen. Deze eerste fase
                                                
804 Ibidem.
805 Brief Twentse Schrieverskring, 24-5-1958 (arch. VDI).
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van de priesterstudie werd beeïndigd in Zenderen. Daar raakte Gigengack - Nederlandstalig
opgevoed, zijn moeder kwam uit Rotterdam - geïnteresseerd in het Twents door zijn leraar
Duits, pater Ribbert, die in 1933 gepromoveerd was op Phonologie des Dialektes von Tilligte
in Twente.  Ribbert was het die hem meenam naar de vergaderingen van Twentse taalregiona-
listen. Gigengack voelde zich onweerstaanbaar tot dat wereldje aangetrokken en hij zou al
snel deel uitmaken van hun geledingen en er - ondanks zijn jeugdige leeftijd - een opmerke-
lijke rol in spelen. Hij publiceerde al - in het Nederlands - voor De Koerier, een blad van de
Katholieke Arbeiders Jeugd, en hij schreef ook voor het blad van de Roomse kermisbond. In
1955 verscheen zijn eerste Twentse verhaal ‘n Duuvel oet Gelre’. Het kwam als vervolgver-
haal uit in de TC. Ondertussen had Gigengack zijn voornemen om priester te worden vaarwel
gezegd, hoewel hij zijn gehele verdere leven een zeer vroom en overtuigd katholiek bleef. Zo
bezocht hij in de adventstijd scholen om in gesprekken leerlingen voor te bereiden op de
Kersttijd.

In hetzelfde jaar 1955 schreef hij - in zijn militaire diensttijd - een novelle met sterk auto-
biografische trekken: Graedske. Het was het verhaal van een boerenzoon, de jongste van boer
Oostendorp, - die ondanks veel moeilijkheden en schending zijn ideaal, het priesterschap,
trouw bleef. De dialogen waren in het Twents gesteld. De jonge schrijver trok er de aandacht
mee. Het schrijven van de novelle, samen met ‘aanpassingsmoeilijkheden’ leverde hem ont-
slag uit militaire dienst op, wegens ‘S-5’.806 Gigengack kon zich niet schikken naar de militai-
re discipline  in de Elias Beeckman-kazerne te Ede (bij Wageningen). Door dit alles had hij de
handen vrij en vond hij de tijd om bij voorbeeld de oprichtingsvergadering van de Nedersak-
sische Schrieversbond te bezoeken. Graedske. Een Twentse familiegeschiedenis (Uitgeverij
‘Twente’ Hengelo) werd goed ontvangen door het lezende publiek en kende enige herdruk-
ken.807 Vloedbeld schreef over Graedske  in het SW. Hij betreurde het dat niet  het hele ver-
haal in het Twents geschreven was en was het oneens met Gigengacks stelling dat het lezen
van een heel boek in het Twents voor veel mensen te vermoeiend was. Vloedbeld stelde dat er
de laatste jaren zoveel in de streektaal gepubliceerd was, dat een schrijver om die reden niet
hoefde af te zien van een geheel Twentstalig boek:  “aj de Nederlandse spelling zoo völ
meuglik anhoolt”. En hij benadrukte: “dee spelling zint de lèzers jao wend!”808 Vernieuwend
kan dit werk niet genoemd worden, wel was het met vaart geschreven en de spanning in het
verhaal ontbrak niet. De jeugdige  schrijver liet zich er bovendien als een kenner van de
streektaal in zien.

In 1956 publiceerde hij een kort, nogal traditioneel verhaal in de DMB: ‘Den wiezen hol-
trichter’. Zijn liefde voor de Saksische letteren was ontbrand, in hetzelfde jaar startte hij zijn
eigen Nedersaksische Uitgeverij. Hoewel men zich deze bedoening eenvoudig moet voor-
stellen - Gigengack had de drukkerij en uitgeverij bij zich aan huis en leefde er bescheiden
van - had deze zijn grote betekenis voor de Twentse schrijverij in het algemeen. Want schrij-
vers willen gelezen worden. Niet elkeen had de  middelen (ervoor over) om meteen hele boe-
ken of bundels op de markt te brengen. Het uitbrengen van werk in de streektaal was financi-
eel riskant genoeg. Nu kon men zijn pennenvruchten wel kwijt in kranten, maar krantenpapier
is vluchtig. Bovendien had ook weer niet iedereen de kans zijn werk daarin te publiceren. Gi-

                                                
806 In zijn ouderlijk huis heerste, om begrijpelijke redenen, nogal vaak stilte. Alles werd er  met de zachte

hand geregeld. Het geschreeuw en gecommandeer in het leger was aan Gigengack niet besteed. Mede-
deling van mevr. Gigengack-Kronenberg, 26-1-2002. S-5 staat voor stabiliteitsfactor 5. Personen die
onder deze aanduiding vielen beschouwde men als psychisch ongeschikt voor de (verdere) vervulling
van militaire dienst.

807 De tweede druk was in 1961 en de laatste en derde druk was in 1979 in de Twents-Achterhoekse Reeks.
808 SW 1956, 88.
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gengack was gegrepen door het werk dat ten behoeve van het Twents werd verzet. Hij riep -
geïnspireerd door zijn naamgenoot Johan Legtenberg, heette het - een tijdschrift in het leven:
Twènterlaand en -leu en -spraoke.809 De naam was een knipoog naar het werk van Elderink.810

Het eerste nummer verscheen in 1956. Met het tijdschrift nam Gigengack als het ware de fak-
kel over van Twenteland van Buter en Buursink. Het werd het onderkomen voor zo’n beetje
elke Twentse ‘schriever’. Vloedbeld uitte zijn sympathie over de verschijning ervan  in een
brief die hij aan de jonge ‘schriever’/uitgever stuurde. “Ik verheug mij ten zeerste over de
verschijning van ‘Twènterlaand’. Fijn, dat nu eens een prachtig initiatief is uitgegaan van
Kath. Twentenaren! Daarom verheugde mij ook uw ‘Graedsken’. Ik wens U veel succes met
het frisse tijdschrift ‘Twenterlaand’.”811 Nader contact met Vloedbeld, die kort daarvoor geko-
zen was tot voorzitter van de Twentsche Schrieverskring, leidde tot oprichting van een redac-
tie-adviesraad die vanaf augustus 1956 maandelijks de kopij besprak en selecteerde. In die
raad hadden behalve uitgever/eigenaar  Gigengack zitting Vloedbeld en Jans uit Almelo,
Borghuis uit Oldenzaal, Lamm, Gerrit Wilmink en Maup Staudt uit Hengelo. In oktober werd
de raad uitgebreid met Buter. In januari 1957 werd TLLS uitgeroepen tot officieel orgaan van
de Twentsche Schrieverskring.

Gigengacks  Maondblad veur ’t Twèntse gezin, zoals de ondertitel luidde, was buitenge-
woon traditioneel, reactionair zelfs in die zin dat het de lezer geestelijk terug bracht naar het
midden van de negentiende eeuw. De voorkaft van het eerste nummer vatte als het ware de
inhoud van alle jaargangen samen. Een prachtig sneeuwlandschap met daarop een eenzame,
kromlopende boerin in klederdracht. Men kan zich afvragen wat voor gezin Gigengack op het
oog moet hebben gehad. Het heeft zin om even langer bij het eerste nummer stil te staan. Het
bevatte zestien pagina’s, voor-  en achterkaft niet meegerekend. Negen foto's stonden in dat
eerste nummer. Op vijf ervan droegen de personen antieke kleding. Op pagina twee was een
oproep te lezen om knipmutsen te dragen op moderne mantelpakjes! Bladzijde zestien was
gewijd aan de verdwijnende kunst van het knipmutsen maken en er was weer een verkapte
oproep om toch vooral die dracht trouw te blijven: “En wie vindt niet dat een knipmuts op een
jong snoetje ook vandaag aan de dag nog uitdagend en hartveroverend is….?”812 Na het
‘Veurwoord’ van Gigengack zelf volgt een kort artikeltje over Legtenberg en een gedichtje
van hem. Op bladzijde 2, onder een foto van een vrouw met een knipmuts, naast de gememo-
reerde oproep stonden een  vraag over folklore, reclame en een beschouwend stuk over de
toekomst van het blad door Lamm, “Ho zal et goan?” vroeg de Hengelose dichter zich af (p.
3). Hij stelde zich de toekomstige lezers voor: “’n oald möderken” en haar man, “de oalde
baas”. De volgende bladzijde bezweert Lamm zijn liefde voor de taal (p. 4), daarna volgt een
foto met ‘typen’ in antieke kleding, daaronder Twentse spreuken (p. 5) en op de volgende
bladzijde ‘Twentes rijke tradities’ (p. 6) waarin de paasvuren, de paasstaak en het ‘vlöggeln’
nog eens worden behandeld. Na enkele gedichten volgt ‘Twente in de grijze oudheid’ (p. 8-9),
waarin, of Slicher van Bath nooit had bestaan, wordt beweerd:  “De Saksen bewoonden nu
behalve het Westelijke deel van het tegen- woordige Duitsland [...] ook Drenthe, Twente en
Oost-Gelderland.” Op pagina 10 mocht de ‘weledele heer’ Th.C. Budde rijmen over ‘poli-
tiek’, uiteraard ‘van vrogger’, nog meer vroeger volgde op bladzijde 12, een stukje over de
Twentse streektaal. Daarna volgde een Twentse woordenlijst (p. 13) en dan  een lijst met
Twentse ‘schriewers’, maar liefst 73, p. 15). Er kwamen tien nummers uit in 1956. Van de
tien foto's die de voorkaften sierden, waren er op vier mensen afgebeeld in antieke kleder-

                                                
809 Sieverink 2001, nr. 41, 12 oktober.
810 Twènter Laand en Leu en Lèven, 1937.
811 Brief G.B. Vloedbeld aan Gigengack 8-5-1956, aangehaald in TP 1974, 126.
812 TLLS 1956, 16.
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dracht (nr. 1, 4, 5 en 6), waren er op drie met antieke boerengebouwen te zien (nr. 7, 8 en 10)
en bood een fraai natuurschoon (nr. 9) (nr. 2 werd niet uitgebracht).

TLLS ademde de geest van gisteren en eergisteren. Dat viel ook Buter op, die kritiek lever-
de in het julinummer van DM (1956) en daarvoor al in het Hengelo’s Weekblad.813 Gigengack
beantwoordde die kritiek en vergeleek Buter met de Kretenzer kunstenaar Daedalus die voor
zich en zijn zoon Icarus vleugels maakte. Buter zou meteen te hoog willen vliegen. Daardoor
hield hij, volgens Gigengack te weinig rekening met het “weenug stimuleernde ve’leden,
woarin nen Twentsen dichter of schriever of althaans ’n persoon met literaire ambities nog 'n
ampatten wör 'eneumd.” Twentsschrijvende auteurs stonden nog pas aan het begin van een
ontwikkeling en een Twentslezend publiek moest nog gevormd worden. Buter had zelfs
Lamm een ‘riemelaar’ genoemd. Gigengack stelde er tegenover dat aanmoediging meer op
zijn plaats was dan het door ontboezemingen  beginnende schrijvers een minderwaardigheids-
complex opdringen. Buter zou er ook rekening mee moeten houden dat TLLS een blad was
‘veur ’t Twentse gezin’, voor gewone mensen dus en daarom een andere lezerskring had dan
bijvoorbeeld het SW.814 Buter reageerde erop in TLLS. Hij vond dat de kwaliteit al verbeterd
was sedert het eerste nummer. Zijn kritiek was ook opbouwend bedoeld:

At de leu meent, dat ik wat op ’t blad zölm integen had, dan bunt ze toch wal op ’n biestern. Ik wol ’t allene
meer zo good meugelik hebben en doarum vun ik’t jammer, dat d’r zo weinig aover ’t nieje Twènte in stun,
alhoowal ik ok van ’t aole Twènte haol.”  Hij wilde slechts waarschuwen tegen de associatie Twentse taal =
klokterugzetten: “Da’w almaol weer op de kloomp wilt lopen met kipse of knipmusse op ’t heufd, de maanleu ne
zwokpiep tusken de taan”.815

Ondertussen was het conflictje al gesust Gigengack en Buter woonden beiden op 8 en 9 sep-
tember de studieconferentie van Saksische ‘schrievers’ in Ter Apel bij en bleken dezelfde
kamer te moeten delen:  “En daor he’w oons oet epraot en mekare vunnen. En now he’w ’t
um zo te zeggen dik an.”816 Dat ‘dik an’ vertaalde zich in Buters  participatie. Vanaf nummer
8 - oktober 1956 - leverde hij zijn bijdragen aan TLLS onder het pseudoniem ‘Tukker’. Bo-
vendien trad hij als redacteur toe tot de redactie-adviesraad.

De verdienste van Gigengack met zijn blad was dat hij gewetensvol met het Twents om
wilde gaan. Nieuw talent kreeg de kans het blad als podium te gebruiken. Dat gebeurde ook.
Onder de 73 schrijvers - het aantal zou nog groeien - waren er die voor het eerst in hun ‘mo-
dersproake’ schreven. Het spreekt  voor zich dat er rijp en groen onder zat. Bekende Twentse
schrijvers werkten aan het blad mee, maar ook debutanten die niet verder kwamen dan enkele
pogingen. Onder de debutanten, waarvan men later nog zou horen, figureerden onder andere
Anne van der Meiden en Everard Jans (zoon van). Een nieuw fenomeen was de Twentstalige
advertentie die in het blad, naast de Nederlandstalige, voorkwam. De Twentse woordenlijst
achter in elke uitgave was samengesteld uit “de spaarzame literarische bronnen” en uit talloze
gesprekken met bejaarde streekgenoten.817 Gigengack stimuleerde lezers om aanvullingen op
te sturen, die vervolgens werden gepubliceerd.818

In een - strikt vertrouwelijke - brief schreef Gigengack aan de leden van zijn redactie-
adviesraad dat er  “aan het einde van dit jaar (1956) met een (zowel economisch als idealis-
tisch) reële mogelijkheid in het vooruitzicht een tweede jaargang aan te vangen en af te slui-

                                                
813 Buter 1956, 160.
814 TLLS 1956, 94-95.
815 Ibidem, 112.
816 Ibidem.
817 Ibidem, 12.
818 Onder andere die van Dr. G.J.M. Bartelink uit Enschede en G. Klaas uit Ootmarsum.
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ten enige wijzigingen moesten plaatsvinden”.819 Het blad telde na een jaar een stabiel aantal
van duizend betalende abonnees. Het had zich daarmee een ‘onaanvechtbaar bestaansrecht’
verworven. Gigengack toonde zich optimistisch aangaande de toekomst van de streektaal. Hij
memoreerde het ontstaan van het Nedersaksisch Instituut en wees erop dat een  niet onbelang-
rijke groep van Twenten wezenlijke belangstelling voor de streektaal opbracht. Hij noemde
het feit dat door de regionale middenstand en de fabrikantenkring voor fl 5000,- was besteed
aan adverteren en overwoog daarbij dat dit wees op goodwill voor de streekcultuur. Dit omdat
uit adverteerdersoogpunt TLLS natuurlijk niet het meest ideale medium genoemd kon worden.

Gigengack wilde voortaan het blad twee maal per maand  laten verschijnen. Elk nummer
zou er omvangrijker en meer gevarieerd qua inhoud van worden. De letterkunde, folklore,
historie en journalistieke bijdragen - hij noemde als voorbeeld de rubriek van Buter ‘Biej oons
in ’t Tukkerlaand’  - moesten een vaste plaats kunnen innemen. TLLS zou tot officieel maand-
blad van de Twentse Schrieverskring worden.  Het blad zou er mede contactblad van de kring
door zijn. Het contact tussen de ‘platschrievers’ werd daardoor verbeterd. Dat laatste heette
zeer wenselijk, door het geringe aantal schrijverssamenkomsten. Bovendien werd door de
koppeling Twènterlaand-Schrieverskring aan de wens van het overkoepelend bestuur van de
gezamenlijke Nedersaksisch schrijverskringen voldaan, namelijk dat elke kring over een ei-
gen orgaan diende te beschikken. De redactie-adviesraad zou worden gewijzigd in redactie-
raad. Vloedbeld Sr. werd verzocht het voorzitterschap te aanvaarden. Dit laatste omdat TLLS
nu officieel het blad werd van de kring en de redactionele leiding daar ook behoorde te be-
rusten.

Gigengack keek, ondanks het ouderwetse en oubollige uiterlijk van zijn blad, wel degelijk
vooruit. In TLLS merkte hij op dat de Twentse ‘schrieveriej’ gezag miste.820 Hij weet dat on-
der meer aan het ontbreken van eigen schrijfregels, een vaste spelling voor Twents gebruik
die van de Vosbergenspelling afweek. Daarnaast zou er een gezaghebbend woordenboek
moeten komen “van gelieke weerde as ’n Hollaands.” De grammatica diende onderzocht en
opgeschreven te worden. Schönfeld Wichers zette in hetzelfde nummer zijn originele opvat-
tingen betreffende de schrijfwijze van het Riessens uiteen.821 In een niet gedateerde notitie
stelde Gigengack zijn redactie-adviesraad per brief een aantal regels voor, om althans enige
eenheid te verkrijgen in de spelling en grammatica van de bijdragen voor TLLS.822 De voor-
stellen werden in grote trekken aangenomen. Buter noemde in de kantlijn van zijn exemplaar
van die brief de voorstellen dan ook ‘een goed stuk werk!’ en hij verwees naar de overeen-
komsten tussen de spellingsregels van Jassies en Bezoen en die van Buursink in zijn Rozend-
aans. Buter bracht ook zijn bezwaren tegen de ‘Vosbergenschriefwiese’ op papier: “Vosber-
gen-spelling heeft het grote bezwaar van (Scandinavische) lettertekens, die typografisch (en
door de lezer) moeilijk te verwerken zijn.”823 De nieuwe spellingsvoorschriften werden in
TLLS gepubliceerd  en conform de eis van Heeroma werd er bij verklaard dat men zich bij die
schrijfregels op het Nederlands had georiënteerd: “Waar onze streektaalauteurs schrijven
leerden in het Nederlands en kennelijk in de Nederlandse vormtraditie staan is het vanzelf-
sprekend, dat voor de opbouw en completisering van onze streektaal aansluiting bij het Ne-
derlands noodzakelijk is.”824 De schrijfwijze bleef een bron van zorg. Gigengack zond aan zijn
mederedactieleden van TLLS een artikel - speciaal door hem overgetypt - van Naarding. Het

                                                
819 Brief van Gigengack aan de leden van zijn adviesraad, 12-11-1956 (arch. VDI). Leden van die advies-

raad waren: Vloedbeld sr., Borghuis, Wilmink, Lamm en Buter.
820 TLLS 1957, 4.
821 Ibidem, 8 en 9.
822 De brief moet in ieder geval worden gedateerd voor 10-10-1956 (arch. Buter).
823 Ibidem.
824 Heeroma 1956, 4.
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was verschenen in Oeze Volk en getiteld: ‘Hoe moet wij ’t Drents schrieven?’ Gigengack stel-
de vast dat die spelling van Naarding nauwelijks afweek van die van zijn eigen tijdschrift. Op
een aantal punten betreffende de tweeklanken na. Hij stelde zijn mederedactieleden voor
Naarding uit te nodigen om tot overeenkomst te komen. Zodoende kon er meer eenheid in de
hele Nedersaksische ‘schriefwiese’ komen: “As wiej aover dizze twee klaanken aovereen-
stemming könt vinnen, binne wiej a wier nen trad wieder oop den pad naor eenheed.”825

Een pleidooi van Plegt om ook in TLLS de ‘Vosbergenschriefwiese’ te gebruiken, mocht
niet baten.826 Volgens de laatste zou het gebruik van deze spelling, door hem Everlo-spelling
genoemd, niet alleen het aantal lezers en schrijvers kunnen vermeerderen, maar vormde deze
spelling ook het zichtbare symbool van de (betrekkelijke) eenheid van alle Sassische dialec-
ten. Gigengack wees erop dat Naarding, “den de Vosbergenspellinge hef oetdach” als raadge-
ver van Oeze Volk de  Drentse Schrieversbond adviseerde om toch maar de “vuur de haand
liggende schriefwieze” te gebruiken.827

6.1.2  Stagnatie
6.1.2.1  Ter Apel

Ook in 1956 werd er geconfereerd. Het vierde nummer van het SW stond vrijwel geheel in het
teken van een grote studieconferentie die was georganiseerd door de Nedersaksische Schrie-
versbond. Alle Nedersaksische ‘schrieversleden’ werden uitgenodigd  in het voormalige
kloostercomplex in het Groningse Ter Apel op 8 en 9 september 1956. En niet alleen zij, ook
geleerden, autoriteiten en andere behartigers van het culturele leven in de randgewesten. Pers
en radio schonken uitgebreid aandacht aan deze gebeurtenis.828 Ca. 100 personen bezochten
deze studiebijeenkomst die een gevarieerd programma bood. Buter zou zich, jaren later, nog
de bezieling van dit ‘Noaberproatn’ zoals het werd genoemd, herinneren.829 Naarding sprak
als voorzitter van de Bůnd van  Schrieverskringen, zoals de Nedersaksische Schrieversbond
ook wel genoemd werd. Hij zette bij die gelegenheid nog eens uiteen dat regionalisten geen
voorvechters waren van openluchtmusea, maar dat ze een levend, gezond en krachtig land
wilden. Daarom verzetten zij zich tegen de confectiecultuur. Als de taak van de schrijvers zag
hij vooral het plat te onttrekken aan de sfeer van minderwaardigheid waarin het was gebracht.
In het laatmiddeleeuwse gebouw was een expositie georganiseerd over ‘Saksische geschrif-
ten’, die na de bijeenkomst ook voor een breed publiek toegankelijk was. De burgemeester
van Vlagtwedde verrichtte de officiële opening. Heeroma hield in de avonduren een rede over
‘Streektaalcultuur in de Saksische gewesten’. Hij gaf de romantici van anderhalve eeuw terug
de eer de waarde van de streektalen ontdekt te hebben. Zij benaderden de dialecten met hun
specifiek romantische eerbied voor het natuurlijke. Hun verdienste was dat zij de basis hebben
gelegd voor de emancipatie van de dialecten. Latere objectieve onderzoekingen wezen uit dat
geen enkel dialect buiten de cultuurstromingen stond, al nam de streektaal uiteraard een veel
geïsoleerder positie in dan de algemene en complete cultuurtaal met haar lange traditie van
spreken, schrijven, vergaderen, rechtspraak, enzovoort.
Hij zag de toekomst van het Nedersaksisch met vertrouwen tegemoet, hoewel hij de  proble-
men die nog op de weg lagen om het grote doel te bereiken terdege onderkende. Hij betoogde
dat het Nederlands zich tot de Nedersaksische dialecten verhield als een complete  tot een
incomplete cultuurtaal. Het ene dialect was cultureel meer compleet dan het andere: in Gro-
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828 SW 1956, 154.
829 TC  8-3-1991.
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ningen en Oost-Friesland was reeds literair leven, in Drenthe veel minder. De Nederduitse
schrijftraditie was verloren gegaan sedert de 17e eeuw. Het Nedersaksisch was tot een echte
spreektaal ge- of verworden, beïnvloed door het Nederlands in het westen en het Duits in het
oosten. Een ononderbroken schrijftraditie ontbrak. Maar er was een weg voor de incomplete
cultuurtalen om weer tot de complete gerekend te kunnen worden. De spreker haalde het Fries
en het Zuid-Afrikaans als voorbeelden aan. Nu waren de Nedersaksische streektalen in het
nadeel. De Friezen kenden wel een ononderbroken schrijftraditie. En  het Zuid-Afrikaans
kende het voordeel van een eigen staatsverband, waardoor de invloed van het Nederlands ge-
makkelijker kon worden verminderd of buiten de deur gehouden. Per se nodig waren een
ononderbroken schrijftraditie en een eigen staatsverband echter niet. Waar alles op aan kwam
was de wil, de taalwil. Waar een wil tot taal is, is ook een weg! Of het resultaat de moeite en
de offers die het vraagt loont, wilde of kon Heeroma niet uitmaken. Hij stelde de verzamelde
schrijvers de vraag:

Loont het voor u in het bijzonder de moeite om uw moedertaal te redden? […] Zegt gij […] ja, het loont de
moeite, want ik ben in mijn existentie door de taal van juist déze moeder bepaald en alleen in déze moedertaal
kan ik schrijven wat ik schrijven móét? Als gij dit antwoord durft te geven, zeg ik ook: ja, dan is de taalwil aan-
wezig, die u in staat zal stellen een afbrokkelende, steeds incompleter wordende taal op te stuwen tot een nieuwe,
levenskrachtige, complete cultuurtaal.830

Of die wil er was dat moest worden overgelaten aan haar gebruikers en aan haar schrijvers.
Àls die wil aanwezig was, dan was de vraag vervolgens; aldus Heeroma: “hoe bevorderen wij
de ontwikkeling van [...] onze streektalen, van incomplete cultuurtalen tot min of meer com-
plete?”831

Hij noemde twee voorwaarden om de groei tot complete cultuurtalen op gang te brengen:
eenheidsspelling en een normatieve grammatica. Het probleem van de spelling noemde
Heeroma het eenvoudigste “omdat zij alleen maar een uiterlijke kwestie, nl. het schriftbeeld,
betreft.” Nu, aan een eenheidsspelling was gewerkt. Hij bepleitte het gebruik van de Vosber-
genspelling nog eens, zich impliciet afzettend tegen de vele regionale ‘schriefwiezen’: “Wan-
neer men zich strikt tot de weergave der fonemen beperkt en de fonetische bijzonderheden
onuitgedrukt laat, gaat een dialecttekst er niet alleen veel eenvoudiger en ordelijker, men kan
ook zeggen beschaafder, uitzien, maar wordt ook veel gemakkelijker leesbaar voor buiten-
staanders en voor de eigen streekgenoten”.832 Over de in 1954 geconcipieerde spelling merkte
hij op: “Als de Vosbergenspelling niet zou slagen, behoeft men aan de andere middelen niet
eens te beginnen”. De voordelen van die ‘schriefwiese’ waren duidelijk. Ze toonde aan dat de
Nedersaksische dialecten veel verwantschap met elkaar hebben en daardoor kon het een-
heidsgevoel worden versterkt. Boeken en geschriften in die spelling werden toegankelijker in
heel de Nedersaksische ruimte. Dat was voor het lezerspotentieel aantrekkelijker - meer keuze
en lagere prijzen - en voor de schrijvers minder riskant door de hogere verkoopcijfers.

Met de opbouw van een normatieve grammatica kon men leiding geven bij de vorming van
een schrijftaal, die - net als in het Nederlands - behoorlijk afstand durfde te nemen van de
dagelijkse  omgangstaal. Een normatieve grammatica moest vastheid schenken aan de te her-
scheppen schrijftaal. Heeroma betoogde dat men daarbij steun moest zoeken bij het West-
Nederlands. Dat gold ook voor het Duitse deel van het taalgebied, omdat ook het Platduits
dichter bij het Nederlands dan bij het Duits stond. Een dichter, de poeta grammaticus zal een
brug moeten slaan tussen spreek- en schrijftaal. Bij de klankleer zal men de meeste concessies
moeten doen. “Cultivering van een beschaafde uitspraak in de streektaal komt in feite neer op
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832 Ibidem, 8.



193

een min of meer vergaande assimilatie aan de beschaafde uitspraaktraditie van de dichtstbij-
zijnde grotere cultuurtaal, de schooltaal.” 833

Rakers onderschreef de opvattingen van Heeroma dat de taalopbouw met steun van het
Nederlands moest geschieden en raadde zelfs alle Platduitse dichters aan, Nederlands te leren.
TLLS sprak over de ‘nieuwe gezichtspunten’ die de talrijke deelnemers stof in overvloed ga-
ven om de juiste houding te bepalen bij hun, zoals volgens dit orgaan uit de individuele dis-
cussies bleek, “onverzettelijke wil, de modersproake als levende nalatenschap van onze ou-
ders (tot offeren toe bereid) te behouden”.834

Tijdens de conferentie werd nog gesproken over het lied in de Nedersaksische gewesten en
er werd gezongen uit de congresbundel. Zondagsochtend stond een kerkdienst op het pro-
gramma met een preek in het Oost-Fries, een Nedersaksische streektaal die sterk op het Gro-
nings lijkt. Bij die gelegenheid zong het Nederlands Hervormd kerkkoor uit Delden onder
andere liederen van Van der Moolen. De katholieken moesten het met Latijn en Nederlands
doen omdat de bisschop van Groningen streektaalpreken verbood. Het argument was dat er
geen traditie in bestond.835 Na de ochtend  confereerden de Ter Apelgangers over streektaalto-
neel en later op de dag sprak Rakers over het thema ‘up ’n pad föör de Moderspraoke!’ De
studieconferentie bleef niet onopgemerkt in de landelijke en regionale media in Nederland en
het aangrenzende West-Duitsland. Er zou, volgens de reacties, een stimulerende werking uit-
gaan van het congres. Aan Friese zijde vond men zelfs redenen om de doorgaans veel lauwere
taalbeweging van het Nedersaksische gebied aan die van hun eigen taalbevorderaars te spie-
gelen. De Saksers waren een voorbeeld, zo heette het: “Foar gâns fan ús, dy’t it âlde stri-
dersfjûr hwat kwyt binne, soe it goed west hawwe om dat noch ris op ’e nij to hearren en om
dêrre yn Ter Apel it foarbyld to sjen fan in lytse ploech - lytser as wy -, dy’t  mei biheinde
middels - biheinder as uzes - hwat weagje doar!” 836 Het grote doel van de hele Sassische taal-
beweging was om uiteindelijk te komen tot een grote eenheidstaal voor alle Nedersaksische
gewesten.

Het was op dit congres dat Rakers Heeroma het verwijt deed dat hij als professor in het
Nedersaksisch, nog altijd geen Nedersaksisch geleerd had. Heeroma antwoordde daarop met
een citaat uit Gezelle: “hetgeen ik niet uitgeef, en hebbe ik niet in: wie zal mij dat duiden te
schanden?”837 Een flauw argument. Alsof bijvoorbeeld het Gronings geen taal was die men
gewoon zou kunnen leren.

Via Diemer probeerde de ‘Bůnd van Schrieverskringen’ een subsidie van fl 400,- op jaarbasis
los te krijgen van de provincie Overijssel. Diemer zond het provinciaal bestuur een brochure
toe waarop de werkzaamheden van de bond werden uiteen gezet. Het mocht niet baten.  Het
bestuur beschikte afwijzend: “omdat de werkzaamheden en doelstellingen van genoemde
Bond voor de provincie Overijssel niet van zodanige betekenis zijn dat een subsidie daarvoor
dient te worden verleend”.838
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6.1.2.2 Windstilte

Nieuwe verenigingen, congressen, grote woorden  in optimistische krantenartikelen, wie niet
beter wist zou de indruk kunnen krijgen van een machtig, ontketend Nedersaksisch volksdeel
dat met een soort deltaplan zijn onderdrukte en verwaarloosde taal en cultuur te hulp snelde.
Wie onbevooroordeeld rondkeek en luisterde kon zien dat juist in die tijd  de grote confec-
tionalisering in bijvoorbeeld de architectuur toesloeg en hoe al weer juist in die tijd ouders er
massaal toe over gingen, het eerst in de steden, hun kinderen  een soort steenkool-Nederlands
bij te brengen, ondanks schrijverskringen en soms zeer populaire ‘platschrievers’ en ‘plat-
schriefsters’. Diegenen die zich wél iets aan hun streektaal en cultuur gelegen lieten liggen,
ontbrak het  zeer dikwijls aan middelen om de organisaties en periodieken financieel overeind
te houden en soms ook aan vasthoudendheid, inspiratie, tijd en energie om het moeizame
roeien tegen de stroom in vol te houden. Het congres in Ter Apel was zeker een van de hoog-
tepunten van het zich na de oorlog ontplooiend regionalisme in Noordoost- Nederland.

Na het congres nam, zo leek het wel, het enthousiasme wat af. Na het hollen van de afge-
lopen jaren volgde nu een adempauze, een pauze voor bezinning over het bereikte. Zo onge-
veer moet de redactie van het SW het gezien hebben. Voor de naaste toekomst de taak voor
het regionalisme definiërend, schreef  het SW  in 1956: “Wie willen uutbauwen, wat wie veur
vast veroverd hebben, konsolideren wat wankel staait, dichter bie trekken aal, wat dr in verten
schemert, rust geven aan wat te vroug west het, en bie hail wezenlieje zoaken - volksakade-
mie biev. - in ’n termien van 15 joar denken in stee van 15 doagen”.839

De contacten met de naburige regio's dienden versterkt en ook die met de wetenschap en
het economisch regionalisme evenzeer. Het SW moest daarbij een nog sterkere positie inne-
men.840 Het blad zelf ging zijn derde jaargang in met alweer vernieuwingen. De ondertitel was
weer eens veranderd; van ‘Tiedschrift föör Vaderland en Moderspraoke’ naar  het wat bloe-
deloze  ‘2 mååndeliks tiedschrift’. De redactie was verkleind en bestond voortaan uit Diemer,
Heeroma, Hovinga, Naarding en Van Wattum, “n paar gůje vrünnen van ’t Stiekelstůr”. De
veranderingen worden uitgelegd in het stuk “Bij ’t nij begün”. Het doel van de redactie was:
“as ůnpartiedige hüders ’t Swieniegeltje wat rüstig te låten snaaren en strunen, dat ’t weer
kracht wint en wosdům krig tot heil van ůůns Nedersaksische modersprååk, tot groter blöi van
ůůns kultuur”.841

De Vosbergenspelling, een experimentele spelling waaraan onvolmaaktheden kleefden,
werd nauwelijks het experiment gegund door de streektaalschrijvers. In Heeroma’s woorden:
de ‘taalwil’, die natuurlijk niet van het Nedersaksisch Instituut moest komen maar van ‘plat-
schrievers’ en -lezers bleek zelf  in onvoldoende mate aanwezig. De ‘platschrievers’ richtten
zich liever tot de lezers in eigen (regionale) kring, de Nedersaksische ruimte was hen kenne-
lijk te groot gedacht.

6.1.2.3  Een eigen omroep

De strijd voor een eigen omroep nam  voor de initiators een onvermoede, ongunstige wen-
ding. Zeker, een eigen omroep voor het Oosten zou er komen. Dat stond vast. Maar, welke
ruimte zou worden geboden aan de streekcultuur? De regionalisten, de werkers van het eerste
uur voor eigen radio-omroep werden naar de marge gedrukt. Opnieuw een controverse tussen
regionalisten en provincialisten. Het ROO-comité werd eruit gewerkt. Toen in september
1955  vast stond dat er Oost-Nederlandse radioprogramma's zouden komen, werd de ROO
                                                
839 SW 1956, 130.
840 Ibidem .
841 Ibidem 1957, 1.
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daar verder niet in gekend. Het bestuur werd meegedeeld dat de omroep er spoedig zou ko-
men, dat er een studio in Hengelo zou worden ingericht en dat er slechts één orgaan kwam
voor het Noorden en het Oosten samen, de RONO die gemiddeld een kwartier per dag aan
Oost-Nederlandse uitzendingen zou kunnen besteden. De minister was voornemens een ad-
viesraad te benoemen waarin vier leden uit Overijssel zitting zouden krijgen en één uit de
Achterhoek. Wie dat zouden zijn werd aan de commissie niet bekend gemaakt. Het was wel
duidelijk: de ROO was op een zijspoor gemanoeuvreerd. Het Oosten zou moeten samenwer-
ken met de niet meer weg te vagen RON, die net als de Regionale Omroep Zuid uit de dagen
van de bevrijding stamde.

Tweede Kamerlid en ROO-bestuurslid B.A.A. Engelbertink formuleerde het buitenspel
zetten van het ROO-comité als volgt: “We kunnen wel aan de bel trekken en een briefje in de
bus gooien. Misschien worden we ook wel binnen gelaten en mogen we de zaak in ogen-
schouw nemen, maar men kan ons ook op de stoep laten staan.”842  De Nederlandse Radio
Unie, waarin de omroepen samenwerkten, zou die RONO, de Regionale Omroep Noord en
Oost, beheren en de technische staf benoemen, alsmede de omroepleiding. Door de advies-
raad probeerde men vanuit het ministerie de gewestelijke invloed te waarborgen. Maar waar-
om dan toch, zo vroegen Jans en zijn medebestuursleden zich bezorgd af, de ROO gepas-
seerd?  Op deze manier ontglipte de ijveraars voor een eigen geluid op de eigen omroep alle
invloed op de samenstelling van de programmaleiding en daardoor indirect op de inhoud van
de uit te zenden programma's. De nieuw te vormen RONO zou heel wat adviezen nodig heb-
ben, zo verwachtte het bestuur van de ROO, dat besloot te blijven voortbestaan onder de
naam Vrienden van de regionale omroep. Of de vrienden binnen zouden worden gelaten of op
de stoep moesten blijven staan, naar Engelbertinks woorden, moest dan maar worden afge-
wacht. ROO-voorzitter Jans meldde:  “Ik voel me als iemand, die op het punt staat vader te
worden, maar die onmiddellijk na de geboorte uit de ouderlijke macht zal worden ontzet”.843

In een beknopt witboek dat over de organisatorische ontwikkelingen en leemten van de re-
gionale omroep handelde  werd een overzicht gegeven van wat er zich de voorgaande jaren
met betrekking tot de omroep had afgespeeld. Het bestuur verkeerde na een aantal controver-
ses in een impasse. Zo las men over de wens van Diemer - hij zou in maart 1956 verhuizen
naar Groningen - om in naam nog enige maanden  te mogen aanblijven als secretaris-
penningmeester. Door zijn aanblijven zou de de ROO zich gemakkelijker uit een bestuurscri-
sis herstellen. De wens werd niet gehonoreerd; integendeel, er werd sterk op zijn  vertrek aan-
gedrongen. Men beroofde zich daarmee van iemand die goede persoonlijke contacten had bij
de noordelijke omroep en tijdig nieuwe ontwikkelingen kon melden. Voorzitter en secretaris
hadden de keuze om hun zetels onmiddellijk beschikbaar te stellen of  de komende vergade-
ring van 4 februari af te wachten, waarbij het risico bestond dat ze alsnog moesten aftreden,
nu voor het front van de stichting en de pers.

Ter vergadering traden de voorzitter, de secretaris-penningmeester en de documentalist
zonder bestuursfunctie af. Er werden een nieuw algemeen en een dagelijks bestuur gevormd.
Diemer stelde zich niet herkiesbaar (in verband met de verhuizing) en Jans was niet herkies-
baar omdat hij niet de behoefte voelde voorzitter te zijn van een ROO die een karikatuur
dreigde te worden van wat zij zou moeten zijn. In dat verband deelde hij mee dat hij ook geen
plaats in de ministeriële adviesraad zou aanvaarden, wanneer de ROO een zodanige averecht-
se vorm zou krijgen. De teleurstelling was groot. Jans luchtte zijn hart in het DvhO. De
Zwollenaren  maakten fouten  ten opzichte van de ROO:

                                                
842 Mededelingen AVT 1955, nr. 9 (z. pag.).
843 Ongedocumenteerd krantenartikel (arch. Buter).
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Niet in staat te begrijpen wat ze wilde, maar wel beseffend dat de opvattingen in de kringen van de R.O.O.  lijn-
recht tegenover de hunne stonden, werd een College van Advies geadviseerd, waarvan het overgrote deel der
leden zich nooit met zoiets als een regionale omroep had bezig gehouden.844

Maar op het departement had  men ook rekening te houden met de mening van de vier grote
omroepverenigingen die minder enthousiast waren over regionale omroepen.

6.1.2.4  Einde ’t Swieniegeltje

“Bij 't nij begün” van de derde jaargang  (1957) kreeg het SW een verkleinde redactie.845 Haar
enige doel was: “as ůnpartiedige hüders” 't Swieniegeltje’ wat rüstig te låten snaaren en strü-
nen, dat ’t weer kracht wint en wosdům krig tot heil van ůůs Nedersaksische můdersprååk, tot
groter blöi van ůůs kultuur.”846 De redactie was te groot geworden, vooral toen er overal wat
storm opstak over “al te venienig en ůnverdacht gestiekel.” Het SW werd wat minder prikkel-
baar. De vaste rubriek ‘Stiekeltjes’ verdween vrijwel volledig. De komende jaargangen werd
de nadruk meer gelegd op literaire bijdragen in de streektalen.847 Het SW leek in een wat rusti-
ger vaarwater terechtgekomen. Lang duurde die toestand niet. Op 13 oktober 1957 zond Die-
mer een vertrouwelijke brief aan een aantal Swieniegelvrienden. Hij berichtte dat diezelfde
maand nog een Stichting ’t Swieniegeltje het licht zou zien. Dat was nodig gezien de nog
steeds wankele financiële basis van het blad. Bovendien wilde men, ook ten aanzien van de
firma Eerelman NV, de drukker, tot een zakelijker verhouding komen, in het belang van de
firma en in het belang van het tijdschrift. De provincie Groningen had laten weten

dat men in overheidskringen alhier het Swieniegeltje nu niet meer wil zien verdwijnen nu het ’t zo lang heeft
volgehouden en nu het zich tegen alle verdrukking in toch zo heeft ontwikkeld. Men heeft ons meegedeeld, in te
zien dat er nog in geen 15 jaar weer iets dergelijks zal zijn opgebouwd, indien het zo moest worden dat het
Swieniegeltje thans nog weer ter ziele ging.848

De provincie verbond er wel de eis aan dat er een stichting achter het blad zou komen. De
stichting zou zich uitsluitend met de zakelijke basis bezighouden, niet met de inhoudelijke.
Buter en Buursink werd gevraagd zitting te nemen in het stichtingsbestuur. Buter antwoordde
in een brief: “Iej könt op miej rekkn’n wat ’t Swieniegeltje anbetreft”.849 Ook Buursink ging
akkoord.850 Het toetreden van Buter en Buursink, zo bleek uit de bijlage, zag men graag in
nauw overleg met de Twentsche Schrieverskring.  “Natuurlijk hebben we eerst gedacht aan
een centrale figuur uit de Twentsche Schrieverskring, bijv. G. Vloedbeld jr., maar we geloven
te handelen in zijn geest en in overeenstemming met het specifieke stichtingsbeleid der naaste
toekomst (later kan het altijd nog anders), door hem hierin niet op te stellen”.851 Vloedbeld
bleek geen bezwaar te hebben  tegen het lidmaatschap van bovengenoemden in het stichting-
bestuur. “Ik hebbe Vloedbeld an ’n kuierdraod ehad en den kon dr bes met akkedeern.” 852 Het
leek zich allemaal aardig te ontwikkelen.
In december 1957 kwam een stuk uit, getekend door Diemer als eindredacteur van het SW en
H.K. Hangelbroek de reactiesecretaris.
                                                
844 DvhO 3-4-1959.
845        Diemer, Heeroma, Hovinga, Naarding, Van Wattum, “‘n paar gůje vrünnen van ’t  Stiekelstůr.”
846 SW 1957, 1.
847 Heising 1984, 72.
848 Brief Diemer aan Buter, 13-10-1957 (arch. Buter).
849 Brief Buter aan Diemer, 30-10-1957 (arch. Buter).
850 Brief Diemer aan Buter, 13-10-1957 (arch. Buter).
851 Bijlage brief Buter aan Diemer, 30-10-1957 (ach. VDI).
852 Brief Buter aan Diemer, 30-10-1957 (arch. VDI).
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De geschiedenis der letteren geeft veel voorbeelden van het over de kop gaan van litteraire tijdschriften door het
langzamerhand aan de dag treden van onoverkomelijke tegenstellingen inzake het te voeren beleid tussen de
drukker-‘uitgever’ en de redactie. […] Slaan deze tegenstellingen dan ook nog bressen in de redactie zelf, dan
wordt het voortbestaan hachelijk, zo niet onmogelijk. 853

Het was duidelijk genoeg: onenigheid. Het conflict smeulde al langer. In de zomer van 1957
traden twee redacteuren, Van Wattum en Hovinga, af. Diemer had ze, tijdens een gesprek
weten te bewegen tot 1 januari 1958 aan te blijven, om de uiterlijke rust te handhaven. Dat
lukte. Het SW was in een impasse geraakt bij zijn poging een vrije stichting te worden. Zij die
zich volgens Diemer “tot dusverre nooit noemenswaardig aan de eigenlijke redactiearbeid
hebben deelgenomen” lieten zich ineens als kernredacteuren gelden en maakten gemene zaak
met de drukkeruitgever”.854 Het gevolg zou zijn, gezien hun beleidsplan, dat het blad in de
loop van 1958 weer terug zou gaan naar af. Het zou opnieuw een Gronings blad worden, in de
visie van Diemer. De kloof was diep. Op 9 november bedankten de redacteuren  Heeroma en
Naarding voor hun functies.

Diemer en Hangelbroek bleef nu, volgens eigen zeggen, weinig keuze dan zich tot de le-
zers te richten. Men legde hun de vraag voor: “of  U (de lezer) in 1958 op ‘’t Swieniegeltje’
verder prijs stelt, indien het een drukkersaangelegenheid zou blijven, en/of een Gronings tijd-
schrift zou worden, en/of de ondergetekenden niet meer als redactiekern achter zich zou heb-
ben.” Dat laatste zou namelijk de consequentie zijn als men voor het eerste zou kiezen. Die-
mer deed zijn toekomstige lezerskring een handreiking. Men zou een naam kunnen bedenken
die niet tot Groningen beperkt was. De naam ‘Swieniegeltje’ stuitte namelijk buiten Gronin-
gen wel op taalkundige bezwaren. Men zou ook een blad kunnen brengen in een vertrouwde
spelling. Daarmee werd dan afgestapt van de Vosbergenspelling, waartegen veel bezwaar
was. Het nieuwe blad zou populairder van toon zijn, een niet te hoog gegrepen wetenschap-
pelijke inslag hebben en breder van opzet zijn. Dus met aandacht ook voor andere, niet literai-
re zaken. Indien de aangeschrevenen in voldoende mate adhesie betuigden zouden Diemer en
Hangelbroek een Stichting ‘Viertalenland’ oprichten die dan het nieuwe blad zou gaan uitge-
ven. De Stichting zou zich ten doel stellen, in die gewesten en landschappen, waar de bevol-
king voor het behoud van haar bestaande en voor het vormen van nieuwe gemeenschappen is
aangewezen op het - in verschillende vormen van meertaligheid - gebruiken van de Nedersak-
sische (Nederduitse), Nederlandse, Friese of Duitse taal, de geest van samenwerking te be-
vorderen en aldus bij te dragen tot de bloei der beschaving in bedoelde streken, als een onder-
deel van Europese éénwording.
De Stichting ‘Viertalenland’ behoefde zich in de toekomst niet te beperken tot het uitgeven
van het nog te benoemen blad. Ze zou als rechtspersoon ook eventuele andere periodieken
kunnen uitgeven.

Even later, op 24 december, liet Van Wattum als secretaris van het SW de abonnees en be-
langstellenden weten dat: “zulks in tegenstelling met een circulaire, welke zonder medeweten
van de redactie door de heer Diemer is verzonden, […] ’t Swieniegeltje ook in 1958 zal blij-
ven verschijnen.”855 Diemer verliet de redactie. Van Wattum was reactiesecretaris. Besloten
was ook, volgens deze brief, een Stichting ’t Swieniegeltje in het leven te roepen. Het dage-
lijks bestuur ervan zou bestaan uit dezelfde personen die ook de redactie bemanden. Entjes
werd redacteur voor Overijssel. Tevens werd hij contactman voor de Twentse en Sallandse
Schrieverskring. Hij begon de rubriek ‘Um bij stille te staan’ waarin nieuwe tijdschriften en
boeken uit het beoogde abonneegebied besproken werden. De rubriek groeide in de vijfde
                                                
853 Brief Diemer en Hangelbroek, dec. 1957 (ongedateerd arch. VDI).
854 Ibidem.
855 Brief Van Wattem, 24-12-1957 (arch. Buter).
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jaargang uit van een literaire tot een ook meer algemeen culturele informatie gevende rubriek.
Bij het laatste nummer van jaargang vier plaatste de redactie een ‘Verklaring’, waarin zij zich
excuseerde voor het late verschijnen van deze aflevering. De reden daarvan lag in het financi-
ele. Men had graag subsidie, “een even onmisbaar als een akelig ding”, willen ontvangen van
de overheid. Die bleef uit. Daardoor werd het voortbestaan uiterst onzeker. Bovendien bleek
de interregionale gedachte een steeds smaller wordende basis te zijn voor het blad. De redac-
tie besloot ondanks alle moeilijkheden door te gaan en  wilde daarbij ruimte maken voor een
wat bredere opzet dan alleen maar de literaire. Bij het ingaan van de vijfde jaargang werd
weer een balans opgemaakt. In het Deventer Dagblad had gestaan dat er werd gesproken over
ophouden met het SW. In het artikel in die krant werden Oost-Nederlandse taaltoestanden
naast de Friese gezet. Oost-Nederland was er daar nogal slecht afgekomen. De SW-redactie
erkende: “t Is geest, wååran wij bliekbaar tekort hebt”. Maar men ging door  “Lååt de kring
klein ween, de krachten swak, sij bint der”.856 Men was in de beginperiode van het blad blijk-
baar te optimistisch geweest. De redactie besefte dat met het ingaan van de nieuwe jaargang.

Van t begün af, van tuun woorden gebrüükt wörden as Nedersaksische Beweging en Nedersaksische Wedderge-
boorte had der beter elüüsterd können wörden nåår sükke stemmen. ’t Had oons vööl narigheid spåård. Want de
windstilte, wåår wij now in verseild bint, is voor een deel te wieden an de storm, den der an vooraan gang. En
storm wil zeggen: vööl wind.857

Van de landsgrensoverschrijdende opzet was  niet veel terecht gekomen. “De kring van lesers
en schrievers lig in Nederland. ’t Swieniegeltje is een tiedschrift wörden vöör Oost-Nederland
en dat alleen hef ’t niet willen ween.” De acceptatie van de ‘Vosbergenschriefwiese’ viel
flink tegen. De redactie zag het; in ’t Swieniegeltje stonden “so langsaam an alle schriefwie-
sen, die der eschreven wördt.”858 Met het laatste nummer maakte het SW de vijfde jaargang
vol. Door “het interregionale doel mist het [...] de gewenste aansluiting met de regionale in-
stanties die het met subsidies hadden kunnen helpen”.859 Het zorgelijk bestaan was gerekt tot
aan het einde van de vijfde jaargang. Toen was het gedaan. Behalve een financiële oorzaak en
het feit dat de lezerskring toch vooral in Nederland lag, werd als oorzaak van de tanende be-
langstelling ook genoemd het uiteenvallen van de grote redactie aan het einde van de tweede
jaargang waardoor een aantal redactieleden zich langzamerhand terugtrok in de eigen regio
om zich daar met hun regionale tijdschriften bezig te houden.860

Echt ‘groot werk’  hebben de Twentenaren niet gemaakt van het SW, uitgezonderd Arend
Lamm (zie p. 212) die vanaf de tweede jaargang regelmatig werk instuurde. In totaal publi-
ceerde hij  19 gedichten, 6  limericks, 3 kinderliedjes en een kort prozastuk in het blad.
Schrijvers als Buursink (1 gedicht en 1 beschouwend stuk, half in het Nederlands en eindi-
gend met een gedicht) en Vloedbeld sr. (een stukje uit zijn schelmenroman Mans Kapbaarg)
leverden slechts een bescheiden bijdrage.

De redactie zette haar werkzaamheden in afgeslankte vorm voort met de uitgave van de
‘Sasland-Riege’. Toen Diemer zich wegens geschillen en tegenstellingen van persoonlijke
aard  terugtrok uit het bestuur van de Schrieversbond, bleek dat niemand in staat of bereid
was zijn organisatorische werk over te nemen. De overkoepelende schrieversbond viel uiteen.
Door het verdwijnen van het SW en de bond trokken de streektaalschrijvers zich vrijwel ge-
heel in hun eigen regio terug. Het leek gedaan met de samenwerking.

                                                
856 SW 1958, 1.
857 Ibidem.
858 SW 1959, 33.
859 Ibidem, 129.
860          Heising 1984, 68.
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6.1.2.5  Nieuwe plannen en misverstanden

Een poging om nog iets te redden van de interregionale gedachte, maar dan nu voor een be-
perktere ruimte werd gedaan door GERHARDUS  JOHANNES ALBERTUS  TEN HOLT (1912) uit
Hengelo. Gerd ten Holt bezat een bescheiden fabriekje, maar stond nogal royaal als ‘fabri-
kant’ in het adresboek van de gemeente vermeld.861 Hij kende een rommelig privé-leven,
woonde na zijn scheiding bij zijn oude moeder en ze dronken samen méér dan goed voor ze
was. In 1959 stichtte hij Moderspråke en Nåberschůp en hij had er grote plannen mee: “Et
mütt ’n tiedschrift wödden föör et Volk van Münsterland-Grååfschup Benthem- Emsland-
Gelderschen Achterhook-Twente en Salland.”862 De redactie bestond onder andere uit Rakers,
Gerard Vloedbeld en  H. van Velzen. Ten Holt zocht ook per brief contact met Buter: “Gaarne
zou ik t.z.t. ook een beroep doen op u, speciaal voor de betere stukken. Het is mij bekend dat
u een onderwerp grondig bestudeert alvorens u dit plaatst.”863 De redactie was - in de geest
van Rakers - van mening dat het volk tussen Ems en IJssel een brugfunctie kon vervullen tus-
sen Hollanders in het Westen en ‘Hoogdüütschen’ in het oosten. Door de grens-
overschrijdende opdracht die de redactie het blad toedacht lag het voor de hand  de ‘Vos-
bergenschriefwiese’ te hanteren, hoewel men er niet al te strikt mee wenste om te gaan. Dat
laatste kwam misschien ook door de deelname van Vloedbeld, over wie Ten Holt schreef dat
“die toch geen voorstander is van Vosbergenspelling.”864

Misschien om misverstanden vóór te zijn werd duidelijk gesteld dat politieke consequen-
ties van de internationale samenwerking niet werden getrokken. “Dit volk (van de Moder-
sproake) an beide sieden van den påål wil gude Nederlanders en gude Düütschers blieven,
jüüst daarum hebt se de opgave biej te drägen dat et ook tot gude en bettere verholdingen
kümp tüsschen Hollanders en Hoogdüütschen”.865 Ook moest het nieuwe tijdschrift niet wor-
den gezien als tegenhanger van TLLS. Om dit nog eens duidelijk te laten overkomen schreef
hij in de vermelde brief: “Ik van mijn kant zal alles doen, om deze indruk te voorkomen, en
mocht blijken dat op een of andere manier Twenteland hier schade van zou ondervinden, dan
wil ik altijd gaarne overleggen.”866

Het nieuwe tijdschrift werd buitengewoon onvriendelijk ontvangen door Buursink. Op ver-
zoek van de redactie van TLLS leverde hij een bespreking. In deze voor Ten Holt vernietigen-
de tekst liet hij en passant ook even weten dat TLLS niet veel voorstelde, maar dat  “kon nog
wa ’n maol wat wodden”, MeN niet. De voornaamste kritiek was dat Ten Holt niet schrijven
kon: “schriewen is Ten Holt zienen stiel nich en zal ’t ok wa nooit wodden!”867 Buursink
stoorde zich aan de overschatting  van de betekenis van MeN en Ten Holt waar hij stelde, in
een in memoriam voor Legtenberg dat Hengelo “nen borg e wödden (is), van waaruut de mo-
derspråke up ’n pad is, ‘regionaal’ en ‘interregionaal’. Met dat laatste bedoelde en overschatte
hij de invloed van zijn geesteskind.868

De redactie van TLLS zat wat verlegen met deze ongezouten kritiek en verklaarde onder dit
bijtende artikel dat het geheel voor rekening van de Enschedese schrijver kwam. Arend
Lamm, de dichter uit Hengelo, bezwoer dat taalbescherming nodig was om de culturele iden-
titeit te bewaren: “de Modersproake is ne moje noalaotenschup uut vrogger joaren dee et uns
mögelik maakt dat wiej nog ’n lük anders kont wään as de Düütschers wiederup in et oosten
                                                
861 Adresboek Gemeente Hengelo 1959, 72.
862 MeN 1959, 1.
863 Brief Ten Holt aan Buter, 16-10-1958 (arch. Buter).
864 Ibidem.
865 MeN 1959, 1.
866 Zie noot 853.
867 TLLS 1959, 10.
868 Ibidem, 17.
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en de Hollanders in et westen”. Een eindje verderop waarschuwde hij tegen de voortschrij-
dende vervlakking: “Wiej sind jao de leste jaoren al genog liek e strekken van hogerhaand”.869

MeN  kende, net als TLLS advertenties in de streektaal, nu conform de opzet, ook uit het
buurland. Schrijvers wier werk men kende uit TLLS, publiceerden ook wel in MeN. Vloedbeld
Sr. schreef bijvoorbeeld in beide bladen causerieën waarin hij Twentse spreekwoorden be-
handelde en ze tevens uitlegde. Lamm komen we in de nummers van MeN tegen evenals
Toon Borghuis en Mien Hagreis-Post. Van Duitse zijde werd medewerking verleend door
onder andere Karl Sauvagerd, Gudrun Münster en Lucie Rakers - echtgenote van Arnold Ra-
kers.

Verschil in opvatting over wat er met het Twents moet gebeuren bestond tussen de bladen
niet. Beide waren voor taalbehoud en het compleet maken van de taal zoals Heeroma dat had
voorgespiegeld.870 In beide werd ook de twintigmiljoendroom gedroomd.871 De gematigde
vorm kwam boven al ter sprake. Die sprak ook uit de opvatting omtrent de lessen die zouden
moeten worden gegeven aan de kweekschool: “Daarbiej is et ja nich de beduling tweesprå-
kigheid in te vuren soas in Freesland, enkelt dat de onderwiesers ok sassisch verstååt en be-
griept.”872 Verder méér folklore, nóg eens ‘poaskeerls’, ‘vlöggeln’, ‘eieretn’, ‘poasvuurn’,
enzovoort, enzovoort. Inderdaad publiceerden in het nieuwe streektaalblad schrijvers uit heel
het beoogde gebied. In zoverre beantwoorde het aan zijn doel. Toch werd de uitgave al na zes
nummers gestaakt doordat Ten Holt, de initiator en stuwende kracht, aan een ernstige ziekte
leed. Over het niveau van artikelen in dit tijdschriftje kon men niet alleen maar juichen. Die
kritiek gold niet alleen MeN. Gigengack constateerde in 1959  in zijn eigen medium dat veel
‘schriewers’ de omgangstaal en schrijftaal nog niet goed uit elkaar wisten te houden.873 Daar-
door was volgens hem de Twentse taal nog niet “schriefveerig”. Het zou de laatste keer niet
zijn dat dit verwijt aan de ‘schrievers’ - want dat was het toch eigenlijk - zou klinken.
De contacten met ‘platschrievers’ aan gene zijde van grens werden nog eens aangehaald.
Door de Plattdüütsken Binnenkrink werden leden van de Twentsche Schrieverskring op 17
december 1958 geïnviteerd ‘in t graute Saal von de Baanhowwsgastrüüme’ in Munster. Jans,
‘sooteseggen de Üpperst von t Haimatwiäks in de Twente’ sprak over een mogelijke en ge-
wenste samenwerking tussen Twente en het Munsterland. Borghuis sprak over zeden en ge-
bruiken in Twente en hield ‘Prööfkes’ en ‘Prooben’ van Twentse dichtkunst. De gehele bij-
eenkomst werd in de beide streektalen gehouden:

De Unnerschaide tüsken Platt giënsiit un düssiit de Päöl sint so klain, dat wii uë se Naoberlandslüü un see us
aone Anstraängen buts vöstaot. Daihn see haughollänsk un wii haugdüütsk küüren, dann göng t nich; up platt
gait t. Gait sogaar best guëd.” De Münstersche Zeitung noemde deze bijeenkomst “een Pingstwunner zur
Weihnachtszeit. 874

Een aardig moment in het aflopende verhaal van de ‘Schrieverskring’.

Belangrijker was een van de laatste initiatieven die van de kring uitging. In de zomer van
1958 legde het bestuur  contact met  J.G. Buyvoets, directeur van de katholieke volkshoge-
school het Witte Huis in Borne. Die  had te kennen gegeven samenwerking te zoeken. Vooral
de waardevolle boekenverzameling van de schrijverskring bleek zijn belangstelling te hebben.
Op de vergadering van 20-9-1958 van de kring besloot men  die  verzameling van Twentse
                                                
869 Lamm 1959, 3.
870 MeN 1959, 52.
871 Ibidem.
872 Ibidem.
873 TLLS 1957, 43.
874 Münstersche Zeitung 19-12-1958
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boeken, welke destijds door het comité ROO aan de minister aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen was aangeboden en door deze op zijn beurt aan de Twentsche
Schrieverskring werd geschonken, een definitief onderdak te bieden in het Witte Huis te Bor-
ne. Het lag in de bedoeling dat die instelling de collectie zelfstandig zou aanvullen en uitbrei-
den. Men verwachtte, in aanmerking genomen de stijgende vraag naar streekboeken en
streektaalboeken, dat centralisatie in de toekomst veel nut zou afwerpen. Kwekelingen bij-
voorbeeld, maar ook andere geïnteresseerden in streekgeschiedenis, geologie, bouwkunst,
literatuur, enzovoorts behoefden dan geen grote afstanden meer af te leggen om de nodige
bronnen te kunnen raadplegen. Hier werd de kern gelegd van een openbaar en voor iedereen
toegankelijk informatiecentrum voor de streekcultuur. De kern dus voor, wat Buter al in de
vroege jaren vijftig noemde, een ‘Twente Akademie’. In 1957 had hij daar weer voor gepleit.
De zaak leek even actueel te worden toen er vanuit Deventer door Sallandse regionalisten
gesproken werd over het stichten van een Oost-Nederlandse akademie, een ONA. Buter zag
dit als concurrentie voor de Twentse Beweging en riep zijn streekgenoten op zelf een akade-
mie “umtrent zoiets as de Fryske Akademy te stichten”.875 Nu was er dus een zogeheten ‘Ne-
dersaksische bibliotheek’. Het boekenbezit was in 1958 sinds haar oprichting met vele waar-
devolle boeken verrijkt, zo merkte het bestuur van de ‘Schrieverskring’ tijdens een vergade-
ring op.876  De bibliotheek wilde zich specialiseren in literaire werken uit het gehele RONO-
gebied. Er werd een bibliotheekcommissie in het leven geroepen waarin zitting hadden Buy-
voets, Vloedbeld jr. en Ten Voorde. De Nedersaksische bibliotheek zou uitgroeien tot de eer-
biedwaardige Overijsselcollectie die men thans aantreft in het Van Deinse Instituut (zie p.
281).

Van Twentse zijde zijn mij geen pogingen bekend om het interregionale samenwerkingsver-
band nieuw leven in te blazen, niet wat betreft het SW en niet wat betreft de ‘Schrieversbond’.
Uit het vooraf geschrevene ontstaat de indruk dat de Twentse schrijvers als geheel veel meer
wortelden, of vast bleven zitten, in een vettige, negentiende eeuwse plattelandsromantiek. Bij
de besten onder hen leverde dat, ondanks dat gegeven, nog leesbaar proza op. Bij een flink
aantal leek het beschrijven van boerentafereeltjes en toestanden de enige drijfveer te zijn voor
hun schriftelijke streektaalgebruik. Het ambitieniveau van het SW lag veel hoger dan dat van
de Twentse bladen.

De Twentsche Schrieverskring richtte zich meer naar binnen, al hield men nog wel oog
voor wat er onmiddellijk over de oostgrens gebeurde. Zo kondigde de ‘Schrieverskring’ voor
oktober-november 1957 een jaarboek aan. Prematuur, naar later bleek. De inspiratie daartoe
kwam uit het oosten. Onder andere  Buter keek afgunstig naar Bentheim waar men al sinds
1953 een Jahrbuch had.877 “’t Zal ’n book wödden,” zo maakte de ‘Schrieverskring’ bekend,
“dat in ’t Twents schrèven is en aover Twènte haandelt, oawer ’t laand, de leu, de dörpe en
steden, de essen en de maoten.”878 De realisatie van een jaarboek zou nog enige jaren op zich
laten wachten. Het initiatief zou bovendien niet komen van de ‘Schrieverskring’. Vloedbeld
liet tijdens de vergadering van 4 april 1959 weten zijn voorzittersplaats wel aan een ander te
willen afstaan. Toen op zijn grote verdiensten werd gewezen, liet hij weten: “D’r is ook nog
gin haost bi’j”. Jan Vredenberg, reeds vice-voorzitter van de ‘Bůnd van Schrieverskringen’,
werd bij die gelegenheid benoemd als opvolger van de overleden voorzitter van die bond,
Legtenberg.

                                                
875 TLLS 1957, 43.
876 Notitie van de Twentsche Schrieverskring, 9-10-1959 (arch. Buter).
877 Het ging hier om het Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim.
878 TLLS  1957, 57.
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Men stelde tijdens die vergadering de RONO onder kritiek. Er werd betreurd dat Twente,
Salland en de Achterhoek samen slechts 40 minuten zendtijd per week hadden, terwijl Dren-
the en Groningen elk over 50 minuten konden beschikken. De RONO zou zich verder teveel
op het folkloristische aspect van het Oosten richten, de ‘schrieverskringleden’ misten hoor-
spelen en korte verhalen. Jans die zich ondanks alles nog betrokken voelde bij de omroep,
riposteerde dat er dan wel bijdragen gestuurd moesten worden.879 Uit het bovenstaande krijgt
men de indruk, dat, zoals ook al het geval was  bij de AVT, de betrokkenen sneller waren met
het leveren van kritiek dan met het aandragen van mogelijke oplossingen.

Een initiatief dat wel vruchten droeg kwam van Gigengack. Met de stichting van de katho-
lieke kweekschool te Hengelo in 1955 was de onderwijsopleiding voor de Twentenaren let-
terlijk dichterbij gekomen. Om de kennis van de geschiedenis, de cultuur en de ‘sproake’ ook
in bredere kring te propageren en de kennis ervan te vermeerderen nam Gigengack - met in
het achterhoofd de opmerkelijke rol die een hele reeks onderwijzers had gespeeld in het door-
geven van de kennis omtrent het Twents - in het voorjaar van 1959 contact op met de direc-
teur van deze kweekschool, Frater Simplicius, omtrent de mogelijkheid het Oost-Nederlands
als facultatief vak op te nemen in de dagopleiding van de derde en vierde jaars studenten.880

Het voorstel viel in goede aarde. Gigengack zette samen met Vloedbeld een lessencyclus op.
Er bleek een werkelijke behoefte aan. Rakers en Entjes bleken bereid de wekelijkse lessen te
geven. Rakers zag ze als een grondslag voor het verkrijgen van een goed begrip van de ‘mo-
dersproake’ bij de toekomstige onderwijzers en onderwijzeressen. De lessen zouden zo leven-
dig mogelijk moeten zijn. Mensen van de wetenschap met hun taalkaarten zouden een bijdra-
ge kunnen leveren. Ook zouden schrijvers uitgenodigd kunnen worden om voor te dragen uit
hun  werk. De lessen namen in september 1960 een aanvang en er bleek een grote belangstel-
ling voor te bestaan. Ze werden gecontinueerd tot 1962.881 Waarom men toen ophield is niet
meer te achterhalen.
Het werken ten behoeve van het onderwijs werd in een vergadering van de ‘Schrieverskring’
door Vloedbeld verdedigd. Hij las tijdens de vergadering van 8 september 1959 voor over het
Fries op de lagere school. Uit de gegevens bleek dat in Friesland in die tijd 45 tweetalige
scholen waren. Vloedbeld vertelde over het belang van het feit dat men kinderen in hun eigen
taal toesprak op school, omdat ze anders in hun ontwikkeling geremd werden en zich, uit
angst zich te vergissen, stil hielden waar ze anders, naar de aard van schoolkinderen, spontane
verhaaltjes en anekdotes en dergelijke vertelden. Een volkomen logisch en begrijpelijk ver-
haal. Maar het blééf gek klinken uit de mond van een onderwijzer die zijn eigen leerlingen
straf gaf als ze onderling Twents op het schoolplein spraken.

Rakers pleitte, in het verlengde van Vloedbelds betoog, voor het belang van facultatief on-
derwijs in de Neder-saksische taal en letterkunde ten behoeve van leerlingen van de kweek-
school. Gigengack sprak over verschillende oriënterende gesprekken die hij mocht hebben
met hoofdonderwijzers aan Twentse plattelandsscholen. Daar kwamen interessante gegevens
uit naar voren. Een hoofd van een school verklaarde hem: “We kunnen de kinderen net zo
goed Duits als Nederlands leren, zo vreemd staan deze kinderen tegenover de Nederlandse
cultuurtaal”.882 Gigengack pleitte voor opvang van deze leerlingen in hun eigen taal tijdens het
eerste leerjaar.

                                                
879 TC 9-11-1959.
880 TP 1974, 127.
881 TP 1974, 127.
882 DvhO  3-4-1959 ook aangehaald in MeN 1959, 78. Wie het schoolhoofd was en uit welke plaats hij

kwam stond er niet bij.
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In het DvhO werden twee ingezonden brieven gewijd aan een bijdrage van Jans in het tijd-
schrift TLLS.883 De auteur van de tweede brief probeerde Jans regionalisme terug te brengen
tot ressentiment jegens het Westen en wraakgevoelens.884 De architect uit Almelo was er dan
de man niet naar om te zwijgen. In een artikel in hetzelfde dagblad dat hem van dit minder
fraais beschuldigde legde hij, onder de kop ‘Vergeten gebied’ nog eens uit waarom het in het
regionalisme eigenlijk ging. Jans vond het “een treurig feit, dat na jaren strijd voor het regio-
nalisme zelfs ontwikkelde lieden een onjuist oordeel over dit cultuurverschijnsel blijven be-
houden en verdedigen.”885 In een kort daarvoor gehouden lezing voor de volkshogeschool te
Bergen (NH) had hij de volgende stellingen gedebiteerd die in het artikel werden aangehaald.
1. Een kosmopoliet is iemand, die de weg weet in de hele wereld, behalve in zijn eigen streek;
2. Een provinciaal is iemand, die alleen thuis is in zijn provincie; 3. De regionalist is geen
vreemdeling in de wereld, maar weet, dat hij door het lot verbonden is met zijn streek. De
kosmopoliet waande zich wereldwijd maar was het niet. De regionalist waant zich niet we-
reldwijd, maar de voorwaarden het te zijn, zijn bij hem aanwezig. Jans noemde het een popu-
laire fout het regionalisme te verwarren met provincialisme en al de bekrompenheden van de
provinciaal in de schoenen te schuiven van de regionalist. Hij noemde als ideaal van de laatste
dat zijn streek een eervolle plaats inneemt, een passende bijdrage levert in ’t geheel der bij-
dragen, dat tezamen de Vaderlandse cultuur vormt. Ook bleek hij kritiek te hebben op de uit-
slagen van de jaarlijkse Gerard ter Borghprijs voor Overijsselse beeldende kunstenaars. Die
leverde elk jaar weer een ‘pijnlijke verrassing’ op. Ze ging bijna uitsluitend naar de aanhang
van de moderne richting in de schilderkunst. Jans hoorde tot de traditionele kunstenaars. Bij
de bouw van het Overijsselse provinciehuis waren alle Overijsselse architecten gepasseerd.
Jans gaf het de kwalificatie ‘duidelijke blunder’ mee. De Zwolse houding ten opzichte van de
ROO werd onder kritiek gesteld. Jans sloot zijn artikel met een meewarige zin af: “Tracht
men deze weerstand te verklaren uit wrokgevoelens, dan glimlachen wij daarom en zeggen:
Heere, geef wijsheid, het is ter (sic) nodig.”886 Dezelfde beschuldigingen, dezelfde weerleg-
gingen.

In 1956 werd de adviesraad RONO geïnstalleerd. Technische moeilijkheden moesten worden
overwonnen en personeel diende aangezocht. De start van de speciaal voor het Oosten ge-
richte programma’s van de nieuwe omroep verliep uitermate ongelukkig. De eerste redacteur
van de regionale uitzendingen voor Overijssel en de Achterhoek, Postma uit Enschede, werd
in juni 1957 aangesteld. Hij kreeg als taak voor de vrijdagavond een uitzending van één uur te
maken. Nog voordat de eerste uitzending de lucht in ging, verongelukte hij in Drenthe. De
tweede man op de voordrachtlijst trok zich vlak na zijn benoeming terug. Jan Bresser uit
Gendringen was de derde. Hij kreeg de moeilijke taak in weinig tijd een representatief pro-
gramma te maken voor zo’n heterogeen gebied. Een eigen ruimte in de eigen regio had de
redacteur niet; hij kreeg inwoning bij de Groninger studio op het Prinsenhof, onder de Marti-
nitoren. Geen ideale situatie. Het eerste regionale radioprogramma voor Overijssel en de
Achterhoek werd uitgezonden op vrijdag 13 februari 1959. De commissie die lang had geij-
verd voor een eigen omroep voor het Oosten hief zich op. De omroep was  er en ze zond uit.
Of het de uitzendingen waren die de initiatiefnemers voor ogen hadden gestaan was een heel
andere vraag. Buter maakte in 1961, na twee jaar uitzendingen, in TLLS kort de balans op.
Telkens zou er in de regio worden gesproken over het Drentse programma dat zoveel beter

                                                
883 Jans 1959, 3-4, DvhO 26-3-1959 en 28-3-1959. Beide ingezonden brieven verschenen onder de kop
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884 DvhO 28-3-1959.
885 DvhO 31-3-1959.    
886 Ibidem.
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was dat het Twentse. Dat weet Buter aan het feit dat de studio helemaal in Groningen was
gesitueerd. Door deze afstand en alle gedoe dat daardoor ontstond, bijvoorbeeld het voortdu-
rend heen en weer reizen, zou men er ook nooit komen. Hoorspelen waren voor Twente nog
nooit uitgezonden en sprekers kon men er soms moeilijk, soms helemaal niet toe bewegen om
de hele afstand  af te leggen. Hij pleitte dan ook voor een aparte steunzender. Hij wenste het
Oosten ‘ampat’ van het Noorden. Einde 1961 kreeg de RONO een hulpstudio in de Twentse
schouwburg, waar Klaas Jassies de scepter zwaaide.

6.1.2.6  Rumor in casa

Voor de Twentse ‘schrievers’ begon de overgang naar een nieuw decennium met onderlinge
stekeligheden. ANNE VAN DER MEIDEN (1929) uit Enschede, trad op 1 januari 1960 als   pre-
dikant op in het oude stiftskerkje van Weerselo. Hij leidde daarbij een Twentstalige dienst en
had speciaal daarvoor twee passages uit de Bijbel, schriftgedeelten uit Prediker en Mattheüs
uit de grondtaal vertaald. Dat bleek onverwacht moeilijk te zijn, omdat in het Twents een sa-
crale taal eenvoudigweg niet bestond. Op zichzelf was dat niet erg, aldus Van der Meiden,
want het Hebreeuws van Prediker 3 en het Grieks van Mattheüs 6 zijn ook niet zo geweldig
“hoogdravend”.887

Het bezwaar was dat de vertaling er voor sommigen wel  wat ‘plat’ uitzag. En dat was pre-
cies de reden waarom  Buursink - die de dienst bijwoonde - Van der Meiden er scherp op
aanviel in een artikel in het DvhO. Hij was van mening dat de religie te allerdaags benaderd
werd - hij noemde dat het ‘banaliseren van het evangelie’ -  en dat Van der Meiden uitdruk-
kingen bezigde die je normaal alleen op straat gebruikte. Buursink wees daarbij op een extra
handicap die het Twents met zijn merkwaardige traditie van ‘laag-bij-de-grondse conférences,
revues en voordrachten’ te overwinnen had. “Deze uitbuiting van de Twentse taal als ont-
spanningsobject heeft sterk bijgedragen tot de devaluatie van de hoorwaarden onzer taal.
Eerst wanneer we deze barrière doorbroken hebben, kan het waarderen van ernstiger taal een
begin nemen.”888 Toch loonde het moeilijke werk voor Van der Meiden de moeite: “De
Twentenaren hoorden op 1 januari voor het eerst het Evangelie in hun moedertaal. Een van
hen zei na afloop van de dienst: “‘t Was alsof ik nog nooit uit de bijbel had horen voorle-
zen’.”889

In zijn kandidaatsscriptie van 1960 legde Van der Meiden rekenschap af van het doel, het
resultaat en de perspectieven van de bijzondere kerkdiensten in de streektaal waarin hij was
voorgegaan. Dat waren er een tiental, waarvan er drie door de RONO waren uitgezonden. Het
betrof hier alle bijzondere diensten, twee ‘wijdingdiensten’ - (Oud- en Nieuwjaar) - de overi-
ge waren jeugddiensten. Hij noemde dat voorgaan terecht “een experimenteel stuk werk, he-
laas gedwongen solistisch, zonder een zweem van wat voorvaderen nalieten, opgebouwd naar
eigen beste weten en inzichten.”890 Het werkstuk was voorzien van vertalingen uit het Oude en
het Nieuwe Testament. Hij verdedigde zich tegen criticasters voor zijn niet-sacrale taalge-
bruik en wees erop dat ook de apostel Paulus destijds om ‘over te komen’ het Koiné-Grieks
gebruikte, de gewone omgangstaal van zijn tijd, die ook niet altijd even geschikt was voor
schrijftaal. Voor het waarom van streektaalkerkdiensten wees hij op het feit dat voor veel
Tukkers in zijn tijd het Twents omgangstaal, volledige taal was. En niet een dialect. En hij
vroeg zich dan ook af of de communicatie van het evangelie niet ook via deze omgangstaal
diende te geschieden. Het Nederlands noemde hij weliswaar een voortreffelijk communica-
                                                
887 Van der Meiden 1960a, 87.
888 Buursink 1957, 117 Het artikel van Buursink is gememoreerd in Van der Meiden 1960, 87.
889 Van der Meiden 1960a, 87.
890 Van der Meiden 1960b, 1.



205

tiemiddel dat tot in alle uithoeken van Twente uitstekend onderwezen was en door een ieder
verstaan werd, maar hij stelde met nadruk dat het voor velen geen vollédig communicatie-
middel was. Nederlands en het ervaren ‘van buiten af’ waren hier synoniem. Ze lagen voor de
Twent psychologisch in hetzelfde ervaringsvlak. Voor vele streekgenoten, vooral voor de ou-
dere generaties, vielen Nederlands, deftigheid en plechtigheid samen. Er waren zeer belang-
rijke aspecten van de communicatie waaraan het Nederlands niet te pas kwam. Wanneer de
Twentenaar met zichzelf en met de mede Twentenaar sprak, gebeurde dat in het Twents. “In
het ‘innermenschliche’ en intermenselijke verkeer speelt het Nederlands geen of een secun-
daire rol. Daarom blijft er in het hart van de Tukker altijd een ‘opstandige provincie’ over, die
weigert zich uit te leveren.”891

Heeroma schreef na lezing Van der Meiden een brief met de kritische vraag of kerkdien-
sten in het Twents nodig waren en of ze mogelijk waren. Hij merkte op: “Bij het kerktwents
gaat het er om het in de Bijbel gesprokene door te laten spreken tot hoorders van wie men kan
vooronderstellen dat zij in de eerste plaats in het Twents bestaan”.892 De tweetalige mens zou
het volgens Heeroma waar moeten maken dat het Kerk-Nederlands  hem in de weg stond.
Van der Meiden bestreed vele jaren later de visie van Heeroma dat streektaalgebruikers het
kerknederlands in de weg zat en de onderliggende suggestie dat het om een of-of situatie zou
gaan: ofwel Nederlands, ofwel Twents. Het ging hem  om de addi- tionele functie van het
Twents in de verkondiging.893 Van der Meiden had overigens in zijn werkstuk al aangegeven
dat het wat hem betrof  met de streektaalkerkdiensten kon blijven bij één of twee maal per
jaar.894 Een - zoals men dat van Twentenaren gewoon was - voorzichtig begin.

Van der Meiden was, door de grenzen van het schriftelijk en mondeling streektaalverkeer te
verleggen, uitdrukkelijk vernieuwend bezig voor het Twents. Buursink was dat op zijn manier
ook. Maar juist hij kwam met felle kritiek. Uiteraard was dat zijn goed recht. Maar de toon
daarvan leek onnodig scherp. Werd hier het terrein van pure literaire kritiek niet verlaten?
Diende Buursinks kritiek een ander, nog niet goed zichtbaar doel?  Het incidentje bleek een
voorbode te zijn van méér.  

In 1960 nam Gigengack het initiatief schrijvers te belonen voor hun inzet voor de ‘moder-
sproake’ in het lustrumjaar van TLLS. Hij kocht een achttal medailles met aan de voorzijde de
inscriptie: ‘Um verdeensten vuur de Twentse spraoke’ en aan de achterzijde jaartal, ‘Tied-
schrift Twènteland’ en vermelding van de persoon aan wie het kleinood zou worden toege-
kend. De eerste zou worden gegeven aan Vloedbeld Sr. Een medaille in zilver  was voor
Legtenberg (postuum toegekend). Brons was er voor Lamm, Buursink, Borghuis, Jassies, Jans
en Kolenbrander. Gigengack schreef Buter d.d. 19 januari dat hij voornemens was het aantal
medailles uit te breiden tot twintig. Er kwamen twaalf koperen bij. Jaarlijks wilde hij een me-
daille in zilver, een in brons en een in koper laten uitreiken. De bezitters van zilver zouden elk
jaar uit brons een kandidaat voor een zilveren moeten aanwijzen, vervolgens brons onder ko-
per een bronzen en tenslotte koper onder de niet-medaillebezitters een koperen. Op die manier
zou talent mede gestimuleerd worden. Buursink zond zijn medaille terug, wegens formele
bezwaren. “Dit was”, schreef Gigengack later, “het tweede contact met hem in vijf jaar taal-
beweging.”895 Het beeld van de Einzelgänger is door meerdere personen op Buursink van toe-
passing verklaard.896

                                                
891 Ibidem, 14.
892 Brief Heeroma aan Van der Meiden, 17-9-1963 (arch. Van der Meiden).
893 Van der Meiden 1990, 15.
894 Van der Meiden 1960b, 16.
895 Brief Gigengack aan Entjes, 29-1-1975 gepubliceerd in Entjes 1975a, 168.
896 Paul Abels noemde hem ‘een individualist’, een ‘eagenwies prewwel’ 1995, 21.
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Het mag tragisch genoemd worden voor de vernieuwingsbeweging in het streektaalregiona-
lisme dat juist binnen het kleine groepje dat serieus bezig was het Twents op te stoten in de
vaart der volkeren er een soort literaire rel uitbrak waardoor de sfeer grondig werd bedorven.
Gigengack was een van degenen die erop uit waren het streektaalgebruik nu echt te vernieu-
wen. Die vaste wil had te maken met een voor hem pijnlijk incident. Het was hem ter ore ge-
komen dat Heeroma, na lezing van zijn gedicht ‘Wat dös?’ in TLLS in een onbedaarlijke lach-
bui was uitgebarsten.897 Het gedicht ging over een boerenzoon die het door een verleidster
zeer moeilijk kreeg met zijn diep gevoelde priesterroeping. Een gedicht waarin autobiografi-
sche elementen niet ontbraken. De jonge schrijver voelde zich op zijn ziel getrapt.898 Of dit
incident werkelijk heeft  plaatsgevonden werd later ernstig door Entjes betwijfeld, maar in de
voorstelling van Gigengack was het een feit en hij voelde zich er door gegriefd én uitgedaagd
om in zijn werk nu écht vernieuwend bezig te zijn.899 Het resultaat was een korte roman, De
boetenste duusternis, geheel in het Twents geschreven. Hij wilde hiermee een poging  wagen
de streektaalliteratuur bij de tijd te brengen. Stedelijk denken kon volgens hem de Twentse
‘schrieveriej’ verlossen uit het isolement waar ze in zat. “Nen schriever van een book in ’t
Twents, den ’t boerendeanken as maotstaf hef enömmen, veendt biej de jonge generaosie in
de steden gin klankbröd” schreef hij in TLLS.  En: “Kuieraovende en spinvisieten zint oet de
tied”.900 Hij had daarmee ongetwijfeld het gelijk aan zijn zijde, maar waarom, zo kon men
zich afvragen, plaatste hij dan zelf telkens afbeeldingen uit ‘annekebesmoorstied’ (de tijd van
onze voorouders) op de voorkaft van zijn maandblad? Dat was immers de blikvanger. De
Twentse literatuur kwam volgens Gigengack wel tegemoet aan het heimwee van de ouderen,
maar niet aan het ‘Fernweh’ van de jongere, gestudeerde generatie. Die vroeg om ruimte en
uitzicht. Stedelijk denken noemde  Gigengack voorwaarde voor de verlossing uit het isole-
ment en het doorbreken van het kleine kringetje. Het verschijnen van De boetenste duusternis
zorgde voor grote deining!

Was het tien jaar later tot voltooiing gekomen dan had waarschijnlijk, na de boeken van
Gerard van het Reve, Jan Wolkers en streekgenoot Jan Cremer niemand er aanstoot aan ge-
nomen. Maar het was 1961. En er werd - in het toen overpreutse Nederland - geschreven over
een jongen die twee vrouwen zwanger had gemaakt, er werd in een taal die nu werkelijk
niemand meer aanstootgevend zou kunnen noemen, gewag gemaakt van een homofiele ober.
Maar, zoals geschreven, het was 1961. De golven gingen hoog.

In TLLS was de toon overwegend positief. Dat was te verwachten in Gigengacks eigen
blad. De recensent, die zich verschool achter de initialen R.v.L., noemde het boek: “een
merkwaardig frisse poging om onze streektaal te gebruiken op een manier die nieuw mag
worden genoemd.”901 Goedgezind was ook de opvolger van TLLS, de Twentse Post (TP).
Herman Meyling schreef: “Wat miej , toen ik dit beukske (Boetenste Duusternis) las: Ik dach
an ’n paar groten oet de Nederlandse literatuur.” Maar in Meylings recensie klonk toch kritiek
door op de voor sommigen te openhartige wijze waarop Gigengack omging met min of meer
seksueel geladen thema’s. “Jongeren hebt oaver ’t algemeen de gewoonte gin blad veur d’n
moend te nemmen en ook ’n blad vot te loaten woa better ’n viegenblad past har.”902

Gigengack had een recensie-exemplaar doen toekomen aan de hoofdredacteur van de TC,
Bernard Plegt, die uitstekend op de hoogte was met de Twentse streektaalbeweging, want hij
was ook  lid van de Twentsche Schrieverskring. Plegt liet de bespreking echter over aan Jan

                                                
897 ‘Wat dös?’ in TLLS 1956, 74.
898 Gigengack 1974, 217.
899 Entjes 1974, 164.
900 TLLS 1961, 9.
901 Ibidem, 88. Welke persoon zich achter die initialen verschool is mij niet bekend.
902 TP 1962, 22.
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Oude Bruning die  De boetenste duusternis de grond in boorde. “Als de vernieuwing van de
Twentse ‘schrieveriej’ moet bestaan in dit soort ‘litteratuur’, in dit quasi flink en openhartig
willen zijn in zaken, waarover het vroeger niet oorbaar werd geacht te schrijven, dan kan die
vernieuwing beter achterwege blijven.”903 Oude Bruning bleek niet op de hoogte van de
Twentse literatuur en wist niet wat de literaire regionalisten in die tijd bewoog. Hij had met
zijn opdracht in de maag gezeten en was blind gevaren op het kompas van  Buursink die aan-
vankelijk ontkende met Oude Bruning een soort voorbespreking te hebben gehad. Later moest
hij toegeven dat dat wel degelijk het geval was geweest.904 Buursink zelf  stampte voor de
RONO met weinig verfijnde taal Gigengacks werk de grond in. Hij schuwde woorden als
‘pornograaf’ en ‘zedenvervuiler’ niet. Er ontspon zich een felle woordenstrijd waarbij Gerard
Vloedbeld in heftige aanvaring kwam met Buursink. Waar het in wezen in deze hele rel om
ging was of de streektaalliteratuur individualiserend kunstenaarschap aankon en -durfde. Of
het geoorloofd werd geacht een zekere groepsideologie te doorbreken, Gigengack verwoordde
dat, veel later in een brief, aldus: “ik vraag bescherming voor de opvatting, dat distantie van
de groepsideologie - ten gunste van wat ik vroeger noemde stedelijk denken, dat is een be-
dekte term voor pluriform denken - de allerlaatste kans is voor de streektaal om werkelijk
taalinstrument te zijn en drager van de menselijke gedachte”.905

De ‘rel’ was ook een botsing van tegenovergestelde karakters. Gigengack noemde Buursink
een ‘formalist’, iemand die angstvallig hechtte aan vormen en voorbij ging aan betekenissen.
Van spontaniteit of ongedwongen meedoen, had hij bij Buursink nooit iets kunnen merken.
Toen Gigengack de Enschedese schrijver bezocht, in 1958 ter gelegenheid van diens vijftigste
verjaardag, “wist (hij) hem te bewegen een levensteken te geven aan de lezers van Twente-
land”.906 Buursink stond toen twee gedichtjes af en een levensbeschrijving. Enthousiast klonk
dat allemaal niet. Gigengack voelde zich door de aard en de heftigheid van de kritiek in zijn
(financieel-maatschappelijk) bestaan bedreigd. Hij trok zijn conclusie en  nam afscheid van
het Twents in tijdschrift en boek. Blijkbaar  had hij de kritiek voorvoeld, want samen met
Vloedbeld Sr. had hij  zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Die bestonden in een overgaan
van het blad TLLS in een nieuw blad Twentse Post, maandblad voor cultuur en geschiedenis,
beeldende kunst, streektaal, naam- en volkskunde nog steeds onder Gigengacks leiding, maar
geheel anders van opzet en met beduidend minder aandacht voor de streektaal. Gigengack
noemde de gemaakte afspraken later, in een brief aan Entjes, een ‘brandverzekering’.907 Bij
Buursink zat de kritiek diep, want vijftien jaar na dato en na alles wat in de Nederlandse lite-
ratuur verschenen was, blééf hij bij zijn standpunt, dat bepaald niet welwillend  werd ver-
woord:  “Hij moet niet voor een Twentse Van het Reve of hoe die zedenvervuilers verder mo-
gen heten, willen spelen.” Verder  merkte hij, vernietigend voor Gigengack op: “Onder lite-
ratuurvernieuwing van het dialect is toch, dunkt me, heel wat anders te verstaan dan het bren-
gen van would-be modern rioolproza in het Twents”.908 Ook Oude Bruning bleek, jaren later,
nog achter zijn scherpe oordeel te staan.909

Na de rel om Gigengacks novelle en zijn afscheid van het Twents in boek en geschrift en
het overgaan van TLLS, viel niet alleen een der talentvolste Twentse schrijvers weg, maar
tevens de belangrijkste periodiek waarin andere schrijvers hun werk konden publiceren. De

                                                
903 TC 27-10-1961.
904 Brief Gigengack aan Entjes, in Entjes 1975a, 172.
905 Brief Gigengack aan Entjes van het ‘begin van 1976’, niet nader gedateerd, Entjes 1976, 148.
906 Brief Gigengack aan Entjes, 29-1-1976,  in Entjes 1975a, 168.
907 Ibidem, 164.
908 TC  4-11-1975 Aanhaling van wat in een RONO-programma is gezegd.
909 Peterink 1981a 10.
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sfeer onder de meest belovende auteurs - denk ook aan Van der Meiden - was grondig verpest
en aan de oprechtheid van Buursinks kritiek kon bij dat alles ook nog eens getwijfeld worden.
Hij had enkelen in vage bewoordingen laten weten dat er zoiets als een Twentse Muiderkring
werd voorbereid en dat er bovendien een ‘blad op niveau’ zou komen. Ook liet hij weten dat
de Duitse consul in Enschede zinspeelde op de oprichting van een tijdschrift voor Twente en
het aangrenzende Duitsland. Hij vroeg Gigengack toen een proefnummer van TLLS aan de
Duitse consul te sturen waarin een kritische beschouwing van Buursink was opgenomen. Gi-
gengacks vermoeden dat Buursink in het leveren van kritische beschouwingen op het werk
van anderen een middel zag de aandacht op zijn eigen capaciteiten te vestigen, heeft meer dan
de schijn van waarheid. Deze indruk wordt nog eens extra bevestigd door de overbodige en
niet ter zake doende opmerkingen, indiscreties, toespelingen en vernederingen betreffende
andere auteurs die in die recensies vervat waren. De onnodig scherpe bewoordingen, bijvoor-
beeld ten aanzien van Toon Borghuis (zie p. 234), bevestigen dit.

6.1.2.7  Aflopend tij

Gigengack was, als schrijver, voor de Twentse literatuur definitief verloren, zo leek het. Niet
lang na de rel kreeg het Twentse streektaalregionalisme een nieuwe klap.  ‘Haghoes meister’
Vloedbeld overleed in 1961. Met hem verliet het heilig vuur de Twentsche Schrieverskring.
Het was, zo schetste Vloedbeld jr. later,  alsof de eik was geveld waaronder de andere schrij-
vers samenkwamen om te schuilen. Nu de eik verdwenen was, was er geen reden meer om
samen te komen. En sommigen “zint de heele schrieveri’j in de mooderspraoke vergetten”.910

Toch was er meer aan de hand. Vredenberg, vice-voorzitter, beklaagde zich erover dat na vijf
jaar ‘Schrieverskring’ - in 1960 - het enthousiasme en het aanvankelijke optimisme was ver-
dwenen: “t is rechtervoort stille in de schrieveriej, naa stille, benöwd stille”.911 Hij riep de
Kring op om meer samen te werken met andere streektaalkringen. Op zijn oproep liet de
Twentsche Schrieverskring weten een bijeenkomst te organiseren in september van datzelfde
jaar. Maar ondanks dat, de zaak liep af. Een jongere ‘platschriever’ noemde de werkzaamheid
“gezapig-sassisch”.912

De voorbereiding van een Twents woordenboek, waarvoor Vloedbeld en Gigengack woor-
den en gezegdes verzameld hadden,  kwam stil te liggen. Vloedbeld had daarvoor, toen hij er
nog toe in staat was, korte schetsen gemaakt om het verschillend gebruik van een aantal
Twentse werkwoorden toe te lichten. Telkens zouden stukken van het werk worden gepubli-
ceerd in de TP. Het kwam niet verder dan drie afleveringen. Op 27 januari 1962 kwamen de
schrijvers na lange tijd weer bijeen. Er werd een nieuwe voorzitter gekozen. Dat werd Jan
Vredenberg, onderwijzer in Haaksbergen. De keuze voor hem was nog in overleg met de oude
voorzitter gemaakt. Gerard Vloedbeld pleitte voor meer bijeenkomsten, activiteiten omtrent
“oonze bookeri’j in ’t Witte Hoes, waor nog neet völ schot in zit” en een cursus Twents, zoals
Rakers die gaf. Hij vroeg zich af of zoiets niet wat voor de leden van zijn kring was die ver-
moeidheidsverschijnselen begon te vertonen. Het werk van de ‘kemissie veur de schriefwieze’
stagneerde. Deze commissie was in 1960 tot stand gekomen, maar nog niet één maal bij el-
kaar geweest. Ook financieel liep het allemaal niet vlekkeloos. Het innen van de contributie
ging, als vanouds, zeer moeizaam. In een niet gedateerde uitnodiging voor een serie lezingen
door Rakers te houden in het Bussemakershoes te Borne, werden de leden uitgenodigd hun
contributie over 1962 te betalen. De uitnodiging sloot af met: “De meeste schrievers hebt ook
                                                
910 Brief G. Vloedbeld aan Gigengack, niet gedateerd in Entjes 1975a, 176.
911 TLLS 1960, 51.
912 Van der Meiden 1960b, 2.
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aower 1960 en ’61 niks betaald.”913  De secretaris, Gerard Vloedbeld, bepleitte verder een
actievere rol in het oostelijk programma van de RONO en meer samenwerking met schrijvers
van andere kringen. Hij beval Rakers idee voor een ‘Dag van de Moderspraoke’ aan. Ten-
slotte vroeg hij zich af of een samenwerking met het Jaarboek Twente (zie p. 228) niet een
begin kon zijn voor een nieuwe Algemene Vereniging Twente. Maar het haalde allemaal niet
veel uit. Het tij was duidelijk aan het verlopen. In een brief van 13 oktober 1963 schreef de
secretaris aan de leden van de kring:

’t Is neudig dat wi’j nog ees ’n moal praot aower ’t heele bestaon van oonzen Schrieverskring. Zoo as ’t de leste
tied geet, leu, geet ’t neet good. Der wodt niks daon. A’j ’t mie’j vraogt wil ik ow wal zeggen, dat de aardigheid
der heelemaol bi’j mi’j of gaon is [ …]  Er werd volgens de briefschrijver te veel afgesproken waarover men
later niets meer vernam.: “wi’j gaot oet mekaa en loat ’t bi’j ’t besloet, dat dan oop pampier wal heel greuts lik,
mer in feite niks um de hakken hef.” “Nao miene mening mut ’t non zoo gebeuren, dat oonze kring in de eerste
plaats wat dut (onderlienen). Leewst wat, dat in de pers komp en de leu in Twente ansprek, zaken waor tenmin-
ste ’n paa honderd leu van opkiekt. Dan kriege wi’j ’n veurken dat wieder um zik hen griepen kan.914

Vloedbeld kwam vervolgens met een heel stel aanbevelingen. Hij wilde jaarlijks een ‘Dag van
de Moderspraoke’ houden, met Drenten, Sallanders, Achterhoekers en zo mogelijk ook
schrijvers van over de grens. Er moest meer werk worden gemaakt van de ‘Beukeri’j’. Dui-
zenden mensen moesten lijsten toegestuurd krijgen met daarop Twentepublicaties, al dan niet
in de streektaal.  Zo zou men de vraag naar dat soort boeken en dus ook de productie ervan
kunnen stimuleren. Vloedbeld stelde voor een woordenboek te maken aan de hand van de
woordenlijsten die zijn overleden vader en Gigengack hadden vervaardigd. Ze zouden ge-
combineerd moeten worden met de woordenlijsten van Schönfeld Wichers  en de Vriezen-
veense woordenlijsten waarmee Entjes en Herman Jansen bezig waren. De Twentse Post, of
het Jaarboek Twente, dat Vloedbeld voorlopig als een overkoepeling van de voornaamste
Twente verenigingen zag, zou dan voor de uitgave van dit woordenboek zorg moeten dragen.
Het haalde allemaal niet veel uit. Wat Entjes in het algemeen opmerkte: “regionalistische be-
wegingen zijn weggeëbd met veel onderling gekrakeel zonder er in te slagen constructieve
bijdragen te leveren tot het regionale culturele leven”  behoeft voor  het einde van de ‘Twent-
sche Schrieverskring’ de aanvulling dat een flinke dosis lamlendigheid eveneens een voorna-
me rol speelde.915

De Twentse beweging kreeg meer persoonlijke verliezen te verwerken in deze jaren.  Na
een lang en zwaar ziekbed overleed ‘Zövenhoezen Jaan’, de Fleringse ‘platschriever’ Kuiper.
In 1962 volgde de populaire Johanna van Buren, die tot in de jaren vijftig regelmatig optrad
en was uitgegroeid tot een soort ‘grand-old-lady’ van de Sallands-Twentse literatuur. In het
jaar voor haar verscheiden was nog besloten tot herdruk van haar beste gedichten. In de de-
cennia die volgden werd duidelijk hoe geliefd zij en haar ‘leedties’ waren. Er volgden nieuwe
uitgaven uit haar gedichten en herdrukken, ze kreeg een standbeeld in Hellendoorn en op de
dag waarop ze honderd zou zijn geworden zag een dikke verzamelband met meer dan duizend
‘leedties’ het licht.916  Nóg een sterfgeval verbijsterde de Twentse beweging. In februari, tij-
dens de strenge winter van 1963, overleed de felste Twentse regionalist, Jans, achter zijn te-
kentafel. Hij had juist een bespreking achter de rug betreffende de restauratie van de water-
molen te Borculo. Ondanks zijn  - bijna - zeventig jaren was hij nog volop actief. De avond

                                                
913 Brief Vloedbeld jr. aan de leden van de Twentse Schrieverskring, 14-1-1962 (arch. VDI).
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voor zijn plotselinge overlijden had hij nog met een groep jongeren in Haaksbergen gespro-
ken over zijn regionalistische idealen. De gelederen van de strijders voor het regionaal-eigene
werden uitgedund. De ‘Schrieverskring’ kwakkelde naar zijn roemloze einde. Het was gedaan
met het heilig vuur. In hetzelfde jaar verliet Klaas Jassies Enschede als schouwburgdirecteur
om dezelfde functie te aanvaarden in Deventer. Voorlopig ging zijn aandacht uit naar andere
zaken. Twee jaar later, op 21 september 1965, op overleed Arnold Rakers, de grote aanjager
van het streektaalreveil van de jaren vijftig, kort na zijn 62e verjaardag. Vrienden en collega’s
hadden reeds onopvallend gesprekken met hem gevoerd, om voor zijn 65e verjaardag, die
immers niet zó ver meer verwijderd was, werk van zijn hand uit te geven.917 Allereerst werd
gedacht aan zijn dialectatlas van de Grafschaft Bentheim  en de aansluitende Nederlandse en
Duitse gebieden. Het kwam er niet meer van (zie echter p. 80).

6.2  STREEKTAAL

6.2.1  Primaire literatuur: Bezoen - Vloedbeld - Buursink

De AVT had in 1948 in haar statuten onder artikel 3 gesteld: “de bevordering van de kennis
van het Twentse dialect” en als middel genoemd het installeren van een commissie om de
spelling van het Twents te regelen. Er is wel eens gepropageerd het Twents in de lagere klas-
sen van de lagere scholen in te voeren waar dat nodig was, om kinderen in hun thuistaal op te
vangen, maar de AVT heeft dit nooit tot beleid verheven.918 Dat alles geheel passend in de
gematigde lijn van het Twentse regionalisme. De zeer in het oog lopende Friese taalstrijd,
vaak als pars pro toto gezien van het gehele Friese regionalisme of nationalisme, vond in het
Twentse ijveren voor de ‘modersproake’ - door weinigen -  wel een heel zwakke afspiegeling.
Men zou de bevolking ook absoluut niet meegekregen hebben, diep doordrongen als die was
(gemaakt) van de minderwaardigheid van de eigen omgangstaal. “Zo a’w hier sprekt, dat is ’n
verbastert Duuts”, had eens een timmerman Bezoen in zijn jongensjaren voorgehouden.919

Bezoen legde in Taal en volk van Twente uit dat het Twents een van de Saksische dialecten
was die uit een algemeen-Saksische taal was ontstaan, die ouder dan het algemeen Nederlands
of Duits aan de vorming van beiden heeft bijgedragen. Bezoen noemde het Saksisch dan ook
gelijkwaardig aan het Nederlands en Duits. In de twintigste eeuw nu vertoonden de dialecten
steeds meer de neiging zich tot een klankvariant van het Nederlands te ontwikkelen. De soci-
aal hogere groepen zouden zich van de volkstaal afkeren. In Twente was dat zo. Bezoen stel-
de het zo: er was zich “een superklasse van Saksische Nederlanders aan het vormen […] die
vreemdelingen zijn in hun eigen streek.”920 Een van de doelen van het taalregionalisme was
om het dialect te cultiveren  tot cultuurdialect. Het schriftelijk gebruik ervan was er een mid-
del toe.

Vloedbeld was welbewust bezig het Twents tot de randen van zijn mogelijkheden te ver-
kennen. Naast heel veel oorspronkelijk werk vertaalde hij fragmenten uit de wereldliteratuur,
om zo al vertalende en hertalende te bouwen aan een beschaafde Twentse schrijftaal. Om die
reden heb ik hem eerder ‘de eerste bewuste bouwer aan de taal’ genoemd.921 Maar inderdaad,
de zinsnede de ‘randen van zijn mogelijkheden’ is hier ook op Vloedbeld zélf van toepassing.
Hij, geboren in een buurtschap bij Almelo in 1884, stond - en we zeggen dat met alle respect

                                                
917 Entjes 1965, 121
918 Lezing ‘Twents en Nederlands’ op de algemene vergadering van de AVT van mei 1954.
919 Bezoen 1948, 9.
920 Ibidem, 15.
921 Löwik 1989, 35.



211

voor zijn enorme werkkracht en eruditie - met één been in de negentiende eeuw. Zelf de mid-
delbare leeftijd gepasseerd kon hij voor de aankomende generaties geen identificatiemodel
meer vervullen. Hij hoorde nog volop tot de romantische school met zijn spinvisites, ‘kloot-
scheetwedstriedn’, ‘gesjichtn oet annekebesmoorstied’ (verhalen uit de tijd van onze voorou-
ders). De thematiek was uitermate rückwärtsgewandt. Dat gold ook voor de geroemde, ei-
genwijze, Legtenberg die in 1958 stierf. In zijn nalatenschap - nu bij familie - bevinden zich
nog stapels manuscripten van zijn taalstudies en zoals Vloedbeld Sr. schreef: “völle gedich-
ten, dee vuur ’n groot deel hoog oet gaot baowen de riemsels van Twentse “verzenlijmers”.
Ze wachtten, zo schreef hij “oop nen Twentsen maecenas den het risico van de oetgave oop
zik nemp.”922 Die mecenas heeft zich tot op heden, 2002, niet gemeld.
Vloedbeld vervaardigde tevens een streektaalversie van het Twentse volkslied van Van Dein-
se. In die jaren schreef hij ook een verhaal speciaal voor kinderen, want voor hen was er niet
veel in het Twents. Het werd gepubliceerd in TLLS.923 Ook  Borghuis schreef in dat nummer
een verhaal voor de jeugd.924

Een in zijn uiterlijke vorm zeer opvallend werk kwam in 1956 van de hand van  Buursink. Het
was Het Boek van de Lonneker Landbouw, een boek dat  ter gelegenheid van het 60-jarig ju-
bileum van de Coöperatieve Landbouwersbank en Melkinrichting aldaar had moeten ver-
schijnen. Door telkens nieuwe vondsten kwam het vijf jaar later uit dan gepland was.

Het was geen doodgewoon jubileumboek, geen gewone roman, geen dichtbundel en geen historische studie,
maar van al die facetten wát. Het was een historisch-volkskundig volkomen verantwoorde, maar heel persoonlij-
ke en dichterlijke ode aan het pionierswerk van boeren en fabrikanten die de Lonneker Landbouwcoöperaties
toonaangevend in den lande hebben gemaakt,

aldus Buter.925 Het werk bevatte een roman waarvan de dialogen in het Twents gesteld waren.
Vloedbeld oordeelde over Buursink in zijn Schriewers in de Twentsche spraok (zie p. 215):
“van alle Twentse auteurs is Buursink wa ’t meest ‘literair’; hee is oonzen besten proza-
schriewer.”926 In 1957 publiceerde hij zijn befaamde ‘Experimenteren met de Mooderspraok’
in het JBO.  Hiervoor gold hetzelfde: voor het Twents waren deze vertalingen een noviteit.
Hij wilde er mee aantonen dat het Twents verheven kon worden uit de sfeer van moppen-
trommel en derderangs conferences. Het was een uiterst belangwekkende poging om het
Twents voort te stuwen op weg naar volwassenheid. “Wanneer een taal bij machte is uit te
drukken wat in een andere taal gezegd is, dan eerst heeft zij bewezen niet alleen maar een
volkstaal te zijn, maar de potentie van een cultuurtaal in zich te dragen.”927

De experimenten boden vertaalde fragmenten uit de Bijbel, Nietzsche en Shakespeare.
Heeroma was er enthousiast over. Het inspireerde hem  het ‘experiment van de streektaal-
schrijverij’ in het algemeen aan de orde te stellen.928 De incomplete cultuurtalen die de
streektalen van Oost-Nederland en Noordwest-Duitsland waren, konden niet langer steunen
op de gesloten kring van stad of dorp of gehucht. Ze moesten nu hun basis vinden in een wel-
bewuste streektaalcultuur als tegenkracht tegen het oprukken van de algemene cultuurtalen
aan beide zijden van de grens, in “een geschoold en genuanceerd taalgevoel, in een naar com-
pleetheid strevende streekcultuurtaal.”  Heeroma had het over een “dubbelzijdig experiment”.
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212

Aan de ene zijde noemde hij het een “scheppend imiteren”, een proberen of men alle stilisti-
sche nuances van een Nederlandse of Duitse literaire taal in de streektaal kan opvangen. Als
dat zou lukken, aldus Heeroma, “dan mag  men zeggen, dat de streektaal tot een complete
literaire taal is geworden.” En de andere zijde was de creatie, het zuiver scheppende experi-
ment, waartoe alleen de oorspronkelijke dichter in staat was, die gedreven wordt door de in-
nerlijke noodzaak van zijn scheppende persoonlijkheid. Heeroma kenschetste dit als een expe-
riment met de taal en met de ziel. De oorspronkelijke dichter is enerzijds geestelijk gebonden
aan de traditie van zijn gewest, maar anderzijds ook een artiest die leeft in zijn eigen tijd.929

Wat de nieuw te scheppen poëzie aanging waren de Twentse schrijvers veel voorzichtiger in
het volgen van nieuwe denkbeelden en opvattingen.

6.2.1.2 Overige schrijvers:  Borghuis - Budde - Klaassen - Lamm - Van der Meiden -
Meuris - Schönfeld Wichers (Belcampo)

Ondanks alles  groeide het aantal ‘platschrievers’. Diegenen onder hen die tot een zelfstandige
uitgave kwamen, bijvoorbeeld een boek of bundel en zij die zeer dikwijls in ’t plat schreven,
bijvoorbeeld degenen die een eigen rubriek in een krant of tijdschrift hadden, staan hieronder
in alfabetische volgorde.

GERHARDUS ANTONIUS (TOON) BORGHUIS (1890-1971) geboortig uit Oldenzaal was een
veelzijdig man. Hij was  twee jaar onderwijzer in Denekamp en daarna, van 1911 tot 1953 in
zijn geboortestad. Van 1914 tot 1955 was hij koordirigent van de St. Plechelmusbasiliek. On-
der zijn leiding werd het Plechelmus jongenskoor fameus. Aan het tot stand komen van de
zogenaamde ‘boeskoolrevues’ had hij een groot aandeel.930 Hij stond aan de wieg van de we-
deropbloei van het midwinterhoornblazen, was redacteur van TLLS  en hij dichtte, al was het
dan, zoals een kenner later opmerkte “heel weinig waar hij zich als dichter mee presenteer-
de”.931

De horlogemakerszoon, juwelier en antiquair THEODORUS CORNELIS BUDDE (1889-1959)
uit Ootmarsum leverde vooral folklorebeschrijvingen. In 1959 kwam een bundel Ne gapse vol
van hem uit.

Hendrik Klaassen die we voor de oorlog al tegen kwamen was een schrijver die gewoon op
de oude paden doorging en zich van enige verandering in de tijd niets aantrok. Hij bleef ge-
woon steeds meer uit de tijd rakende boerentaferelen schetsen. In 1956 publiceerde de TC zijn
feuilleton ‘Hutten-toone zoch zich ne broed’, dat later (1964) door Gigengack werd uitgege-
ven in diens Twenteland-serie. Hij bleef verder schrijven in de Twentsche Almanak en ook in
vele andere periodieken verschenen zijn schetsen en verhalen.

AREND JOHANNES UBALDUS LAMM (1908-1965) uit Hengelo was een gewetensvol dich-
ter. Zijn gedichten, gepubliceerd in media als ’t Swieniegeltje, Moderspråke en Nåberschup,
de Twentsche Courant en in later jaren in het Jaarboek Twente waren veelal in de Vosbergen-
spelling geschreven.  In 1959 publiceerde hij in De Mars een humoristisch/ kritisch artikel,
‘Schoefkoarbraandn’ waarin hij de redactie ervan langs gaf omdat er maar zo mondjesmaat
ruimte aan de streektaal geboden werd. Zijn roman Geiken kwam uit als vervolgverhaal in
1955 in de TC. In  Algerak dat in 1959 in samenwerking met Rakers het licht zag werden een
aantal tot dan toe gepubliceerde gedichten gebundeld. Lamm hoorde zeker tot de talentvolste
Twentse dichters. Hij bezong oude en nieuwe thema’s met een herkenbaar, eigen geluid.
Soms waarschuwde hij in zijn werk tegen gevaarlijke politieke ontwikkelingen en leverde hij
                                                
929 Heeroma 1957, 4.
930 Revues genoemd naar de boeskoolstad: Oldenzaal.
931 Entjes 1990, 83.



213

maatschappijkritiek, bijvoorbeeld op de geldverslindende  wapenwedloop.932 Ook in de vorm
schuwde hij vernieuwingen niet. Met Lamm leek het stadium van oubollig gerijmel definitief
voorbij. Helaas maakte hij weinig school. Veel later, in 1974, kwam er nog een prachtig ver-
zorgde, maar slecht ingebonden postume bundel van hem uit. Dat werk, Tweansche bleuisels,
was een soort co-presentatie met dichtwerk van Arend Lamm - in het Twents én in het Ne-
derlands -en schilderijen en tekeningen van zijn neef Henk Lamm (1908-1957). Lamm
maakte zich zorgen over de toestand waarin het Twents verkeerde in het gedicht:

MODER

              En hes dů dan gen öllie meer,
              moder språke, in de peer
              van diene lampe?

              Et wordt so düüster üm dien woord
              wie seet et jå so rech nich meer.

              Een vlämken wakkelt in de wind,
              wie holtde hand an ’t glas
              dat et nich ůůt mag gåån.

              Dien lech – lankwielig hef et brand –
              důsend jåår is nich so min
               Mer hier is ůnse hand

               En ůnderwiel nog bore wie
               nå nijje wellen, nijje brůnnen
               in diene depe grůnden
               dee so stil sint en behods933

Streektaalschrijvers, dat was al vaak genoeg gezegd en geschreven, ook in de jaren vijftig,
zouden de ramen moeten open zetten  om de wind van vernieuwing binnen te laten, omdat nu
eenmaal elke tijd van zijn eigen adem moet leven. Maar hoe vaak ook gezegd en geschreven,
slechts zeer weinigen verstonden het signaal  en verbonden er serieus consequenties aan voor
hun werk.

Misschien zou de vernieuwing zich eerst aandienen bij getalenteerde vertegenwoordigers
van de  nieuwe generatie. Als zodanig mocht men Anne van der Meiden uit Enschede be-
schouwen. Van der Meiden had theologie gestudeerd en vond later op verschillende terreinen
een werkkring.  Voor zijn verhaal ‘’t Leste Bescheed’ ontving hij, zoals we lazen (zie p. 176)
een aanmoedigingsprijs. Het was geschreven onder het pseudoniem Willem Deernink. Vol-
gens Heeroma betoonde de jonge schrijver zich een begenadigd verteller, iemand die prachtig
een sfeer kan oproepen, maar dan blijkbaar niet meer goed wist waar het door hem begonnen
verhaal naar toe moest. De vaste lijn ontbrak.‘’t Leste Bescheed’ miste bovendien spanning.
In 1957 kwam van Van der Meiden De oale Boerschop uit; het was in Tubantia, (ook wel ’n
Baans genoemd) en in het Hengelosch Dagblad in feuilletonvorm verschenen. In die vorm
trok het velen aan: bij de voorintekening werden reeds 2000 exemplaren verkocht. Veel
nieuws bracht het niet. Toon, setting en verteltrant waren uitgesproken traditioneel te noemen.
Het was een gezellig voortkabbelende vertelling. Vloedbeld Sr. was er in een recensie goed

                                                
932 Lamm 1974, 35, het ‘A-bom-sonnet’.
933 Ibidem, 9.
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over te spreken, al stelde hij een hele rij idiomatische en taalkundige verbeteringen voor.934 In
1960  kwam de historische roman Spoel en spade uit. In het Nederlands. Het ontlokte Buter
de uitspraak dat Van der Meiden “nich den Ibsen is, waoroop de Twentse literatuur wocht”.935

De jonge schrijver liet zich in zijn enthousiasme voor het Twents door zulke commentaren
niet ontmoedigen.

JAN ALEXANDER (LEX) MEURIS (1904-1992) was ook geboren in Enschede. Hij was de
zoon van een koperslager. Toen hij drie jaar was verhuisde het gezin naar Zutphen. Daar
bracht Lex zijn jeugd door. Hij meldde zich aan bij de Handelsavondschool, waar een gede-
gen administratieve opleiding wachtte. In 1925 verhuisde Meuris naar Hengelo waar hij in
dienst trad bij de appendagefabriek Dikkers en Co. (hij zou er vijfenveertig jaar blijven).
Naast diverse andere bezigheden werd hij vlak na de oorlog leider van de folkloristische
dansgroep de ‘Hengeler Spöllers en Daansers’ waarmee hij diverse keren naar folkloristische
festivals ging. In het begin van de jaren vijftig maakte Meuris deel uit van de toentertijd wel-
bekende cabaretgroep BUBO. Avond na avond werd opgetreden. Toen de optredens om tijds-
redenen te bezwaarlijk werden voor de overige groepsleden ging Lex als humorist en confe-
rencier onder de naam Graads verder. Vanaf 1945 schreef hij in de streektaal.936 Hij publi-
ceerde lichte verzen in een Borns blad  De wegwijzer, “woe de lèèzers oop of gaot as wepsen
oop zeuten ranja”, aldus Vloedbeld die hem “nen Twentschen Clinge Doorenbos” noemde.937

Bovendien publiceerde hij in de bedrijfskrant van Dikkers, Dikkers-nieuws genaamd. In 1953
kwam een bundel van hem uit onder de titel Pottuffeln van Graads. De daarin vervatte ge-
dichten waren vooral onderhoudend. Literaire pretentie hadden ze niet. De bundel werd later -
vanwege de aanhoudende vraag - herdrukt (1956 en 1993).

Van HERMAN PIETER SCHÖNFELD WICHERS (1902-1990), beter bekend onder de schrij-
versnaam Belcampo, is één (kolder)verhaal bekend dat geheel in het Twents (Riessens) ge-
schreven is. Het werd gepubliceerd onder de Nederlandse titel ‘Gemengd bericht’ in het
maandblad De Mars.938 De gehanteerde spelling maakt het waarschijnlijk dat de in de provin-
cie Groningen woonachtige schrijver voor dit artikel samenwerkte met zijn broer Karel Die-
derik. In een ander verhaal ‘Zwerftocht’ beschrijft hij een ontmoeting met een Bornse wereld-
reiziger bij de vulkaan Vesuvius. Die dialoog die daarop volgde is in het Twents gesteld.939

6.2.2  Secundaire literatuur

Tijdens de Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, in 1950 te
Arnhem, had Bezoen een lezing gehouden over ‘Stand en toekomst van de dialectstudie van
Overijssel en Achterhoek’.940 Hij eiste een plaats op voor de streektalen. Deze rede is later
“een programma voor een professoraat” genoemd.941 Hij hield zijn gehoor voor dat de belang-
stelling voor de Overijsselse dialecten in de patriottentijd gewekt was. Hij rekende hiermee,
volgens de NRC, af met de “zeer verbreide opvatting, dat deze dialectstudie pas in de jongste

                                                
934 TLLS 1957, 59-61.
935 Ibidem 1960, 47.
936 Romanyk-Meuris, 5.
937 Vloedbeld 1958, 32 Clinge Doorenbos, ( J.P.J.H.1884 -1978) Nederlands schrijver van levensliedjes en

voordrachtskunstenaar van eigen werk. Meer dan vijftig jaar publiceerde hij dagelijks in De Telegaaf
een gedichtje over een actuele gebeurtenis.

938 Schönfeld Wichers 1956.
939 Een bijzonder lezenswaardig  artikel over de verhouding van H.P. Schönfeld Wichers tot Rijssen is ‘De

schrijver Belcampo en ’t oale Riesn’ van Gerrit Kraa 1991.
940 Bezoen 1950.
941 Heeroma 1968, 126.
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tijd zou zijn ontstaan.”942 Bezoen noemde de inspirerende activiteiten van Halbertsma om-
streeks 1835 en merkte voor de tijd erna op dat het innige contact dat er ten tijde van Hal-
bertsma met delen van de bevolking was verschraalde en dat de activiteiten betreffende de
dialectstudie zich op universitair terrein hadden teruggetrokken. De resultaten van de gewes-
telijke lexicografie noemde hij onvoldoende. En nu het aantal werkers op dat terrein steeds
minder werd en het onbaatzuchtige onderzoek een zekere welstand vereiste, zag het beeld
voor de toekomst er weinig rooskleurig uit. Bezoen hield zijn gehoor voor dat er maar één
weg open stond: de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel wekte hij op de schep-
pende arbeid niet alleen te begunstigen, maar zelfs te stimuleren in samenwerking met de Ko-
ninklijke Akademie. Hij stelde West-Duitsland, dat in provinciaal verband verschillende,
soms vijf of meer omvangrijke delen tellende dialectwoordenboeken voortbracht, ten voor-
beeld. Daartegenover moesten Gelderland en Overijssel het stellen met een werkje van Gallée
en de niet onverdienstelijke, maar al te onkritisch en willekeurig aangelegde verzameling van
Wanink. In ons eigen land kon Groningen met voldoening op Ter Laans lexicon wijzen.
Slechts wanneer de provinciale besturen ingrepen door aan bijvoorbeeld twee jonge en ge-
schoolde dialectologen de samenstelling van een zo volledig mogelijk gewestelijk lexicon op
te dragen en zelf de uitgave ervan op zich te nemen, was het mogelijk dat de beschamende
achterstand van Gelderland en Overijssel werd ingehaald. Voor de algemene Nederlandse
lexicografie leverde Bezoen intussen ook een belangrijk werk af. Hij bewerkte voor 1952 de
23ste druk van het Nederlands woordenboek van Koenen. Hij moderniseerde het woorden-
boek, gooide er verouderde termen uit, liet nieuwe toe en oogstte er lof mee. “Hij is er in ge-
slaagd méér inhoud te persen in 27 bladzijden minder” en: “Koenen blijft Koenen, ook in dit
opzicht, dat hij steeds beter wordt.”943 Bezoen bezorgde eveneens de uitgave van het zoge-
naamde Dumbar Handschrift: Idioticon van het Overijssels in het einde der achttiende
eeuw.944 Het werk ten behoeve van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (zie p. 26)
had niet geleid tot het  beoogde resultaat, maar de  waarde van de lexicografische aantekenin-
gen van Dumbar en de aanvullingen daarop van Scholten en De Vos van Steenwijk waren
daarom nog niet verminderd. In 1952 werden ze een aparte uitgave waardig geacht.

Van de hand van ‘meister’ Vloedbeld verscheen in hetzelfde jaar Schriewers in de Twent-
sche Spraok. Het werkje, uiterst eenvoudig uitgebracht, bevatte een eerste overzicht van de
schrijvers in het Twents vanaf Blijdensteins ‘Twenther Brulf’teleed’ tot aan het werk van de
kringleden. In de streektaal stelde hij de schrijvers en hun werk losjes voor, in de toon van een
causerie. Stukjes tekst van gedichtjes, verhalen en anekdotes wisselden elkaar in een prettig
leesbaar verhaal af. Het werk moest beschouwd worden als het eerste deel van een reeks met
de titel ‘Ne gapse geschriften van den Twentschen Schriewerskrink’.  Via de secretaris van
die kring werd het aan de redacties van de regionale kranten ter bespreking toegestuurd.
Vloedbeld jr. kondigde in die mailing van 25 oktober 1957 meteen ook de volgende delen
aan; een  ‘schriefwieze’ van het Twents’, een bloemlezing  (vooral ten gerieve van het (M)ulo
en Middelbaar onderwijs) en een ‘Eenvoudige Twentse woordenlijst’. De aangekondigde uit-
gaven zijn nooit verschenen.

Onder de leden van de Twentsche Schrieverskring waren, zoals we al lazen, debutanten
zowel als  (regionaal) bekende schrijvers. De meest prominente onder hen waren Buursink,
Legtenberg, Lamm, Plegt en Vloedbeld, de voorzitter. In Schriewers in de Twentsche Spraok,

                                                
942 NRC  4-11-1950.
943 VN  23-8-1952. Over Bezoens  werk als Koenen-redacteur  laat de onderzoeker A. de Ru zich lovend

uit. Over Heeroma’s lexicografisch werk is hij daarentegen nogal kritisch. Posthumus 1997,19-31.
944 Het Dumbar Handschrift. Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw samengesteld

door Gerhard Dumbar – Deventer, Herman Scholten – Haaksbergen en Jan Arend de Vos van Steen-
wijk - Vollenhove. Uitgegeven door Dr. H.L. Bezoen. Deventer 1952: Kluwer.



216

vergeleek hij de ‘schrievers’ met ‘bèrge en bèèlten’. Vloedbeld zag ook zelf wel in dat niet
elk lid, naar de woorden van Sauvagerd, een ‘grote dichter’ of een ‘süvere volksdichter’ was.
Maar men stond pas aan het begin van wat een ‘Sassische weddergeboorte’ heette en men
verheugde zich over wat er in korte tijd blijkbaar allemaal tot stand kon komen. Het boekje
was een soort kennismaking. Bartelink vond dat een van de verdiensten ervan: “Now köj is
zeen, hoo völ d’r deur dezölfde gedachte bezeeld bint.”945

Een ander overzicht (nogal lacuneus) leverde Adriaan Buter in het Jaarboek Overijssel
van 1961.946 Hij hanteerde hierbij het zogenaamde ruimtelijke principe bij de vaststelling van
Twentse literatuur. Dus: alles wat onder invloed van het Twentse milieu geschreven is. We
komen in zijn overzicht dan ook bijvoorbeeld de in het Nederlands dichtende Entenaar Gerrit
Waanders (1884-1936) tegen. Met regionalisme had dat allemaal niet veel meer van doen.

In het SW stonden interessante beschouwingen over het thema vernieuwing. Diemer brak
in het blad een lans voor wat hij noemde ‘nijmoodse gedichten’ en aan de hand van een ge-
dicht van Guillaume van der Graft poogde hij de zeggingskracht ervan uit te leggen. In een
daaropvolgend nummer reageerde GERARDUS HENRICUS JOHANNES (GERARD) VLOEDBELD
(1919) uit Almelo daarop onder de alleszeggende titel ‘Lao’w neet al te ni’jmoods worden!’947

Mij dunkt dat Vloedbeld jr., journalist van beroep, met dit stuk de mening van de meeste
Twentse ‘schrievers’ vertolkte: bij geen van hen immers merken we iets van overnemen en
experimenteren met nieuwe vormen. De enige uitzondering hierop was wellicht Arend Lamm.
Vloedbeld leidde zijn artikel wel érg traditioneel in, waar hij de sfeer op bijeenkomsten van
de Twentsche Schrieverskring in het bierhuis van de Hengelosche brouwerij vergelijkt met
die van de ‘noabers’ die ‘in besvaar’s jaoren’ (in grootvaders tijd) samen kropen rond het
open   vuur en elkaar verhalen vertelden. Instemmend haalde hij de woorden van Entjes aan,
die daar gesproken had en die beweerde dat het goed was soms te kijken naar de grote litera-
tuur van de Nederlandse taal, waar ook sommige schrijvers zich door nieuwe modes lieten
inspireren, maar  “neet te völle, want leu dee aait oop disse ni’jmoodse wieze schriewt slaot
makkelik op hol [...] Zukke experimentelen zölt nooit in ’t Twents gaon schrieven en Twenten
zölt dee ultra-moderne gedachen-kroonkels neet begriepen”, zo vatte Vloedbeld Entjes’
woorden samen.948 Het begrip was er niet: [...] “nem ik ’t gedich van Van der Graft [...] dan
veend ik daorin niks dat mi’j raakt. Dan zit ik met nen vrömden man te praoten, in ’n vrömd
hoes en in ’ne vrömde spraoke”.949

Even voordat hij dit beweerde gaf Vloedbeld aan dat hij bij het werk van de Westfaalse ‘pas-
toor/platschriever’ Wibbelt zijn eigen Twentse aard en zijn “hele wèzen” weervond. Op 27
januari tijdens een bijeenkomst van de Twentsche Schrieverskring betoogde hij dat ‘schrie-
vers’ zich in hun taal moesten bekwamen in zuiver taalgebruik.

Even afkeurenswaardig als het is om slecht Nederlands te schrijven - omdat men de mogelijkheden van deze taal
te weinig bestudeerde - is het ook afkeurenswaard slecht Twents te schrijven. Voor iedereen is het van grote
waarde te experimenteren met fragmenten uit de wereldliteratuur en te proberen onder het motto: ‘kan dit ook in
’t Twents gezegd worden?’ en ‘kan ik dat ook zo zeggen?’950

Er waren buiten de kring van hen die meer of minder samenkwamen ook eenlingen die zich
van organisaties en verenigingen weinig aantrokken en stil hun eigen weg volgden.  Zo ie-
mand was MR. KAREL DIEDERIK SCHÖNFELD WICHERS (1901-1993) geboren in Naarden en
                                                
945 TLLS 1957, 111.
946 Buter 1961, 45-60.
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948 Ibidem, 35.
949 Ibidem, 36.
950 TC 31-1-1956.
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opgegroeid als notariszoon in Rijssen. Daar leerde hij de streektaal “oet ’t leawn, neet op de
skoole van pepier”.951 Schönfeld Wichers leidde een non-conformistisch leven, dicht bij de
natuur. Hij reisde veel. Spanje, Frankrijk en Italië doorkruiste hij in de jaren vijftig in zijn
‘Kueklkoare’, een zelfgebouwde houten camper met gotische ramen. Een landelijk blad, meer
bedacht op sensatie dan op degelijk journalistiek werk, portretteerde hem eens als ‘de boom-
slaper van Rijssen’. Schönfeld bestudeerde de oude volkstaal en noteerde vele woorden en
uitdrukkingen. Dat leidde in 1959 tot de uitgave van het Woordenboek van het Rijssens dia-
lect. Het bevatte naast woorden ook schetsen en verhalen van de samensteller. Hij omgaf zijn
taal, die zo formuleerde hij het later, ne “Sproake van Skeppengsweage” was met merkwaar-
dige theorieën en noemde ze de oudste van Twente.952 Even eigenzinnig spelde hij. In het
voorwoord van zijn woordenboekje merkte hij op: “ik (heb) mij gericht naar de klank die de
spreker wil zeggen, zonder mij te bekommeren om de kleine variaties, die klinkers en mede-
klinkers ondergaan door de letters er voor of er achter of naargelang de nadruk die er op
valt”.953 Het ging hier om een fonologische, niet een fonetische spelling. Daardoor kon de le-
zer precies zien hoe de uitspraak was. Schönfeld Wichers had een romantische kijk op het
oude Rijssen  waar men, volgens hem als één familie leefde, en waar men s’avonds “met n
man of wat oet de buurte (kwam) te kùjrn biej ’ n heard of ’s zomrs in de plagnheupe”.954

6.3  OVERIGE STREEKCULTURELE PUBLICATIES OF ACTIES

“Mi dücht, dat der twee Dinge bint, dee t A en O van al ’t Haimaotwark bint. Dat sind: Guud
bauen en plat praoten. A’w dee twee Dinge redtt, kö’w als noch winnen!”, schreef Rakers in
het Jahrbuch Bentheim voor 1954.955 Zijn woorden waren tevens representatief voor de op-
vatting van Twentse regionalisten die ook veel aandacht besteedden aan met name de lande-
lijke bouwkunst. De liefde daarvoor aanwakkeren was zelfs het levenswerk geworden van
Jans, de leidende regionalist. De AVT bood hem een bredere achtergrond waardoor zijn pro-
paganda voor het ‘goed’ bouwen binnen ruimer verband een plaats kreeg. Voor de stedelijke
bebouwing hadden de regionalisten veel minder aandacht. Misschien ook wel omdat hier een
echte Twentse traditie ontbrak. De steden waren maar klein gebleven tot de industriële revo-
lutie. De bebouwing was vaak uitgesproken plattelands. Zo zag men bijvoorbeeld in Almelo,
tot 1850 aan de belangrijkste straat, de Grotestraat, vele huizen - een aantal ervan in vakwerk
uitgevoerd - met houten topgevels, als van boerderijen. Met de nieuwe ontwikkelingen en de
onstuimige groei van de industrie en de urbanisatie die daarvan het gevolg waren, begon er
een wildgroei van wijken en wijkjes die streekeigen kenmerken ontbeerden. De Twentse tex-
tielsteden kregen door deze snelle en eenzijdige groei een rommelig karakter.

“Almelo heeft één voordeel”, merkte Jans in een krantenartikel op, “je bent er zo weer
uit.”956 Deze harteloos lijkende uitspraak vertekende de verhouding die Jans met zijn geboor-
testad had. Men zou die verhouding kunnen schetsen als een van haat en liefde. Hij toch was
een van de oprichters van het Genootschap Stad en Land dat juist beoogde Almelo’s oudhe-
den zo goed mogelijk te bewaren. Hij leidde geïnteresseerden rond en liet de, soms verborgen
schoonheden van de stad, die echt nog wel bestonden, met graagte zien. Toen de stad na de
oorlog wilde moderniseren werd een architect aangetrokken. Uit Amsterdam. Vele en felle
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artikelen vloeiden uit de pen van de Almelose architect. Ten eerste omdat hij de gemaakte
plannen rampzalig vond en niet passend voor het Oosten, maar ook omdat de ontwerper ervan
uit het Westen kwam. Regionalistische sentimenten over achterstelling en dergelijke werden
in de krantenstukken nadrukkelijk bespeeld. Allemaal vergeefs overigens. Jans werd door het
gemeentebestuur gevoelig op de vingers getikt. Excuses werden hem, onder meer ook door
druk van de Bond van Nederlandse Architecten, afgedwongen. In  Jan Jans Leven en werk
beschreef ik hoe het gemeentebestuur en met name zijn eigen partij, de PvdA, hem op een
achterbakse manier behandelde.957 Uit protest zegde hij zijn lidmaatschap op. De uitbreiding
van de steden en meestal ook van de dorpen vond plaats in een stijl, die geen of nauwelijks
gewestelijke trekken vertoonde. Een schrale troost voor Jans was misschien het succes dat hij
mocht oogsten met de tentoonstelling van zijn tekeningen over plattelandsbouwkunst. Ze wa-
ren onder meer te zien in de Munttoren in Deventer.958  Buursink wees erop in een artikel en
roemde de Almelose tekenaar-architect die door zijn tekeningen de mooie Saksische boeren-
bouwstijl liet zien, daarmee zag men ook het “slichte Saxische volkskarakter töt uutinge
kommen”.959

Het oude gebruik van de midwinterhoorn werd in deze jaren letterlijk nieuw leven in ge-
blazen. Hoezeer het in onbruik geraakt was bleek uit een krantenartikel kort voor wat als een
reveil kan worden aangemerkt. Het was getiteld ‘Aan het ziekbed van de midwinterhoorn’.960

Everhard Jans haalt het artikel aan in zijn monografie over dit regionale symbool bij uitstek.
Men kon lezen: “maar hoe we ook zochten om te kunnen zeggen: ‘er wordt weer volop gebla-
zen of daar en daar worden de vlierhouten hoorns gemaakt. Niets! De mensen schijnen dit
erfstuk, dat de typische midwintersfeer van het robuuste, nu wat in de mist dromende land-
schap van Twente versterkt, vergeten te zijn.”961 Daar zou wat aan gebeuren. In 1953 kwamen
liefhebbers van het oude gebruik bijeen op het Everlo. Het waren de Oldenzalers Borghuis,
dokter B.P. Bernink, de conservator van het Palthehuis H.J. Boers, de Almeloërs  Jan Jans en
Gerrit Gast, fabrikant en cineast, de bierbrouwer en volkskundige Meijling die het gebruik
voor de oorlog al op film had gezet en Racer Palthe van het Everlo. Ze besloten tot een
blaaswedstrijd. De meeste deelnemers bliezen op blikken hoorns. Een gruwel voor de ware
liefhebber. Borghuis, de grote inspirator en voorzitter van de jury riep: “Jong’s, wi’j mött te-
rugge noar ’t holt”.962 De gebeurtenis in Volthe bleek een wending te betekenen. Er bleek
grote belangstelling voor. Onder leiding van Borghuis die van buurtschap naar buurtschap
reisde om de vorderingen van  nieuwe blazers te begeleiden en die voor hen een standaard-
melodie ontwierp, leefde het aloude gebruik weer op. Overal propageerde hij de houten
hoorn. Met succes. In 1956 kon hij schrijven:

’t oalderwetse eigen gemaakte hoorn zag ie hoast ńens meer en ’n blikken toetert was d’r veur in de plaase
kommen. Mer een paar leefhebbers van dat zeldzame folkloristische gebeuren, hebt de zaak an  pakt en in ’n
paar joar völle verbettert. Het minderweerdige blik is vervangen deur ’n hölten hoorn met zienen prachtigen
geveuligen toon.963

De traditie leefde niet alleen weer op, ze werd zelfs uitgebreid. Want het was nu niet meer
alleen boven de putrand, de gebruikelijke plaats, waar men de hoorn bespeelde.  In Oldenzaal
riep men er, tussen het geweld van kerkklokken door, de gelovigen mee naar de nachtmis. Dat
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kreeg navolging in andere Twentse steden en dorpen. In de niet-katholieke streken van
Twente verliep het herstel minder vlot. De oorzaak kan wellicht gezocht worden in het daar
minder vertrouwd zijn met symbolen en het mystieke. Toch werd ook daar het gebruik wel
gepropageerd, onder andere in 1953 bij de volkshogeschool  Diependaal te Markelo. De initi-
atiefnemers van het Everlo begrepen heel goed dat het wedstrijdelement als katalysator kon
dienen. Er werd vanaf 1953 jaarlijks onder leiding van ‘priesrichters’ (scheidsrechters) gebla-
zen. De winnaar van zo’n concours ging met ‘’n zulvern hoorn’ als wisselprijs - beschikbaar
gesteld door wegenbouwer Reef te Oldenzaal - naar huis.

Elders, in de omgeving van Saasveld, ‘groeide’ uit een  klootschietersvereniging een Fol-
kloregroep, genaamd Saterslo, die zich ten doel stelde de “mooie oude folkloristische gebrui-
ken” in ere te houden of te herstellen.964 Dit alles alweer als bestrijding van de nivellering op
cultureel gebied. Deze folkloregroep onder de bezielende leiding van G.H. Hesselink jr. (in de
oorlog een zeer moedig verzetsman die voor zijn verzetswerk een hoge Europese onderschei-
ding kreeg) kleedde zich als eerste groep in een door de streekkledingcommissie van de AVT
op oude historische motieven ontworpen nieuw Twents streekeigen kostuum. Saterslo hield
zich behalve met klootschieten ook bezig met het organiseren van het jaarlijkse Paasvuur, met
de instandhouding en propaganda van het midwinterhoornblazen en het beoefenen van de
oude schutterijsport in de daarvoor geëigende   schuttersgilden. De oude gebruiken rond het
jaar stonden in de belangstelling. Ze werden opnieuw bestudeerd, onder andere door schrijver
en publicist Buter, die na ruim tien jaar studie, in 1951, Volk en land van Twente – feesten,
gebruiken en volksgeloof van de jaarronde uitbracht. Vloedbeld en  Dingeldein dienden bij de
eerste uitgave als informanten. De publicatie had, zoals hij zelf schreef, “een sterk beperkte
oplage, omdat ik in de veronderstelling leefde dat er later een ‘normale’ uitgave - wellicht
over heel Overijssel - zou komen”.965  Die lijvige en prachtig geïllustreerde uitgave zou nog
zevenendertig jaar op zich laten wachten.966 Vele anderen schreven in die jaren over folkloris-
tische gebruiken die typisch Twents werden geacht, of waarmee men in ieder geval zijn
Twentzijn wilde uitdrukken. Onder de gebruiken die telkens werden beschreven hoorden
naast het midwinterhoornblazen, het vervaardigen en rondgaan met palmpaasstokken, paasvu-
ren, dauwtrappen, de ‘pinksterbroed’ of de meer lokale gebruiken zoals het ‘foekepotten’,
‘poasstaaken sleppen’, ‘vlöggelen’, ‘eiertikken’, schuttersfeesten, de Sint Maartensrondgang
en het vervaardigen van ‘goastökke’ in Markelo. In dat kader verschenen er ook telkens pu-
blicaties over het klootschieten.

Maar of al het bovenstaande vorm en inhoud kon geven aan een  nieuwe regionale volks-
cultuur geënt op de oude? Een onderzoeker schreef in 1953: “Hij (de Twentenaar) maakt zich
niet zo druk voor het herstel van palmpasenoptochten, midwinterhoornblazen en klootschie-
terssport; hij laat deze dingen, voorzover ze geen levende werkelijkheden zijn gebleven van
bepaalde afgesloten gemeenschappen, rustig over aan de minnaars van de folklore.”967

Buter die menigmaal opmerkte dat Twente zich aan zijn textielhistorie weinig gelegen liet
liggen, publiceerde zelf op dat gebied. Een ‘nuttig’ man: Thomas Ainsworth te Goor (1833-
1837) handelde over de grote pionier was van de stoommachine in dit gewest.968 Een tweede
uitgave van zijn hand vertelde van ’n Stoom van Goor.969 Het waren beide kostelijke bijdragen
voor wie van de lokale textielhistorie wat wilde afweten.
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Buiten het verband van de Twentsche Schrieverskring om, hoewel hij wel lid was, trad
MAUPI STAUDT (1891-1965) uit Hengelo op. Hij was een veelzijdig artiest, die ook uit een
artiestenfamilie stamde. Hij was de jongste van 12 kinderen. Staudt schilderde en boetseerde,
componeerde, dichtte en musiceerde. Er kwamen tientallen revues van hem uit. In 1956 werd
een getal van 37 genoemd. Reeds voor de oorlog begon hij met zijn optredens. In 1933 bracht
hij de revue Uit het land van katoen en heide. Als cabaretier verzorgde hij honderden avonden
met zijn eigen repertoire. Vooral zijn creatie Het kösterke was erg geliefd; hij bracht het 400
keer op de planken.  Staudt vervaardigde ongeveer 1000 liedjes in het Nederlands en het
Twents.

Boeken over historie en volksleven verschenen door de vele studies en publicaties in alle
voorafgaande jaren nu in steeds grotere getale. Er was vraag naar. Die vraag leverde aanbod
op. Het is niet doenlijk en ook niet nodig alle schrijverspublicisten en hun pennenvruchten,
variërend van degelijke studie tot gemakzuchtig overschrijfwerk, te behandelen of zelfs maar
te noemen. Het veelvuldig verschijnen van dit soort werk tekent op zich de groeiende be-
hoefte bij een breed publiek. Af en toe werd zo’n schrijverpublicist wegens bijzondere ver-
diensten gelauwerd. Dat was het in 1953 geval met Van Coeverden.970 Dat het regionalistisch
gedachtegoed in bredere kring ging leven bleek bij zijn  door de AVT op touw gezette huldi-
ging, omdat hij gedurende 25 jaar had bijgedragen om van het begrip Twente een “levend
begrip en een bron van vreugde” te maken.971 De laureaat  had in 1953 een kwart eeuw ‘stuk-
jes’ over de regionale historie geschreven, niet als man van de wetenschap, maar met een
historische fijngevoeligheid die velen de ogen opende voor de waarde van het streekeigene.
Uit de grote belangstelling tijdens zijn huldiging (“Ik hebbe neet ewetten da’k zovölle vreen-
den had!”) bleek dat zijn publicaties door velen gelezen en gewaardeerd werden.972 Door zijn
afkomst had hij toegang  tot alle riddermatige huizen in Twente en kon hij vaak over meer
bronnenmateriaal beschikken dan anderen. Van Coeverden was onder andere voorzitter van
de afdeling Goor van de AVT. Van zijn Huttenkloas, een wat romantisch opgesierd stuk
streekhistorie,  verschenen in de loop der tijd  zes drukken.973

Lud Arnold Stroink gaf in 1962 Stad en land van Twente het licht. Een dikke pil, een klei-
ne 800 bladzijden, Twentse geschiedenis. Het werk dat door de financiële steun van onder
andere de Edwina van Heek Stichting ver onder de kostprijs kon worden aangeboden kende
een merkwaardige en wat onduidelijke indeling. Ondanks al de verdiensten van deze publica-
tie kan men toch bezwaarlijk spreken van een algemeen Twentse geschiedenis. Het gaat, zo
kan zelfs de oppervlakkige beschouwer alras zien, voornamelijk om Enschedese geschiedenis,
althans wanneer het handelt over de modernere tijd. Bovendien is het voornamelijk vanuit het
het perspectief van de liberale fabrikantenklasse geschreven. Men merkt het aan de grote aan-
dacht voor het wel en wee van de Enschedese fabriqueurs en fabrikantengeslachten  en het
veronachtzamen van de enorme conflicten die zich voordeden in de textielindustrie in de re-
gio. Ging het om een blinde vlek van de schrijver die zelf aan de fabrikantengeslachten gepa-
renteerd was? Het lijkt erop dat de visie op de historie bij meer schrijvers door de afkomst
was bepaald. In dit verband wordt  nog terloops herinnerd aan het voorwoord dat  Jan Herman
van Heek indertijd schreef  bij Elderinks Oet et Laand van Aleer (zie p. 69).
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Andere regionalistische acties.

De Nederlandse bevolking groeide, de Nederlandse industrie idem en de behoefte aan goed
opgeleide krachten evenzeer. Naast ‘Delft’ en ‘Eindhoven’ werd er behoefte gevoeld aan een
derde Technische Hogeschool. Oost-Nederland, dat zich voor in de jaren vijftig gekandideerd
had voor de tweede vestiging en toen de strijd door de Philipsstad gewonnen zag, was nu
weer nadrukkelijk in de strijd. In het kader van spreiding van het hoger onderwijs en de be-
hoefte aan een derde TH in ons land, installeerde de regering een ambtelijke commissie die tot
taak kreeg een onderzoek in te stellen naar de wenselijke vestigingsplaats. Het zou bij het
stichten van deze derde technische universiteit niet gaan om een duplicaat van de TH Delft,
maar om een inrichting van hoger onderwijs waarbij aandacht werd besteed aan technische
wetenschap en aan facetten van sociale en economische wetenschappen. In 1959 kwam de
commissie tot de conclusie dat Zwolle het meest geschikt was. Twente zou voor een instituut
van meer dan regionale betekenis een ongunstige ligging hebben, zo ver van de randstad.
Zwolle had vanwege de toekomst -  men dacht daarbij aan de IJsselmeerpolders -  bovendien
een streepje voor op Deventer. In juni 1959 staken een aantal inwoners van Twente en de
Gelderse Achterhoek de hoofden bij elkaar. Dat leidde tot de oprichting van een Actiecomité
TH-Twente. Men voelde dat het tijd werd de belangen van Twente stem te geven, vooral ook
omdat de plannen van de Stichting tot bevordering van het technisch onderwijs in Oost-
Nederland in Zwolle nauwelijks gehoor vonden. Naar de mening van het actiecomité was
daarmee de rugdekking van de Stichting, waarop men zondermeer had gerekend, weggeval-
len. Het werd tijd voor de bevolking om zich te laten horen. Op woensdag 8 juli kwam een
groot aantal genodigden bij elkaar in het Concertgebouw te Hengelo. Men wilde komen tot
een strijdprogramma. Voorzitter van het comité was B.A.A. Engelbertink uit Oldenzaal, lid
van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij. Blijkbaar had men geleerd van het
verleden. In 1948 al had men een degelijk rapport geproduceerd, maar de bevolking hoorde
men toen nauwelijks. Buter schreef in zijn rubriek ‘Bij ons in Twenteland’ onder de kop
‘Meer lawaai gevraagd’ of men de belangen van een vestiging van hoger onderwijs wel goed
besefte.

Voor ons, die als de hogeschool er zou komen, profiteren kunnen van het intellect, dat zij meebrengt en dat ons
culturele leven nieuwe sappen kan toevoeren. Voor onze kinderen die tenminste een kans meer krijgen om als ze
hersenen hebben, deze productief te maken. Weet u het allemaal nog precies? Van elke honderdduizend inwo-
ners van Zuid-Holland gaan er 101 naar Delft. Een zelfde bevolkingsgroep in Overijssel levert slechts 33 Delftse
studenten! 974

Dezelfde argumenten had hij al in 1948 gebruikt in TL toen het erom ging een tweede TH te
stichten.975 Hij vroeg niet te veel op officiële rapporten te vertrouwen, “maar van wat tram-
melant zouden ze wakker kunnen worden” en hij refereerde aan de trammelant die gemaakt
werd ten  faveure van het Overijssels Philharmonisch orkest. Buters oproep was in 1948 te-
vergeefs. Nu, aan het einde van de jaren vijftig voelde men blijkbaar wel voor actie.  De be-
volking kwam in beweging. Spandoeken kon men in de straten zien hangen met de tekst:
‘Twente stelt de eis, hoger onderwijs’. Uiteindelijk ging de strijd tussen Twente en de oude
IJsselstad Deventer. De bevolking liet zich niet ongemoeid. Dit was ongetwijfeld een actie
van regionalisme - in bredere zin. Zoals Buter het in 1950 al verwoord had. Regionalisme
vatte hij in een artikel toen samen in één woord: zelfvoorziening.976  Als journalist en regiona-
list bepleitte hij consequent de komst van een TH  in Twente.
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Veel ambivalenter stond  Jans er tegenover. Hoewel hij er meerdere keren over klaagde dat
Twente een ontoereikend onderwijsaanbod had, had hij nu toch ook bedenkingen tegen een
TH. Zo’n vestiging zou mensen van buiten aantrekken. “Om voor vol te worden aangezien
moeten we vol zijn. We moeten in snel tempo de achterstand op onderwijsgebied inhalen, die
een zo groot struikelblok vormt voor onze ontplooiing” schreef hij nog in 1948.977 Hoe merk-
waardig moet zijn veranderde standpunt zijn overgekomen dat hij in 1961 in het DvhO uit-
droeg. Hij beweerde daar: “Wie kunt hier in Twente wa wat op touw zetten, zo aw met de
akademie ok daon heb, meer wiej kunt ’t kader neet levern. Dus kump d’r temet weer ne grote
invasie van leu oet ’t Westen en dee brengt eer eigen leavensgewoonten en mangs ok eer hoo-
veerdigheid met.” Verderop schreef hij: “Zonne hogeschole mut deel wodden van oonze cul-
tuur, dee neet biej de greanze an de Glanerbrug ophöldt.”978 Er ontspon zich een polemiek in
het genoemde dagblad. Een zekere V.d.W., reageerde en noemde Jans: “een van de voor-
vechters van ’n groepje mensen, dat denkt, dat het de zaak van de Twentse cultuur het beste
dient door mensen, die van elders komen, te weren.” Hij stelde Jans aan de kaak waar deze
enerzijds beweerde dat Twente geen voorzieningen had en geen  kader om die te bemannen
en anderzijds de ‘bemanning’ die van elders kwam verweet dat ze van elders kwam. Jans
werd een Boertjes-van-buiten politiek verweten.979 De regionalisten  lieten zich door deze
stelling, als ze waarheid zou bevatten, als benepen provinciaaltjes kennen. Jans liet zich daar-
op verleiden lelijke termen te gebruiken. Hij vergeleek de mensen die uit het Westen naar het
Oosten kwamen met een ‘Herrenvolk’, dat oostwaarts kwam om het de Twentse naturellen
wel eens even bij te brengen: “Wij zijn te blij, dat we van het ene Herrenvolk verlost zijn, om
naar een tweede te verlangen”. Hij had enig talent om de verkeerde woorden te kiezen. In een
radio-uitzending kwam Jans met enige algemeenheden. Hij merkte op dat de voldoening over
de komst van ’n TH verplichtingen meebracht, zoals een karaktervolle huisvesting. Met be-
trekking tot de Twentse cultuur zei hij dat docenten en studenten “onder de indruk dienen te
komen van Twente, dat met name meer zijn stempel op de TH moet drukken dan omgekeerd.
De staf van de TH moet het gevoel krijgen dat het waard is om in Twente te leven.” Dat wa-
ren opmerkingen die zo algemeen geformuleerd waren dat niemand er iets mee kon. In de
krantenpolemiek kwamen de misverstanden omtrent het wezen van het regionalisme weer
naar voren.980

In en buiten de kring van de bekende regionalisten werd er door velen vanuit een Twents be-
wustzijn actie ondernomen. Lang niet alles is traceerbaar. Dat is ook niet noodzakelijk om een
goed beeld te schetsen van de toenemende belangstelling voor de regio die mede gevoed
wordt door een soort streektrots. Het hier beschrevene heeft dan ook niet de pretentie uitput-
tend te zijn. De actie voor de komst van het hoger technisch onderwijs naar Enschede toont
een breed gedragen actiebereidheid waarbij zeker ook streektrots, of ouderwetser geformu-
leerd Twenteliefde een rol speelde. Wie stelt dat diegenen die zich lieten horen dat louter de-
den uit Twents patriottisme, spreekt onzin. Wie daarentegen stelt dat  regionale gevoelens
erbij ontbraken eveneens. De laatsten kunnen gewezen worden op spreuken die overal, zo
scheen het, werden aangebracht, op het in dit verband pronken met de Twentse vlag, vaak ook
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in de vorm van een fietsvaantje en op de talloze ingezonden brieven in de couranten ten fa-
veure van zo’n instelling van hoger onderwijs.

6.4  INTERLOOG

Medio jaren vijftig vormden zich aan Nederlandse en Duitse zijde ‘schrieverskringen’, elk
met een eigen orgaan die - tekenend - een eigen spelling aanhielden. Voor Twente was het
verschijnen van Gigengacks TLLS een ‘algerak’ (verrassende meevaller): enthousiast werd het
blad tot orgaan van de ‘Schrieverskring’ gemaakt. Het leek alles de goede kant op te gaan.
Stoutmoedig - of liever overmoedig - droomden sommigen hardop de ‘twintigmiljoen-
droom’. De Nedersaksische taal leek uit een doornroosjesslaap te ontwaken. Maar de witte-
broodsmaanden duurden niet eeuwig. De prozaïsche werkelijkheid, waarmee men het ten-
slotte toch moest doen, werkte ontnuchterend. De weg van het streektaalregionalisme bleek
een zeer lange en moeizame via dolorosa door de dorre velden van de Nedersaksische ge-
westen waar de oogsten schraal waren en de tegenwind ontmoedigend. Zij die de reis aan-
durfden hadden veel werk te verzetten en misverstanden op te ruimen. Het Hollandse cul-
tuurimperialisme had, al eeuwen her, de Oost-Nederlandse schrijftaal verdrongen en onder
andere door het onderwijs was de inwoners van het oosten en noorden van het land, maar de-
zen niet alleen, aangepraat dat hun taal absoluut minderwaardig was. Ook taalonderzoekers
lieten zich negatief uit over de waarde van dialecten.981 Dat zaad was zo dikwijls uitgestrooid
dat het begon op te schieten tot in de kleinste uithoeken. Wat Twente aangaat, in deze tijd
begonnen ouders hun kinderen massaal, het eerst in de steden, op te voeden in een Hollands
dat ze zelf maar gebrekkig beheersten. Het werd het vehikel voor een ieder die vooruit wilde
in de wereld. ‘Netjes praatn, hoea!’ werd in vele gezinnen de kinderen voorgehouden. Ik
spreek uit ervaring. Een praktisch vergeten onderzoek uit 1955 wees erop hoe het Twents be-
zig was van een dialect tot een soort sociolect te verworden.982 Diemer stelde in een artikel in
1952 al nuchter vast dat het aantal dialectsprekers onder de cultuurbewusten gering geworden
was.983

Nu schenen de ‘platschrievers’ ook wel hun best te doen om de vooroordelen en misver-
standen rondom de taal in leven te houden. Eén blik op Gigengacks TLLS leek ook waarlijk
wel voldoende om jonge mensen met enige pit voorgoed van het streektaalregionalisme te
vervreemden. Toch werden er pogingen in het werk gesteld om het Twents te verheffen uit de
sfeer van de moppentrommel en de negentiende-eeuwse boerenromantiek. Buursink verrichte
belangrijk werk met zijn ‘Experimenteren met de modersproake’. Maar zette hij de toon voor
een breder publiek? Dat is zeer te betwijfelen. De ‘stukskes in ’t plat’ waarop de diverse
Twentse kranten hun lezers vergastten bijvoorbeeld, werden weliswaar graag en met smaak
gelezen, maar ze werden toch in het algemeen als aardigheid beschouwd, als bladvulling. De
thematiek, het milieu en de achtergrond, het was al ‘oet de oale deuze’. Dergelijke, soms best
aardige bijdragen konden bezwaarlijk de pretenties voor het Twents als cultuurdialect waar-
maken. De aarzelende vernieuwingspogingen die zich tenslotte tóch voordeden op het streek-
taalerf, toen de interregionale beweging al om financiële en andere redenen gestopt was, werd
niet bepaald bevorderd door nare persoonlijke conflicten en kleinzielige streberei. Met de

                                                
981 A.A. Weijnen in Wezen en waarde van het dialect, 41: “het promoveren van elke heemtaal tot geschre-

ven taal, een van de bekendste vormen van taalparticularisme, het in de omgang der ontwikkelden nege-
ren van de algemene cultuurtaal en het spreken van een voor velen onverstaanbare en ondoelmatige
heemtaal moet ten sterkste ontraden worden.”

982 Van Ulzen 1955, 40.
983 Diemer 1952, 173.
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dood van Vloedbeld loste de Twentsche Schrieverskring zich op. Gigengacks blad bleef ver-
schijnen maar werd breder van opzet. De droom was voorlopig uit.

In het algemeen, ook buiten de eigen streektaal om verhollandste de bevolking, of moeten
we misschien zeggen, verburgerlijkte ze. Ook die op het platteland. Men nam een meer mo-
dern geachte, meer stedelijke levenswijze aan die zich bijvoorbeeld uitte in de bouw van wo-
ningen en flats die men van Groningen tot Maastricht en van Oldenzaal tot Scheveningen net
zo kan aantreffen. Ontwikkelingen uit het Westen werden vaak zonder veel bezwaren overge-
nomen, overigens ook door westerlingen geïntroduceerd. Twente kampte nog steeds met een
tekort aan eigen inheems kader. Maar zelfs als dat kader aanwezig geweest zou zijn was het
nog de vraag of dat had kunnen en willen zorgen voor een levensstijl die geënt was op de tra-
ditionele, overleefde plattelandsstijl. De conferentie in Ter Apel sloot deze periode van opti-
misme af en was er misschien een domper op.

Het zo veelbelovende tijdschrift ’t Swieniegeltje dat van een Gronings blad transformeerde
tot een orgaan van de Nedersaksische beweging in opkomst leed aan gebrek aan middelen en
misschien ook een tekort aan geest. De vijfde jaargang werd met moeite afgesloten, de doel-
stelling van het blad werd niet gehaald. In Twente werd door Gigengack vernieuwing van het
streektaalgebruik nagestreefd, hoewel men dat aanvankelijk van zijn oubollige tijdschrift niet
afzag. Toen hij werkelijk nieuwe wegen ging weg hij teruggefloten en uitgefloten door onder
andere Buursink. De Twentsche Schrieverskring verloor zijn élan. Propter hoc? In ieder geval
post hoc. Gigengack zag zijn bestaan in de streektaal bedreigd en keerde haar, in boek en ge-
schrifte de rug toe. Een gevoelig verlies. De ‘Schrieverskring’ verloor er zijn orgaan door.
Vloedbeld en Johanna van Buren overleden. Jassies verdween. Het overlijden van Jans in
1963 was voor de regionalistische zaak opnieuw een gevoelige klap. Aanvang jaren zestig
was het aflopend tij voor de Twentse beweging, hoewel er hier en daar, op deelgebieden, wat
winst kon worden geboekt.




