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Hoofdstuk 8:  1975-1990

Wel Twente kan waardeern wil de sproake doarvan leern.1067

8.0  INLEIDING

Na een periode van windstilte kreeg de zaak van de streekcultuur weer wat wind in de zeilen
medio de jaren zeventig. Dat manifesteerde zich in het (her)oprichten van streektaal- organi-
saties in de Nedersaksische gewesten en het aangaan van onderlinge banden tussen die orga-
nisaties, eerst in het Verbond van Neersasse Dialectkringen en daarna in de overkoepelende,
de Federatie van streektaalorganisaties in Oost Nederland. Deze laatste probeerde op energie-
ke en innovatieve manier gelijkberechtiging van de Nedersaksische streektalen aan het Ne-
derlands en Fries te bewerkstelligen. Er werden nieuwe namen gehoord in de Twentse ‘plat-
schrieveriej’. Op bescheiden schaal, maar toch. En de al te lang platgetreden paden werden -
soms demonstratief - door hen gemeden. Geforceerdheid ontbrak aan de vernieuwingspogin-
gen niet helemaal, met name niet aan de interregionale streektaaluitgave De Pennevogel, die
werd geïnitieerd door enkele studenten aan het Nedersaksisch Instituut. Kwantitatief hebben
deze uitgaven nauwelijks wat voorgesteld, want ze waren niet erg reçu bij de kleine nog im-
mer door de neoromantici bepaalde streektaalboekenmarkt. Wie fris eigentijds werk leverde
én die publicaties gelezen wilde hebben, moest zich eerst een nieuw publiek veroveren. Deze
tour de force volbrengen vergde een buitengewoon schrijverstalent. Het wachten was op een
soort Gysbert Japicx voor het Nedersaksisch. Zo’n talent was in Twente niet voorhanden. Ook
niet bij de vernieuwers. Twente kreeg woordenboeken. Ze werden gretig en op grote schaal
afgenomen. Streek(taal)publicaties  verschenen in steeds grotere aantallen. Vanaf 1981 ver-
meldde het JBT, dat zich inmiddels een vaste plaats had verworven in de regio, een lijst met
vele tientallen nieuwe titels. In de grote regionale kranten werd het geïnteresseerde lezerspu-
bliek overvloedig geïnformeerd aangaande streekeigen zaken. Dat het aldus uitgestrooide
zaad niet op de rotsbodem belandde, maar opschoot, werd door de lezersreacties ruimschoots
aangetoond. De zaak van de regionalisten was, zonder veel getheoretiseer, weer in beweging.

8.1  ORGANISATIES

8.1.1  Kreenk vuur de Twentse Sproak
8.1.1.1  Oprichting

In 1975 werd er een poging ondernomen om opnieuw de krachten van de taalregionalisten te
bundelen. Op 21 november werd op het Everlo - ook wat de taalbeweging betrof historische
grond - de Kreenk vuur de Twentse Sproak, KTS, opgericht. Het initiatief ging uit van Ever-
hard Jans, Hennie Engelbertink (die zich geroepen had gevoeld  om een enquête naar het
streektaalgebruik te houden) en TON KOLKMAN (Holten 1950), student Nederlands, die al in
de Drentse taalbeweging actief geweest was. Deze jonge voormannen van de Twentse taal
kenden elkaar van de jaarlijkse vergaderingen van de Bond van Nedersaksische Dialectkrin-
gen. Het idee om voor Twente een nieuwe vereniging te stichten kwam van Herman Korte-
ling, de voorzitter van de bond. Ook Gigengack was weer van de partij, al kostte hem dat in
                                                
1067 Tekst op zwerfkei bij het Everlo. Aangebracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Kreenk

vuur de Twentse sproak.
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het begin duidelijk moeite. Hij sprak tijdens de oprichtingsfase in de eerste bestuursvergade-
ringen Nederlands en kon er geleidelijk pas toe worden bewogen Twents te spreken: hij moest
in zijn gedachten weer leren omschakelen. “Mer zo steurig an gung ‘t al better”.1068

‘De Kreenk’, of KTS, zoals de Kreenk vuur de Twentse Sproak in de wandeling vaak ge-
noemd werd, was breder opgezet dan de oude ‘Schrieverskring’. De voornaamste doelstelling
was “’t Propageern van ‘t Tweans in alle sectoorn van t levn”. Zo stond het te lezen in een
royale omschrijving op wervingsfolders.1069 De taal die als ideaal gesteld werd noemde men
het klassieke plat zonder Nederlandse insluipsels. De ‘Kreenk’ was er niet uitsluitend voor
schrijvers, een ieder die zich betrokken voelde bij de streektaal, of hij die nu beheerste of niet,
was welkom als lid. Voorzitter Jans vertelde dat  folklore, boerendansen, kunst, enzovoort
ook behoorden tot de belangstellingssfeer van de ‘Kreenk’. De link met een boerenleven uit
het verleden werd dus bewust gelegd en vastgehouden. Dat mag op zijn minst opmerkelijk
heten, daar men niet ophield te propageren dat de Twentse taal iets van de éigen tijd was. Van
meet af aan werd duidelijk dat de kring contact wilde houden met de andere streektaalvereni-
gingen in het Nedersaksisch gebied. Krosenbrink, bestuurslid van de streektaalvereniging
Achterhoek en Liemers  vertelde over de werkzaamheden van zijn vereniging en Karl Sauva-
gerd uit de Grafschaft Bentheim droeg gedichten voor uit eigen werk. Er waren zo’n veertig
aanwezigen.

De definitieve oprichting vond plaats tijdens de vergadering van 21 februari 1976. Er
heerste tijdens de eerste bijeenkomsten van de KTS, een sfeer die het midden hield tussen
idealisering van de tijd van de ter ziele gegane ‘Schrieverskring’ en geheimzinnigdoenerij
over zaken uit het verleden die niet moesten worden opgerakeld.1070 Dat was niet zo verwon-
derlijk als men zag wie er tijdens de eerste bijeenkomst - schijnbaar broederlijk - om de tafel
geschaard waren.1071 Maar hoewel op de vergadering aanwezig, zouden regionalisten als Plegt,
Buursink, Buter en Vloedbeld jr. zich amper met de KTS bemoeien. Die was vooral een zaak
van een nieuwe generatie regionalisten. ‘Schrieverskringen’ werden omgezet tot dialectkrin-
gen. Niet-schrijvende leden werden toegelaten, omdat ook zij een belangrijke bijdrage konden
leveren aan de verheffing van de streektaal. De ‘Kreenk’ vergaderde vier maal per jaar.

8.1.1.2  Werkgroepen

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren werden naast de ledenvergaderingen werk-
groepen ingesteld. In de loop van de volgende  jaren kwamen er groepen bij. In chronologi-
sche volgorde:
1. een spellingswerkgroep
2. een kerkdienstenwerkgroep
3. een ‘Lesriegekloch’ of lessenwerkgroep
4. een werkgroep Twentstalig Toneel
5. een Heemkundegroep,
6. een werkgroep Volkslied
7. een werkgroep voor de Twente Akademie.

                                                
1068 Engelbertink Kroniek 9.1361.
1069 (arch. VDI).
1058 Op de niets vermoedende belangstellende die ik toen was maakte dit een vreemde indruk. Het intri-

geerde mij en maakte me nieuwsgierig. Die sfeer en de wens uit te zoeken hoe het nu eigenlijk zat
vormden de aanleiding tot het schrijven van Om de taal  van Twente. (Löwik 1989).

1071 Men zie daarvoor  de foto bij het artikel van drs. J.B.  Schildkamp ‘Stried vuur de Twentse Sproak’ in:
JBT 1986, 71 ook afgedrukt in TC 22-11-1975.
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1. Nadat de ‘Vosbergenschriefwiese’ was opgegeven ging eenieder die in de streektaal
schreef maar zo’n beetje zijn eigen weg. Dat kwam de duidelijkheid niet ten goede, zodat er
een noodzaak gevoeld werd om tot meer eenheid in de weergave te komen.  Op 22 mei 1976
werd een spellingwerkgroep opgericht. Vaste schrijfregels bleken nog steeds nodig omdat ten
eerste het lezen van het Twents er gemakkelijker door werd en onnodige verwarring achter-
wege kon blijven, ten tweede de gepubliceerde richtlijnen als hulpmiddelen konden dienen
voor het schriftelijk leren beheersen van de streektaal en ten derde vaste regels een rustiger en
beschaafder schriftbeeld opleverden dan wanneer er een wildgroei heerste en een- ieder zijn
eigen weergave gebruikte. Na vijf jaar met vele en moeizame vergadersessies, waarbij de
deskundige hulp van Entjes kon worden ingeroepen en later die van Jo Daan van het latere
Meertens Instituut, bereikte men  een compromisresultaat. In het boekje Twents. Hoo schrief
wie dat? (1981), doorgaans ‘’t Greune beukske’ genoemd, naar de kleur van de omslag, wer-
den de spellingsregels uitgelegd. De nieuwe eenheidsspelling zou de lokale varianten van het
Twents onverlet laten, alleen de code van weergeven werd uniform. Men was er verder vanuit
gegaan, met de ervaringen van het verleden nog voor ogen, dat de schrijfwijze zo dicht mo-
gelijk tegen de Nederlandse spellingsregels aan zou moeten liggen. Daardoor werd lezen in de
streektaal aangemoedigd en tevens sloot men zo aan bij de schrijfregels van de zustervereni-
gingen. In het voorwoord van ‘’t Greune beukske’ schreef Jo Daan: “Een spelling vaststellen
is niet meer dan het maken van een afspraak en dan maar hopen, dat de betrokkenen zich aan
de afspraak zullen houden”.1072 Dat bleek nogal problemen te geven. Het boekje werd zeer
goedkoop op de markt gebracht (à fl 1, -). Behalve voorwoord en uitleg van klankwerking
bevatte het ook enkele bekende gedichten en verhaalfragmenten in oude en nieuwe eenheids-
spelling. Het doel van de ‘schriefwiezekloch’ of  de spellingswerkgroep was bereikt. Daarop
werd ze ontbonden.

2. Op 28 november 1976 werden voor het eerst sedert lange tijd weer met enige regelmaat
kerkdiensten in de streektaal gehouden.  Het ging hierbij om oecumenische woord- en ge-
bedsdiensten, afwisselend in een rooms-katholieke of reformatorische kerk gehouden. De
eerste was in de Nederlands Hervormde kerk te Delden. Met 500 kerkgangers was het bede-
huis stampvol. De voorgangers die in de loop van de tijd hun medewerking gaven kwamen
van diverse kerkelijke richtingen. Het houden van kerkdiensten in de ‘modersproake’ ontlokte
heel verschillende reacties. De negatieve handelden over de waardigheid van de taal, de sta-
tus. Bij de enquête van Engelbertink werd al duidelijk dat het Twents status miste in de ogen
van de Rossummers. Radio Oost constateerde enige jaren later hetzelfde verschijnsel. Velen
bleken voor de microfoon moeilijk te bewegen om hun streektaal te gebruiken.1073  De leden
van de KTS-werkgroep organiseerden  juist kerkdiensten - waar het verzorgde gesproken
woord er nu eenmaal zéér toe doet - om bij te dragen aan die statusverhoging. Per jaar werden
aanvankelijk vier kerkdiensten gehouden. De commissieleden bereiden die voor en vertaalden
teksten en gezangen. Vanaf 1980 kon men bij Twentstalige vieringen gebruik maken van het
Oecumenisch Leedbook, dat verscheen in een oplage van 1000 stuks. Tijdens de lustrumvie-
ring van de KTS in de parochiekerk van Rossum werd aan het jongste en het oudste kreenklid
een exemplaar aangeboden.1074  Het Leedbook bevatte 44 liederen en een vertaling van het
Onze Vader. Om zoveel mogelijk Tukkers te bereiken hield men de vieringen telkens in een
andere plaats. Af en toe overschreed men daarbij de landsgrenzen en kerkte men in bijvoor-
beeld Lage of Wilsum. De vieringen werden opgeluisterd door muzikale bijdragen in de
streektaal, ten gehore gebracht door reguliere kerkkoren. Zo raakten vele koorleden met het
                                                
1072 Twents hoo schrief wie dat?, 2 Inleiding dr. J. Daan.
1073 Nijkamp-Hermelink 1987, 14.
1074 Op 30-11-1980 aan F.G.H. Löwik als jongste en aan G.J.H. Dijkhuis als oudste lid.
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fenomeen kerklied in de streektaal vertrouwd. Men vond tot medio tachtiger jaren circa dertig
dominees en pastoors in staat en bereid om voor te gaan.  De bekendste preker in het Twents
was Van der Meiden, inmiddels professor doctor en “bekende Nederlander”. Die had wat be-
treft het voorgaan in de streektaal een lange staat van dienst (zie p. 204). Van zijn vele preken
werd een aantal gebundeld uitgegeven onder de titel Oons hert temeute. Preakn in de Twentse
moodersproake. De bundel verscheen in 1990. Velen waardeerden de bijeenkomsten. De op-
komst lag tussen de 250 en 300 kerkgangers. (En dat voor een dienst op de zondagmiddag).
De stemming was waardig en welgemeend. Van zeer bijzondere aard was de dienst op 11
maart 1984 in Mariaparochie, bij Almelo, waarbij ter gelegenheid van  het honderdste ge-
boortejaar van ‘Haghoesmeister’ Vloedbeld het eerste exemplaar van zijn mooi ingebonden
Veer Eawengellies werd overhandigd aan zijn weduwe.

3. De werkgroep voor de Twentse lessen ging van start onder leiding van ARNOLD ENKLAAR
(Twekkelo 1956),  student klassieke talen te Leiden.1075  Enklaar had Engelbertink laten weten
zich zorgen te maken over de teloorgang van de Twentse identiteit, met name de taal. Om die
reden had hij een lesriege ontworpen.1076 Er bestond tot die tijd eigenlijk geen goede moge-
lijkheid om het Twents te leren anders dan het van de straat op te pikken. Dat nu werd steeds
problematischer, ten dele omdat het streektaalgebruik afnam, ook omdat dialectsprekers er in
lang niet alle gevallen mee naar buiten traden - de streektaal voornamelijk gebruikten in de
intieme sfeer van familie en vrienden - én omdat de kwaliteit van het taalgebruik nogal ach-
teruit ging. Dat laatste gold vooral in de Twentse steden met hun gemengde en ten dele van
elders gekomen bevolking.  Enklaar ontwikkelde een Lesriege voor zowel niet-Twentstaligen
als voor Tukkers die meer van hun taal wilden weten. Het probleem dat het Twents geen een-
heidstaal,  maar een verzameling zeer nauw verwante dialecten is, stelde de toekomstige cur-
susleiders voor de vraag welk Twents onderwezen zou moeten worden. Moest men: a. een
plaatselijke streektaal uit Midden-Twente kiezen? Of b. een soort standaard Twents, dat
voortkwam uit, of gedestilleerd zou moeten worden uit alle Twentse dialecten, of  c. het
Twents leren dat de cursusleider sprak? Een keuze uit deze opties werd niet gemaakt. Er werd
gekozen voor de variant van het Twents die in de cursusplaats werd gesproken. Enklaar
werkte het door de werkgroepleden bijeengebrachte tekstmateriaal om tot proeflessen en in
1979 ging de eerste lessencyclus te Almelo van start. Voor het eerst sinds de lessen van Ra-
kers op de Mgr. Hoogveldkweekschool te Hengelo kon men nu dus weer lessen in het Twents
volgen. De cursus van de ‘lesriegekloch’ was veel moderner van opzet; men ging er vanuit dat
de cursisten de taal ook actief leerden beheersen, terwijl Rakers slechts passieve taalkennis
bijbracht. Zijn lessen waren erop gericht de taal te leren verstaan en te lezen. Van het aanbod
werd op bescheiden schaal gebruik gemaakt. 1077

4. De werkgroep toneel probeerde aan de vraag naar Twentstalige stukken te voldoen. Het
bestuur van de ‘Kreenk’ nam contact op met het Twents Centrum voor Amateurtoneel. Verte-
genwoordigers daarvan zegden toe begeleiding te geven bij het schrijven van toneelstukken.
De cursus die in 1978 van start gingen onder leiding van de dramaturg Hugo Heinen verliep
echter door ziekteverzuim en gebrek aan animo. De contacten die intussen waren opgebouwd
tussen het TCA en de KTS leidden  tot opvoering van een aantal scènes in de ‘noaberwekke’
(burenweek) van het TCA in het theater Concordia te Enschede. Een verrijking van de toneel-

                                                
1075 Daar ontstond iets als het verlangen naar zijn geboortegrond. Dr. A. Enklaar werd later fractievoorzitter

van de VVD in de Enschedese gemeenteraad.
1076 Mededeling Engelbertink, 10-11-2001.
1077 Joarverslag Kreenk vuur de Twentse Sproak 1980, 3.
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kunst boden de stukken allerminst. De kenmerken van het geijkte revuepatroon die ook nu
weer te onderkennen waren, werden door  Kolkman  omschreven:

-alns is richt op ’t lachn van de leu in de zaal
-stukskn saamnsproak VUUR ’t dook, dan ’n stuk teneel, alns komies
-vrouwleu dee keerls  de bôks ôpbeendt
-leu van disn strek in ’t boetnlaand (met alle komiese gevolgen wat de sproak anbelangt)
-’t nich begriepn van ‘meuilike’ weur (“joa, wat dat is dat wêr ik ôk nich Graads”)
-leu boet’n ’n eagn kreenk (zoas doomneer, notaris, meister) proat Nederlaans.1078

Zeer traditioneel dus, al liet de Hengelose toneelvereniging E.V. met haar improvisatietoneel
zien dat het ook anders kon. De samenwerking tussen het TCA en de KTS ging verder. Een
werkgroep werd opgezet die met een rondvraag onder toneelverenigingen en uitgevers de
behoefte aan toneel in ’t plat inventariseerde. Daarna toog de nieuwgevormde werkgroep aan
het (vertaal)werk. Dat leidde tot vertaling en drukklaar maken van verschillende toneelstuk-
ken. Een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk opgevoerd.1079

5. Ten dele buiten de KTS werd de onderwijsgroep Heemkunde Twente opgericht. Dit naar
aanleiding van vragen van onderwijsmensen naar vertelsels en informatie over de eigen
streek. Naast ‘losse’ mensen uit de onderwijswereld werden ook pedagogische centra regel-
matig bij de vergaderingen betrokken. De werkgroep ontwikkelde heemkundige projecten,
zoals bijvoorbeeld ‘De Twentse boer op’. Het ging hier om een inkijk in de wijze waarop mo-
derne boeren in de regio hun bedrijf runden. Morele en vooral ook financiële steun van de
drie standsorganisaties OLM, ABTB en CBTB maakten het project mogelijk en vergrootten
de bereidheid bij boerenbedrijven om leerlingen te ontvangen. De werkgroep vervaardigde
een Twenteproject voor scholen en verzorgde natuurwandelingen op verschillende plaatsen.
Ze legde bovendien een mediatheek aan. In 1982 maakte men een geluidsband over oude ge-
bruiken in de streek en werd streektaalmateriaal geschikt gemaakt voor schoolgebruik. Een
project ‘Landschapsinrichting in Twente’ werd gestart. Vanaf genoemd jaar vond de werk-
groep onderdak bij de Twente Akademie in Borne en maakte daarvan voortaan deel van uit.
Resultaten  van het veldnamenonderzoek door de werkgroep werden soms aan gemeenten
aangeboden om te gebruiken bij de naamgeving van nieuwe straten of wijken. De bestuurders
lieten het echter afweten. Meestal namen ze de namen wel over maar vernederlandsten ze die
tegelijkertijd.

6. De Werkgroep ‘Volksleed’ startte in 1979. Men wenste het volkslied van Van Deinse  in
het Twents over te zetten. In 1980 kwam die Twentse versie uit. Plannen om die op de plaat te
brengen om deze op die manier te propageren liepen door financiële moeilijkheden op niets
uit. Voor de vertaling van de ‘Kreenk’ waren er al Twentse versies van Vloedbeld en  Kamp
uitgekomen.

7. De Werkgroep voor de Twente Akademie (TA).  In december 1978 werd op een ledenver-
gadering van de Kreenk gevraagd of men  kon onderzoeken of er in Twente een soort over-
koepelende vereniging of instantie moest  komen die in contact zou staan met alle verenigin-
gen en instellingen die zich bezig hielden met de streekcultuur. Op 18 mei 1979 werden ver-
tegenwoordigers van deze verenigingen en instellingen uitgenodigd op de TH Twente. Buter
werd de drijvende kracht achter het streven om te komen tot zo’n centrum voor de streekcul-
tuur. Hij zette tijdens de vergadering uiteen waar de gedachten naar uitgingen. Men conclu-
                                                
1078 Kolkman 1978, 12.
1079 Joarverslag KTS 1986, 3.
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deerde dat de basis moest worden verbreed en bij de volgende vergadering droeg de werk-
groep van de KTS het werk over aan de nieuwe startcommissie TA. De leden van deze com-
missie werden op persoonlijke titel gevraagd en legden contacten met alle groepen die zich
met de eigen cultuur van Twente bezighielden. Die commissie stelde ook de werkterreinen
vast waarop de TA haar taak zou moeten verrichten. De naam Akademie moest verdwijnen
want de TA zou geen onderwijstaak krijgen. De naam werd officieel ‘De stichting voor Ken-
nis van Stad en Land van Twente’.

8.1.1.3  Engelbertink

Van het bestuur van de KTS was het vooral  Hennie Engelbertink, de secretaris, die naar bui-
ten trad in regionale en landelijke bladen. Onvermoeibaar ijverde hij voor de status van het
Twents. Hij, zelf pas in aanraking gekomen met leeftijdgenoten die het Algemeen Nederlands
spraken op het lyceum in Oldenzaal, wees op de voordelen van het tweetalig zijn: “Dialect
kan heel goed zijn voor het ervaren van taalverschil tussen Nederlands en Twents”, merkte hij
op in het Hengelo’s Weekblad.  Ook in de Volkskrant prees hij de voordelen van het tweetalig
zijn aan.1080 Tegelijkertijd meldde hij dat zijn standpunt onder collega-onderwijzers nog be-
paald geen gemeengoed was. Op zijn Tilligter school maakte hij bescheiden - een half uurtje
per week - gebruik van het Twents. Dit deed hij om de kinderen het Nederlands beter bij te
brengen. “Miene doelstellingn van ’t dialekt ôp school: 1) ’t Dialekt is ’n hulpmiddel um tot
better Nederlands te komn. 2) Dat ’t keind zik bewust wördt, dat he ’n vôlweardig dialekt
sprekt, woar he zik geelsnich vuur hoof te schaamn”.1081

Discussienota’s die in februari 1976 in den lande behandeld werden en de over het alge-
meen positieve reacties daarop sterkten hem in de overtuiging dat de tijd rijp was voor een
bredere acceptatie van de streektaal op de scholen. In zijn eigen werkkring,  een lagere school
in Tilligte, viel dat echter zwaar tegen. Hij kreeg er, naar eigen zeggen “figuurlik nen klap van
in ’t gezicht”. De woorden van Terwey waren blijkbaar nog niet uitgewerkt. Na een conflictu-
euze situatie, waarin hem verboden werd de streektaal nog langer te gebruiken bij zijn lessen,
verruilde Engelbertink zijn onderwijzersbaan in Tilligte voor Bentelo waar men er aanmerke-
lijk beter over te spreken was. De negatieve benadering die Engelbertink in zijn eerste werk-
kring moest ondervinden werd overigens door de nieuwe inspecteur van de schoolbegelei-
dingsdienst Midden Twente dr.Hopman afgestraft. Hij stelde in een krantenartikel “Neder-
lands spreken is goed, als het maar emotioneel onderbouwd wordt door een dialektuurtje, wat
gedichtjes, een spelletje, raadseltjes enz.”1082 De onderwijsinspecteur, door Engelbertink aan-
geschreven, bleek er eveneens zo over te denken. Maar niet alleen recalcitrante onderwijzers,
ook ouders van schoolgaande kinderen ontmoedigden het streektaalgebruik. Men wilde voor-
uit in de wereld en daarvoor was, vonden ze, het Nederlands nodig.  “Het gevolg is dat de
kinderen onder elkaar een soort van Nederlands praten, met een scheut dialect”, aldus Engel-
bertink,  om eraan toe te voegen: “Alleen de oudere generatie beheerst eigenlijk nog goed het
dialect, de jongere generaties al niet meer.”1083 Engelbertink was als onderwijzer geen tegen-
stander van het Nederlands dat de kinderen “natuurlijk” moesten beheersen, maar “niet ten
koste van het dialect”. Kinderen die tweetalig opgroeien, hebben, volgens hem, het voordeel
dat ze twee taalrijkdommen bezitten. Bovendien kon het dialect een solide basis vormen voor
het aanleren van goed Nederlands. De school kon gebruik maken van de streektaal om het
onderscheid tussen het Nederlands en het dialect telkens zichtbaar te maken. Hij werd ge-
                                                
1080 VK  8-3-1980.
1081 ’n Vreendenbook, 24.
1082 TC 26-10-1976.
1083 VK 8-3-1980.
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steund in die mening door een medewerkster van het Meertens Instituut, Marinel Gerritsen,
die meende dat er in het onderwijs meer aandacht moest worden besteed aan de streektaal,
afhankelijk van het dialect en het aantal dialectsprekers: “De leerkrachten moeten zich bewust
zijn dat kinderen soms zo bang zijn om fouten te maken in het ABN dat ze maar liever hun
mond houden.”1084 Engelbertink was onder andere als een van de ca. 1500 correspondenten
actief voor het Meertens Instituut. Regelmatig ging hij de boer op gewapend met een bandre-
corder om verhalen in de streektaal op vast te leggen. Thuis tikte hij ze met veel geduld
nauwkeurig uit. Daarna werden ze gestuurd naar het instituut waar ze werden opgeslagen.

Voorzitter van de KTS vanaf de oprichting tot 1979 was Everhard Jans. Ton Kolkman
volgde hem op tot 29-9-1979. Daarna nam Margreet Hermelink de hamer over. De kring
groeide. Aan het einde van 1977 telde de KTS 77 leden. Een jaar later 150.1085

8.1.2  Verbond van Neersasse Dialektkringen

De ‘Kreenk’ sloot zich per 1 januari 1977 bij het Verbond voor Neersasse Dialectkringen aan
dat was opgericht in 1966 door de Dialectkringen Salland/Veluwe en Achterhoek/Liemers.
Het verbond houdt eenmaal per jaar een vergadering, telkens in een der aangesloten gebieden
en telkens met een thema dat in de belangstelling staat. Uit deze jaarvergaderingen komen
soms waardevolle initiatieven voort en altijd verstevigen zij de banden tussen de aangesloten
ledenverenigingen. In 1978 sloten ook  de Vrienden van de Streektaal Lochem en Umgeving
zich aan. Het orgaan van dat verbond, De Moespot (MOE), voorheen De Moospot, werd  van-
af 1966 het orgaan van het nieuwe verbond en kwam voortaan vier maal per jaar automatisch
bij alle leden van de KTS in de bus, want een abonnement op het blad was gekoppeld aan het
lidmaatschap van één der kringen. Het blad bood ‘kreenkleden’ de mogelijkheid hun pennen-
vruchten  te publiceren. Men typeert MOE  nog het best als een verenigingsblad dat het con-
tact tussen de dialectkringen levendig probeert te houden en waarin allerlei mededelingen
worden gedaan. Daarnaast worden er gedichtjes, korte verhalen en dergelijke uit alle aange-
sloten regio’s in gepubliceerd. MOE werd ook wel gezien als ‘springplank’ voor boek- of
andere uitgaven van de meewerkende auteurs.1086 De redactie let meer op de leesbaarheid dan
op de literaire kwaliteiten. De oplage beliep medio negentiger jaren 1300 exemplaren.

Doel van het Verbond was “doonde te wezzen met de eigen spraoke”, zoals Krosenbrink
de activiteiten nogal royaal omschreef. Dat “doonde wezzen” wilde men wetenschappelijk
begeleiden, om zo de taal op hoger peil te brengen, opdat ze voor ‘vol’ zou worden aangezien.
Ook wat de literatuur aanging. Daarvoor zou men een spelling gebruiken die zo dicht moge-
lijk tegen het algemene Nederlands aanlag. Bovendien legden de oprichters in de grondregels
de wens een spraakleer uit te brengen. Dat alles zou geschieden in nauwe samenwerking met
het Nedersaksisch Instituut. Af en toe gaf het verbond een bundel uit - Den Zaodbarg in 1967,
en Schriewied in 1969. Aan de laatste bundel leverde ook een aantal Twentse streektaalschrij-
vers een bijdrage, zoals we reeds lazen  (zie p. 235).
De Twentse taalbehartigers wisten zich dankzij het verbondsorgaan en door de jaarlijkse ver-
bondsdag opnieuw opgenomen in een groter Oost-Nederlands  verband. Een maal per jaar
hield het Verbond een dialectdag in een van de aangesloten regio’s. Telkens koos men een
thema’s waarover van gedachten werd gewisseld.
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8.1.3  De Pennevogel (DP)

Er was een opleving te bespeuren in de aandacht voor de streektaal, ook interregionaal. Een
uiting daarvan was het verschijnen van De Pennevogel. Het betrof een uitgave van een viertal
studenten van de Rijksuniversiteit Groningen: Tim Scherings uit Ezinge, Henk Bloemhoff uit
Nijerberkoop, Janny Rietman uit Genemuiden en Ton Kolkman uit Enschede. Met DP werd
gepoogd aan te haken bij  het streven van het ter ziele gegane interregionale litteraire blad het
SW. Uit een brief aan de redactie van de DMB bleek het uitdrukkelijk: de uitgave werd er
“Een oud streven in een nieuw jasje” genoemd.1087 DP werd ‘’n vereljoors streektaal-
tiedschrift vuur Noord-en Oostnederlaand’. Het wilde openstaan voor “eerlike, niejmoodse
literatuur’ in de Nedersaksise moderspraoken”.1088 Ook uit de inleiding bij het tweede nummer
werd nog eens heel duidelijk dat het SW de grote inspiratiebron was. De woorden van Van
Wattum uit het eerste nummer van het toen nog Groningse blad uit de jaren vijftig werden
met instemming aangehaald: “Aal ’t waark van Grunneger schrievers, dat oetstekt boven ’t
paail doar wie a zo laank mit negerd binnen, ken n stee vinnen in dit tiedschrift.” Men be-
hoefde “Grunneger” slechts te vervangen door “Saksise” en “dan ziw op de stee woar at ’t ‘de
pennevogel” waen wil”.1089

Het aantal schrijvers dat erin publiceerde was groot. Men vindt er onder andere de in de
Stellingwerven bekende schrijver Johan Veenstra onder. Maar het aantal Tukkers werd slechts
uitgebreid met één, Henk Kolkman (1920) uit Enschede. Het blad werd vanaf nummer drie -
september 1978 -  na een tegenvallende speurtocht naar subsidiënten - uitgegeven in de druk-
kerij van  Diemer. Van Twentse zijde werkte vooral  Ton Kolkman mee. Hij publiceerde ge-
dichten en korte verhalen en beschouwingen op vaak nogal heftige - en dus on-Twentse -
toon onder het pseudoniem ‘Nen söker’(een zoeker).  Uit de redactionele commentaren bleek
wel dat DP niet uitging van een stel geldmagnaten en dat financiële redenen het moeilijk
maakten om het blad regelmatig te laten verschijnen.1090 Het redactioneel commentaar onder
de titel ‘’t gef d’r weer een: bij n eerstn of ’n daerden?’ droeg niet voor niets de ondertitel
‘Nen langn weg.’1091

Het nieuwe blad werd dan ook niet bepaald met open armen ontvangen. Op bijeenkomsten
van de KTS werd wel geprobeerd het blad uit te venten. Door de vernieuwende inhoud en de
moderne gedichten, alsmede het soms experimentele karakter, kon het in ‘kreenkkringen’
echter op weinig bijval rekenen. Het zevende nummer verscheen dubbeldik in 1979. In dat-
zelfde jaar was Kolkman betrokken bij de oprichting van een nieuw  Drentstalig letterkundig
tijdschrift Roet, dat nogal satirisch begon en zich richtte op Drenthe en daar een soort genera-
tieconflict tussen de vernieuwingsgezinden en de nog in de neoromantische traditie voortwer-
kenden uitvocht. Deze strijd - “Met naoberpraot = OEZE VOLK en ut “Drents Genootskop”
wil de redaktie niks te maken hebben en dat laot ze dudelik marken ok” - opende de weg naar
vernieuwing in Drentse schrijverij.1092 In DP had Annie van Veen zich lovend over Roet uit-
gelaten, maar tevens bleek in haar artikel angst voor versnippering van krachten en concur-
rentie.1093 Het zal, mede omdat de redacties van beide bladen ten dele in dezelfde vijver visten,
wel niet te boud verondersteld zijn dat het verschijnen van Roet de ondergang van DP heeft
versneld; het dubbeldikke nummer was tevens het laatste dat verscheen.

                                                
1087 DMB, 1974, 95.
1088 DP 1974, 1.
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1090 Kolkman 1978, 69.
1091 Ibidem.
1092 Ibidem.
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Op 28 februari 1976 ontmoetten leden van de KTS en de Stellingerwarver Schrieversronte
elkaar op een dialectdag in Doetinchem. Ze kwamen tot de afspraak bij elkaar te komen in
een poging de krachten te bundelen voor de belangenbehartiging van de Nedersaksische
streektalen. Dat resulteerde in een vergadering te Hoogeveen op 29 mei 1976 waarbij verte-
genwoordigers van de KTS, de Stellingwarver Schrieversronte, de Gaellemuneger Taelkrink,
de Dialektkringe Achterhook/Liemers en De Pennevogel aanwezig waren.  Kolkman herin-
nerde in DP aan de inspirerende woorden van Rakers zo’n twee decennia eerder en was voor-
zichtig optimistisch omtrent de wil tot samenwerking en de nieuwe bloei die daaruit zou kun-
nen voortkomen. De start van de voorbereiding van een cultureel studiecentrum voor Noord-
west-Overijssel, in 1975 - later  de IJsselakademie die in 1978 haar werkzaamheden aanving -
sterkte hem in die opvatting. En “at dat kan, dan kan d’r toch wa meer?”1094  Op 28 augustus
1976 kwam er een vervolgvergadering. Het gezelschap was nu uitgebreid met vertegenwoor-
digers van de Dialektkringe Salland/Oost-Veluwe. Het leidde tot niets. De Stellingwervers
hielden de boot af toen het Verbond van Neersasse Dialektkringen hun voorstel verwierp om
te komen tot een verbond van regionale instellingen. Het Verbond van Neersasse Dialektkrin-
gen wilde  juist zo’n bedoeld verbond  zijn. De Stellingwerver Friezen hoefden dus maar aan
te schuiven. Dat nu weigerden ze, conservatisme en gebrek aan dynamiek vrezend. De wegen
kwamen voorlopig niet bij elkaar.  Kolkman verweet de Stellingwervers deze gang van zaken
in DP: “Stellingwarvers kiekt lewer naor Freeslaand as naor oons, en dat is jammer.”1095 Uit
de rubriek ‘Oosterse kontakten’ in het Stellingwerver tijdschrift De Ovend, waarin de Oost-
Nederlandse literatuur behandeld werd, bleek dat die conclusie wat te snel getrokken was.

8.1.4  KTS-Acties

Ter gelegenheid van het lustrum van de KTS, in 1980, werd in Saasveld onder het officiële
plaatsnaambord bij het begin en het einde van de bebouwde kom de Twentstalige naam ‘Soa-
sel’ gehangen. Nergens in het Nedersaksische taalgebied in ons land vindt men plaatsnaam-
aanduidingen in de eigen taal met een Nederlands bord erboven. In Friesland was dat al jaren
de gewoonste zaak van de wereld. Het gemeentebestuur in Weerselo echter waarschuwde
voor ‘Friese toestanden’. De burgemeester, de Limburger Schelberg, beweerde dat hij wel
voelde voor koestering van het Twents, maar dat het nu ook weer niet al te fanatiek moest
worden.1096 Dat was precies het argument dat Friezen die het met hun taal op zijn beloop wil-
den laten, ook altijd gebruikten. De borden mochten blijven hangen tot 1 maart 1981. Men
had gehoopt bij de Kreenk dat een flink aantal Twentstalige naamborden zouden worden ge-
plaatst in de diverse gemeenten. Het kwam er niet van. Naamsaanduidingen in de eigen taal
blijken voor sommigen het ijkmerk te zijn voor ‘Friese toestanden’. Wat die precies zijn
wordt er dan niet bij gezegd. Vaak gaat kritiek erop gepaard met honende opmerkingen over
paspoorten die men moet laten zien. Dezulken blijken het verschrikkelijk te vinden hun eigen
taal in het openbaar aan de weg te moeten lezen. Het verhaal rond het naambordje kreeg enige
jaren later een vervolg (zie p. 297).

Het tienjarig bestaan van de KTS werd in 1985 groots gevierd.  De jeugd werd er nadruk-
kelijk bij betrokken door Engelbertink. Schoolkinderen uit Rossum onthulden een zwerfkei
met de daarop aangebracht de tekst: ‘Wel Twente kan waardeern wil de sproake doarvan
leern’. De kei markeert de toegangspoort tot het bouwhuis van de havezathe het Everlo waar
de ‘Kreenk’ een decennium eerder was begonnen. De KTS verklaarde zich meer op de jeugd
te willen richten. Bij deze gelegenheid werden de verzamelde kinderen aangesproken in het
                                                
1094 Kolkman 1976, 99.
1095 Idem 1978, 70.
1096 TC 1-12-1980.
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Nederlands.1097 In de middag was er een oecumenische kerkdienst in ’t plat in de oude kerk te
Borne en later werd aan voorzitster Margreet Nijkamp-Hermelink het eerste exemplaar van
het jubileumboekje Kreenkkrömmel overhandigd.  De secretaris, Engelbertink, die zich kwaad
had gemaakt over het in het Nederlands toespreken van de schoolkinderen, de enige die de
tien jaar volmaakte in het bestuur, kreeg als blijk van waardering een cadeau aangeboden.
’s Avonds was er toneel in de streektaal. Onlangs alle gematigdheid, ook in het taalgebruik,
stond de KTS  soms onder kritiek van dialectminnaars die de vereniging te puristisch vonden.
Een aantal muzikanten dat regelmatig in een verbasterd Gelders/Twents optrad, verweet de
‘kreenk’ qua taal nog rond anno 1880 te leven.1098

Alweer naar het Friese voorbeeld (en dan met name dat van de verwante Stellingwarver
Schrieversronte) nam de KTS in 1988 het initiatief  tot het organiseren van een ‘Schoefkoarn-
dag’ (kruiwagendag) om het Twentse boek aan de man brengen in een huis-aan-huis-actie.
Een bepaald percentage van de opbrengst zou toevloeien aan de ‘Kreenk’. De Friezen hadden
er al jaren een groot succes mee. De actie zou gehouden worden in Tubbergen op 1 oktober.
De gemeente zegde alle medewerking toe en er werd grote ruchtbaarheid aan gegeven. De
‘Kreenk’ hoopte dat dit stukje regionale lectuurvoorziening via de kruiwagen zou uitgroeien
tot een jaarlijks weerkerende traditie.  Het bleef bij één keer. Hoewel Margreet  Hermelink
schreef: “n inzet en t enthousiasme van de schrievers en n opbrengst hebt oons oavertuugd,
da’w der in 1989 weer op oet mot trekn.”1099

Buiten de ‘Kreenk’ om startte TA bestuurslid en medewerker aan de onderwijswerkgroep
van de TA, Gerrit Kraa, uit Enter een cursus Twents in het educatief centrum ‘De Fakkel’ te
Rijssen. Het was tekenend voor de situatie waarin de KTS zich aan het einde van de jaren
tachtig bevond. Het leek erop dat de streektaalvereniging zijn élan wat verloren had. Margreet
Hermelink nam afscheid als voorzitter. In haar afscheidsstuk schreef ze onder andere: “In
tookumst zal n Kreenk meer maoite motn doon de Twentse sproak in ere te hoaldn.”1100 Ze
werd opgevolgd door Ben Loohuis, ambtenaar op de afdeling financiën van de gemeente
Hengelo. Deze vierde voorzitter van de KTS toonde zich voorzichtig optimistisch over de
toekomst van de streektaal. Met name met het verdwijnen van de binnengrenzen in het voor-
uitzicht. “Het ontstaan van een groot Europa zal in de toekomst zorgen voor een versterkte
hang naar kleinschaligheid.” Uiteindelijk verwachtte hij dat de streektalen daarvan zouden
profiteren.1101 Ondanks dit frisse en optimistische geluid werden steeds meer initiatieven op
het gebied van de streektaal buiten kreenkverband om opgezet. De KTS zelf begon blijkens
zijn notulen steeds meer de trekken van een gezelligheidsclub te vertonen.

8.1.5  Twente Akademie (TA)

We hebben het vaker kunnen zien in de geschiedenis van het Twentse regionalisme: nauwe-
lijks is de ene organisatie die opkomt voor het eigene verdwenen, of boette die aan kracht en
élan in, of de andere organisatie stond in de startblokken om de estafettestok over te nemen.
Ook in de jaren tachtig kon men zoiets waarnemen. Het belang van de KTS ebde weg, maar
tegelijkertijd kwam de TA nadrukkelijk in het vizier. De Stichting voor kennis van Stad en
Land van Twente, de officiële naam van de startcommissie voor de TA, had contacten ge-
zocht met al wie zich met de taal en eigen cultuur van het gewest bezig hield. Daartoe hoorde
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ook de Oudheidkamer Twenthe, die instemde met het initiatief van de startcommissie om te
komen tot de oprichting van een centrum voor de streekcultuur, in navolging van Friesland,
de IJsselstreek en de Achterhoek. Jordaan bleek als voorzitter van de OKT bereid de TA in
het Rijksmuseum Twente te huisvesten. Later moest hij daarvan afzien, omdat een toename
van streekactiviteiten “de rijksstatus van dit museum onder druk zou zetten.”1102

Toen de lokale organisaties meer activiteit vroegen van de OKT die vanouds hun werk over-
koepelde,  zag diezelfde OKT geen kans om de nieuwe taken aan te pakken. Toch leefde de
wens naar zo’n instelling sterk. De heemkundeclubs en de TA-commissie uit de KTS  gingen
toen zonder de oudheidkamer aan de slag. In kringen rond de oudheidkamer was men daar
niet zo content mee. De drijvende kracht achter de oprichting was Adriaan Buter die, na het
beëindigen van zijn werkkring bij de TC, tijd kreeg een lang gekoesterd ideaal waar te maken.
In die voorbereidingscommissie zat ook drs. Johan Schildkamp, oud-leraar Duits aan lyceum
De Grundel te Hengelo. Hij was getogen in de zuidelijke Achterhoek en zeer betrokken bij het
plaatselijke heemkundewerk.1103 Beide vutters bezochten het kersverse Staring Instituut te
Doetinchem en besloten daarna om samen, namens de nieuwe club een bureau te bemannen.
(Door de aarzelingen bij de OKT was de Achterhoek Twente voor geweest met het stichten
van een eigen akademie). Men kreeg daarbij steun van Margreet  Hermelink. Wederom een
initiatief van Buter. Opnieuw ook weer een dat dankzij het doorzetten van enige particulieren
gestalte kreeg. De oprichtingsakte passeerde op 6 september 1982. De eerste voorzitter werd
J.G. Buyvoets, oud burgemeester van Ambt-Delden. We kwamen hem reeds tegen als de eer-
ste directeur van de volkshogeschool en streekcentrum Het Witte Huis, in Borne (zie p. 144).
Vanuit dat Witte Huis startte de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Overijssel,
voorloopster van de Provinciale Bibliotheek Centrale Oost-Overijssel. Vice-voorzitter werd
H.A. te Riet, oud burgemeester van Diepenheim. Ook met deze vriend van de overleden Jan
Jans maakten we al kennis. Bewust was er voor bestuurders gekozen, niet alleen omdat zij
over de nodige contacten beschikten, maar vooral ook om hun bestuurlijke ervaring. Hoewel
Buyvoets later opmerkte dat hij “moest leren omgaan met het moeilijk te hanteren volk van
idealisten”.1104

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het bureau gevestigd zou worden in het gebouw
van de TC te Hengelo. Door goede contacten die men had met de Provinciale Bibliotheek,
vond het instituut een plaats onder het dak van de bibliotheekdienst te Borne.1105 De samen-
woning lag voor de hand: al sedert 1948 was de PBC-Oost bezig geweest met de opbouw van
een specifieke provinciale collectie. Aan die boekenverzameling werden andere media toege-
voegd. De PBCO-collectie omvatte op het moment dat de TA erbij inkwam, naast boeken,
tijdschriften, rapporten en brochures ook audiovisuele materialen als 16- en 8-mm films, dia-
series, geluidscassettes, grammofoonplaten, muziekcassettes, microfiches en videobanden.
Het bestuur van de PBC-Oost besloot in 1987 die Overijsselcollectie openbaar te maken. De
TA juichte dat toe en noemde het “een bevestiging van wat in de praktijk is gegroeid, mede
door de stimulansen van bezoekers aan de Twente Akademie”.

De dagelijkse leiding werd in handen gelegd van de sedert 1984 in Borne wonende Buter.
De oprichting van de TA is wel “zijn grootste triomf” genoemd.1106 Hij werd haar eerste di-
recteur. De TA werkte met een groeiend aantal vrijwilligers die hun taken verdeelden over de
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diverse aandachtsvelden zoals: volkskunde, natuur en milieu, textielhistorie, archeologie,
Twentse taal, heemkundeonderwijs, kledingonderzoek en de activiteiten ten behoeve van het
uitgeven van streekboeken en het bijhouden van een knipselarchief. Aanvankelijk had men
slechts één kamer ter beschikking, onder leiding van Buter ‘veroverde’ de TA steeds meer
ruimte in het bibliotheekgebouw. In een gemoedelijke sfeer en zonder financiële middelen
togen de enthousiastelingen aan het werk. De hoofdtaak van de TA was de streekcultuur be-
vorderen door het vergaren van documentatie en het geven van informatie. Buter noemde de
TA in huiselijke termen  wel een ‘grote kaartenbak’.  Over de werkzaamheden van het nieuwe
instituut merkte hij op:

‘Wij  willen openstaan voor iedereen die vragen heeft over Twente. Van oudsher wordt hier al veel gedaan aan
heemkunde. In de eerste plaats willen wij die bestaande maar verspreide kennis bundelen en beschikbaar maken
voor een breed publiek’. Ook Hermelink zag dat zo: ‘Wij willen een vergaarbak en katalysator voor de Twentse
kennis zijn ter versterking van de eigen identiteit van het Twentse gewest.’ 1107

Stad en Land (SL) werd  in 1984 het contactorgaan van de TA. Het vier maal per jaar ver-
schijnende blad was door de brede belangstellingssfeer van het TA een onmisbare bron van
kennis voor wie op het gebied van de streekcultuur op de hoogte wilde blijven. Buter schreef
er zijn beschouwingen in onder het pseudoniem Zwaleman, naar de boerderij in Lochuizen bij
Neede met die naam waarin hij van 1967 tot 1984 had gewoond. Het bescheiden instituut ont-
plooide een groot aantal werkzaamheden. Daarbij zaten ook activiteiten die men eerder van de
zijde van de KTS zou verwachten.

De onderwijswerkgroep van de TA had een videoband over de streektaal gemaakt, bedoeld
voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de brugklassen van het voortgezet onder-
wijs, ‘In ’t Twents vedan’ getiteld. Ze wilde daarmee, in de dialectmaand maart, (zie p. 261)
aandacht vragen voor “ons meest uitgesproken streekeigene: de Twentse taal”.1108 “Meest uit-
gesproken” zou men letterlijk kunnen nemen: volgens een onderzoek van Radio Oost sprak de
bevolking van Overijssel voor 80% dialect en werd dit door 96% verstaan. Bij de presentatie
op 25 maart 1987 in Rijssen was er een onverwacht aantal belangstellenden van de zijde van
gemeenten, het onderwijs, de onderwijsinspectie, heemkundige en historische kringen, dia-
lectverenigingen en bibliotheken. De voorzitter van de onderwijswerkgroep,  Engelbertink
(ex-KTS), bood het eerste exemplaar met begeleidende lesbrief aan voorzitter Roosink van de
Culturele Raad Rijssen aan. Bij die gelegenheid pleitte de voorzitter van de SONT, Marga
Kool, voor meer ruimte voor de streektaal, niet ten koste van het Nederlands, maar er naast.
Van de videoband werd een groot aantal verkocht. In 1988 werd hij tevens op proef gebruikt
bij het volwassenenonderwijs. Toen die proefneming slaagde werd de begeleidende lesbrief
ten  behoeve van de volwasseneneducatie herschreven in samenwerking met het Onderwijs
Advies Centrum te Almelo. De onderwijswerkgroep van de TA vergat ook de kleuters en de
peuters niet. Er werden 15 prentenboeken in het Twents vertaald, in samenwerking met leden
van de KTS, en op band ingesproken.1109

Na vijf jaar trad Buyvoets  in 1987 als voorzitter terug. Als punten van tevredenheid in het
bestuurlijke noemde hij dat het gelukt was de doelstellingen die vervat waren in de statuten
om te zetten in een krachtig georganiseerd bedrijf en het feit dat het gelukt was provinciale
subsidie te krijgen. Maar ondanks dat laatste kon  het instituut nog steeds over slechts be-
perkte financiële middelen beschikken. De scheidende voorzitter sprak de hoop uit dat de
Twentse gemeenten een steentje wilden bijdragen, zoals dat ook gebeurde in het gebied van
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de IJsselakademie. De nieuwe voorzitter werd mr. J. Drost, burgemeester van Stad Delden.
Hij was een nieuweling in de Twentse sfeer, maar hij ervoer zijn afkomst uit de Gelderse
Achterhoek als een voordeel om in Twente thuis te raken.1110

Er diende zich in deze jaren een probleem aan dat het voortbestaan van de TA bedreigde.
Van de zijde van het provinciaal bestuur werd een fusie afgedwongen tussen de twee Overijs-
selse bibliotheekcentrales.  Per 1-1-1989 diende er één Overijsselse Bibliotheek Dienst te
worden opgericht. De PBC en de OBD werden uitgenodigd besprekingen te voeren over één
OBD. Als dwangmaatregel zou per genoemde datum de subsidie aan de bibliotheekcentrales
worden ingehouden. Namens de PBC en de aangesloten bibliotheken werd een bezwaarschrift
ingediend door een juridisch adviesbureau.1111 Van de zijde van de TA werden de bezwaren
tegen zo’n fusie tijdens een zitting van de statencommissie kenbaar gemaakt. Ze vonden wei-
nig gehoor. Buter: “En dat mag toch wel merkwaardig heten, want hetzelfde provinciaal be-
stuur dat ons met een instandhoudingsubsidie heeft verblijd, is nu via zijn bibliotheekbeleid
bezig een paar poten onder onze stoel af te zagen.”1112

De TA organiseerde tentoonstellingen, soms eigener beweging, soms op verzoek, bij voor-
beeld ‘Gouden Twentekanalen’ in 1987 en ‘t Olde gebroek’ in datzelfde jaar. Vrijwilligers
hielden er een knipselarchief bij, eigenlijk de voortzetting van het knipselarchief van  Buter
die al meer dan veertig jaar alles wat betrekking had op de streekcultuur archiveerde. Men
probeerde alle edities van  de regionale bladen in handen te krijgen voor dat doel. Buter
merkte daarover op:  “Ons werk is voor een groot deel verzamelwerk. Alle kennis over
Twente in een vat gooien of beter: in een systeem onderbrengen, zodat niemand in de zee van
documentatie hoeft te verdrinken, maar exact antwoord kan krijgen op zijn vragen.”1113

In 1989 had er een ambtswisseling plaats. Na  zeven jaar directeurschap gaf  Buter het roer
over aan drs. Ben Thüss, leraar geschiedenis, uit Hengelo. Thüss had een brede belangstelling.
De streekcultuur viel er zeker ook onder. Hij was onder meer lid van de redactie van de Tex-
tielhistorische Bijdragen van de Stichting Textielgeschiedenis. Vanaf 1991 had hij zitting in
het algemeen bestuur van die stichting. Buter - in hetzelfde jaar naar de omgeving van Neede
teruggekeerd - bleef aan als eindredacteur van SL. Bij de jaarvergadering van het instituut
werd deze pionier voor al zijn werk onder andere met een bijzondere uitgave van SL in de
vorm van een klein liber amicorum vereerd.  In de toespraak die hij hield, ‘Regionalisme
voor en na 1992’, waarschuwde hij tegen een romantisch nostalgische verheerlijking van het
verleden en zette hij, vooruitblikkend op een Europa zonder grenzen, lijnen uit naar de toe-
komstige positie van de streekcultuur. “Het verleden”, zo sprak hij “is er voor ons niet om het
te verheerlijken, maar om er lering uit te trekken voor de toekomst. Ook het verleden van het
regionalisme zelf”.1114 Hij verwelkomde het boek van Frank Löwik, Om de taal van Twente
dat tien dagen later zou uitkomen en dat een onderdeel van het  regionalisme, namelijk de
taalbeweging beschreef. Hij noemde die studie baanbrekend, maar sprak tevens de hoop uit
dat het een pendant en aanvulling zou krijgen, opdat er een totaalbeeld van ‘Twente in bewe-
ging’ zou komen. Het werk dat u nu leest wil een antwoord zijn op die oproep. De presentatie
van Om de taal van Twente vond plaats tijdens de lezingencyclus van boekhandel Broekhuis
te Hengelo. Buter nam voor een  groot auditorium aan de hand van deze studie de Twentse
literatuur- geschiedenis door, al causerend, declamerend en zelfs zingend. De conclusie van
Löwiks werk was dat de voorstanders van het Twents te veel overlaten aan het toeval en de
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1114 Toespraak Buter, 5-10-1989.
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goodwill van een misschien niet onwillige, maar dan toch wel passieve meerderheid, die haar
kinderen Nederlandstalig opvoedde. Hij pleitte dan ook voor bezoldigde krachten om de acti-
viteiten ten behoeve van de streektaal werkelijk voortvarend aan te kunnen vatten.1115 Buter
stelde dat de kracht van het Twentse regionalisme nu juist hierin zat dat het van onderop
groeide. Beide visies hoeven elkaar overigens geenszins uit te sluiten. Om de taal van Twente
kwam uit als derde deel in de TA reeks. Eersteling in die reeks was De moderne vakbeweging
in Twente 1940-1945. Twents verzet tegen de nazificering van het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen van M.M. Timmerman en tweede in de rij was  B.H.A. te Lintelo’s Ketters
en papen in Twente. De Reformatie en de Katholieke herleving in Twente 1580-1640. Beide in
1988 uitgegeven.

8.1.6  Een nieuwe koers bij het Jaarboek Twente?

Bij het JBT, bindmiddel voor de regio dat bestond bij de gratie van de belangstelling voor
streekculturele zaken, begon zo omstreeks 1980 gemor te ontstaan over de koers. Was het
blad nog wel helemaal bij de tijd? Een niet nader genoemd deel van de redactie beantwoordde
deze vraag negatief. Deze jongere garde wenste onder meer een voorkaft in vierkleurendruk
voor het steeds meer verwende kooppubliek. De inhoud van het JBT zou geactualiseerd moe-
ten worden; het jaartal op de omslag (telkens van het jaar dat nog komen moest) zei helemaal
niets over de inhoud. Die inhoud was tijdloos en ademde vaak een nostalgische sfeer. Dit punt
van kritiek leek een echo van de verzuchting van Johan Gigengack uit 1964 (zie p. 229). Bo-
vendien zouden de bijdragen door professionals moeten worden samengesteld, niet door
goedwillende amateurs. Vooral dat laatste punt was tegen het zere been van  hoofdredacteur
Adriaan Buter die juist vond dat het een van de hoofdtaken van een dergelijk jaarboek was
amateurs-in-de-goede-zin-van-het-woord een podium te bieden. De journalist Jan Haverkate,
een van de criticasters in de redactie, kon zich niet langer met het redactionele beleid vereen-
zelvigen: hij stapte op.1116 Uiteindelijk werd een compromisresultaat bereikt. De redactie als
geheel  kwam tegemoet aan de wens naar meer actuele informatie. Een nieuwe rubriek ‘Kro-
niek’ behandelde voortaan de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar in de regio. Er
kwam bovendien een rubriek over nieuwe streekboeken. Het maken van foto’s werd reeds in
hoge mate overgelaten aan professionals. Veel verder ging het voorlopig niet. Daar was, zou
men kunnen concluderen uit de appreciatie van de streekgenoten, ook weinig aanleiding voor;
de oplage van 7000 per jaar bleek niet te groot; het aantal exemplaren dat werd verkocht in de
losse verkoop liep niet terug. Toch ging men er in 1985 toe over om de kleurenkaft in te voe-
ren onder druk van het bestuur van de Stichting Jaarboek Twente dat het lezersbestand wilde
verjongen en vernieuwen om de vergrijzing voor te zijn. Wie de jaargangen van 1985 tot nu
toe doorneemt kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de vernieuwing hoofdzakelijk toch
cosmetisch was. Het jaarboek, een boegbeeld van het regionalisme in Twente, biedt toch
voornamelijk (cultuur)historisch geïnteresseerden leeskost. Men mist erin te vaak de link naar
het heden.

8.1.7  SONT

Nu de activiteiten ten behoeve van de streektaal weer waren ondergebracht in de werkzaam-
heden van een vereniging, ontwikkelden zich weer geregelde interregionale contacten. De
KTS was toegetreden tot het Verbond van Neersasse Dialektkringen, zoals we reeds zagen.   
Met de stichting van de al genoemde SONT werkten alle Nedersaksische streekgewesten van
                                                
1115 Löwik 1989, 138.
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ons land, van Groningen tot en met de Achterhoek, weer samen. Het initiatief  tot krachten-
bundeling ging niet van Twente uit. Op 31 januari 1981 werd op de manifestatie van de
Stichting het Drentse Boek een eerste stap gezet daartoe gezet. De SONT werd opgericht, de
federatie van Streektaal Organisaties in het Nedersaksisch Taalgebied. De bekende Drentse
dichteres Marga Kool werd de voorzitter.

De organisatie stelde zich onder meer ten doel de  gemeenschappelijke belangen van de
streektaalbewegingen te behartigen en wilde podium zijn waarop ideeën en ervaringen kon-
den worden uitgewisseld. Een dertiental organisaties voegden zich onder de SONT-paraplu.
Het waren De IJsselakademie, het Grunneger Genootschop, het Drents Genootschap, de Stel-
lingwarver Schrieversronte, de Stichting Krödde, de Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe,
de Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem en Umgeving, de Vereniging Drentse
Schrieverskring, de Stichting het Grunneger Bouk, de Stichting Het Drentse Boek, de Dia-
lektkringe Achterhook en Liemers, de Kreenk vuur de Twentse Sproak en de Stichting Staring
Instituut. Naderhand kwamen er nog bij: Van Deinse Instituut, Gællemuniger Taelkrink,
Grunneger Schrieversverainen, Grunneger Toal, Stichting Johanna van Buren, Stichting Nu-
ver, Oeze Volk, Schrieversbond Oaveriessel en Tellerlikker b.v. Ter gelegenheid van de op-
richting werd in Dwingeloo op 14 en 15 september 1984 een grote streektaalmanifestatie ge-
houden die ruime aandacht kreeg in de pers. De opening werd verricht door de Commissaris
der koningin in Drenthe, Ir. A.P. Oele.  De openingshandeling bestond uit het inwerking stel-
len van een printer die de tekst produceerde van het later op die dag uit te geven ‘Manifest’.
Daarin verklaarden bovengenoemde organisaties dat zij: “het behoud van de streekcultuur
binnen een samenleving, het bevorderen van een positieve waardering van de bewoners voor
hun eigen identiteit als een voorwaarde voor het behoud (zagen) van de leefbaarheid en een
vergroting van het welzijnsgevoel voor de inwoners van Noord- en Oost Nederland.”1117

De gelijkwaardigheid van de moedertalen moest worden erkend. Pluriformiteit binnen een
samenleving diende als een positief goed te worden aanvaard en gewaardeerd te worden. In
deze zin sprak de commissaris der koningin zich uit: “Dat geeft kleur en fleur aan het leven in
het bijzonder aan de gemeenschappen buiten de grote stedelijke agglomeraties”. En deze po-
sitieve waardering zou de basis moeten worden van de landelijke en regionale cultuurpolitiek
en tot uiting moeten worden gebracht door alle betreffende overheden en instanties. Het
Tweede Kamerlid Albert Jan Evenhuis van de VVD ried de Federatie aan het overleg met ‘de
politiek’ te openen en een beroep te doen op de extra middelen die er bij het Rijk beschikbaar
waren voor culturele organisaties in de provincie. Hij herinnerde daarbij aan de erkenning die
het Drents kort daarvoor te beurt viel in de Raad van Europa. Dat zou, zo meende hij, ook
voor de andere Oost-Nederlandse streektalen gelden: “Het Drents en de andere streektalen
zijn gelijkwaardig aan het Fries. De Friezen hebben de bestuurlijk politieke kant van hun stre-
ven beter in de gaten gehad. Wat mij betreft mag dat veranderen.”1118  De regionale cultuur
zou, vanwege haar eigen waarde én vanwege haar drempelverlagende werking  naar de stan-
daardcultuur toe, gelijkwaardige aanspraken moeten kunnen maken op rijkssubsidies als het
Algemeen Nederlands en het Fries. Binnen verschillende sectoren als kerk, bestuur, maat-
schappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk en het onderwijs moest het gebruik van
de streektaal een prominentere plaats innemen. Het speelse element ontbrak niet. Op de twee-
de dag was er op de brink een bont programma  met aandacht voor verschillende elementen
van de volkscultuur. Er waren onder andere poppenkastspelers, voordragende schrijvers en

                                                
1117 Manifest 14 september 1984. Löwik 1989,127.
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in Nederland erkend. (Dat bleek een misverstand op het Drentse Provinciehuis: een en ander moest nog
onderzocht worden. Mededeling S. Reker).
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dichters, zangers, informatiestandjes, enzovoort. Er werd geprobeerd weg te breken uit de
sleur van de negentiende-eeuwse folklore.
De aandacht voor het spektakel van de zijde van de schrijvende pers, de radio en televisie was
groot. Na de aandachttrekkende presentatie werkte de SONT voornamelijk in stilte. In 1983
stelde ze ‘Maart Dialectmaand’ in. Zij benaderde zoveel mogelijk organisaties in het beoogde
gebied om gehoor te geven aan de oproep mee te doen aan dat fenomeen en dus ruim baan te
geven aan de streektaal in die maand. Provincies, gemeenten, kerken, verenigingen en organi-
saties werden daartoe aangeschreven. Allerlei acties en evenementen zouden in die maand
moeten plaats vinden, om met meer kracht te laten zien en horen dat er naast Nederlands en
Fries ook nog een andere, eigen taal bestond die het waard was om aandacht aan te besteden.
De aangesloten verenigingen werden eveneens opgeroepen om in deze maand extra rucht-
baarheid te geven aan de streektaal.

Aan het einde van 1986 trad de organisatie, ondertussen uitgegroeid tot een gebundelde
kracht van zestien streektaalorganisaties, die bij elkaar een directe achterban vertegenwoordi-
gen van ruim 15.000 leden en donateurs, naar buiten met een wenskaartenactie. Op die kaar-
ten, uitgezet door diverse organisaties en tijdschriften, eiste men een gelijkberechtiging van de
Noordoost-Nederlandse streektalen met het Nederlands en Fries. Die kaarten konden worden
gestuurd naar Tweede-Kamerleden of naar de minister van WVC. Als voorbeeld van een po-
sitieve houding ten opzichte van de streekcultuur en -taal haalde men een citaat aan van de
oud-bondskanselier van de bondsrepubliek Duitsland, Helmut Schmidt, afkomstig uit Ham-
burg: “Das Niederdeutsche ist ein Teil unserer Kultur mit eigenständiger Prosa und Poesie.
Schon aus diesem Grunde sollte es gepflegt werden. Vielleicht sollten wir nicht nur Nutur-
schutz, Denkmalspflege betreiben, sondern auch Sprachschutz.”1119

In februari/maart van dat jaar zou de Federatie aan de Tweede Kamer en het Ministerie van
WVC een actieprogramma aanbieden waarin haar wensen met betrekking tot de streektalen
verwoord stonden. Kernpunten daarin waren: aandacht voor de streektaal in het onderwijs,
gelijkberechtiging van de streektaalliteratuur ten opzichte van andere literaire uitgaven, aan-
dacht voor de streektaal binnen het bestuur, streektaal en -cultuur binnen de media en meer
geld voor de regionale omroepen. In een brief aan het Ministerie van WVC maakte de federa-
tie duidelijk het een grove discriminatie te achten dat streektaalliteratuur niet voor een leen-
vergoeding in aanmerking komt. Er werd op gewezen dat streektaal en -cultuur geen eigen
plaats hebben binnen het omroepbestel en dat daar bij invoering van het derde net verandering
in moet komen. Bovendien wees men erop dat bij de op stapel staande wet op de volwasse-
neneducatie bij de inheemse talen enkel het Nederlands en het Fries worden genoemd. Er was
opnieuw niet aan het Nedersaksisch gedacht.
Een verschil tussen  de interregionale samenwerking in de jaren vijftig en die van de jaren
tachtig is dat de laatste zich beperkte tot het Nederlandse gebied. In het aangrenzende Neder-
duitsland was men al verder met de zorg voor de eigen streektalen: er waren met enige regel-
maat radio- en tv-uitzendingen in het ‘platdüüts’. De nuchtere instelling van de SONT-
organisatie was ook een punt van verschil met de geëxalteerde twintig miljoenendroom van
Rakers cum suis. De SONT kwam op voor de streektaal “umdat ze dat belangriek viendt veur
de leefbaarheid van oens diel van oens laand”1120 En als derde punt van verschil kan genoemd
worden dat de SONT wijselijk geen uitspraak deed over een bepaalde spelling. Dit gezien de
kortzichtige en tegengestelde meningen die op dat punt heersten.

Met de grote manifestatie in Dwingeloo en de kaartenacties probeerde de SONT niet alleen
veel burgers te bereiken, maar ook de beleidsmakers nadrukkelijk aan te spreken, de overheid
                                                
1119 Tekst op het kaartje van de kaartenaktie van de SONT.
1120 Löwik 1989, 128.
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dus en de politiek. Politici werden uitgenodigd en ze lieten het niet afweten. Er kwamen ka-
merleden, commissarissen der koningin, burgemeesters, enzovoort. De SONT streefde ernaar
zaken te doen, dingen vast te leggen en plannen te maken. Veel meer dan in de jaren vijftig
had men daar oog voor. Het mocht, zoals voorzitster Marga  Kool het op bijeen komsten wel
eens uitdrukte, geen ‘liefdewerk old papier’ meer zijn. In de opsomming van verenigingen en
andere instellingen die lid waren van de SONT miste men de Twente Akademie.  Marga Kool
sprak in een radio-uitzending ‘regiotaal’ dat er van de 22 in aanmerking komende organisaties
maar één geen lid van de SONT was. Ze doelde daarmee op de TA. Het bestuur van de TA
had namelijk al in een vroeg stadium besloten zich buiten het strijdgewoel te houden wanneer
het ging om het Nedersaksisch in het algemeen. Men vreesde voor ‘Friese toestanden’.1121 De
TA steunde overigens de initiatieven van de SONT wel zoveel mogelijk, al was het maar
“door in ons blad alle aandacht aan streektaalzaken te geven”.

Een netelig probleem in het Nedersaksisch geheten gebied was en blééf voorlopig nog de
spelling. In de DMB hield  Jo Daan in een artikel getiteld ‘Een Sont, zes regio’s, zes spellin-
gen’ een pleidooi voor een uniforme ‘schriefwieze’: “Eén SONT, zes regio’s, één spelling
moet en kan de volgende stap zijn.”1122

8.1.8  De nieuwe Twentse Post en Het Twentse Leven

Door het verscheiden van Gigengack in 1976 was er ook een einde gekomen aan de TP. Het
laatste nummer was verschenen in januari 1975. Maar Gigengack had anderen geïnspireerd.
Gerard Vaanholt, Arend Heideman en Gé Peterink reanimeerden zijn tijdschrift in 1981 en
brachten daarmee de vroeg overleden schrijver/uitgever, naar eigen schrijven, een ‘postume
hulde’.1123  De nieuwe Twentse Post kreeg de ondertitel: Onafhankelijk maandblad met opinie
en informatie over Twente. De verbinding van streekeigen en moderne tijd werd op een voor
Twente vernieuwende manier gelegd. Zo toonde het blad werken van beeldende kunstenaars
uit de regio en ruimde het een plaats in voor de betere streektaaldichters. De toen nog aanko-
mende en veelbelovende cabaretier Herman Finkers uit Almelo publiceerde hierin voor de
eerste keer een (kolder)stuk in het Twents.1124  Toch viel het blijkbaar niet mee om ook voor
wat betreft de streektaal de verbinding streekeigen én eigentijds te leggen. Peterink gispte de
naar het verleden gerichte blik die veel ‘platschrievers’ nog altijd hadden. Op de door hem
zelf in een column opgeworpen vraag waarom er zo weinig streektaal in de media aan bod
kwam, antwoordde hij: “De modersproak is te conservatief. Völ te olderwets. De dialect-
schriewers bint d’n tweedn wealdoorlog noch nich veurbie. Zee loopt zeker zo’n joar of vea-
tig achter de tied an”.1125 Het ideaal van Gigengack werd wel nagevolgd met de nieuwe
Twentse Post, maar wat een verschil met het eerste nummer van zijn TLLS! Toén een catwalk
van knipmutsboerinnen en nu onder de bekwame handen van twee journalisten een waar ag-
giornamento van een dieperliggend en gedeeld ideaal.

Erg levensvatbaar bleek het vernieuwde tijdschrift niet; er verschenen slechts zeven num-
mers, zodat de eerste jaargang tevens de laatste was. Maar het streven, een soort voortzetting
van Gigengacks initiatief werd toch nog niet helemaal losgelaten. Vaanholt en Peterink
schoeiden  - “met een hoofd vol ideeën en een lege portemonnee” -  hun TP op een nieuwe
leest.1126 In april 1982 kwam het eerste nummer van het fris en modern ogende blad Het
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Twentse leven: tijdschrift met opinie en informatie voor en over Twente uit. De ondertitel was
bijna gelijk gebleven. Zoals de naam al aangaf was er veel aandacht voor streekeigen zaken.
Rein Heerink uit Oldenzaal had een vaste streektaalrubriek ‘Streektaal’ in Het Twentse Leven
die hij vulde met eigen poëzie en korte verhalen. Maar ook dit tijdschrift had geen heel lang
leven; er verschenen slechts twee jaargangen (1982 en 1983).

8.2  STREEKTAAL

8.2.1  Primaire literatuur: Gigengack - Hamhuis - Van de Velde - Mutter - Kraa -
Schönfeld Wichers - Vaanholt

Bij de start van de KTS in 1975 was Gigengack weer van de partij. Zijn afscheid in tijdschrift
en boek van het Twents bleek toch niet definitief. Bij een bezoek aan zijn huis, in de zomer
van 1974, deed uitgever Witkam hem het voorstel een boek samen te stellen over Twentse
spreekwoorden en gezegden. Witkam was ervan overtuigd, na het succes van het bundeltje
Boer’nwiesheid en boer’nsprekwiezn van Jans en Klaassen, dat er plaats moest zijn voor een
omvangrijker werk van deze aard. Hij dacht daarbij aan een reeks publicaties in de jaargangen
1966/67 van de TP, waarin veel uitdrukkingen en gezegden waren bijeengebracht. Bedoelde
publicaties bestonden uit materiaal dat aanvankelijk zou dienen voor een Twents woorden-
boek, samen te stellen door Vloedbeld Sr. en Gigengack. Het verzamelde materiaal bestond,
voor zover het ging om spreekwoorden en zegswijzen, grotendeels uit bijdragen van Bernink,
Bezoen, Dingeldein, Elderink, Everink, Klaassen en anderen en was vergaard uit dag-, week-
en maandbladen, kwartaalschriften, boeken en portefeuilles en omvatte voorts korte schetsen
van de hand van Vloedbeld. Voor Gigengack werd het verzoek van Witkam, dat op hem een
diepe indruk maakte, het begin van een “verwerkingsproces”.1127  In de bedenktijd die hij ge-
vraagd had kwamen hem de gebeurtenissen van 1961 weer voor de geest. In het achtste num-
mer van TP van 1974 gaf hij daarvan een schriftelijke neerslag in zijn ‘Herinneringen aan een
taalbeweging’.1128 Uiteindelijk toog hij aan het werk. Gigengack zag zich voor het probleem
geplaatst dat vele woorden en uitdrukkingen niet meer begrepen werden, omdat ze behoorden
bij de agrarische samenleving van voor de technische revolutie. Door de voortschrijdende
ontwikkelingen van de voorafgaande halve eeuw was het boerenleven zo veranderd, dat al-
leen de oudsten ten plattenlande de overgeleverde uitdrukkingen en gezegden nog konden
plaatsen in het verband waarin ze waren ontstaan en waaraan ze hun betekenis ontleenden.
Gigengack begon dus het boerenleven van weleer te beschrijven.  Hij slaagde erin de inten-
sieve arbeid in één jaar af te ronden. De werkzaamheden om het werk persklaar te krijgen
namen nog twee en een half jaar in beslag. De schrijver mocht het eindresultaat niet meer
aanschouwen. Hij werd slechts 43 jaar. Drie jaar na zijn overlijden kwam deel I uit van
Twentse woorden en gezegden. Daar moest het bij blijven. In een brief aan Everhard Jans
schreef Gigengack dat hij het als een mooie opgave zag “op te braan’n in deenst van ’t
Twènts regionalisme.”1129

                                                
1127 DMB 1974, 164.
1128 Gigengack 1974.
1127 Entjes schreef naar aanleiding van Gigengacks overlijden in de DMB 1976, 150: “Ik kan nu alleen nog

maar hopen, dat zijn laatste werk Gigengack in de moeilijke maanden van zijn fatale ziekte alle moge-
lijke kleine vreugden verschaft heeft, waar een mens in die omstandigheden naar uit kan kijken.” Het is
ons niet duidelijk waarop Entjes doelde. Navraag leerde ons dat Johan Gigengack plotseling gestorven
is (Brief Mevr. Gigengack-Kronenberg 7-3-2003: arch. Löwik). Waar de opmerking in de brief aan E.
Jans op doelt is dan ook niet duidelijk. Jans 1976, 1.
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H.A. (HENNIE) HAMHUIS (1927) uit Almelo schreef onder het pseudoniem Hennik van ’n
Scheenken gedichtjes over alledaagse zaken, pretentieloze werkjes die aansloegen in brede
kring. Misschien wel juist door die toon:

Vuurjoar

Dag wiefke, en peuntig veuroet,
dien liefke leef tuutje
dat steet mi-j wa an, broen snuutje
dien veutkes dien oog’n stróált ’t oet
goat zeutkes da’j vleenders i ’n boek hebt
duur ’t Meigrös vedan, en de zun in ’t heufd
dien böskes da’j alléén bint veur ’t kiek’n
 löskes …a’j dat meer geleuft!1130

Taalkundig zit dit versje merkwaardig in elkaar: ‘vuurjoar’ tegen ‘veuroet’ en ‘dien böskes’
en ‘dien oog’n’ tegen ‘da’j vleenders’ en ‘da’j alleen bint’. Het lijkt erop dat de dichter geen
keuze heeft kunnen maken tussen de uu-klank en eu-klank en de ‘doe’- en de ‘ie’-vorm.
De oplagen van zijn bundeltjes waren hoog. Van Oonze Volk (32 gedichtjes met even zovele
illustraties) dat in 1978 verscheen en Hèènig an (nog eens 32 gedichtjes) uit 1979, verschenen
er rond de 10.000 exemplaren. All’ns te hoope heette de derde bundel. Deze kwam uit bij uit-
geverij Van den Berg in 1987.
Hamhuis schreef tussen 1955 en 1960 ook Nederlandstalige liedjes (‘Kleine kokette Katinka’)
en enige hoorspelen. Het meeste daarvan is op muziek gezet door Joop Stokkermans en Ruud
Bos, en op de radio uitgezonden. De liedjes werden door bekende artiesten gezongen.1131

Rein Heerink, die we al eerder tegenkwamen, gaf in 1980 Bellen blazen uit. Het gaat hier om
een bundel met luchtige gedichtjes in het Twents en in het Nederlands.  In Het Twentse Leven
verzorgde hij de streektaalbijdrage, zoals we al lazen.

De timmermanszoon LAMBERTUS LEOPOLDUS GERHARDUS (BERT) MUTTER (1911-1983)
liet in de Twents Achterhoekse Reeks twee bundeltjes verschijnen met poëzie en korte ver-
halen, Wat sas as dös was kaans en ’t Krekkltrumke (1982). Ze werden goed ontvangen door
het lezend publiek. Bekendheid genoot Mutter in de regionale toneelwereld  waarvoor hij
jaarlijks streektaalrevues schreef zoals ‘Allo Jannao’. Hij was bovendien regisseur. Enige ge-
dichten van zijn hand werden omgewerkt tot liedjes.

GERRIT KRAA geboortig uit Rijssen (1939) en daar jarenlang als leraar Nederlands en
Frans werkzaam, is een echte tweetalige schrijver. Sinds het begin van de jaren tachtig  ver-
schenen - in het Nederlands -  van zijn hand jeugdboeken als De zoon van de zompschipper
(1982), De verte roept (1983), Als daar met moord en brand (1984), Als de boom niet bloeit
(1990) en Ruslandreiziger (1992) met een sterke streekhistorische inslag. Die historische be-
langstelling dankte hij mede aan zijn functie als secretaris van de hervormde kerkvoogdij,
waardoor hij veel in aanraking kwam met oude notulenboeken en jaarverslagen. In de kranten
kon men korte verhalen van hem lezen waarvoor hij de verhaalstof uit oude streekarchieven
putte of juist uit het moderne leven. Zijn vele Twentstalige werk verscheen in alle daarvoor
beschikbare tijdschriften van De Moespot tot en met De Nieje Tied  en het Jaarboek Twente.

JAN BEREND VAN DE VELDE (1924 Oosterwolde) is geboren uit Drentse ouders. Zijn va-
der, een rijksambtenaar werd in 1925 overgeplaatst naar Enschede. Jan Berend groeide op in
de wijk ’t Patmos. Na school- en andere opleidingen werd hij kantoorbediende, later verkoper,
in de grootmetaal. Hij begon omtrent 1979 in het Twents te schrijven. Zijn gedichten die hij

                                                
1130 JBT 1986, 41.
1131 Abels 1996, 46.
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met een ontwapenend hoekige allure wist voor te dragen verschenen gebundeld onder de titel
‘n Aander en iej in 1991. Ze werden in vele bladen, kranten en tijdschriften afgedrukt onder
het pseudoniem Ben Frey. Van de Veldes werk is compleet losgezongen van de dodelijke
omarming van taal en folklore. Eigentijdse thema’s zoals de teloorgang van de industrie te
Enschede - (‘De ballade van de piepn’) of  de dreigende fusie tussen Hengelo en Enschede  -
(‘De ballade van de Dubbelstad’) figureren in zijn werk naast het kolderieke ‘Breevn oonder
nummer…..’ Hij oogstte lof in de regionale kranten.

In Raejsbreewe oet de Kueklkoare verruimde Schönfeld Wichers de Twentse literatuur met
een voor haar nieuwe genre: het reisverhaal. De Raejsbreewe, uitgegeven in 1989, bevatten
verhalen over de reizen die de schrijver tussen 1951 en 1972 - alleen of met anderen - te voet,
op de fiets of in zijn merkwaardige voertuig maakte. Schönfelds ideeën over het echte zuivere
Twents, het Riessens, en zijn soms wat overdreven stellingnames, werden geen gemeengoed.
Zo oreerde hij: “Wie alleen maar op school geleerd beschaafd Nederlands kan praten, is een
onbeschaafd mens”.1132

De TC-journalist GERHARDUS BERNARDUS JOHANNES VAANHOLT (Lonneker, 1948)
pakte in 1983 de gewoonte van  Plegt weer op om elke dag op de voorpagina een Twentse
spreuk te zetten. Dat hield hij vol totdat de TC fuseerde met TUB, in 1995. Duizenden spreu-
ken kwamen op die manier op krantenpapier. Als vanzelf gingen ook steeds meer lezers zich
ermee bemoeien en ze begonnen spreuken en kernachtige gezegdes aan te reiken. Een dui-
zendtal van die kleine levenswijsheden werden op verzoek van lezers gebundeld en kwam in
1999 uit onder de titel En zo kleait wie verdan. De spreuken worden vaak hergebruikt op
bruiloften en partijen, als iemand Abraham of Sara ziet, rond kerst en oud en nieuw, op car-
navalswagens en zelfs bij  revues. Met het gedicht ‘Kruusraket’ leverde Vaanholt een streek-
taalbijdrage in de toentertijd actuele polemiek vóór of tegen de komst van deze geavanceerde
vernietigingswapens. Er bleek ook een stempel te bestaan - afgedrukt bij het gedicht - met
daarop een ‘boeskool-männeke’ dat een kruisraket weg trapt. Rondom dat tafereel stond de
fraaie tekst ‘genog gelul, vot met ’t spul’.1133

8.2.2  Secundaire literatuur: Dijkhuis - Schönfeld Wichers - Hottenhuis - Löwik

Voor de secundaire literatuur was het van belang dat in 1979 het monnikenwerk van oud-
schoolhoofd GERHARDUS JOHANNES HENRICUS DIJKHUIS (1887-1983), verricht voor de ver-
vaardiging van een soort woordenboek, werd beloond. Op tachtigjarige leeftijd was hij eraan
begonnen en in het late najaar van zijn leven - de samensteller was 92 - kwam Twents in
woord en gebruik uit. Het was een  lijvige pil, meer dan duizend bladzijden. Ruim 24.000
woorden en uitdrukkingen zijn erin verzameld, voornamelijk geput uit de Twentse literatuur.
Hij maakte gebruik van het werk van 51 schrijvers. De woorden en uitdrukkingen werden
voorzien van een citaat.  In het boek komen echter nogal wat doublures voor.1134 Entjes merkte
in zijn woord vooraf op dat Dijkhuis had afgezien van een nauwkeurige afweging en vergelij-
king van de taalgeografische tegenstellingen en overeenkomsten betreffende uit-spraak,
woordvorm en woordgebruik. Hij noemde dat een uitvloeisel van de door Dijkhuis gevolgde
wijze van werken. Door financiële hulp van diverse instellingen kon de prijs laag worden ge-
houden. De vraag bleek overweldigend. Een tweede druk bleek in 1981 nodig, een derde

                                                
1132 Schönfeld Wichers in ‘Ten Geleide’ van Ballot 1968, 14. Deze stelling is nog eens geponeerd in Schön-

feld Wichers 1979, dl. I, 2.
1133 Een ‘boeskoolmänneke’ is een mannetje dat een witte kool (buiskool) vast houdt. Eigenlijk is een

‘boeskoolmänneke’ een beelddrager van Oldenzaal. Men vindt er een  bronzen beeld van in het centrum
van Oldenzaal, de ‘boeskoolstad’. Het Twentse Leven 1983, nr. 14, 5.

1134 Daar heeft bijvoorbeeld G. van der Vliet op gewezen: DNT 1997, 253-256.



266

(aangevulde) zo’n tien jaren later. De heruitgaven werden aangevuld met ‘Wat niet in Dijk-
huis staat’, de rubriek van  Hottenhuis in de TC (zie hieronder). Toch had Dijkhuis’ naslag-
werk één groot nadeel. De niet-Twentstalige kon er weinig  mee beginnen. Dijkhuis’ dikke
turf werkte namelijk slechts één kant op: van het Twents naar het Nederlands. Voor het sti-
muleren van actief Twents taalgebruik kon het dus  beperkte waarde hebben.

Van meer belang was daarom het werk van de non-conformist Schönfeld Wichers die nog
steeds in zijn blokhut woonde in het Rijssense veld. Hij  had sinds zijn laatste woordenboekje
van het Rijssens zijn eigenzinnige leven voortgezet. Steeds lette hij ook op de belangen van
de streektaal. Nauwkeurig noteerde hij duizenden woorden en uitdrukkingen. Natuurlijk
kwam voor hem maar één spelling in aanmerking om gebruikt te worden: de fonologische van
hemzelf. Een schrijfwijze die zich aanpaste aan de Nederlandse wees hij nog altijd af en blééf
hij afwijzen: “Wat goat  needrlaansachteg speln. Dat is de richste weg um van ne prachtege
mooie sproake n sproakgebrek van ’ t neederlaans te maakn.”1135 In 1979 kwam zijn grote
woordenboek Nederlands-Twents uit en in 1983 de pendant Twents-Nederlands. De uitgave
werd mede mogelijk gemaakt door de door hemzelf opgerichte Stichting voor de Oud-
Twentse volkstaal en de stichting Oudheidkamer Riessen, waarvan hij tot de eerste bestuurs-
leden behoorde. De woordenboeken van Schönfeld Wichers, de eerste volwaardige Twentse
woordenboeken, boden méér dan men van een dictionaire mocht verwachten. Er stonden ook
reisverhalen in, gedichten en vertellingen, fabels van La Fontaine en leugenverhalen van de
baron van Münchhausen. Dijkhuis en Schönfeld Wichers was het niet louter te doen om de
Twentse taal toegankelijker te maken voor buitenstaanders. Het ging hen er nadrukkelijk ook
om het Twentse taalregionalisme een steun in de rug te geven en het gebruik van het Twents
te bevorderen. Schönfeld beschrijft onder de veelzeggende titel ‘Het talenslagveld’ in grote
trekken de druk  van het algemene Nederlands waaronder het plat gestaan heeft en nog steeds
staat. Zijn betoog eindigt met een oproep om de handen uit de mouwen te steken: “Zo ligt de
‘eengne tweantse moodrsproake’ nu als een zwaargewonde op het talenslagveld na het duel
met het Nederlands. Aan ons de taak haar “weer ‘in de beene te kriengn’” (op te richten).1136

Het werk aan de woordenboeken was echter niet af. Telkens bleek dat er woorden of uit-
drukkingen niet waren opgenomen. In december 1986 opende de Neerlandicus  DRS.
ANDREAS LAURENTIUS (ANDRÉ) HOTTENHUIS, geboren in Saasveld in 1936 en woonachtig
in Zenderen, in de TC de rubriek ‘Wat nog niet in Dijkhuis staat’. De rubriek dankte zijn ont-
staan aan de wens van de KTS om wat vaker stukken in de streektaal in de krant te zien en het
voornemen van de TC om op de opleving van het Twents in te haken. Het ging hier om woor-
den en uitdrukkingen die niet in het dikke woordenboek stonden. Hottenhuis wilde daarmee
niet op tekortkomingen in het werk van Dijkhuis te wijzen. Hij zette, conform de wens van de
oud-onderwijzer die hem er persoonlijk op aansprak, de speurtocht naar nog niet opgetekend
idioom voort om dit zoveel als het maar mogelijk was schriftelijk vast te leggen.1137 De auteur
probeert in zijn rubriek  telkens een evenwicht te vinden tussen een populaire beschrijving en
een wetenschappelijke benadering, want het gaat hem erom dat de gemiddelde Twentenaar de
rubriek zal blijven lezen. Daarin slaagt hij. ‘Wat nog niet in Dijkhuis staat’ is populair en
roept, net als dat bij de ‘regiobrievenbus’ van Buursink het geval was, veel reacties op. Week
in week uit reikt men Hottenhuis suggesties aan met het verzoek deze te behandelen. Soms
wordt hem een enkel woord toegestuurd, soms krijgt hij complete woordenlijsten, af en toe
schriften vol woorden, een  enkele keer zelfs een multomap met meer dan 300 beschreven
vellen.1138

                                                
1135 Schönfeld Wichers 1985, 74.
1136 Idem 1979, 10.
1137 TC/TUB 13-6-2001.
1138 TC/TUB 9-2-2000.
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Over het schriftelijk gebruik van het Twents ging het boek van DRS. FRANCISCUS
GERHARDUS HIERONYMUS LÖWIK (1956). Van deze oud-Almeloër, die sinds 1975 in Leeu-
warden woont, verscheen in 1989 Om de taal van Twente, dat “de eerste literatuurgeschiede-
nis van het Twents” genoemd werd en als zodanig is aangeprezen.1139 Het werk handelt over
het schriftelijk gebruik van de streektaal, vanaf de tijd van de romantiek tot medio jaren tach-
tig van de twintigste eeuw. Alle personen die ook maar enigszins een rol speelden worden
erin genoemd. Het bevat fragmentjes van het werk van de bekendste schrijvers en voorts staan
alle pogingen van streektaalorganisaties ter bevordering van het dialect er kort in beschreven
en geeft het een - zeer summiere - vergelijking met taalverwante Nedersaksische gewesten in
ons land. Bovendien wil het uitleggen welke gevoeligheden waarover in de  KTS telkens
werd gefluisterd, maar waar de niet-insider maar geen hoogte van kon krijgen, er in het verle-
den waren geweest. Deze studie diende als vingeroefening voor dit proefschrift. De omissies -
onder andere het missen van De Pennevogel - worden hierbij en passant goed gemaakt.

8.2.3  Om de taal
8.2.3.1  Radio en streektaal

Na de onvriendelijkheden in krantenberichten, over en weer gedebiteerd tussen de RONO
enerzijds en Engelbertink en Jans (zie p. 235) anderzijds, werd de laatsten in 1975 aangebo-
den medewerker te worden van de omroep. Engelbertink daarover:

En doo gebuurn t woonder, dat Everhard Jans en ik as medewerkers bie de RONO kwamn. Van Alex Jan van de
Worp kreag ik oetleg, woo a’j de NAGRA, nen bandrecorder, mosn bedeann. Ik nam den met noar n bepoald
persoon, ik ler t gesprek vast en in hoes kon ik t monteern tot 9 minuutn zendtied en dan wör t gousndaagso-
avnds oetzundn.1140

Engelbertinks eerste uitzending volgde in april 1976. Zijn bijdragen gingen door tot juni
1978. Een flink aantal personen, dat al of niet over, maar altijd in de streektaal sprak, werd
opgezocht. Door een reorganisatie, al aangekondigd in 1976, waarbij Overijssel moest worden
geïntegreerd in Oost-Nederland, verdwenen verschillende freelance plaatsen, waaronder die
van Engelbertink.1141 De omroep wenste geen speciale streektaalprogramma’s meer, maar als
geïnterviewden van het dialect gebruik wensten te maken, was daar, zo heette het, geen be-
zwaar tegen. Daar kwam natuurlijk, gezien de houding waarmee de streektaal altijd bejegend
werd door alles wat maar enigszins rook naar ‘officieel, status’, e.d. - en daar viel nadrukke-
lijk ook de radio onder - niets van terecht. In 1978 werd de RONO in drieën gedeeld: Radio
Noord, Omrop Friesland en Radio Oost. Oost had door de week uitzendingen van 17.00 tot
18.15 uur en zondags van 17.00 tot 18.00 uur. In totaal ging het hierbij om acht en een half
uur zendtijd per week, verzorgd door 15 medewerkers. Engelbertink pleitte in gesprekken met
Ben Janssen, de programmaleider, voor  een vaste plaats voor de streektaal op de regionale
zender.1142 Die gesprekken boden een opening. Bij de omroep wilde men wel wat doen voor
de streektaal, hoewel de officiële lijn, zo bleek op de jaarlijkse  dialectdag van oktober 1979,
georganiseerd door het verbond van Neersasse Dialektkringen, niet gewijzigd werd. ‘Streek-
taal en media’ was het onderwerp van de dialectdag die dat jaar in Winterswijk gehouden
werd. Buter sprak over de verhouding streektaal en krant. Hij was van mening dat een krant,
net als de mensen, tweetalig rijker was. Als voorbeeld van die rijkdom, noemde hij Tirol,
                                                
1139 Entjes 1990, 94.
1140 Engelbertink Kroniek, 9.1352.
1141 Brief B. Janssen aan Engelbertink, 24-2-1978.
1142 Samen met Ferdinand Broekhuis uit Boekelo bezocht hij Janssen op 8 juni, 20 oktober, 10 december

1978. Er volgde tenslotte nog een gesprek in februari 1979.
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waar de mensen Duits en Italiaans spraken. Buter pleitte voor een groot onderzoek naar
‘kraant en dialect’. Hij wilde weten welke kranten stukken in het plat opnamen en hoe vaak,
hoe dat gewaardeerd werd, wat voor soort mensen die stukken lazen, enzovoort. Alles bijeen
genomen had hij de indruk dat de kranten en de radio meer gebruik konden maken van de
streektaal. Janssen van Radio Oost liet weten niets te voelen voor de suggestie, omdat de
streektalen van plaats tot plaats verschilden en het Nederlands overal verstaan werd. Hij vroeg
zich bovendien af of Oost-Nederland wel beschikte over goede tekstschrijvers.

Een heel ander geluid kwam van Dr. Jochen Schütt, medewerker van Radio Bremen. Hij
ging er prat op dat zijn Heimatfunk de zender was met de meeste uitzendingen in het plat. Die
traditie dateerde daar al uit de jaren twintig, toen men toneelstukken als hoorspelen uitzond.
In de nazi-jaren werd dat minder, omdat de fascisten het genre hoorspel te individualistisch
vonden. Dat paste niet in het totalitaire staatsidee. Einde jaren zeventig beschikte Radio Bre-
men over een vijftigtal schrijvers die geregeld stukken leverden, al werd er, wegens  tijdge-
brek soms ook wel eens een stuk vertaald. Elke maandagavond zond Radio Bremen een hoor-
spel uit en uit onderzoek was gebleken dat die uitzendingen goed beluisterd werden.1143 De
oosterburen gebruikten sinds kort het plat ook voor nieuwsuitzendingen. Daarvoor bestond
aanvankelijk enige huiver, omdat men vreesde dat velen een humoristische sfeer verwachtten
als het om de streektaal ging. Die vrees was, zo bleek uit de schriftelijke reacties, ongegrond.
Een vertegenwoordiger van Radio Oost kreeg tijdens de vervolg discussie “oongenaodig ôp ’t
jak”, volgens een verslag in de Moespot.1144 Hetzelfde verslag werd ook afgedrukt in De Pen-
nevogel.1145  Hij bevond zich in een moeilijk parket, want, zo vroeg men hem “woarum kan
Radio Oost nich wat Radio Noord en Radio Zuud wà könt?” Tijdens de discussie, die een
felle toon kreeg, werd Janssen geconfronteerd met een hele reeks inconsequenties, waaruit,
volgens Kolkman in DP “alleen meer de minachting dee Radio Oost hef vuur ’n nich te oon-
derschatn deel van zien publiek” bleek.1146 Maar voorlopig veranderde de houding van de
oostelijke omroep ten aanzien van de streekcultuur niet. Na de reorganisatie was Henk Lich-
tenveld hoofd van de omroep geworden. In januari 1981 vertrok hij, niet betreurd door de
regionalisten. Bij zijn vertrek was hij openhartig: “Wij hebben het dialect, toen ik hier kwam
rigoureus aan de kant gezet, omdat het niet paste in die nieuwe structuur en omdat we zo
gauw geen alternatief hadden.” Wel beloofde hij: “Wij willen het dialect zo langzamerhand
graag weer inpassen maar hoe, dat weten we tot op de dag van vandaag nog niet. Ideeën zijn
er genoeg geweest. Ze hebben het niet gehaald. Maar zo gauw we een kwalitatief goed idee
hebben, zullen we dat zeker gebruiken.”1147  Engelbertink tekende in zijn autobiografie aan:
“Zoavölste moal dat Lichtenveld bloos wat belowd, mer hee is vot en krig n kruus noa. He hef
der nog 3 joar te lang zetn.”1148

In 1981 was er geen contact tussen de KTS en Radio Oost. De nieuwe programmaleider
Marinus Potman stelde zich op het standpunt dat Radio Oost een zo groot gebied bestreek met
verschillende dialecten dat ze om redenen van de verstaanbaarheid met de streektalen niets
konden  aanvangen. Geen nieuws dus. Bij mogelijke zendtijduitbreiding zou er een cultureel
uurtje in kunnen zitten, maar toestanden uit de oude RONO-tijd wilde hij niet terug. “Dat was
te veel folklore en oubollig.”1149 De jaren erop waren er nog wat gesprekken tussen omroep-
vertegenwoordigers en regionalisten, maar veel vaart zat er in deze zaak niet. Everhard Jans

                                                
1143 Kroniek Engelbertink, 9.1352. (in arch. Engelbertink).
1144 MOE 1979, nr. 4, 5-7.
1145 DP 1979, nr. 6, 27.
1146 Kolkman 1979, 25-29.
1147 Kroniek Engelbertink, 9.1356.
1148 Ibidem.
1149 Kroniek Engelbertink, 9.1357.
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duurde het allemaal te lang. Hij zette begin 1984 een handtekeningenactie op touw, waar ver-
volgens niets meer van gehoord is.1150 Ondertussen verschoof het initiatief naar de TA. Uit die
kring werd een plan gelanceerd om samen met Radio Oost te werken aan een cultureel pro-
gramma. TA en KTS-lid Herman Huiskes stelde een commissie voor waarin zitting zou heb-
ben de TA, Radio Oost, heemkundige verenigingen, culturele verenigingen en de KTS, om zo
te komen tot een periodiek cultureel programma op een vaste tijd. Jan Bouwhuis nam contact
op met Wilmink en Finkers om een serie hoorspelen te maken met de titel ‘Sint Jozefstroat’.
Dat alles zou zijn beslag moeten krijgen na de aangekondigde zendersplitsing van Gelderland
en Overijssel. Die splitsing van Oost in Radio Overijssel en Radio Gelderland zou op 1 mei
1985 worden voltrokken (uiteindelijk vond die  pas plaats op 1 juli 1986). De zenders zouden
een eigen frequentie hebben en onafhankelijk worden van Hilversum 3. Daarmee kwamen ze
ook los van de NOS en werden ze zelfstandig. Het aantal zenduren en het personeelsbestand
werd uitgebreid. Engelbertink zag de grote waarde van de radio voor het aanleren van de
streektaal:

De NDR […] hef teund, dat ze in Noord-Duutslaand t dialekt an de kinder wilt onderwiezn boetn schoolver-
baand um. Misschien möt wie doar ok wa met gangs, at de olders gen dialekt meer leert an de kinder en at de
schoolmeasters en schoolbestuurn t ok nich wilt hebn in schooltied, schoonwal t duur de regering wa is toostoan.
1151

In 1986 kende de Verbondsmiddag (van het Verbond van Neersasse Dialektkringen) het the-
ma ‘Media en dialect’. Potman stelde: “Bij de regionale omroep zou men ook wel meer willen
doen aan de streektaal, maar het geld ervoor ontbreekt. Terwijl Hilversum voor een uur radio
fl1800,- mag uitgeven, krijgt de regionale omroep fl 700,-.” Maar dat kon toch de reden niet
zijn dat er zo weinig streektaal zat in het oostelijk radiobedrijf. Henk ten Oever van Radio
Noord meldde immers op diezelfde bijeenkomst de veel ruimere streektaalactiviteiten van zijn
omroep. Daar werden zelfs cursussen Gronings en Drents gegeven. Van Verbondszijde wees
men op het belang van een dialectcursus, “al is ‘t mar veur 5 minuten in de wèke.”1152

Engelbertink schreef in zijn kroniek: “wat radio Oweriessel anbelangt he’w nog heel völ te
wuinschen”.1153 Mondjesmaat dus, de aandacht voor de streektaal. Potman vond de streektaal
voor het nieuws niet geschikt, omdat dat voor een ieder verstaanbaar diende te zijn. Hij ging
hierbij dus van de onbewezen stelling uit dat een flink deel van de luisteraars de diverse
Overijsselse dialectvarianten zelfs passief niet machtig was.1154 Het Noorden was ruimhartiger
en wie over de grens keek, - luisterde - merkte de schraalheid van het streektaalklimaat van
Radio Oost.1155 Vanaf oktober 1987 zond Radio Oost 24 uur per week uit. Een half uur daar-
van was voor de streektaal gereserveerd. Dat kwam  neer op een kwartier voor Gelderland en
Overijssel elk. Aan het einde van datzelfde jaar toonde een enquête aan dat van alle wensen

                                                
1150 Ibidem.
1151 Ibidem 9.1358.
1152 MOE 1986, nr. 130, 8.
1153 Kroniek Engelbertink, 9.1358.
1154 MOE 1986, nr. 130, 7.
1155 Periode mei-augustus 1986 Radio Bremen: elke maandagavond een hoorspel, elke zondag Nederduitse

kroniek van 15.05 tot 15.30 en daarna tot 16.00 de “platduutsche beukerschop” elke dag in de week, be-
halve zondags, van vijf tot acht uur “Hör mal ’n  beten to” en op dezelfde dagen van vijf over zes tot
tien over zes en van vijf voor negen tot negen uur “platduutsche morgnanspraokn”. Vrijdags van vijf
over zeven tot acht uur ’s avonds “Bi uns too huus”, zaterdags van kwart over acht tot tien uur “Heimat-
funk am Wochenende”, met  o.a. Platduutsche platen. Donderdags van half acht tot acht uur ’s  avonds
“Heimaterkundung” , bijdrage tot  het Europese regionalisme en tot de noordduitse regionale geschie-
denis. Dat programma wisselde om de week met plat in boek en plaat. Dinsdags en vrijdags was er dan
nieuws in de streektaal van tien uur tot kwart over tien ’s morgens. Kroniek Engelbertink 9.1358.
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van de luisteraars “meer dialect” met 26% het hoogste scoorde. De vraag was er dus wel, zou
men daaruit moeten concluderen. Maar er werd niets mee gedaan. Een jaar later, aan het einde
van 1988 was Radio Overijssel geheel onafhankelijk. Potman gaf, sprekend over het Fries,
zijn volgende negatieve kijk op de streektalen: “Jaren geleden was er in Friesland een pro-
grammamaker van Welsh-Television op bezoek. Die waarschuwde de Friezen al dat het ma-
ken van televisieprogramma’s in het Fries op zich best te verdedigen valt, maar dat de kijker
op den duur naar de kwaliteit kijkt en dat vergelijkt met de Hilversumse omroepen”.1156 Met
die opmerking ging hij er impliciet van uit dat de provincie of het gewest de mogelijkheid niet
in huis had kwalitatief goede programma’s uit te zenden. De geschiedenis van de Friese om-
roep en de uitzendingen van de Friese radio en tv hebben hem sedertdien wel héél royaal in
het ongelijk gesteld.

8.2.3.2  Onderzoek

Er werd in deze tijd meer onderzoek gedaan naar de houding van de Tukkers ten opzichte van
hun taal. Een rooskleurig beeld gaf dat niet. Drs. H.F.G. Roncken en drs. D.D.F. Roncken-
Wieffer onderzochten de attitude van brugklassers in Hengelo en Landgraaf (Limburg) ten
opzichte van hun streektaal. Dit gebeurde in het kader van een uitgebreidere studie voor de
Universiteit van Amsterdam. Ze ondervroegen zes brugklassen aan het Twickelcollege te
Hengelo. De onderzoekers studeerden Duits en hadden als bijvak dialectologie. Daarbij kwa-
men voornamelijk de aard en de geschiedenis van dialecten, maar ook onderzoeken naar het
gebruik ervan aan de orde. Nieuwsgierig gemaakt wilden ze vastleggen hoe het met het
streektaalgebruik in hun respectievelijke geboorteplaatsen stond.1157 De enquête, gehouden in
samenwerking met het Meertens Instituut, had tot doel te registreren hoeveel dialect in de
betreffende plaatsen werd gesproken door twee generaties (de scholieren en hun ouders) en
hoe de kinderen over het dialect oordeelden. De vragen spitsten zich toe op: Wat spreken de
ouders met elkaar? Wat spreken de vaders en moeders tegen het kind? Hoe is de verdeling
over de diverse sociale lagen? Wat spreken de jongens en meisjes in verschillende situaties?
Het onderzoek toonde aan dat het Twents in Hengelo er veel slechter voor stond dan het Lim-
burgs in Landgraaf. In Hengelo spraken de ouders gemiddeld voor 37% Twents met elkaar.
Het meest kwam dat voor in de sociale benedenlaag: 53,3%; in de onderste middenlaag was
het percentage 42 %, in de bovenste middenlaag 23,7% en in de bovenlaag 0%. Waarbij aan-
getekend diende te worden dat de respons uit die bovenste laag uitermate gering was. Gemid-
deld sprak van de ouders 14,8% Twents met hun kinderen, vaders  meer dan moeders. Ver-
deeld naar de sociale lagen: benedenlaag 20%, onderste middenlaag 22%, bovenste midden-
laag 2% en bovenste laag 0%. Van de kinderen sprak in de informele contacten gemiddeld
16,1% dialect met elkaar. In de formele situaties deed 1,3% dat.

Representatief voor de gehele regio mochten deze cijfers niet heten. Nederlands is een pas-
se-partout in deze pluriforme stad waar van oudsher vele goedgeschoolde niet-Twentenaren
zijn komen wonen. Aanpassing aan een algemeen Nederlands sprekende hogere laag kwam
veel voor. Dikwijls werden ook betere toekomstmogelijkheden en beroepsmogelijkheden ge-
zien met het Nederlands. Bovendien bestonden bij velen negatieve gevoelens over de status
van de streektaal. Dat laatste kwam ook uit het onderzoek naar voren. De kinderen beoordeel-
den in 23,1% van de gevallen het Twents ongunstiger dan het Nederlands. Hun ervaringen:

                                                
1156 Kroniek Engelbertink, 9.1358.
1157 Dorothy Roncken-Wieffer kwam uit Hengelo, Huub Roncken uit Landgraaf in Limburg,waar hij onder

meer al  enkele jaren schreef voor de het Limburgse dialecttijdschrift Veldeke. “Je hoort allerlei kreten
over hoe goed  of juist hoe slecht het  wel niet met de dialecten gaat, echter waarop die kreten gebaseerd
zijn is vaak niet  duidelijk”, motiveerden beiden hun onderzoek. TC  13-8-1988
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over het algemeen werd het Twents boeiender, gezelliger en normaler gevonden en het Ne-
derlands beschaafder, mooier, prettiger om te spreken, belangrijker, bruikbaarder en meer bij
de tijd. De algehele conclusie van dit onderzoek luidde dat er in kwantitatieve zin in Hengelo
geen  bloeiend dialectgebruik meer bestond. Al was er geen direct gevaar dat het Hengelo’s
dialect zou verdwijnen, toch zag de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. Het spreken van
het Twents was sinds de vorige generatie - die zelf niet zo veel dialect meer sprak - merkbaar
achteruitgelopen. Bovendien beoordeelde de hier geënquêteerde groep het Twents nogal erg
negatief.1158

Het was niet het enige onderzoek naar de stand van zaken omtrent de streektaal die gehou-
den werd. Buiten Twente werd eveneens onderzoek verricht. De resultaten daarvan versterken
de  bovenstaande conclusie. De grote lijn is - door welke oorzaak dan ook - achteruitgang. Jan
Bouwhuis uit Hellendoorn onderzocht voor zijn proefschrift over Johanna van Buren in deze
jaren onder meer het kwantitatieve dialectgebruik in zijn geboortedorp en zijn onmiddellijke
omgeving. Hij constateerde  dat de belangstelling voor, wat hij noemde ‘het streekgebeuren’
duidelijk toe nam. In tegenspraak daarmee bestond in de kring van streektaalliefhebbers, naar
zijn zeggen, de idee dat het dialectgebruik sterk afnam. Bouwhuis zette via de scholen  een
onderzoek op waarbij ook de ouders van de leerlingen en hun grootouders werden onder-
vraagd over dit punt. Door het onderzoek kreeg hij een representatief beeld van het streek-
taalgebruik van de twintig- tot tachtigjarigen in en rond Hellendoorn. Zijn conclusie luidde
dat dit met de leeftijd van de ondervraagden inderdaad afnam. Maar dat slechts in lichte mate.
Bij de overdracht naar de jongere generaties liepen de percentages wel wat steiler naar bene-
den, vooral in de dorpskern: 72% van de kinderen tegen 90% van de ouders.1159  Daarbij viel
het overigens op dat de vermindering van de overdracht vooral in de laagste inkomenscatego-
rieën te merken was. Naast de eigenlijke lichte afname van het streektaalgebruik wees Bouw-
huis ook op de functieverandering van het dialect: de streektaal werd bij velen de tweede taal,
het Nederlands de eerste. Dat was voorheen juist andersom. Hij concludeerde voorts voor-
zichtig een lichte toename van het streektaalgebruik onder  jeugdige ouders. Uit die lichte
toename zou men wellicht een stabilisering kunnen afleiden die dan weer te verklaren zou zijn
uit Bouwhuis’ eerder gedane vaststelling dat het eigene meer en meer waardering ondervond.
Het streektaalgebruik kwam er dus niet slecht af in zijn onderzoek.

Veel pessimistischer over het behoud van de streektaal was Cor Hoppenbrouwers. Hij
voorspelde dat binnen enkele generaties het Gronings totaal verdwenen zou zijn. Hij deed die
voorspelling op een persconferentie op 24 september 1982 na aanbieding van het verslag van
een werkcollege naar kwaliteitsaspecten van het Noord-Gronings aan gedeputeerde G. Beu-
kema.  Het ging hier overigens om een persoonlijke interpretatie. De andere onderzoeker,
Siemon Reker, deelde die visie niet. Toch was er zonder twijfel sprake van achteruitgang.
Reker gaf de schuld ervan aan de invoering van de leerplicht en de druk die daarvan op de
streektaal was uitgegaan. Net als Bouwhuis ondervroeg hij drie dialectsprekende generaties.
De oudste ervan gaf nog voor driekwart Groninger antwoorden, de jongste slechts voor een
kwart:

 De school en de invoering van de leerplicht kunnen ook verklaren, waarom de oudste generaties niet 100%
‘Groningse’ antwoorden kiest. Wanneer we de gemiddelde leeftijd van deze informanten op zo’n 65 jaar stellen,
dan zijn de meesten in de twintiger jaren naar de lagere school gegaan. In de hun voorgaande generatie zou de
eerste twintig procent vernederlandsing hebben plaats gehad.1160

                                                
1158 SL 1978, nr. 1/2, 9-11.
1159 Bouwhuis 1981, 115-116.
1160 Reker 1983, 25.
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Deze conclusie van Reker is weliswaar onder kritiek gesteld, maar de algemene afgaande lijn
in het dialectgebruik wordt door deze kritiek in genen dele ontkracht.1161

Er waren nog meer sombere geluiden te horen omtrent de streektaal. Prof. Ludger Kremer uit
Antwerpen en de Munsterse hoogleraar Jan Goossens kwamen op het congres van de Verein
für Niederdeutsche Sprachforschung in Zutphem 1990 tot de conclusie dat de Nedersaksische
streektalen het nog slechts enkele generaties zouden kunnen uithouden. Het aantal mensen dat
deze dialecten nog gebruikte daalde bij elke generatie met tientallen procenten en de invloed
van de standaardtaal groeide evenredig. Volgens Kremer was de situatie aan de Duitse kant
van de grens overigens slechter dan aan de Nederlandse, omdat daar de waardering voor de
streektalen de laatste jaren groeide. In Duitsland zou die zo goed als verdwenen zijn. “Per
generatie daalt het aantal dialectsprekers” met dertig procent. Ook verstaan de Duitsers en
Nederlanders aan beide zijden van de grens elkaar steeds slechter. Uit onderzoek is gebleken
dat alleen nog oudere mensen in staat zijn om hun dialect als ‘lingua franca’ te gebruiken.1162

De staatsgrens wordt een dialectgrens.1163

8.3  OVERIGE STREEKCULTURELE PUBLICATIES OF ACTIES

8.3.1  Publicaties

In 1981 kwam vanuit de TC het initiatief om de Twentse Post van de betreurde Gigengack
nieuw leven in te blazen. De contacten tussen Gigengack en de krant waren ondanks alles
altijd goed gebleven. Het nieuwe tijdschrift zou verschijnen onder de naam Het Twentse Le-
ven.  Het ging om een glanzend magazine met maandelijks opinie en informatie voor en over
Twente. De redactie bestond uit Gerard Vaanholt en Gé Peterink. Na twee jaar hield Het
Twentse Leven  op te bestaan. Van groter belang voor de verspreiding van de kennis over het
streekeigene was in 1986 het starten van de rubriek ‘Oet de noaberschop’ in de TC. Deze ru-
briek stond leiding van Vaanholt (die sedert 1984 ook in de redactie van het JBT zat en vanaf
1987 eindredacteur was). Wekelijks biedt de rubriek in de TC  streekeigen zaken van de meest
uiteenlopende aard de ruimte, ook de streektaal. Telkens als respons van de lezers wordt ge-
vraagd, blijkt er voor deze rubriek en dus impliciet voor de streekcultuur, grote belangstelling
te bestaan.
Ook op andere gebieden bleek dat soms verrassend. Oude gebruiken konden aan het einde
van de twintigste eeuw herleven. Tijdens de kerstmarkt van het jaar 1988 in Markelo, op 18
december, klonk voor het eerst sedert 70 jaar weer de roep van de ossenhoorn in Twente. Dit
type hoorn gold als voorloper van de midwinterhoorn. Elderink schreef al over het gebruik in
haar boek Twènter Laand en leu en lèven. In 1988 verscheen Overijsselse volksgebruiken.
Een feestelijke ommegang door het jaar van de hand van Buter. Het was een kloek stan-
daardwerk over allerlei gebruiken, meest op het platteland, bij gelegenheid van al dan niet
kerkelijke feesten en hoogtijdagen. Het boek is gebaseerd op mondelinge mededelingen en
eigen belevenissen van de auteur sinds 1938. Eerder, in 1977, was van dezelfde auteur en an-
deren verschenen Twente, dag in, dag uit waarin op natuurlijke wijze streektaalpoëzie van

                                                
1161 Boekholt 1983, 104-114.
1162 Kremer 1991.
1163 TC 6-6-1990 ‘Somberheid over oostelijke dialecten’. ‘Toekomst van het Hengelose dialect weinig roos-

kleurig’, TC  13-8-1988, ‘Streektaal bloeit, maar kwaliteit gaat achteruit’, TC  21-9-1988, ‘Dialect
dreigt te verdwijnen, VK, oktober 1989, ‘Somberheid over oostelijke dialecten’, TC  6-6-
1990,‘Traditionele dialecten sterven af in een catastrofaal tempo’, VK  20-10-1990.
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Borghuis, Van Buren, Buursink en Lamm afgewisseld wordt met Nederlandstalig werk van de
Overijsselaars Guillaume van der Graft en Habakuk II de Balker.

Molens, mulders, meesters. Negen eeuwen watermolens in de Gelderse Achterhoek, Sal-
land en Twente van Herman Hagens kwam in 1979 uit en was evenzeer als Buters boek het
resultaat van jarenlange navorsingen. Hagens - in zijn jeugd enthousiast gemaakt door Ter
Kuile’s De Twentsche Watermolens (1922) - schreef  nauwgezet over koren-, grut-, pel-, olie-,
chichorei-, snuif-, eek- en runmolens en leverde daarmee hét standaardwerk over de geschie-
denis van de bestaande en de verdwenen watermolens van Oost-Nederland. Het grote naslag-
werk handelde niet alleen over de al dan niet meer bestaande molengebouwen, maar ook over
het leven van de mens achter deze preïndustriële monumenten en de visie van kunstenaars
erop. Dit rijke werk is niet ten onrechte een ‘Watermolenbijbel’ genoemd.1164 Ook later
schreef Hagens nog eens over dit onderwerp.1165 De Vereeniging tot Beoefening van Overijs-
selsch Regt en Geschiedenis  speurde in deze jaren naar de veldnamen in de provincie. In de
afzonderlijke delen van de reeks die de vereniging uitgaf trof men Nederlandse en streektaal-
namen door elkaar aan. In een provincie als Drenthe gebeurde iets soortgelijks, evenals in de
Friese gemeentes Oost- en Weststellingwerf.1166

Behalve oudgedienden traden ook nieuwelingen in het krijt voor de streekcultuur. In 1986
kwam op initiatief van Wilco Machielse, geboortig uit Baarn, Twente in ’n tuk uit.1167 Het ging
om een zakagenda met pure Twentse informatie en bijvoorbeeld een Twents spellingsalfabet.
De inkomeling Machielse was enthousiast over de Twentse streekcultuur.  Hij suggereerde de
gemeentevertegenwoordigers grote Twenteborden langs alle invalswegen naar de streek te
plaatsen, als herkenning. Van het idee is nooit meer iets vernomen.1168 Ook de commercie be-
gon blijkbaar wat te zien in de brede regionalistische opleving. In 1983 werden bij de Ko-
ninklijke Begeer Twentse Daalders (eerste keur zilver) geslagen. Op de voorkant prijkte het
steigerende Twentse ros en op de achterkant las men om een krans van eikenbladeren de
spreuk van Cato Elderink ‘Wat good is wast langzam (sic) as ekenbeume’. De maximale op-
lage was 12.500.

8.3.2  Herdenkingen

De strijd voor het streekeigene begon een geschiedenis te krijgen. Daarbij hoorden klaarblij-
kelijk ook helden. De honderdste geboortedag van Johanna van Buren was in 1981 al groots
herdacht.  In 1989 werd in het nieuwe onderkomen van de Stichting Oald Heldern, het Valk-
hof, een permanente tentoonstelling ingericht over de nog immer geliefde dichteres. Een be-
staand klankbord zou er tevens als videofilm worden vertoond. Het kleine museum bevond
zich toevallig tegenover Johanna’s geboortehuis. Jan Jans werd door de gedurige publicaties
van zijn werken en  tentoonstelling van zijn tekeningen als een icoon van deze strijd neerge-
zet. In 1994 werd de  honderdste geboortedag van Dingeldein groots herdacht. Het initiatief
hiertoe ging uit van de Stichting Heemkunde Denekamp. Er werd een buste van de Denekam-

                                                
1164 Buter 1980, 53.
1165 Watermolens=Wassermühlen kwam uit in 1991 met een tekst in het Nederlands en in het Duits. Het

werk werd uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling ‘Werken met waterkracht’ in het Rijksmuseum Twenthe
en ging over watermolens in Oost-Nederland en Westmünsterland.

1166 DMB 1981, 115 en 149.
1167 Deze uitgave verscheen acht keer (met agenda’s van 1987 tot en met 1994). In 1993 en 1994 werden

tevens de 114e en 115e jaargang van de Twentsche Almanak er in opgenomen. Voor 1994 verscheen bij
de TA (i.s.m.  uitgeverij Gherre in Gaanderen) de eerste jaargang van de Nieuwe Twentse Almanak.
Vanaf 1998 geeft het Van Deinse Instituut de Twentsche Almanak uit en telt weer verder vanuit de oude
reeks: 1999, 120e jaargang.

1168 Twente Centraal  19-11-1986.
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per onderwijzer onthuld achter de beeldbepalende St. Nicolaaskerk, er kwam een bundel ver-
halen van hem uit over onderwerpen uit de vaderlandse historie en er was een tentoonstelling
ingericht: Dingeldein als hoffotograaf van Singraven.1169 Entjes sprak over ‘Dingeldein en de
Twentse taal’, onder de titel Köpkes oet de gaarven kwam een boekje Twentse spreuken en
zegswiezen uit, grotendeels ‘biej een egadderd’ (bijeen gebracht) door Dingeldein.1170 V.
Westhoff, oud-hoogleraar te Nijmegen en auteur van het standaardwerk Wilde Planten, hield
een rede over ‘W.H. Dingeldein en de levende have van Twente’ en noemde hem een van de
zeer weinigen in ons land, die de flora werkelijk kende. Hij roemde hem als beminnelijk mens
zonder allures en als de autoriteit die  hij ontegenzeggelijk was. De stichting beijverde zich
ook om een manuscript dat Dingeldein kort voor zijn dood had afgesloten, maar dat was zoek
geraakt en in 1974 in de bibliotheek van de OKT werd teruggevonden, in verkorte vorm uit te
geven. Het betrof een uitvoerig boek over de geschiedenis van de hoven en erven in de marke
Noord Deurningen.1171

8.4  INTERLOOG

In het begin van de jaren zeventig leefde de belangstelling voor de streektaal weer op. Ook in
Twente. Dat vond het duidelijkst zijn uitdrukking in de oprichting van de KTS in 1975. Op
vele terreinen zette deze vereniging, waarvan het ledental zich stabiliseerde op zo’n 300, zich
voor de streektaal in. Op het ene gebied met meer succes dan op het andere.

Eén ding was duidelijk: wilde de verhollandsing tot staan gebracht worden, dan diende
voor alles het standskarakter dat aan het gebruik van het dialect verkleefd geraakt was, te
worden verwijderd. Het odium ‘onbeschaafd’ moest als een pleister met kracht van de
streektaal afgetrokken worden. Onder andere met dat doel werden kerkdiensten in de streek-
taal georganiseerd. De reacties waren verdeeld. Sommige kerkgangers voelden zich directer
aangesproken, andere vonden Twents in de kerk ‘oneerbiedig’. Voor alle dialectkerkdiensten
bleek grote belangstelling. Er kwam ook een (gedeeltelijke) vertaling van de Bijbel uit. Bij-
belvertalingen - eveneens gedeeltelijk - maakte men in deze jaren ook in de andere Nedersak-
sische regiones.1172

Er kwamen (weer) uniforme schrijfregels per regio, in de Stellingwerven in 1976. Twente
volgde in 1982, Groningen in 1984, Oost-Gelderland in 1985, Salland en Noord-Veluwe in
1986 en Drenthe in 1987. Contacten werden opgenomen met streek- en taalverwante gewes-
ten als Salland en de Achterhoek door toetreding van de KTS tot het Verbond van Neersasse
Dialektkringen. Daardoor kregen Twentse platschrijvers en hun lezers toegang tot de
Moespot, een vooral gemoedelijk verenigingsorgaan. De contacten met de dialectverwante
streken aan de andere zijde van de staatsgrens waren nooit helemaal verloren gegaan. In zeer
bescheiden mate werden er in Twente ook in de jaren zestig zulke contacten onderhouden. Na
1975 leefden ze weer wat op. Bescheidener overigens dan in de Achterhoek waar de ‘schrie-
verskring’ Achterhoek en Liemers (nu Dialectkringe Achterhook en Liemers) een los samen-
werkingsverband aangegaan was met de Kulturkreis Schlosz Raesfeld met als meest succes-
volle resultaat de jaarlijkse dialectdag die het ene jaar in Nederland, het andere jaar in Duits-
land gehouden werd. In de Kop van Overijssel en de Achterhoek had men het ook verder ge-
bracht dan in Twente als het ging om het oprichten van een centrum voor streekcultuur. De

                                                
1169 W.H. Dingeldein. 1894-1994. Denekamp 1994: Stichting Heemkunde. Bundel verhalen uit de Neder-

landse geschiedenis voor leerlingen van de basisscholen.
1170 SL 1994, 112.
1171 De Hoven en Erven in de marke Noord-Deurningen. Denekamp 1994. Heruitgave van vroegere editie.
1172 Zo werd b.v. op 14 maart 1981 een Drentse vertaling van het Marcus Evangelie uitgegeven.
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IJsselakademie (1977) te Kampen en het Staring Instituut in Doetinchem (1980) hielden zich
bezig met regionale documentatie en onderzoek op een breed cultureel gebied. Een van de
activiteiten van het Staring Instituut was de bestudering van de streektaal met als uiteindelijk
doel er een woordenboek van uit te geven. Zo ver was het in Twente voorlopig niet. Al moet
het de pleiters voor een dergelijk instituut met hoop - en voorlopig met jaloezie? - hebben
vervuld dat een dergelijk initiatief  in de zo verwante gebieden al vast van start ging.

Maar uiteindelijk kreeg ook Twente zijn centrum voor streekcultuur: de TA. Over de taak
van een dergelijk instituut bestaat wel zo ongeveer consensus, al worden de accenten soms
anders gelegd. Voor Entjes was de streektaal en de taalgemeenschap de voornaamste grond
voor het bestaan van de TA. “Het is […] onbetwistbaar de eerste taak van zulke instituten
taalleven en taalgemeenschap van de eigen streek te dienen.” 1173 Maar wie het orgaan van de
TA en de latere VDI bekijkt moet constateren dat de positie die de streektaal er inneemt zwak
is te noemen. De spreektaal op het instituut is voornamelijk Nederlands. Wel werden er
Twentse woordenboeken uitgegeven.

Activiteiten ten behoeve van de streekcultuur en met name de streektaal beleefden een op-
merkelijke opleving. Tegelijkertijd echter wezen onderzoeken uit dat buiten een bepaald gro-
ter of kleiner circuit van streektaalliefhebbers en -bevorderaars de ontwikkeling onmis-
kenbaar een andere kant opging: afname van het streektaalgebruik in den brede. Bovendien
vernederlandste de streektaal. Men krijgt de indruk dat bovenstaande ontwikkeling in Twente,
met zijn grote importbevolking en urbanisering, in sterkere mate het geval is dan bijvoorbeeld
in de Achterhoek of andere meer ruraal gebleven streken. Maar ook daar, evenals over de
grens, kon men maar weinig reden tot optimisme vinden. Het  jaarboek voor Bentheim 1983
bevatte niet voor niets een artikel met de veelzeggende titel: ‘Sind unsere Mundarten noch zu
retten?’1174

                                                
1173 DMB 1983, 64 en Twents in woord en gebruik, 118-128.
1174 JBB 1983, 64.




