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Hoofdstuk 7:  1963-1975

Wie het ‘plat’ niet spreekt, is vreemdeling, hoelang ook in Twente woonachtig.984

7.0  INLEIDING

In het begin van de jaren zestig sprak de Groninger hoogleraar H.J. Keuning over regionalis-
me in de zin van  bewustwording en handhaving van het streekeigene. Dat was op het elfde
congres van het Nationaal Overleg voor gewestelijke cultuur. Het werd gehouden op 20 en 21
september 1963 te Groningen.985 Het thema  van het congres was: ‘Het regionalisme en de
groeiende Europese gedachte’. Keuning noemde  regio allereerst een streek, met andere
woorden een ruimtelijke eenheid van beperkte omvang, welke men een microregio zou kun-
nen noemen. De nationale eenheid beschouwde hij als mesoregio, de Europese, waarvan hij
de begrenzing niet kende, noemde hij de macroregio. Zo beschouwd was er sprake van een
hiërarchie van regionalismen. Hij stelde zichzelf en zijn gehoor de vraag of het streven naar
microregionalisme nog zin had nu het algemene verlangen in de richting van een grotere
ruimtelijke eenheid, mogelijkerwijs een verenigd Europa, ging.

Toch achtte hij het regionalisme in zijn meest beperkte vorm niet in strijd met de zgn. Eu-
ropese gedachte. Mits, zo stelde hij, het levend is.986  Aan de mogelijkheid van levend regio-
nalisme kon, volgens Keuning worden getwijfeld door de ontwikkelingen in de economische
sfeer; de vertechniseerde wereld maakte specialisering nodig, die regionale arbeidsverdeling
met zich bracht. Microregio met zijn streekgebonden leefgemeenschap stond hier tegenover
de macroregio. Hij concludeerde dat het streekeigene verzwakte in zijn tijd. De oorzaak zocht
hij in de moderne techniek die een maatschappij opleverde die enerzijds meer uniform, ander-
zijds meer individualistisch zou zijn. De volksaard zou daar hooguit een ondergeschikte rol in
spelen. Hij zag weinig heil in het opnieuw invoeren van oude gebruiken, tenzij daar een ge-
zonde voedingsbodem voor was.987 De streekgebonden leefgemeenschappen hadden voorna-
melijk betrekking op een boerensamenleving die meer en meer aan het verdwijnen was. Hij
noemde het voorbeeld van de Groninger Veenkoloniën, die al vroeg waren geïndustrialiseerd.
Ze leverden zo goed als geen bijdrage aan de Groninger streektaalliteratuur waarin  nog steeds
die oude boerencultuur in de thema’s centraal stond: de tegenstelling boer-niet-boer, boer-
arbeider. Hij constateerde daarmee impliciet dat de streektaal zich blijkbaar in thematiek niet
vernieuwde, maar bij het vertrouwde en onherroepelijk verdwijnende bleef.988 Als derde be-
langrijke component van de microregionale leefgemeenschap noemde Keuning de streektaal:
“een uiterst belangrijke binding” tussen de bewoners van een bepaalde regio. Hij betitelde de
streektaal als “het plechtanker van de regionale gemeenschap”. “Zolang een streektaal daad-
werkelijk een functie vervult in het dagelijks verkeer van de regio verdient zij in stand gehou-

                                                
984 Van Ulzen 1955, 38.
985 Het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur was een samenwerking van alle provinciale culturele

raden in Nederland. Dat overleg was in 1950 begonnen, onder de  naam ‘Cultuurcyclus’, daarna werd
het ‘Initiatief comité’ en zo langzamerhand begon de lijn zich te ontwikkelen naar de Stichting NOGC,
waarin de gewestelijke vertegenwoordigers samenwerken ten behoeve van gemeenschappelijke cultu-
rele belangen.” Woord vooraf bij verslag van het elfde congres gehouden op 20 en 21 september 1963
te Groningen. Oorspronkelijk, toen er nog slechts twee officiële gewestelijke culturele raden waren -
Limburg en Friesland - werd door dit comité alleen de volkscultuur behandeld, maar vanaf 1953 werd
een en ander in breder verband gezien. In 1963 hadden alle elf provinciën een eigen Culturele Raad.

986          Keuning 1963, 14.
987 Ibidem, 18.
988 Ibidem, 19.
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den en zonodig aangeleerd te worden. Maar dan ook als afzonderlijke taal, naast de landstaal
en daarvan strikt gescheiden.”989 Maar toch: met de streektaal zou men met het voortschrijden
van de techniek en wetenschap steeds meer met de mond vol tanden staan omdat, Keuning zei
het Heeroma na, dat de streektaal een incomplete cultuurtaal was en de dialecten steeds moei-
zamer als vehikel konden dienen bij het moderne mondelinge en schriftelijke verkeer, omdat
ze allerlei termen, bijvoorbeeld technische termen passend bij zo’n geavanceerde maatschap-
pij miste.990 Een merkwaardige stelling: het Nederlands verkeerde immers in dezelfde situatie.
De landstaal ontleende honderden technische termen vooral aan de Angelsaksische wereld en
zou dat blijven doen. De levensvatbaarheid van het Nederlands stond daarom nog niet serieus
ter discussie.

Een mogelijke toekomst voor het regionalisme zag Keuning tenslotte in een versterking en
zelfpropagering van het regionale zelfbewustzijn. Al was het alleen maar omdat men in het
toekomstige verenigde Europa in functionele eenheden kon denken waarbij de ene functionele
entiteit - hij dacht aan het Westen - de andere functionele entiteit - hier dacht hij kennelijk aan
Noord- en Oost-Nederland - wel eens totaal kon gaan overheersen. Dat bewustzijn kon  voor
Noord-Nederland worden gevonden in de lange tijd stiefmoederlijk bedeelde eigen geweste-
lijke historie. Hij maakte de regionale beweging het verwijt dat men te achteloos aan het cul-
tuurbezit van de betrokken regio was voorbijgegaan en dat men dat niet gebruikte om het
streekbewustzijn te verlevendigen. Friesland hield Keuning daarbij ten voorbeeld. Door de
coördinatie van de bestudering van de gewestelijke cultuur in de Fryske Akademy en door de
publicatiemogelijkheden welke door die instelling werd geboden. Hij vroeg zich af waarom
dat voor andere gewesten niet  mogelijk zou zijn.991  Maar zou het intellectuele kader dat wil-
len dragen? En hoe kon de massa kennis nemen van de vruchten van studie door diezelfde
intellectuele elite voortgebracht? Keuning propageerde regelmatige en systematische publica-
tie bijvoorbeeld in rubriekvorm in couranten. Daar leek het ondertussen nog niet op. Keuning
brak de staf over de aandacht die kranten gaven aan streektaal en historie: “de pers, die helaas
in vele gevallen - en in het bijzonder in Groningen - op een ontstellende wijze te kort schiet.”
Keuning verwachtte nogal wat van de voorlichting via de dagbladpers volgens het principe
van het ‘frappez toujours’, ook voor de vele nieuwkomers in de oude regio’s. Zij zouden door
de publicaties oog en oor krijgen voor de cultuur van de streek (de streek die men soms wel
als een ballingsoord beschouwde) waar zij zich vestigden.

Na de inleidingen gingen de congressisten uiteen om een aantal thema’s te behandelen.
Onder leiding van de Groninger hoogleraar J. Elema kwam de vraag ‘Kan het gewestelijk
leven wel een eigen plaats krijgen in de Europese verbanden die bezig zijn te ontstaan?’ aan
de orde. De vraag werd toegespitst op de deelvraag: ‘willen wij een eigenheid in de regionale
cultuur of niet?’992 Bijna unaniem werd als antwoord uitgesproken dat men het  behoud en de
folklorisering alleen niet essentieel achtte voor de regionale cultuur.  De vraag naar de ge-
meenschap werd gesteld. Wat was deze precies? De regionale culturen waren in het verleden
ontstaan in een zekere afgeslotenheid, die nu onder de druk van nieuwe ontwikkelingen gees-
telijk en ruimtelijk verdween. Dit zo zijnde kon men zich afvragen of er dan nog een moge-
lijkheid en  wenselijkheid bestond een regionale cultuur überhaupt in leven te houden. Het
voortbestaan van een regionale cultuur werd, hoewel het niet met zoveel woorden werd uitge-
drukt, steeds minder resultante van verschillende sociale, economische en geografische facto-
ren en steeds meer afhankelijk van de wil om deze te handhaven. Keuning sloot hiermee aan

                                                
989 Ibidem 20.
990 Ibidem.
991 Ibidem, 22.
992 Verslag van het elfde congres gehouden op 20 en 21 september 1963 te Groningen. Het Regionalisme

en de  groeiende Europese Gedachte, 60.
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bij de rede die Heeroma in Ter Apel had gehouden.993 En wat diende men dan onder streek-
cultuur te verstaan? De gespreksdeelnemers waren het erover eens dat niet koste wat kost het
oude bewaard moest blijven, maar alleen datgene wat werkelijk lééfde. Bleef niet naast het
ideaal van het algemeen menselijke de noodzaak van het eigen karakteristieke? Elema stelde
de uitdrukkelijke vraag of het nodig was zich in te zetten voor de regionale cultuur. Zo niet,
dan was het consequent zich ook niet in te zetten voor de nationale of Europese cultuur. Het
ging hier immers niet om een principieel, maar om een gradueel verschil. Nadat bovenstaande
vraag bevestigend werd beantwoord door de discussianten kwam de deelvraag aan de orde
wélke facetten van de streekcultuur belangrijk werden gevonden. Al gauw kwam het gesprek
op de streektaal die men blijkbaar als het ankerpunt beschouwde. De wenselijkheid grote
denkbeelden te uiten in de taal van het volk werd uitgesproken. Zo werd een pleidooi gehou-
den voor preken in het Gronings. Over het naar voren brengen, en dus doen kennen, van de
eigen geschiedenis bestond minder overeenstemming.994

De congresgangers gingen later in discussiegroepen uiteen, waar vooral, zo bleek, verwar-
ring heerste omtrent het begrip regio. Er werden pleidooien gehouden om bij alle integratie de
affectieve binding met de eigen regio niet onmogelijk te maken. De mens zou een geboorte-
streek en een  thuis nodig hebben om de integratie naar waarde te kunnen schatten. In een
andere groep werd de grensoverschrijdende eigenschap van het regionalisme genoemd. Er
werd gesproken over spreiding van culturele activiteiten met een werkingssfeer over de
staatsgrenzen. Daarop werd opgemerkt dat er dan allereerst een zekere belangstelling in die
grensgebieden zou moeten komen voor wat men er aan eigen cultuur  bezat. Nieuwe ge-
zichtspunten  bracht de conferentie niet. Haar waarde lag in een gezamenlijk zich nog eens
bezinnen op de regionale culturen en in het beantwoorden van de vraag of men het de moeite
waard vond om zich ervoor in te zetten nu zij zo sterk werden bedreigd. Het antwoord was
nogal halfslachtig: men wilde zich inzetten maar wat die inzet was zou men per regio moeten
beantwoorden.

Grote debatten of gespreksrondes over regionalisme zijn er nadien eigenlijk niet meer ge-
weest.995 Wel verscheen in 1964  van de hand van Diemer nog een kleine uitgave Studeren in
regionalisme over dit onderwerp, maar het meeste was er nu toch wel over gezegd. De regio-
nalisten bleven - we beperken ons nu tot Twente, maar het gold tevens voor andere streken -
doorgaan met het aandacht vragen voor de regionale cultuur, ze probeerden met meer of min-
der succes de Twentse bevolking de waarde van hun eigen taal en cultuur bij te brengen en
dat alles met zeer bescheiden middelen. Want de overheden bleven ‘an de kookaante’ (terzij-
de) staan. Resultaten bleken alleen geboekt te kunnen worden door middel van particuliere
initiatieven.

7.1  ORGANISATIES

7.1.1  Stille jaren

De gelederen van de strijders voor het regionaal eigene waren in het begin van de jaren zestig
uitgedund. De oorzaken waren sterfte en ruzie. De Twentsche Schrieverskring was de AVT,

                                                
981 Heeroma 1956, 15.
994 Ibidem.
995 Hoewel in de jongste tijd de publieke belangstelling toeneemt. Te denken is aan de rede die de Com-

misaris van de Koningin in Friesland, E.H.T.M. Nijpels hield ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan
van het  Fries Genootschap. Fryslân 2002, nr.4, 4-6.



228

zaliger nagedachtenis, in de mist der historie gevolgd. Niet zonder reden zijn deze jaren wat
de streektaal aangaat wel de stille jaren genoemd.996 Plegt klaagde in een radiovoordracht voor
de RONO in maart 1963 over het gebrek aan leven in de brouwerij.997 Toch ging de strijd
door, zij het op een andere, misschien minder in het oog lopende wijze. De Twentse Post ver-
scheen in deze jaren, als opvolger van TLLS.

7.1.2  Heemland (HL)

In 1964 werd opnieuw een apart blaadje voor de streektaal in het leven geroepen. Het ver-
scheen en de titel luidde Heemland (HL) en heette een uitgave van de ‘Oost-Nederlandse
heembond’. Het blaadje wilde ‘jongerentiedschrift in de modersproake’ zijn. Men kon het
aanvragen bij de Vereniging Modersproake en Noaberschopp. Het blaadje ging uit van Jan W.
ten Holt, student te Haarlem en zoon van  G.J.A. ten Holt die MeN uitgaf. De lezer merkt op
dat de spelling weer eens veranderd was. Het was een aangepaste, mildere vorm van de roem-
ruchte ‘Vosbergenschriefwiese’. De nieuwe vorm werd ‘grensgängige schriefwiese’ gedoopt.
Veel uit de inhoud van HL had men in andere uitgaven ook al kunnen lezen. Na het vierde
nummer ging het blad ter ziele. Van veel meer belang bleek een eerder genomen initiatief dat
de duurzaamheid door de tijd zou bewijzen.

7.1.3  Jaarboek Twente (JBT)
7.1.3.1  Oprichting

Door de ‘Schrieverskring’ was al enige keren de komst van een jaarboek bepleit en zelfs aan-
gekondigd, zoals we zagen. De realisatie zou later door enige initiatiefrijke personen plaats-
vinden. Zij gaven de stoot tot oprichting van de Stichting Jaarboek voor Twente. En daarmee
bundelden ze de verlangens van verenigingen en onderzoekers op het gebied van heemkunde
en lokale en regionale historie naar een medium waarin de vruchten van alle studie en onder-
zoek gepubliceerd kon worden. De krachten van negentien stichtingen en verenigingen wer-
den erin verenigd. Afgevaardigden daarvan vormden het algemeen bestuur, dat op zijn beurt
het dagelijks bestuur koos. De eerste voorzitter werd DICK JORDAAN (1913-1989) telg uit het
Haaksbergse fabrikantenmilieu, die de liefde voor de streek met de paplepel was ingegeven.
In zijn ouderlijk huis vertoefden bekende regionalisten als Van Deinse, Snuif,  Elderink, Din-
geldein, Jan Herman van Heek, Stroink en Ter Kuile.998  Met het verschijnen van het nieuwe
jaarboek hadden de Twentse regionalisten een grote wens in vervulling zien gaan. Zij die in
de redactie van DM zitting hadden  - hun medewerking had altijd iets dubbelhartigs gehouden
-  stapten eruit om hun medewerking te verlenen aan het JBT. Dat er belangstelling voor een
dergelijk jaarboek was, bleek al bij de grote voorintekening die werd gehouden via de aange-
sloten verenigingen en instanties. Door zoveel adhesie aangemoedigd  kon de eerste uitgave
zonder groot financieel  risico van start.  Wat ook hielp - en dat vermeldde het stuk ‘Ter Inlei-
ding bij de verschijning van het eerste Jaarboek voor Twente 1962’ niet - was dat initiatief-
nemer  Jordaan zelf duizend stuks afnam voor zijn personeel.999 Het doel van het Jaarboek
werd in de tweede jaargang royaal omschreven: “om alles wat tezamen het specifieke begrip

                                                
996 Löwik 1979, 100.
997 Plegt verzuchtte bij zijn bespreking van een Friese dichtbundel van Tiny Mulder : “Wat is ’t in hoes

mangs ’n behelpen!”[…]“De Sallaandse dichters Johanna van Buren is der nich meer. In Twente he’w
Legtenberg verleuren, en Lamm let niks meer van zich heuren.” JBT 1964, 103.

998 SL 1989, 100.
999 Vaanholt 1986, 8.



229

Twente maakt, te cultiveren, te belichten, te versterken, tot bekendheid te brengen.”1000 In de
redactie hadden Plegt, Bartelink, Buter, Buursink (eindredacteur) en de Oldenzaalse onder-
nemer H.M. Corwin zitting, maar Buursink zette er zijn stempel op. “In de eerste jaren heeft
vooral Johan Buursink vrijwel in zijn eentje het jaarboek gemaakt”, verklaarde mederedactie-
lid Buter later.1001 Daarna, tot 1977, heeft Plegt alles alleen gedaan. Geen gezonde ontwikke-
ling, zoals later zou blijken. Kritiek op het jaarboek kwam er ook wat de inhoud betreft. Johan
Gigengack:

We beginnen in het Jaarboek Twente iets te missen. […] Het richt zich naar onze smaak te zeer tot een generatie
streekgenoten, die de leeftijd bereikt hebben waarop de mens voorzichtig gaat worden. Er loopt door het hele
boek een zakelijke draad van: ‘dit hebben we (nog)’. En omdat het op geen enkele pagina in het tegendeel ver-
keert: nergens een bijdrage ‘op glad ijs’, nergens gedurfd, nergens spits, nergens heet van de naald, shockerend
desnoods, heeft het iets onwezenlijks. Iets van een museum. Niets van het leven. Niets van wat er in Twente
gebeurt.”1002

Wie zich het oubollige TLLS voor de geest haalt - slechts luttele jaren voor het JBT uitgege-
ven - kan oprecht verbaasd staan.

7.1.3.2  B.H.A.M. Plegt

MR. BERNARDUS HENRICUS ANTONIUS MARIA (BERNARD)  PLEGT  (1904-1977) werd een
van de dragende personen van het jaarboek. Hij kwam uit een onderwijzersgezin in Losser en
bezocht het klein seminarie te Culemborg, maar de weg naar het priesterschap was niet de
zijne. Na verdere studies werd hij meester in de rechten en later onder meer bedrijfsleider in
het Oldenzaalse ziekenhuis. Na de Tweede Wereldoorlog was Plegt hoofdredacteur van de
TC. Hij had “een bijna chronische afkeer van gezagsmaniakken, praalhanzen, bot materialis-
me en gesjacher met menselijke waarden”, zo kon men in een portret van hem lezen. Hoewel
verdraagzaam moet hij zeker geen kritiekloze meeloper zijn geweest in het toen nog gesloten
katholieke front.1003 Al werd die laatste mening niet door een ieder gedeeld. In een speciale
aflevering ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de TC kon men lezen:  “Onder Plegts
leiding ontwikkelde de Twentsche Courant zich tot een volgzame krant. Vrijwel zonder een
woord van kritiek conformeerde de krant zich aan de opvattingen van de katholieke autoritei-
ten.”1004 Plegt was zeer betrokken bij zijn regio. Hij was lid van de ‘Schrieverskring’ en het
Twentsch dispuut, een groep katholieke Twentse academici die regelmatig bijeen kwam om
de stand van zaken betreffende de streek te bespreken. Plegt had de leiding van het jaarboek
zozeer aan zich getrokken dat de overige redactieleden na het horen van zijn plotselinge dood
- een auto-ongeluk - met de handen in het haar zaten.

Buter werd Plegts opvolger.1005 Hij gaf de wens te kennen dat het maken van het JBT meer
teamwork moest worden. Het werd een co-product van hoofd- en eindredacteur. Er werd bo-
vendien frequenter vergaderd. Men ziet het: de kern van de redactie werd gevormd door die-
genen die al langere tijd nauw bij het Twentse regionalisme betrokken waren geweest. Zij
drukten hun stempel op de inhoud van het nieuwe jaarboek. Het aanbod was gevarieerd, maar
tijdloos. Er werd geschreven over (of in) de streektaal, over historie, regionalisme, onderwijs,
                                                
1000 Plegt 1963, 6.
1001 Het Twentse Leven 1983, nr. 1, 21.
1002 Gigengack 1964, 13.
1003 Haverkate 1979, 25.
1004 Spec. Nr.
1005 Plegt was hoofdredacteur tot 1977. Buter nam het hoofdredacteurschap van hem over. Bartelink was

toentertijd leraar klassieke talen, later hoogleraar, Buursink vanaf begin tot 1977 eindredacteur en daar-
na gewoon redactielid tot 1982.



230

geologie, natuur en milieu, kunst, enz. Het mag dan ook niet verwonderen dat de regionalisten
zeer ingenomen waren met het verschijnen van deze periodiek (vooral omdat de voornaamste
regionalisten zelf lid waren van de redactie). Buter noemde het: “dé bindende factor binnen
Twente” en Buursink: “het geweten van Twente”. Met het jaarboek ontplooide het Twentse
regionalisme een duurzaam initiatief. Dat de wortels van het jaarboek inderdaad lagen in het
regionalisme werd veel later uitdrukkelijk erkend. De doelstelling bleef al die jaren dezelfde:
het bieden van de ruimte aan auteurs, die hun wijsheid aangaande Twentse zaken aan anderen
wilden doorgeven.1006

Over de geringe aandacht voor de streektaal was niet ieder tevreden. Entjes klaagde, na een
overigens lovende bespreking van het jaarboek voor 1974: “Tenslotte moet het mij van het
hart, dat ik graag wat meer en meer opzettelijke aandacht aan het dialect besteed had willen
zien.”1007 Men moet ook, die jaargangen doorbladerend, wel tot de conclusie komen dat stuk-
ken in de streektaal meer als versiering, als toegift werden opgenomen. De streektaalbijdragen
werden qua thematiek en stoffering veelal gehaald ‘oet de oale deuze’, zodat ook het jaarboek
de voor de streektaal dodelijke omklemming van een agrarisch verleden dat de verbinding
Twents = uit de tijd uitdroeg en bevestigde. Als er iets van waarde moest worden beschreven
gebeurde dat in het Nederlands. Ook later bleef dat zo.1008

7.1.4  Twente-Dinkelland-Naoberschop

De Twente-Dinkelland-Naoberschop werd opgericht op initiatief van de Heimatverein Gro-
nau-Epe. Deze nodigde bekende ‘Heimatfreunde’ uit Twente en de Duitse ‘Kreisen’ Ahaus,
Grafschaft Bentheim en Steinfurt uit voor een eerste bespreking in Glanerbrug op 3 mei 1963.
De oprichters wilden komen tot een geregelde ‘Gedankenaustausch’ voor heimatliefhebbers
aan weerszijden van de grens. In het begin van 1963 werd door middel van een circulaire ge-
polst wie geïnteresseerd zou zijn en waarvoor men belangstelling had. Men kon daarbij kiezen
uit zestien belangstellingsvelden. Toen bleek dat er voldoende animo was om het initiatief
verder uit te bouwen werden besprekingen gehouden die tot doel hadden een vereniging op te
richten.1009 De vereniging wilde de toevallige Duits-Nederlandse ontmoetingen een vaste basis
geven om zo te komen tot ‘fruchtbringende Kontakte’. Middel daartoe waren gemeenschap-
pelijke evenementen door de vereniging te organiseren. Het deed allemaal een beetje denken
aan de vooroorlogse Duits Nederlandse Vereniging.1010 De vereniging in oprichting droeg de
voorlopige naam: ‘Deventer Helle - Gemeinschaft’. Reeds in een vroeg stadium werd die
naam, na ampel beraad veranderd in Twente-Dinkelland-Naoberschop. Door het woord
‘Naoberschop’ werd de aard van de samenwerking aangegeven, terwijl Twente-Dinkelland de
geografische ligging van het werkgebied bepaalde. Deze nu definitieve naam kon bovendien
aan beide zijden van de grens worden gebruikt.

Op 3 mei 1963 werd de Twente-Dinkelland-Naoberschop officieel opgericht. De zestien
belangstellingsvelden waren ondergebracht in vier werkgroepen. Er was een werkgroep Ge-
schiedenis met: prehistorie, geschiedenis van de streek, textielgeschiedenis, genealogie,
kunstgeschiedenis, monumentenzorg en bouwkunst van de streek, een werkgroep Natuurlijke
Historie en Geologie, omvattende de belangstellingsgebieden botanie, zoölogie, natuurbe-
scherming, natuurmonumenten, landschapszorg, geologie, speciale gebieden der geologie, een

                                                
1006 Vaanholt 1986, 5-12.
1007 DMB 1974, 48.
1008 Passim.
1009 Grafschafter Nachrichten 26-3-1968.
1010 Daaraan werd dan ook gerefereerd in het eerste nummer van het mededelingenblad dat in maart 1968

verscheen.
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werkgroep Volkskunde omvatte folklore, volkskunst, streekdialect en naamkunde en ten slotte
was er de werkgroep Onderwijs en Opvoeding die ging over onderwijs en voorlichting over
alle facetten van de eigen streek, film en fotografie en geluidsopnamen. De leiding van elk
van de vier groepen bestond uit twee personen. Deze vormden samen met de algemene voor-
zitter Jordaan uit Haaksbergen en Kip  uit Bentheim, Naber uit Kreis Steinfurt en Closter-
mann uit Rheine het bestuur van de organisatie. De administratie was in handen van Pod-
lonski uit Gronau en H.P.O.C.  Koning uit Enschede. Onder de leden vond men een bekende
regionalist als Vloed-beld als Nederlandse voorzitter van de werkgroep Volkskunde. Hij werd
als zodanig in 1966 opgevolgd door Adriaan Buter. In die functie nodigde Buter zijn mede-
werkgroepsleden en anderen “van wier belangstelling voor de volkskunde ik mij overtuigd
houd” uit voor een bijeenkomst in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede op 12 maart. Buter
en Everhard Jans vertelden er over volkskunst (en volkskunde in het algemeen), daarna zou
men de tentoonstelling ‘Het hart in de hand’ gaan bekijken. Verder lag het in de bedoeling te
bespreken wat er in of buiten werkgroepsverband gedaan kon worden ter bevordering van de
volkskundestudie in Oost-Nederland. Buter memoreerde aan een initiatief van het Nederlands
Volkskundig Genootschap uit 1962 dat nog steeds op voortzetting wachtte.1011 Er kwam een
tiental mensen op de uitnodiging af.

Nu de eerste contacten waren gelegd tussen de belangstellenden in de Oost-Nederlandse
volkskunde werd er met medewerking van de OKT, Twente-Dinkelland Naoberschop en het
Nederlands Volkskundig Genootschap gestreefd naar een concentratie van activiteiten op dat
gebied. Buter meldde in een brief dat men zich ook met de ‘modersproake’ bezig diende te
houden. Hij nodigde per 25 mei 1967 de leden van zijn werkgroep en het algemeen bestuur
bij zich thuis. Hij was verhuisd en had zijn intrek genomen in de historische boerderij Zwale-
man te Noorddijk, gemeente Neede. Hij zou, wederom met Everhard Jans, vertellen over de
Achterhoekse boerderij. Tekeningen van Jan Jans waren tentoongesteld. De gehele bijeen-
komst stond tevens in het teken van de verschijning van het boek Landelijke bouwkunst in
Oost Nederland van Jans. Buter en Wilhelm Elling uit Vreden zouden de redactie vormen van
een mededelingenblad dat in samenwerking met de stad Gronau zou worden de uitgegeven.1012

Het eerste nummer van de Twente-Dinkelland-Naoberschop-Mitteilungen  kwam in 1968 uit.
Er werden twee talen gebezigd, het Nederlands en het Duits. Er verschenen een aantal afleve-
ringen van bovengenoemd blad en er werden nog wat bijeenkomsten belegd. Zo ging het een
aantal jaren door.

7.1.5  ’t Inschrien (Isch)

Een ander, opmerkelijk initiatief kwam van de kant van de OKT. Tot in het begin van de jaren
zestig was het voornaamste doel van deze vereniging  een museale presentatie van de collec-
tie. De uitvoering daarvan was in handen van de directie en de staf van het Rijksmuseum
Twenthe, “met enige invloed daarop van het bestuur.”1013 Naast die presentatie werden er cur-
sussen en excursies en ‘praatavonden’ met sprekers georganiseerd. Geleidelijk aan begon  de
wens te leven de achterban actiever bij  het doel van de vereniging te betrekken. Bestudering
van de historie en de cultuur van Twente werden krachtiger gestimuleerd, het aantal cursussen
ten behoeve van de leden werd uitgebreid.  Voorzitter van de oudheidkamer was Jordaan, we
kwamen hem zojuist tegen bij het JBT. Hij uitte de wens  een verenigingsblad voor zijn club
uit te geven dat ook een soort van contactfunctie zou moeten vervullen voor de Twentse oud-
heidkundige verenigingen. De realisatie van dat idee delegeerde hij aan J.J.H. Meijer, mede-
                                                
1011 Ibidem.
1012 Brief Buter aan werkgroepsleden, 26-2-1966 (arch. VDI).
1013 Mededeling op memorandum (arch. VDI).
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bestuurslid, die weer contact opnam met de genealoog  en Haaksbergenkenner Jan Overbeeke,
Herman Hagens uit Almelo en Buter. De laatste - overal inzetbaar - was ook bestuurslid van
de Oudheidkamer. Hij bedacht een naam voor het nieuwe orgaan. Dat zou ’t Inschrien wor-
den. Het was de term voor het opbergvakje voor kleinoden in een tuugkist. Eindredacteur
werd Meijer.  Het eerste nummer van dit huisorgaan van de vereniging kwam uit in juli 1968.
De nadruk lag de eerste tijd op de coördinerende taak van het blad. Vertegenwoordigers van
alle verwante organisaties werden uitgenodigd in Insch te publiceren, nieuws mee te delen en
activiteiten aan te kondigen. Daaraan bleek minder behoefte dan aanvankelijk wel gedacht
werd. Elke zichzelf respecterende heemkundige vereniging bleek namelijk een eigen orgaan
te begeren. In de vorm van een maand-, kwartaal- dan wel jaarblad. Het Insch bleef toch
vooral het contactblad van de leden van de Vereniging Oudheidkamer Twente en voor de cir-
ca honderd abonnees van buiten die vereniging.1014 Toch bleken de contacten over de hele
regio uiterst waardevol, omdat daarmee een brede kring van lezers werd aangeboord en publi-
cisten uit het hele gebied een kans werd geboden hun werk voor een groter publiek openbaar
te maken.

Dat steeds meer mensen zich bezighielden met de actieve beoefening van historisch onder-
zoek, bleek uit het cursusaanbod van de OKT. Zij begon in de jaren zestig met het organiseren
van cursussen voor onder andere oud schrift. Ze waren toegankelijk voor leden van de Oud-
heidkamer én de aangesloten heemverenigingen. Niettegenstaande deze activiteiten bleef  de
museale functie van de vereniging duidelijk de eerste plaats innemen. Het bestuur beschouw-
de zich toch vooral als museale instelling en zelfs als dé overkoepelende Twentse museumor-
ganisatie.

7.1.6  De RONO

Van 1963 tot 1966 was Jan Peters RONO’s  programmaredacteur voor het Oosten. Onder zijn
leiding vonden regelmatig uitzendingen plaats met aandacht voor streekeigen zaken. Na zijn
vertrek in 1966 werd dat  aanbod minder en incidenteler. Ook wat de radio betrof zette dus de
verschraling in voor wat betreft de streekcultuur. Royaal was de situatie voor de oostelijke
omroep wat betreft de materiële voorzieningen al nooit geweest. Men had zich jarenlang
moeten behelpen met een kamertje achter de coulissen in de Twentse schouwburg. In mei
1967 stopte de RONO  met programma’s voor Overijssel en Gelderland. In juni 1968 werden
ze hervat. De RONO  kreeg studio’s in het oude gemeentehuis van Lonneker. Alex Jan van
der Worp, oud-schoolhoofd, werd de nieuwe redacteur voor Overijssel en Henk Krosenbrink
voor Gelderland. Buursink begon in oktober van dat jaar ‘Van proat komp proat’, een pro-
gramma met streektaalonderwerpen. Van der Worp stond niet onverdeeld positief tegenover
het gebruik van de streektaal voor de omroep. Hij beweerde dat de provincie gekenmerkt
werd door een te grote dialectverscheidenheid. Gebruik van de streektaal zou daardoor af-
breuk doen aan de verstaanbaarheid. Streekeigen zaken konden ook al niet op zijn grote sym-
pathie rekenen. Regionalisten maakten zich ongerust over de koers van de omroep. Dat bleek
uit de polemiek over de toekomst en de ambities van de RONO die in de TC  gevoerd werd.
De  TC-journalist Jan van den Dungen ging zelfs verder. Hij beweerde in een artikel genaamd
‘De faam van de biefstuk’ dat een instelling als de RONO overbodig was. Hij noemde de om-
roep “een slecht functionerend en duur apparaat met bijzonder ambitieuze plannen die op
geen enkele behoefteplanning gebaseerd zijn.”1015 De Tilligter onderwijzer Engelbertink - we
zullen hem nog tegenkomen (zie p. 240) - nam het in een ingezonden brief op voor de omroep
- en gispte  het aanvallende stuk in de TC: “De R.O.N.O. besteedt naast het dagelijkse nieuws
                                                
1014 Meijer 2000, 73.
1015 TC 27-1-1973.
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veel tijd aan andere facetten uit de streek, waaronder de streekcultuur en dialect. In plaats van
dat u van regionale kant de regionale omroep aanprijst, hetgeen te verwachten zou zijn, gaat u
de R.O.N.O. juist aanvallen.”1016 Het stuk bevatte overigens een merkwaardige tegenspraak
waar hij een stukje verderop beweerde: “Niet dat ik het met de programmaopzet van de
R.O.N.O. eens zou zijn; ik zou b.v. meer tijd willen uittrekken voor streektaaluitzendingen
waarin vooral m.i. het Overijssels programma te kort schiet”. Met cijfers over het luisterge-
drag probeerde Engelbertink de belangrijke plaats van de regionale omroep aan te tonen.1017

De discussie over de omroep en de plaats van het streekeigene daarin werd eind december
1974, begin januari 1975 door Everhard Jans en Engelbertink voortgezet met ingezonden
brieven in de TC. Vooral programmamedewerker Gerrit van der Kooy - die pleitte voor “het
afzweren van het folkloristisch karakter” van de regionale omroep en het maken van accepta-
bele programma’s - moest het daarbij ontgelden.1018 Jans stelde in een ingezonden stuk in de-
zelfde krant de bloedeloosheid van de RONO aan de kaak. Hij doelde in zijn reactie op het
algemene, niet Oost-Nederlandse karakter dat dat nieuwe “acceptabele programma” zou krij-
gen: “De vervlakking gaat voort en de Rono werkt er aan mee als ze zo verder sukkelt. Ver-
andering van beleid is dringend nodig wil er sprake zijn van een goede weerspiegeling van de
gewestelijke kultuur.”1019 Hij haalde in het stuk het Almelose raadslid J. Hendriks aan die ook
al verzuchtte dat men Twente alsjeblieft Twente moest laten blijven. Engelbertink reageerde
eveneens op het gewraakte artikel d.d. 16-12-1974:

Ik dacht dat we over een kwalitatief acceptabel programma wel eens van mening zouden kunnen verschillen. In
het licht van de regionale omroep zou ik bij kwalitatief zeer zeker willen denken aan onderwerpen, die met de
streek te maken hebben en niet zoals de medewerkers aan het Overijssels gedeelte het bewerkstelligen. Vele
programma’s die heten voor Overijssel bestemd te zijn, kan men bestempelen als algemeen voor heel Nederland.
Waarom heeft men dan een Overijssels programma? 1020

Men leest in het bovenstaande een herhaling - mutatis mutandis - van de discussie die al
speelde in de jaren vijftig, o.m. bij  Jan Jans en zijn bouwschool. Nieuwe argumenten werden
daarbij niet gewisseld. Het draaide nog steeds om de vraag of regionale en regionalistische
instellingen dezelfde doelen nastreefden. Dat was niet het geval. De streekeigen cultuur had
bij regionale instellingen zonder regionalistische doelen niets te winnen.

                                                
1016 TC 5-2- 1973.
1017 Die cijfers ontleende hij aan zijn enquete De Rossumers en hun taal en hij zette ze af tegen het luister-

gedrag  van de Friezen naar de RONO. In Friesland luistert 57 pct. wel eens  naar de R.O.N.O. in Ros-
sum 73 pct. “Hebt u de laatste twee weken naar de R.O.N.O. geluisterd?” a) Geen: Friesland 54 pct.
Rossum 12,3 pct b) 1.tot 2 avonden: Friesland 30 pct, Rossum 50,7 pct c) 3 à 5 avonden): Friesland 8
pct. Rossum 30,1 pct. d) en meer: Friesland 8 pct. Rossum 6,9 pct. In Friesland luistert 54 pct niet en 30
pct 1 tot 2 avonden naar de R.O.N.O. In Rossum 12,3 pct niet en 50,7 pct 1 tot 2 avonden.

1018 TC 16-12-1974.
1019 TC 10-8-1974.
1020 TC 16-12-1974.
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7.2  STREEKTAAL

7.2.1  Primaire literatuur: Borghuis - Klaassen - Buursink - Plegt - Hagreis-Post - Hee-
rink - Rozendom - Schriewied

Afgezien van de rel om Gigengacks novelle, waardoor de jeugdige schrijver definitief voor
het geschreven Twents verloren leek, kabbelde het stroompje van de Twentse literatuur rustig
voort. Buursink schreef in 1962 in het Jaarboek Overijssel ‘Opnieuw experimenteren met de
modersproak’, het vervolg op zijn befaamde eerste artikel in datzelfde jaarboek van 1957. De
schrijver wilde er voorgoed mee aantonen dat het Twentse plat in bekwame handen de zwaar-
ste proef kon doorstaan. Er verschenen nieuwe Twentstalige boeken, hoewel de Twentsche
Schrieverskring futloos voortkwakkelde en tenslotte roemloos ten onder ging.Toon Borghuis
bracht in 1961 ’n Busken late bleujers uit. Het ging om een bundeltje gedichten met een
(meestal) religieuze inslag.1021 Het bundeltje was in twee weken uitverkocht.1022 De meningen
erover liepen nogal uiteen. Vloedbeld was vol lof. Wellicht hing dat laatste samen met het
typisch katholieke karakter ervan. Als Ter Kuile ze had gekend waren ze zeker opgenomen in
zijn Overijsselsche religieuze poëzie, zo stelde Vloedbeld het in een bespreking in de TC,
want “deze ‘late bleujers’ zijn veruit de beste religieuze gedichten die in onze modersprao-
kliteratuur bestaan.” Iets verderop schreef hij: “ze moesten in duizenden exemplaren verspreid
worden, omdat ze op literair verantwoorde wijze het religieuze gevoel van ons Twentse volk
zo zuiver vertolken en verdiepen.”1023 Buursink recenseerde de bundel in TLLS. Hij leverde
geen laudatio. Integendeel. Hij noemde de inhoud nogal gevarieerd naar kwaliteit: “En wat
za’k dan zeggen: oelengekras of nachtegalenzaank, dizze late bleujers …? Van beide, duch
mi’j.”1024 De moderne lezer is geneigd Buursink zakelijk gezien bij te vallen, alhoewel de ma-
nier waarop de kritiek werd verwoord geen sympathie oproept. Zijn optreden herinnert soms
aan dat van Diemer.

Klaassen, die verder schreef in onder andere de TAK zag zijn verhaal ‘Hutten-Toone zoch
ne broed’ in 1964 in de ‘Twenteland-serie’ bij Gigengack verschijnen. In 1969 kwam zijn
Plaggen-Luuks nao Amerika uit, met als tweede verhaal ‘De Brulfte op de Strookappe’ in de
Kleine Twentse Reeks van Witkam.

Uit de talloze reacties die ontstonden op stukken die Buursink in de krant schreef, ontstond
in de TC de rubriek Regiobrievenbus, van 1970 tot 1980. Alles met elkaar zo’n 1500 artikelen
waarin Buursink fungeerde als een soort ‘Twente-exegeet’. De term is van de Hengelose
journalist Herman Haverkate.1025

Als ‘platschriever’ liet Plegt in 1972  twee vaardig geschreven prozabundels het licht zien.
Onder de titels Oet et oale doarp I en Oet et oale doarp II schetste hij allerlei, soms grappige,
gebeurtenissen uit de woonplaats van zijn jeugd, Losser, in prachtig en soepel Twents. Hij
schreef bovendien veel in het JBT. Curieus was zijn vertaling van een aantal Friese gedichten
van Tiny Mulder in het Twents.1026 Plegt maakte er een gewoonte van onder het reizen Twent-
se spreuken op te schrijven. Soms ontleende hij ze aan andere talen. Vanaf de jaren zeventig
zou elke dag zo’n spreuk het voorblad van ‘zijn’ krant sieren.1027 Ook daarna bleef de TC dit

                                                
1021 ’n Busken late bleujers verscheen in de Twenteland serie van Gigengack en werd in 1965 herdrukt.
1022 De oplage bedroeg 500 exemplaren.
1023 Vloedbeld 1961.
1024 Buursink 1961, 35-37.
1025 Haverkate 1991, 149.
1026 Frou mei Paraplu, Joungebetsje, Snein, Wachtsjend, JBT 1964, 103-105.
1027 Om precies te zijn begon de TC met het gebruik van een Twentse spreuk (op de voorpagina) op zater-

dag 15 mei 1975. In 1983 was er een onderbreking van ruim tien maanden waarin geen spreuk op de
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kleine taalmonument op haar voorpagina handhaven. De spreuken werden zeer gewaardeerd
door de lezers, die ze ging missen toen de minirubriek werd gestopt.

WILHELMIEN HAGREIS-POST uit Hengelo (1907) bracht een bundel traditioneel werk Biej
’t lösse veur uit in 1968. Traditioneel werk.

REINIER JOHANNES MARIA HEERINK (Oldenzaal 1915-2000) studeerde in Brabant filoso-
fie. Hij keerde naar Twente terug  waar hij directeur werd van de Provinciale Bibliotheekcen-
trale Overijssel-Oost. Zijn publicaties vindt men onder meer in het JBT. In 1969 kwam de zijn
dichtbundel Wa’k zeggen wol en leegen nich uit. Bij hem vinden we af en toe een weerklank
van de grote, desastreuze gebeurtenissen van zijn eeuw. Zijn piëteitsvolle gedicht ‘Hattog’
herinnerde bijvoorbeeld aan een Joodse stadgenoot en de ervaringen in de holocaust. De
streektaal werd hier voertuig van ontroering over groot onrecht:

HATTOG
(andenken an dat jörreke, dat ’t met zien kaörke zo zoer môs verdeenen)

Plodden
in ’n kaörke
ôp twee raa’r
Daorachter:
Hattog.
Hattog.
Wel kôn zien
Lachen verstaon?
Hef een van ôns
Zienen dood
Können verstaon?
In ’n kaörke.
Schor geluk ter achter deur ne stad
Dee gelukkig was
met dèn van achter ’t kaörke

Hattog
Van Jaweh
En van Plechelmus
zo’k zeggen.
Waor is de ploddenkoar?
Eli, Jacob, Abraham?
Nòg kraakt de raa’r.
Van de òòle ploddenkaor
In miene oren
en kraakt dat schor geluk
van Hattog
in miene oren.
’t Kaörke kraakt:
Jaweh.
Plechelmus.
Hattog.1028

De later bekend geworden platschrijver Aloys Terbille (1936)  uit Vreden (in West-Duitsland
over de grens bij Haaksbergen) raakte door dit gedicht geïnspireerd. Ook Terbille had ‘zijn’
Hattog gekend, al heette hij in Vreden ook ‘Eliazar’ of ‘Blinde Meta’ of ‘Netken Cohen’.
Terbilles gedichten zijn gepubliceerd in Spoor van Lieden allevedan (1983).

JAN ROZENDOM (1921) uit Rijssen gaf de dichtbundel Roozeknúpkes uit in 1971. De in het
‘Riesns’ gestelde bundel volgde de fonetische spelling van Schönfeld Wichers. In de gedich-
ten toonde Rozendom zich een pleitbezorger van de deugdzaamheid. In het gedicht ‘Aj hooge
staot, kuej leege valn’, verdedigt hij de eenvoud. In ‘Wiej weet het zoo good’ hekelt hij de
eigenzinnigheid en in ‘Staank vuur daank’ de ondankbaarheid, enzovoort. De dichter is in zijn
woonplaats een bekende persoonlijkheid die zich op meerdere gebieden voor de gemeenschap
inzet. Zo was hij onder andere voorzitter van het Rijssens Mannenkoor en van de Oud-
strijders 1940-’45 en was hij in verschillende functies actief in het hervormde kerkenwerk in
Rijssen en de buurtschap Elzen.

In 1969 verzorgde het Verbond van Neersasse Schrieverskringen de uitgave van de ge-
dichten- en verhalenbundel  Schriewied. De bundel was vooraf gegaan door twee anderen: de
Oelenwanne: ne korf vol riemen en vertelsels uut Achterhook en Liemers  (1965) en Den
                                                                                                                                                        

voorkant stond. Vanaf begin oktober 1996 - toen de TC opging in de TCTUB - verschoof de spreuk na
één jaar naar pagina 2, om per 7 november 1998 helemaal te verdwijnen.

1028 Heerink 1969, 27-28  In Het Twentse Leven 1982, nr. 1,25 gaf Heerink opheldering over de ontstaans-
geschiedenis van zijn gedicht.
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Zaodbarg: un spintvat vol riemen en vertelsels uut Achterhook en Liemers (1967).  Schrie-
wied was ruimer opgezet. Het bevatte bijdragen uit Salland, Oost-Veluwe, de Achterhoek,
Liemers en Twente.  In het ‘Waord veuraf’ werd het zo gezegd: “Maor wille wi’j as streek-
taalschrievers, streektaalspraekers of -laezers unze opgave good verstaon, dan mow ovver de
grenzen van de eigen plaatselijke spraoke henkieken. Mow taalgrenzen, of wat wi’j vake ment
te zene as grenzen, deurbraeken en unze streektalen in groter verband zeen, in Neersassische
verband.”1029 Een duidelijke doorwerking van de lessen van de jaren vijftig. De samenstellers
hadden bovendien gekozen - men ziet het - voor een schrijfwijze die zo dicht mogelijk bij de
Nederlandse aansloot. De Twentse bijdragen kwamen van  Heerink, Ten Holt, Klaassen, Plegt
en Schönfeld Wichers (die zijn eigen spelling aanhield). In de bijdragen van de student Jan
ten Holt, die in Haarlem woonde en overigens niet in onberispelijk Twents schreef, zien we
iets van de protestpoëzie van de jaren zestig terug. In ‘Make love, not war’, is zowaar een
provoachtig element te onderkennen (het gezag tarten in de vorm van politie pesten). Het
taalgebruik is er ook naar, waar hij over ‘ome polisie’ spreekt. In ‘Waerldangst’ fulmineert hij
tegen auto’s en hun ‘gas’. In het gedicht ‘Je ne sais’ protesteert hij tegen het ‘in hokkies’ zet-
ten van mensen: “ze neumden mie ’n rooms-katholiek feurdat ik pappa en mamma kon zeg-
gen”. Ten Holt trachtte te shockeren: “Ik zag ze nig gin god (let op de kleine letter, FL), gin
klaasvaak /wil nich geloven”. Hoe kinderachtig en gratuit het ons nu ook in de oren klinkt: het
was wél de (slechte) adem van de jaren zestig. Hoe anders klonk de bijdrage van Plegt. Bij-
zonder lezenswaardig  ‘Et Jufferken’, dat wel, maar deze bijdrage had evengoed veertig jaar
eerder geschreven kunnen worden.

7.2.2  Secundaire literatuur
7.2.2.1  Incidentele publicaties

Af en toe gebeurde er ook in deze stille tijd wel eens iets aardigs op streek(taal)gebied, zoals
bij boekhandel  Broekhuis te Hengelo die in 1968 ter gelegenheid van het honderdjarig be-
staan van de zaak Eigenaardigheden van het Twentsche dialect uitgaf.  Het ging om een oud,
in  handschrift bewaard gebleven woordenboekje van Anthonie Ballot (zie p. 40).

A.J.M. Agterbos, kweekschoolleraar in dezelfde plaats, maakte zijn studenten bekend met
de Twentse literatuur en de problematiek er omheen in zijn alleszins lezenswaardige artikel
‘Rendez-vous met de streektaalliteratuur van Twente’.1030 Hij rekende erin af met Buters wel
heel ruime opvatting dat “alles op het gebied van de schone letteren, wat onder invloed van
het Twentse milieu ontstaan is, de gangbare definitie van streekliteratuur dus”, tot de Twentse
literatuur hoorde. Agterbos vond hierbij Schönfeld Wichers en Entjes aan zijn zijde. De Rijs-
senaar deelde Buters mening niet dat het Twents en het algemene Nederlands in de regio
moeiteloos naast elkaar gingen, maar zag in het Nederlands de aanvaller, in het Twents de
aangevallene.1031 Entjes wees erop dat er een essentieel verschil bestond tussen streekliteratuur
en streektaalliteratuur. Bovendien verbond hij aan de term literatuur bepaalde esthetische of
literair-kritische normen. Dat betekende dus dat werken op grond van die normen moesten
worden gewaardeerd. Agterbos deelde die mening met Entjes, al was hij niet van mening dat
voor de Twentse literatuur (nu al) dezelfde hoge normen als voor de standaardtaal konden
worden aangelegd. Eenvoudigweg omdat de streektaalschrijver zich op een ander niveau be-
vond dan de schrijvers in een cultuurtaal en dat was weer zo, omdat de streektaal een essenti-
eel andere functie had dan het algemene Nederlands. Overigens zag Agterbos geen principiële
onmogelijkheid om tot een volwaardige literatuur te komen, maar, zo schreef hij “dan zullen
                                                
1029 Schriewied, waord veuraf, 5.
1030 Twente, enkele facetten, 47-84.
1031 Schönfeld Wichers 1967, 8.
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zij, (de streektaalschrijvers) nog bergen werk moeten verzetten.” Het korte overzicht dat hij
na zijn beschouwingen over streektaal, criteria om van literatuur te kunnen spreken en een
weerwoord op Nuytens’ sombere toekomstverwachting voor het Twents (zie p. 240) laat vol-
gen is niet onberispelijk.1032

Schönfeld Wichers publiceerde in de DMB een uitvoerige studie ‘Het naamwoord-geslacht in
het Riesns’, waar Heeroma met een geleerde, maar elegant geformuleerde omhaal van woor-
den  afstand van nam.1033 Volgens Schönfeld was in het oude Twents de onderscheiding van
de naamwoorden in mannelijke, vrouwelijke en onzijdige, nauwkeurig gehandhaafd, met de
daarbij behorende uitgangen van lid- en voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. In
het algemene Nederlands en andere moderne heersende talen was dat niet meer het geval door
een geforceerde taalgroei. Het Twents kende nog de, wat hij noemde gevoelige taalgroei, ge-
bonden door het verleden en had daardoor zoiets ‘oertijdigs’ als de onderscheiding in drie
geslachten van woorden behouden. Heeroma’s kritiek stelde dat Schönfeld met zijn studie een
synchronische aanpak had gekozen - hij beschreef elementen van het Riessens zoals die ten
tijde van de beschrijving aan de lokale taalgemeenschap in Rijssen ter beschikking stonden -
maar dat zijn betoog niettemin uitnodigde tot diachronische beschouwing. Heel wat anders
dus dan een wetenschappelijk verslag van een taalhistorisch onderzoek. Het had heel wat on-
aangenamer geformuleerd kunnen worden.

7.2.2.2  Entjes

De aandacht voor de streektalen en andere facetten van de streekeigen cultuur zou zo tegen de
zeventiger jaren weer opbloeien. Nieuwe initiatieven werden ontplooid. De eerste voorboden
dienden zich reeds aan het einde van de jaren zestig aan. In 1968 promoveerde Entjes summa
cum laude aan de universiteit van Munster op Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der
niederländischen Provinz Overijssel, waarmee hij volgens Heeroma voor de Vriezenveense
taalgemeenschap een monument had opgericht.1034 Het Vriezenveens is een relictdialect dat, in
hoofdzaak, de klankstand bewaard had die het hele Twents in de late middeleeuwen moet
hebben gehad.1035 Het is een der sleuteldialecten voor de Oost-Nederlandse taalgeschiedenis.
In 1970 zag van Entjes de publicatie Omme sonderlinge lieve toe den Vene het licht, over ge-
schiedenis en volksleven van Vriezenveen. Het verscheen  een jaar na het 600-jarig bestaan
van het in de twintigste eeuw zo vernieuwde (‘vernielde’) dorp. Allerlei aspecten van de ge-
schiedenis en het volksleven kwamen er aan de orde. Onder het hoofdstuk ‘’t Water kwakt in
n kjättel’ gaf hij zijn visie op de taal van Vriezenveen.
Eveneens in dat jaar kwam deel I (niet verder verschenen) van het Woordenboek van het Vrie-
zenveens uit. Entjes had al veel eerder plannen opgevat om, na bewerking, tot uitgave van het
verzamelwerk van de Vriezenveense huisarts Lambert Jonker te komen.1036 Er was destijds
nog overleg geweest met Bezoen over de manier waarop een en ander verwezenlijkt kon wor-
den. Daarna werd het contact verbroken. Na een verzoek van mevrouw Jo Daan van het Dia-

                                                
1032 Zo schrijft hij het ‘Twenther Brulf’teleed’ toe aan B.J. Blijdenstein, i.p.v. aan zijn zoon, B.W. Blijden-

stein, al  vermeldt hij dan weer wel het geboorte en sterftejaar van de zoon. W.J.C. van Wijngaarden
zou tijdens zijn leven alleen in het Nederlands over het Twentse volksleven hebben gepubliceerd, p. 52
en op p. 54 haalt hij Dr. Schönfeld Wichers (Belcampo) en zijn broer, Mr. K.D. Schönfeld Wichers ho-
peloos door elkaar.

1033 Schönfeld Wichers 1967, 7-28 en Heeroma 1967, 1-6.
1034 DMB 1968, 135.
1035 Heeroma 1968, 99.
1036 Dat was in de jaren veertig geweest. Hij zou die uitgave voorbereiden samen met  Herman  Jansen

(1899-1965), die Entjes in zeker opzicht een leerling van de amateur-volkskundige en -lexicograaf
Lambert Jonker noemde.
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lectenbureau in Amsterdam werd het contact opnieuw gezocht. Met een groepje medewer-
kers, vrienden van de ‘vjennesprååke’ bereidde Entjes de uitgave van het woordenboek voor.
Entjes zat al in de redactie van de DMB. Hij werkte regelmatig mee aan Duitse en Nederland-
se tijdschriften voor taalkunde. En hij redigeerde ‘Vonken onder de as’, een radioprogramma
van de NOS over Nederlandse volksverhalen en volksgebruiken. Hij was ook lid van de Dia-
lectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amster-
dam. In 1974 schreef hij voor de Triangelreeks Dialecten in Nederland, een handzaam boekje
voor iedereen die wel eens méér wilde weten over streektalen en de opvattingen die daarom-
trent leefden. Hij noemde hierin dialecten tekenen van tegenspraak en opspraak:

Over hun bestaansrecht wordt getwist op allerlei niveau. Maar dat bewijst voorlopig alleen nog maar, dat zij
bestaan en functie hebben.” Voorzichtig optimistisch liet hij zich uit: “De dialecten hebben de druk van het Ne-
derlands met goed gevolg doorstaan, druk van een Nederlands dan ook nog wel, dat door school, kerk, krant,
radio en televisie aan een ongekend voordelige positie geholpen wordt.” Hij sloot de ogen niet voor de gevolgen
van die ongelijke positie. “Maar zij leiden toch een zorgwekkend, om niet te zeggen kwijnend leven. Zij worden
voortdurend belaagd, niet alleen door het Nederlands, evenzeer door hardnekkige misverstanden, die bij voor-
standers en bij tegenstanders heersen.1037

Entjes wilde met dit boek proberen de misverstanden en allerlei vormen van onbegrip over
betekenis, achtergrond en herkomst van de dialecten op te helderen. Hij ging onder meer in op
het ontstaan van dialecten, hun plaats in kranten, school en kerk, de vraag naar het wezen en
de waarde ervan en de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek.

Als wetenschappelijk hoofdmedewerker was hij verbonden aan het Nedersaksisch Instituut
en als zodanig was hij de naaste medewerker van Heeroma. Toen die in 1972 stierf werd
Entjes zijn opvolger (in 1975). Daarmee kreeg de leerstoel een hoogleraar die als het ware uit
de regionalistische taalbeweging mee was voortgekomen. Natuurlijk was ook Entjes’ taak op
de eerste plaats een wetenschappelijke, maar zijn instelling ten opzichte van zijn studiegebied
was, het zij nogmaals geschreven - met inachtneming van zijn wetenschappelijke objectiviteit
- er een van warme betrokkenheid. Uit zijn inaugurele rede bleek zulks reeds. Behalve de ge-
bruikelijke lof voor zijn voorganger in het ambt, oefende hij ook kritiek. Heeroma had het
fout gezien toen hij het inhoudsloze, onbelaste woord Oost-Nederlands prefereerde boven
Nedersaksisch. “Het zou beter geweest zijn zich, wat titel en verdere terminologie betreft, te
houden aan de uitkomsten van de Taalatlas, die tenslotte van kaart tot kaart het begrip Ne-
dersaksisch ruimtelijk en taalkundig gezien een meer aanvaardbare inhoud geeft dan door het
woord Oost-Nederlands gedekt wordt.”1038 Even verderop zei hij: “Nedersaksisch is eenvoudig
een ander woord voor Oost-Nederlands en West-Nederduits tezamen en in die betekenis is het
voor ons heel goed bruikbaar, om niet te zeggen onmisbaar.” Hij wees bovendien op de histo-
rische wortels van het begrip. Entjes nam zich voor de door Heeroma  door zijn ziekte en ten-
slotte door zijn sterven onvoltooid achtergelaten Taalatlas af te maken (hier is niets van ge-
komen). Hij wilde verder werken aan wat zijn voorganger op het gebied van de naamkunde in
beweging had gebracht. Maar herbezinning op de taak van het instituut, die zijn rede óók was,
betekende volgens Entjes meer dan een gedeeltelijke herziening van de aard van de onder-
zoeksactiviteiten. Hij en zijn medewerkers wilden - waar studenten aan het instituut zich
slechts konden bekwamen in een bijvak, met alle verenging die dat voor het vak meebracht -
de studie van de Nedersaksische taal- en letterkunde tot een eigen doctoraalstudie uitbouwen.
Aan het slot van zijn rede ging Entjes in op de bindingen van het instituut met het regionale
leven. Na eerder in zijn toespraak het verwijt uit de regionalistische beweging (dat Heeroma
en zijn instituut zich in hun ivoren toren hadden opgesloten) te hebben ontzenuwd, verklaarde
                                                
1037 Entjes 1974, 14.
1038 Idem 1975, 12.
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hij dat zulke bindingen graag worden aangegaan - hij noemde de bereidheid tot samenwerking
zelfs  ‘een kenmerk van ons werk’. Maar het was aan de regio’s het instituut als medespeler te
vragen.

Vanaf 1965 trad de stichting Sasland, een mantelorganisatie van het Nedersaksisch Insti-
tuut, op als uitgever van de DMB. Tussen het voorzitterschap van de nieuwe stichting en het
directoraat van het instituut bestond een personele unie, zodat de banden tussen beide instel-
lingen zeer nauw waren. Naast het uitgeven van het orgaan van het instituut zou Sasland, dat
zich geestelijk erfgenaam wist van de stichting het SW, ook andere Oost-Nederlandse streek-
taaluitgaven gaan exploiteren, al of niet in samenwerking met andere uitgevers.1039

7.2.3  Om de taal
7.2.3.1  Uitgeverij Witkam

Boekhandelaar en uitgever WIM G. WITKAM (1911), Zeeuw van geboorte, kwam in 1936 naar
Enschede. In zijn studententijd had Witkam zich wel met poëzie bezig gehouden, maar een-
maal in Enschede vroeg de opbouw van zijn katholieke boekhandel (waaraan hij al gauw een
uitgeverij verbond) zoveel aandacht en werkkracht dat er voor het dichten geen tijd overbleef.
In de jaren zestig nam de poëzie opnieuw bezit van hem en kwam onder het pseudoniem
Willem van der Goes zijn - Nederlandstalige - dichtbundel Twentse vingeroefeningen uit.

Witkam begon in 1968 met de ‘Twentse Reeks’, later de  ‘Twents-Achterhoekse Reeks’
genoemd. Tientallen verhalen en bundels met verhalen en gedichten, overwegend in de ‘mo-
dersproake’, zouden volgen. De eersteling in de reeks werd een heruitgave van Vloedbelds
onsterfelijke Mans Kapbaarg.  Witkam heeft met de uitgave ervan én met de uitgave van de
‘Kleine Twentse Reeks’ veel streektaalijveraars aan zich verplicht en er voor gezorgd dat er
een reële publicatiemogelijkheid voor ‘schrievers’ in de ‘modersproake’ bleef bestaan. En dat
was nodig om het geschreven Twents onder de bevolking te brengen. De taal miste status.
“Schoolmeesters van mijn vaders generatie zijn gevormd”, aldus Buter, “door de boeken van
ene meneer Terwey die luidkeels verkondigde dat streektalen niet ‘netjes’ waren.”1040  In 1969
schreef  P.C. Paardekooper nog in ABN en Dialect: “Voor het ABN is in taalpolitiek opzicht
vooral van belang dat de dialectismen in woordgebruik, syntaxis, morfologie en klankleer
opgespoord en met zeer grote kracht bestreden worden. Maar al te vaak heerst hier een niet
goed te praten toegeeflijkheid die vrij spel laat aan de sleur.”1041 Des te moediger was het dus
van de Enschedese uitgever om met zijn reeks(en) te bewerkstelligen dat het stroompje
Twentse publicaties niet geheel opdroogde. Dat het Twentstalige boek niet salonfähig was,
werd nog eens duidelijk tijdens het Twents Boekenbal van 1968. Er werd geen beroep gedaan
op de streektaalschrijvers en de streekcultuur. “De officiële boekenwereld heeft zeker niet
voorop gelopen bij het populariseren van het streekboek”, zo constateerde Buter later dan ook
terecht.1042

                                                
1039 Heeroma 1965, 3.
1040 Zwaleman 1991, 40.
1041 Paardekooper 1969, 44  P.C. Paardekooper (1920) werd later hoogleraar in de Nederlandse Taal- en

Letterkunde  te Leuven-Kortrijk.
1042 TC 8-3-1991.
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7.2.3.2  Onderzoek en opleving
7.2.3.2.1  Nuytens

Emile Theophile Gerhardus  Nuytens verdedigde in 1962 in Nijmegen een dissertatie over De
tweetalige mens. Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal
in Borne. Het ging hier om een ongewoon breed opgezette studie waarvan de kern weliswaar
gevormd werd door bijzonderheden van het dialect van Borne, maar daaromheen stonden uit-
voerige beschouwingen over filosofie, psychologie, sociologie en linguïstiek. In kringen van
regionalisten is deze studie niet als een aanwinst beschouwd. Entjes ging erop in in De Nieu-
we Taalgids. Naast lof voor het vele werk had hij ook kritiek en stelde hij de vraag of de on-
derzoeker niet vooringenomen was. Een van de hoofdpunten van de kritiek die hij op het werk
had was het feit dat Nuytens tien jaar nodig had om vrij te komen van een sociaal waardeoor-
deel aangaande het gebruik van de streektaal.1043 Entjes noemde die vrijmaking terecht ‘een
methodische eis’, maar hij merkte op dat telkens als er iets van een waardering uitgesproken
werd, Nuytens die tien jaren bleven dwarszitten.1044 Daardoor beoordeelde hij een aantal feiten
onjuist. Het was duidelijk dat Nuytens geen pleitbezorger was van de Twentse streektaal. Hij
had zich, volgens mevrouw Jo Daan, “minderwaardig gevoeld om zijn dialectgebruik en het
afgeleerd.” Maar jaren later, “toen dialecten wat meer opgewaardeerd werden, heeft hij zich
weer minderwaardig gevoeld omdat hij zijn dialect niet goed meer kon spreken.”1045

7.2.3.2.2  Engelbertink en Wolbert

In de jaren zeventig beleefde de belangstelling voor de eigen regio en haar taal een nieuwe
opbloei. Buter merkte op in zijn Portret van Enschede:

Nu de emancipatie van de gewone man zo ver is voortgeschreden dat hij veel van zijn minderwaardigheidsge-
voel heeft afgeschud, schaamt hij zich ook steeds minder voor het gebruiken van zijn eigen taal. Ik meen zelfs te
kunnen vaststellen dat het gevoel van trots over dit streekbezit hier en daar naar snobisme begint te neigen. 1046

De nieuwe waardering leidde hij af uit: “de stroom van literatuur in de volkstaal, die de laatste
jaren van de persen rolt. Ook de grote vraag naar ‘stukjes in het plat’, die de redactie van het
bloeiende Jaarboek Twente (oplage 8000) telkens weer bereikt, is daar een aanwijzing
voor.”1047 Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, er kwamen nieuwe krachten die zich
schaarden in de wat uitgedunde rijen van de regionalisten. Zo’n nieuwe kracht was de Ros-
sumer boerenzoon HENRICUS JOHANNES ALBERTUS (HENNIE) ENGELBERTINK (1942). En-
gelbertink was al vroeg bezeten van de streektaal. Hij was er, zo schreef hij in zijn onuitgege-
ven autobiografie “duur grepn”.1048  En hij wilde er iets mee doen. Aanvankelijk dacht hij bi-
bliothecaris te worden, maar hij kwam na de kweekschool voor de klas. In 1966 werd hij lid
van de Dialektkring Achterhook en Liemers, waarschijnlijk doordat hij via Krosenbrink con-
tact kreeg met het experiment van dialect op school in een paar scholen bij Winterswijk. In
zijn kweekschooltijd volgde hij de facultatieve lessen Nedersaksisch van Diemer. In het
kweekschoolblad Kiekn wat t wördt deed hij een oproep aan zijn medestudenten die lessen

                                                
1043 Entjes 1964, 9.
1044 Idem, 11.
1045 Daan 2000, 112.
1046 Buter 1996, 158.
1047 Ibidem.
1048 Kroniek Engelbertink, 9.1292.
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óók te volgen.1049  Na lezing van De Friezen en hun taal, van L. Pietersen, dat de resultaten
van een grote enquête bevatte over de houding van de Friezen ten opzichte van hun taal, voel-
de hij zich, zoals hijzelf schreef, geroepen om ongeveer een zelfde enquête te houden onder
de bevolking van zijn dorp.1050 In 1974 sprak Entjes al zijn “verbazing en teleurstelling” uit
over het ontbreken van cijfermateriaal aan de hand waarvan men de houding van streek-
taalsprekers ten aanzien van hun dialect nader zou kunnen bepalen.1051 Uit het representatieve
onderzoek van Engelbertink kwam een soort brochure voort, waarop de antwoorden  op de
118 vragen stonden, soms van een commentaar voorzien. Het geschrift met een inleiding en
verantwoording van de werkwijze is onder enkele belangstellenden uitgedeeld.
Een achttal jaren later kwam Engelbertinks’ neef, de oud-Rossummer ALBERTUS GERHAR-
DUS MARIA (BERT) WOLBERT (1948) met een soortgelijk onderzoek in Borne. De uitgebreide
plannen die hij had met het onderzoek zijn nooit uitgevoerd. In Om de taal van Twente, van
F.G.H. Löwik, werd de enquête van Wolbert het eerst genoemd en werden de uitkomsten van
beide onderzoeken globaal geëvalueerd. De conclusies luidden:
1. de streektaal werd positief gewaardeerd;
2. het gebruik ervan werd minder;
3. het Twents miste status in de opvatting van veel ondervraagden,
4. men wilde wel iets doen om de streektaal te behouden.1052

Bovenstaande gegevens zeggen iets over hoe de bewoners van de twee plaatsen stonden
tegenover het plat. Ze zeggen niets over de vernederlandsing, verhollandsing ervan, in
woordgebruik en zinsbouw. Die nam door allerlei invloeden, als bijvoorbeeld de school en de
massamedia, geweldig toe. Natuurlijk was dat geen typisch Twents verschijnsel. Evenmin
bleef het beperkt tot ons land. Ludger Kremer concludeerde in zijn proefschrift over Grenz-
mundarten und Mundartgrenzen al dat de streektalen langs beide zijden van de grens bezig
waren uit elkaar te groeien. Het was hem duidelijk geworden “daß man im Wortschatz heute
bereits weitgehend von einem Bruch im Dialektkontinuum sprechen kann. Dieser Bruch wird
in naher Zukunft noch ausgeprägter werden als heute.”1053

Een oplevende belangstelling dus. Niet alleen in Twente was die te merken. In de Stel-
lingwerven, twee ‘Nedersaksische’ gemeenten in Zuidoost-Friesland, werd in 1972 de Stel-
lingwarver Schrieversronte opgericht. Daarmee ontstond een krachtige Stellingwerver
streektaalbeweging. De Schrieversronte werd “Het eerste op moderne leest geschoeide  Oost-
Nederlandse regionale instituut voor (streek)taalzorg” genoemd.1054 Vanaf dat jaar werd er
volop in en over het Stellingwerfs gepubliceerd.

7.3  OVERIGE STREEKCULTURELE PUBLICATIES OF ACTIES

7.3.1  Publicaties
7.3.1.1  Jans’ nalatenschap

Meer direct op het gebied van het streekeigene speelde de nalatenschap van de diepbetreurde
Jans een rol. In het besef dat er iets gedaan moest worden met alle verzamelde en her en der
                                                
1049 Ibidem, 9.1300.
1050 Lieuwe Pietersen. De Friezen en hun taal; een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in  Fries-

land en naar de houding ten aanzien van het Fries. Fryske Akademy reeks nr. 350. Drachten 1969: La-
verman.

1051 Entjes 1974, 26.
1052 Löwik 1989, 155-157.
1053 Kremer 1979, 217.
1054 Bloemhoff 1990, 41.
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opgeschreven kennis  en de talloze tekeningen,  kreeg Buter de opdracht om het boek dat Jans
had willen laten verschijnen te voltooien. Buter vatte het op als een eretaak tegenover zijn
oudere vriend. Uit de vele teksten die Jans had nagelaten kon hij een globaal overzicht samen-
stellen in Jans’ eigen woorden. Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland kwam, onder auspi-
ciën van de Jan Jansstichting, uit in 1967. Er bleek een grote vraag naar, zodat het enige keren
werd herdrukt. De getoonde interesse voor het werk van de Almelose architect - die ook al
bleek bij de diverse tentoonstellingen van zijn vele potloodtekeningen - inspireerde tot verde-
re uitgaven. Gevel-  en stiepeltekens in Oost-Nederland kwam in 1973 uit en beleefde even-
eens herdrukken. Dorpen in Oost-Nederland verscheen in 1991. Kleinere publicaties uit Jans’
werk verschenen onder andere in 1970 en 1980.1055  In 2000 kwam een boekwerkje met foto’s
en tekeningen over door hem gebouwde of gerestaureerde kerken uit. Door de tentoonstellin-
gen en publicaties van zijn werk, zijn talloze tekeningen en teksten lijkt het welhaast onver-
mijdelijk dat Jans’ ideeën omtrent regionale bouwkunst resoneren in Oost-Nederland. In hoe-
verre mensen zich zijn ideeën eigen maken is moeilijk meetbaar. Opvallend is wel dat er in de
laatste dertig jaar speciaal in Twente zeer veel streekeigen geachte huizen - meestal vrij-
staande - gebouwd zijn. Deze woningen in een soort neosaksische stijl, vaak overvloedig
voorzien van verschillende geveltekens, treft men tegenwoordig overal in de Twentse steden,
dorpen en gehuchten aan. Over de kwaliteit ervan behoeven we ons hier niet uit te laten. Hoe
groot Jans’ gezag was op het terrein van de landelijke bouwkunst bleek uit de navolging van
wat we een te romantische restauratieopvatting aan een watermolen zullen noemen.1056 Gevel-
en stiepeltekens  werd samengesteld en van teksten voorzien door de oudste zoon van Jan
Jans, Everhard, die een opleiding had gevolgd als beeldend kunstenaar en onder andere stu-
deerde aan de Minerva Akademie te Groningen. Vanaf 1970 studeerde hij kunstgeschiedenis,
volkskunde en geografie in Munster. Daar promoveerde hij in 1984 op Bürgerhausformen
zwischen IJssel und Ems 1400-1850.

7.3.1.2  Anderen: E. Jans - Eshuis - Hagens -  Bartelink

EVERHARD JANS (1941) kreeg als het ware het Twentse regionalisme thuis met de paplepel
ingegoten. Hij legde, evenals zijn vader, een grote belangstelling aan de dag voor de regionale
cultuur. Die regionale cultuur werd sterk bedreigd. Dat was al zo in de dagen van Jan Jans -
die enkele dagen voor zijn overlijden verklaard had dat het met Twente zoals hém dat voor
ogen stond, de verkeerde kant opging.1057 De brede belangstelling van de zoon uitte zich in een
stroom van publicaties in kranten, periodieken en boekuitgaven die allemaal op de een of an-
dere wijze verband houden met die eigenaardige regionale cultuur.  De Twentse Reeks van
Witkam voorzag hij van illustraties.

Bijzonder verdienstelijk voor de plaatselijke, vooral Almelose geschiedschrijving maakte
zich amateurhistoricus en -archeoloog GERHARDUS JOHANNES (GERRIT) ESHUIS (Ambt Al-
melo 1895-1980).1058 Eshuis was een laatbloeier op oudheidkundig terrein. Eerst omstreeks

                                                
1055 Boer’nwiesheid en boer’nsprekwiezen in 1970 (J. Jans en H. Klaassen) en Langs oude Twentse boerde-

rijen (samengesteld en bewerkt door Everhard Jans) in 1980.
1056 Hagens 1971, 140  Jans paste bij de restauratie van de watermolen bij het erve ‘De Mast’ bij Vasse in

1942 een verkeerde windveerbeeïndiging toe. De windveren werden geschoven op de uiteinden van de
panlatten en  vastgezet met een wigje. Aldus kreeg het gerestaureerde object als schilderachtige details
kruisjes op de  windveren. Onderzoek leerde dat deze toepassing a-historisch was. Door de invloed van
Jans vond dit voorbeeld dikwijls navolging, bijvoorbeeld bij de watermolen van Frans bij Vasse.

1057 Löwik 2001, 150.
1058 H. Hagens en A.D. Verlinde roemden Eshuis in een door hen beiden geschreven in memoriam als beho-

rende  tot de belangrijkste Twentse amateuroudheidkundigen van deze eeuw. Die lovende kwalifikatie
gold met betrekking tot de streekgeschiedenis, de volkskunde en de archeologie.
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1947, op ruim vijftigjarige leeftijd, begon zijn nieuwe interesse vorm te krijgen. Hij was be-
trokken bij de historische vereniging Stad en Ambt Almelo en toog onvermoeibaar aan het
speuren. Aldus studerende en onderzoekende ontdekte hij onder andere de sporen van de
Schulenborch, een 11e/12e eeuwse verdedigbare schuilplaats voor de lokale bevolking en op
het Hoge Hexel, nabij Wierden, vond hij sporen van een oude cultusplaats. Eshuis wilde an-
deren  laten delen in zijn kennis op oudheidkundig gebied. Daartoe schreef hij stukken in het
DvhO.  In het JBT voor 1963 publiceerde hij een enkele bijdrage in de streektaal: ‘Ne
bi’jdrage tot de vrogste geschiedenisse van Almelo’. Zijn magnum opus werd Van boerenland
tot stadsrand (1976) over het plattelandsgebied van de gemeente Almelo en zijn agrarische
bebouwing. Hij verzette er veel ‘veldwerk’ voor, sprak met de bewoners van de erven en de
keuterboeren en was altijd op zoek naar ‘zegslieden’. In 1974 werd hem de Mans Kapbaarg-
prijs uitgereikt voor zijn  grote verdiensten. Eshuis schonk zijn uitgebreide verzameling bo-
demvondsten, die hij zelf had voorzien van een degelijke documentatie, in 1978 aan de Oud-
heidkamer Twente. Hij bewees er de  archeologiebeoefening van de regio een grote dienst
mee.

HERMAN HAGENS (1935) uit Almelo ontpopte zich als een echte Jans-adept. Reeds vroeg
legde hij een grote belangstelling aan de dag voor de volkscultuur. Tijdens zijn diensttijd in de
jaren vijftig begon hij met het fotograferen van karakteristieke boerderijen waarvan hij ver-
moedde dat ze in hun bestaan werden bedreigd. Een artikel over  historisch boerderijonder-
zoek van zijn bekende stadgenoot stimuleerden hem zeer op die weg.1059 Uit het gezochte en
gevonden contact kreeg Hagens, via een aanbeveling van Jans, werk als documentalist bij het
Openluchtmuseum te Arnhem en hij raakte betrokken bij de Stichting Historisch Boerderijon-
derzoek. Na vier jaar in de Gelderse hoofdstad te hebben gewerkt vond hij een werkkring bij
het Rijksmuseum Twente waar hij het beheer kreeg over de oudheidkundige afdeling, de col-
lectie van de OKT. Hagens publiceerde veelvuldig in het Jaarboek Twente over historische
boerenbouwkunst en ook wel over waterradmolens, zijn tweede grote liefde. In zijn stadge-
noot Eshuis vond hij een betrouwbare gids en leidsman die hem onder meer leerde naast de
geschreven bronnen ook contacten te zoeken met zegslieden en het landschap te ‘lezen’.
Vruchten van al die studie en navorsing zouden een paar kloeke handboeken worden (zie p.
273 en 298).

GERHARDUS JOHANNES MARINUS BARTELINK (Rijssen 1924) speurde in die jaren naar
regionale liederen en dansen. Het resultaat van zijn zoektocht kon men lezen in Twents
Volksleven. Liederen en dansen.1060  Hij verruilde zijn woonplaats Oldenzaal, waar hij leraar
was aan het Carmellyceum, voor Nijmegen om er hoogleraar te worden aan de Katholieke
Universiteit aldaar.1061

7.3.2  Midwinterrevival

Het midwinterhoornblazen, dat steeds meer tot een van de beeldmerken van Twente zou uit-
groeien -  in de jaren vijftig aan een revival begonnen - werd nu ook in competitieverband
beoefend. In Volthe, op 8 januari 1961, was er voor het eerst een blaaswedstrijd. Jan Jans trad
erbij op als ‘priesrichter’ (scheidsrechter). Hij had een zilveren speld ontworpen voor de win-

                                                
1059 TC/TUB  28-7-2001. In dit krantenartikel,‘De verzieking van oude erven’, werd het artikel van Jans

niet nader aangeduid.
1060 Neerlands Volksleven  17 (1967), nr. 3.
1061 Bartelink was hoogleraar in het oudchristelijke Grieks en Latijn en het Middeleeuws Latijn. Van Barte-

links  hand verdienen in het kader van dit werk nog genoemd te worden Duizend jaar plaatselijk en
driehonderd  jaar parochieleven van Saasveld (1964), Geschiedenis van de parochie en marke Reutum
en Haarle (z.j.) en Uit Twente’s verleden (1973).
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naar. Twente manifesteerde zich nadrukkelijk in zijn Twents-zijn. Een bewijs dat ook anderen
dit opmerkten  kwam van onder meer een Sallandse historicus, Hammink. Deze secretaris van
het Cultuur Historisch Genootschap Raalte klaagde tegenover een journalist van de ZC over
de ‘Tubantomanie’. Twentenaren waren volgens hem lieden die “een cent oppoetsten om hem
bij schemerdonker voor een kwartje uit te geven”. “Waar haalden zulke lui de moed vandaan
om zich op de borst te kloppen, alsof er nergens ter wereld een beter ‘land’ zou  bestaat dan
Twente?”1062 Hij merkte, ten onrechte, op dat de namen van de  regionalisten vreemd genoeg
allemaal met een B begonnen, maar liet helaas na te vermelden wat daar zo vreemd aan was.
In de rest van zijn betoog lichtte hij toch een tip van de sluier op over het waarom van zijn
gramschap: Twente was met een eigen jaarboek gekomen, terwijl er al een JBO bestond, het
Overijssels Philharmonisch Orkest zetelde in die regio, evenals het operagezelschap. De T.H.
kwam in Enschede en de Twentse folklore werd, naar zijn smaak, te pas en te onpas en op
verkeerde momenten gepromoot. En dat alles gebeurde met een poeha die in zijn ogen mis-
plaatst was. De criticaster kreeg de indruk, dat aan het Twentse regionalisme niet de cultuur
zelf ten grondslag ligt, doch alleen de “lust om het regionalisme aan te wakkeren”.1063

7.3.3  ‘Twente’

In 1963 startte voor het eerst een grote voettocht, Algemene Wandeltocht Albergen genoemd.
Nog tijdens de organisatie veranderden de initiatiefnemers onder leiding van H. Rikhof de
naam in Tukkerstocht. De deelnemers konden afstanden lopen van  twaalf, achttien of vijf-
entwintig kilometer (later werd voor de kleintjes  een afstand van zes kilometer toegevoegd).
De Tukkerstocht  werd steeds meer opgewaardeerd tot een evenement, er deden muziekcorp-
sen mee uit binnen- en buitenland en er hoorden een officiële opening bij en medailles. Toch
bleef  het doel hetzelfde: een groot wandelevenement  organiseren om mensen aan te zetten
tot meer bewegen. De Tukkerstocht groeide uit tot één van de nieuwe regionale tradities,
waarbij recreatiesport  en gezelligheid door elkaar lopen. Uit de naam van dit evenement
sprak - ook buiten het verband van de regionalisten - de verbondenheid van de inwoners van
de regio.

Hoezeer het begrip ‘Twente’ lééfde onder de streekgenoten kon onder meer worden afge-
lezen uit de het gebruik van de namen Twente, Twentse, Tukker, Tubantia, of afleidingen
daarvan. Eén blik in een telefoongids (van KPN Telecom deel 35, te weten de regio Ensche-
de-Almelo-Hengelo) levert daarvan al een overtuigend bewijs. L.M. Grobben uit Wierden liet
het daar niet bij. Sedert het begin van de jaren zeventig legde hij een verzameling aan van
namen van stichtingen, verenigingen, particuliere ondernemingen, enzovoort waarin boven-
genoemde woorden en hun afgeleiden voorkomen. Hij raadpleegde bij het aanleggen van zijn
verzamellijsten telefoongidsen, maar ook krantenadvertenties, reclamefolders, beschilderin-
gen van vrachtwagens, beschrijvingen in boeken, tijdschriften en dergelijke. Zodoende kwam
Grobben tot een indrukwekkend, maar  toch nog niet volledig aantal namen, blijkens een brief
aan de toenmalige hoofdredacteur van het JBT.1064 Ook plaatste hij oproepen in kranten en
periodieken om zijn verzameling completer te krijgen.1065 Hij kreeg daar veel reacties op, blij-
kens zijn brief aan TUB d.d. 25-10-1986. Kort na 1980 kwam hij tot een aantal van 665 na-
men. Aldus uitgesplitst naar gemeente:

Almelo 79 Haaksbergen 11 Rijssen 13
                                                
1062 ZC 3-11-1962.
1063 Ibidem.
1064 Brief aan Plegt, 16-4-1975 (arch. VDI).
1065 TC 15-10-1977.
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Borne 15 Hellendoorn 13 Tubbergen 7
Delden Stad en ambt 13 Hengelo 109 Vriezenveen 4
Denekamp 22 Losser 13 Vroomshoop 2
Diepenheim 1 Markelo 4 Weerselo 2
Enschede 186 Oldenzaal 29 Wierden 17
Goor 13 Ootmarsum 9 Algemeen (zon-

der plaats)1066
95

7.4  INTERLOOG

Na alle aanvankelijke optimisme van de jaren vijftig op het gebied van het regionalisme en de
daaropvolgende deceptie en het uiteenslaan van krachten begon een stille tijd voor de strijders
van het cultureel eigene, met name op linguïstisch gebied. Tóch bleef de Twentse bevolking
wel degelijk aandacht  houden voor de eigen cultuur en historie.

“Tóch?” Wanneer dit woord wordt gebruikt kennen we impliciet wellicht teveel belang toe
aan georganiseerde aandacht voor het streekeigene, zoals we dat vorm gegeven zagen in de
AVT, en later, meer beperkt, in de ‘platschrieversbeweging’. Maar het is heel wel mogelijk,
en dat bleek ook wel met het uitgeven én de ontvangst van het JBT, dat men aandacht kan
schenken aan het regionaal eigene, er over geïnformeerd en eventueel door geïnspireerd  kan
raken zonder dat men zich noodzakelijkerwijze hoeft te verenigen in een bepaald verband.
Een enkele handeling in de vorm van het kopen van een boek over bijvoorbeeld streekhistorie
of het aanschaffen en lezen van een streektaalboek geven reeds betrokkenheid bij de eigen
streek (cultuur) aan. Daarvoor hoeft men niet onmiddellijk op de leden- of abonneelijst van
een bepaalde club of uitgave te staan. Maar anderzijds is het onmiskenbaar zo dat organisaties
stuwingkracht kunnen genereren uit grote ledenaantallen. Daaraan ontbrak het voorlopig.
Reeds genoemd jaarboek speelde een rol in het levend houden van ideeën omtrent de streek
en haar cultuur zoals die werden verwoord vanaf de oorlog. Niet verwonderlijk als men ziet
wie er leiding en inspiratie aan gaven. We hoeven in dit verband slechts de namen van Plegt,
Buter en Buursink te noemen.

Dat er, naast het jaarboek, in de jaren zeventig vele mogelijkheden bij zijn gekomen om te
publiceren over zaken op cultureel en heemkundig gebied - elke zichzelf respecterende vere-
niging op dat gebied heeft inmiddels een eigen blad - sterkt diegenen in hun opvatting die
menen dat er voor genoemde zaken een grote waardering en een markt is. Naast niet levens-
vatbare initiatieven waren er die het leven wél konden houden: ’t Inschrien kwam uit als or-
gaan van de Oudheidkamer, uitgever Witkam startte de uitgave van een hele reeks Twentse en
Achterhoekse streek(taal)uitgaven. Entjes studeerde en hij publiceerde over Oost-Nederlandse
taalverschijnselen.
In het begin van de jaren zeventig kwam er informatie beschikbaar aangaande het gebruik van
het Twents en de appreciatie van de streektaal. De ‘Schrieverskring’ was uiteengevallen, maar
nieuwe namen voegden zich in de rij van hen die het Twents als expressiemiddel kozen. Van
vernieuwing in de ‘schrieverieje’ was nauwelijks sprake: wel werden er weer theorieën aan-
gaande de taal en haar historie gedebiteerd. Ze werden meer ingegeven door een romantisch
gemoed dan door wetenschappelijk inzicht. Het regionaal bewustzijn groeide. Het midwinter-
hoornblazen - bijna icoon voor de Twentse eigenheid - beleefde een ware renaissance en de
naam Twente en al zijn equivalenten en afleidingen verscheen honderden keren als deel van
een firma-, verenigings-, stichtings- of- wat-dies-meer-zij-aanduiding.

                                                
1066 Brief aan streekredactie radio Oost, 24-6-1980 (arch.VDI).




