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Hoofdstuk 9:  1990 - 2000

Het succes van het regionalistisch streven
dat zich in Nederland vnl. in Friesland
en langs de oost- en zuidgrens manifesteert,
is, behalve in Friesland met zijn eigen,
erkende taal, over het algemeen gering.1175

9.0  INLEIDING

Het laatste decennium van de twintigste eeuw was het minste niet voor de Twentse regiona-
listen. Voor een flink aantal zaken waarvoor jaren gestreden was, kon een bescheiden oogst
worden binnen gehaald. De organisaties die op het terrein van het Twents eigene werkzaam
waren zochten samenwerking en vonden die ook, fusies volgden, waarbij de Twente Akade-
mie - die zich weldra zou tooien met de naam Van Deinse Instituut (VDI) - de kern vormde.
De streektaal, ‘de zeel van oons volk’ om met Vloedbeld te spreken, kreeg wat wind in de
rug. Er werd - officieel althans - niet meer minachtend over gesproken en geschreven. Meer
nog, het Nedersaksisch werd in een handvest als officiële minderheidstaal erkend. In de strijd
daarvoor liepen de Tukkers overigens weer eens in de achterste rij. Dit feit valt daarom in de
categorie verrassingen. Evenzeer geldt dat een ander toeval. Een tweetal ‘bekende Nederlan-
ders’, Willem Wilmink en Herman Finkers, ontdekten  de schoonheid van de Tukkertaal op
latere leeftijd en droegen die uit. Bij  Van der Meiden, al jaren groot pleitbezorger van het
Twents, ging het juist andersom. Hij geraakte eerst later tot de status van ‘bekende Nederlan-
der’. Door invloed van strijd en handvest kon Twente zijn eerste streektaalfunctionaris be-
noemen: Gerrit Kraa. Door zijn benoeming kon er met méér inzet gewerkt worden voor de
streektaal. Er kwam wat betreft het Twents nieuw leven in de brouwerij, enerzijds kwam er
meer gelegenheid om in het Twents te publiceren in kranten en tijdschriften, anderzijds kwa-
men er meer boeken uit. Soms behaalden deze uitgaven hoge tot zeer hoge oplagen. Bij de
toenemende belangstelling voor het schriftelijk gebruik van het Twents doemde een oude
controverse op: de verjonging van de streektaalliteratuur. Een aantal angry young men werkte
samen om het Twents serieus als schrijftaal te ontwikkelen. Ze wierpen alles wat herinnerde
aan folklore verre van zich, om de associatie Twents-is-ouderwets-en-van-vroeger te vernieti-
gen. Dat leidde tot onenigheid met diegenen die liever de oude paden bleven bewandelen en
die het niet konden laten zich bij boekpresentaties als negentiende-eeuwse boer of ‘hoonder-
kremer’ (kippenkoopman) te verkleden. De felle toon van de vernieuwers vergrootte de on-
derlinge samenwerking niet.

Apart van de streektaal is er de laatste jaren een brede stroom wat we maar zullen noemen
streekboeken los gekomen. Als oorzaak is wel genoemd het oplossen van de nationale gren-
zen en het daardoor toenemen van ‘Heimat’gevoelens, omdat de meeste mensen nu eenmaal
behoefte hebben aan een eigen plekje, aan een regionale identiteit. Die identiteit kan gevon-
den worden in landschap, taal, historie, bouwwijze, specifieke gebruiken, enzovoort. Door de
enorm toegenomen welvaart is zo goed als iedereen in staat om de vruchten van deze toege-
nomen streekliefde, bijvoorbeeld boeken, aan te schaffen. De verzuchting van meester Vloed-
beld dat een Twents boek het wel nooit tot een herdruk zal brengen is al jaren achterhaald.
Zijn eigen Mans Kapbaarg is een aantal keren herdrukt.

                                                
1175 Grote Winkler Prins, zevende druk. Amsterdam/Brussel 1966: Elsevier.
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Gaat het werkelijk goed met de streekcultuur? Is de tegendruk van vervlakking en vercom-
mercialisering niet te groot? Houdt het Twents het uit? Worden de laatste essen ook volge-
bouwd?  M. van Maarseveen, hoogleraar Verkeer en Vervoer van de universiteit Twente,
“van nature een optimist”, schetste onder de kop ‘Twente dreigt tweede Randstad te worden’
een somber toekomstscenario.1176

9.1  ORGANISATIES

9.1.1  Groeiende samenwerking

Op maandag 26 februari 1990 werd in de pers bekend gemaakt dat de TA en de Oudheid-
kamer Twenthe gingen samenwerken. De besprekingen waren al een jaar eerder begonnen
“Fusie is niet het doel, maar we zeggen ook niet dat het niet mag”, werd eraan toegevoegd.1177

De TA verhuisde naar Enschede en vond haar onderkomen bij het Rijksmuseum Twente  aan
de Lasondersingel dat ook de collectie van de oudheidkamer beheerde. TA en OKT werden
voordeurdelers. Dat had voordelen want de OKT verzorgde, zij het in mindere mate dan de
TA, ook de consumptieve vraag naar heemkundige kennis en stimuleerde ook particuliere
onderzoekers. Er bestond tussen de twee instellingen een zekere overlap. Zo dicht bij elkaar
konden de instellingen, die vaak naar elkaar verwezen, beter dienstbaar zijn aan hun taak. De
TA had dus een nieuw onderdak. Met de OBD meeverhuizen naar het nauwelijks in Twente
gelegen Nijverdal was weinig aanlokkelijk geweest. Aanvankelijk probeerde ze in Borne te
blijven. Dat bleek niet haalbaar. Even gingen de gedachten uit naar het terrein van de univer-
siteit te Enschede. Toen het aanbod van het Rijksmuseum kwam, werd dat gretig aanvaard.
Voorlopig kwam het niet tot een juridische eenwording tussen de TA, met ca. 35 vrijwillige
medewerkers en de OKT, de vereniging met 800 leden en circa 10 vrijwilligers.  Maar de sa-
menwerking tussen de twee instituten werd wel vergemakkelijkt doordat steeds meer perso-
nen binnen zowel de TA als de oudheidkamer werkzaam waren. Het inzicht groeide boven-
dien dat de regio te klein was om door twee volwaardige instituten te worden bestreken. De
voorzitter van de TA  riep bij de totstandkoming van de streekculturele symbiose op ver-
deeldheid op dit terrein in Twente tegen te gaan: “Laat ieder, die op Twents niveau initiatie-
ven wil ontplooien niet weer apart aan de slag gaan, maar zich tot de Oudheidkamer of
Twente Akademie wenden. Nu we met deze clubs zover zijn gekomen, moet iedere nieuwe
verdeeldheid voorkomen worden”.1178

De officiële opening  van het nieuwe onderkomen  in de vleugel van het Rijksmuseum
werd verricht door cultuurgedeputeerde J. Dijkstra op 22 november 1990, tijdens de jaarver-
gadering. De verwachting binnen de muren van de TA en de OKT was dat het samen onder
één dak vanzelf zou leiden tot een verder samengaan en wellicht nog meer. Na de vestiging
aan de Lasondersingel leek ook alles daar op te wijzen. De Twentedocumentatie van de OKT
die tot dan toe werd verzorgd door Hagens, werd nu in beheer gegeven aan de TA.  En de
knipseldienst van de TA verzorgde voortaan de lijst van recente krantenartikelen over de
Twentse cultuur en historie voor  ’t Inschrien. De samenwerking groeide dus op een natuur-
lijke manier. Toen  doemde een ander probleem op.

                                                
1176 TC 25-5-1999.
1177 SL 1990, 1.
1178 TC 27-2-1990.
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9.1.2  Twente Akademie

Door een beslissing van het Rijk in 1991 om van het Enschedese museum een museum voor
moderne kunst te maken - waarin geen plaats was voor geschiedkundige zaken - liep de posi-
tie van de OKT plotseling gevaar. Haar collectie werd gaandeweg steeds meer in depots weg-
gestopt. “Heel het historische Twente lijkt persona non grata te zijn geworden” schreef Bu-
ter.1179

Rijksmuseum Twente en OKT waren tot aan de Tweede Wereldoorlog onlosmakelijk met
elkaar verbonden geweest. Zó hadden de Van Heeks het gewild. Door de bijzondere omstan-
digheden waarin Nederland kwam te verkeren door de dreiging van een oorlog, werd vastge-
legd dat de banden jaarlijks opnieuw zouden worden bekeken. Dat is toen de staatkundige
verhoudingen weer genormaliseerd werden, nooit meer veranderd. En dat zou de OKT,  jaren
later, nog lelijk opbreken. Voor haar ontstond door het besluit van het Rijk een benarde posi-
tie. Zij zocht naar een alternatief. Eerder, in 1988, toen de gemeenteraad van Enschede een
wild plan had om de museumstructuur te wijzigen en alle drie musea in een Eko-museum
onder te brengen - om gemeentegeld te besparen - bleef de OKT, die zichzelf kon bedruipen
door rijkssubsidie, nog buiten schot. Maar toen het Rijk met bovengenoemde beslissing
kwam, werd de situatie penibel. Het geïntegreerde museum kwam nu wel in beeld. Liever
echter ging de OKT zelfstandig door, omdat de bijeengebrachte collectie in een geïntegreerd
museum veel moeilijker tot haar recht zou komen. Ook voor de met haar nu nauwer samen-
werkende TA ontstond opnieuw een onzekere situatie. Zou de prille voordeurdelers nu reeds
een scheiding worden opgedrongen?  Vaanholt vroeg zich zelf en andere liefhebbers van het
streekeigene  in een krantenartikel af. “Mo’w oons nich reurn?” Moest er geen actie worden
ondernomen? Kon niet de situatie van samengaan, die zo lang al had geduurd en zo vanzelf-
sprekend was, gecontinueerd worden?1180 Buter zag een nieuwe hobbel op de weg naar een-
heid tussen de OKT en de TA, wanneer de eerste haar behuizing zou moeten opgeven. Die
eenheid was volgens hem gewenst en ook natuurlijk, want het ontstaan van de TA weet hij
aan een foute beslissing van het bestuur van de OKT destijds, dat zijn taak te beperkt zag.
Want een documentatiecentrum voor de streekcultuur was de OKT vanaf den beginne ge-
weest, maar men had dat niet willen uitbouwen.

De OKT ging, met de dreigende uitzetting voor ogen, op zoek naar een nieuwe locatie.
Men liet de ogen vallen op het leegstaande gebouw van de Kamer van Koophandel aan de
Enschedesestraat te Hengelo. De TA zou zich beraden om mee te verhuizen met de OKT.
Vooruit denkend over toekomstige ontwikkelingen, een verder samengaan en mogelijk een
fusie, was het raadzaam om niet weer uit elkaar te gaan. Toch gebeurde dat. De OKT kon het
gebouw in Hengelo niet betrekken door een gebrek aan financiën. Op het laatste moment
werd voorkomen dat de eerbiedwaardige instelling op straat kwam te staan. Ze kreeg onder-
dak in het ‘Elderinkshoes’ in Enschede. Het was een pand, “geaderd door de eeuwen” zoals
Buter het fraai uitdrukte, maar het was veel te klein om de collectie tot zijn recht te laten ko-
men.

De TA vervulde ondertussen steeds meer de rol van informatieverschaffer en vraagbaak  in
de regio. Jaarlijks brachten eerstejaars studenten van de Hogeschool Edith Stein een werkbe-
zoek aan het instituut om er kennis te maken met de doelstellingen en activiteiten. Dat alles
maakte deel uit van de Twenteweek van deze opleiding voor leerkrachten in het basisonder-
wijs. Bedoeld om de aanstaande leerkrachten hun eigen omgeving te leren ontdekken en dan
zo, dat ze die kennis in hun werk konden gebruiken. Het ging dus om heemkunde in het on-
derwijs. Thüss constateerde dat de belangstelling voor het streekeigene bij het basisonderwijs
                                                
1179 TC 7-6-1991.
1180 TC 29-6-1991.



279

duidelijk een groei doormaakte.1181 Ook studenten van de Universiteit Twente vroegen steeds
vaker materiaal aan.  De TA besloot door deze toenemende belangstelling een werkgroep te
formeren die zich speciaal zou toeleggen op het maken van lesmateriaal voor het basisonder-
wijs. Later zou dan eventueel ook het middelbaar onderwijs aan bod kunnen komen.

Verheugend mocht heten dat de financiële steun die de TA bij de gemeenten van de regio
gevraagd had, positief werd beantwoord. In 1991 kon gemeld worden dat door het voorbeeld
tot subsidiëring door een West-Twentse gemeente er andere, kleinere gemeenten volgden en
ook Hengelo en Enschede.  Het geldelijk fundament van de TA werd er hechter door. Het
aantal vrijwilligers op het bureau van de verwante instituten was groeiende.1182

Samenwerking op bescheidener schaal trof men eveneens aan. In 1990 schreven de TA en
de Kreenk vuur de Twentse Sproak gezamenlijk een verhalenwedstrijd uit. De verhalen
mochten in het algemeen Nederlands of in het Twents geschreven zijn. Er werden  geldprijzen
uitgereikt. 48 inzendingen kwamen binnen. “Opvallend veel”, heette het in SL.1183 Er werd
méér samengewerkt. Om nog maar een simpel voorbeeldje te noemen: de tegels die de KTS
uitbracht met Twentse teksten werden ook op de TA aangeboden. De TA nam, samen met de
KTS en de IJsselakademie deel aan een verhalenwedstrijd ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De OKT werd in 1993  eigenaar van
het ‘Elderinkshoes’. In september 1994 trok de TA er als huurder bij in. Zo kon de TA alsnog
de studieuze poot worden  waarop de OKT als sinds haar oprichting mede heeft gehinkt, maar
die nooit goed tot ontwikkeling was gekomen.

Met de naamsbekendheid van de TA kon het beter, zo bleek uit een onderzoek dat werd ge-
houden door studenten van de studierichting voorlichting en public relations van de Hoge-
school Windesheim. De titel was: Twente Academie: Corporate Communication Plan. Het
deel dat ging over naamsbekendheid concludeerde: De primaire doelgroepen scoren op dat
punt onvoldoende. Er bleek dat de TA bij het onderwijs matig bekend was en bij de Twentse
bevolking in het algemeen nog onbekender. De betekenis van die uitkomsten werden in SL
gerelativeerd: “De TA verkoopt tenslotte geen tandpasta en toch zal er een aanzienlijke groep
mensen in Twente blijven die, hoewel moeilijk voorstelbaar, gelukkig wordt zonder enige
kennis van of bemoeienis met de streekcultuur”.1184 De TA ging gewoon door haar naamsbe-
kendheid te vergroten. Dat gebeurde bijvoorbeeld door het organiseren van een grote mani-
festatie ‘Boek en Info Twente’ op 9 oktober 1993 in Hengelo. Deze activiteit werd flink aan-
gepakt. Het zou een spektakel moeten worden zoals in zijn soort in Twente nog nooit had
plaats gevonden. De publiciteit werd nadrukkelijk gezocht. Ten behoeve van de manifestatie
werden 250.000 exemplaren van een speciale Boek-en-Info Twentekrant huis aan huis ver-
spreid. Er verschenen berichten in de pers, folders in boekhandels, bibliotheken en op andere
plaatsen, inlegvellen in periodieken, enzovoort. Men kreeg de medewerking van een groot
aantal auteurs, die hun Twents of Nederlandstalig werk kwamen voorlezen en artiesten die
optredens verzorgden, bijna alle Twentse antiquariaten participeerden en de belangrijkste
boekhandels met een Twents assortiment waren aanwezig. Heemkundige verenigingen en
aanverwante instellingen gaven acte de presence. Uiteindelijk waren er zelfs zoveel aanmel-
dingen dat er binnen het royale gebouw van het Wapen van Hengelo niet voldoende ruimte
was. Er werd een grote tent bijgezet. Enige duizenden mensen bezochten de manifestatie. De
organisatie betoonde zich daarover later “allerminst teleurgesteld”.1185

                                                
1181 SL 1992, 30.
1182 TC 7-6-1991.
1183 SL 1991, 1.
1184 SL 1993, 74.
1185 SL 1993, 106.
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Er werd ook een kritisch geluid gehoord. De journalist J. Heymans gispte het ontbreken van
naar zijn mening “twee van de  beste” uitgevers, te weten Waanders in Zwolle en De Oare
útjouwerij van Van der Vliet (zie p. 286). Op het uitgeverswerk van de laatste zou elke
Twentse culturele ‘freak’ trots moeten zijn. Maar dat was men niet; Van der Vliet werd gene-
geerd. Erger nog vond Heymans het dat men geen voorbeeld aan hem nam: de andere Twent-
se uitgevers bleven hun Twentse boekjes “zo goedkoop en vaak ook zo afzichtelijk mogelijk
uitgeven”. Heymans riep de uitgevers in de regio op minder argwanend en coöperatiever met
elkaar om te gaan. De oproep bleek aan dovemansoren gericht.1186

9.1.3  Kreenk vuur de Twentse Sproak

De KTS ging de jaren negentig in met de slogan ‘Twents, as ’t even kan!’ De ‘Kreenk’ gaf
zijn medewerking aan het door de SONT ingestelde fenomeen ‘Maart dialectmaand’. Maar,
zoals eerder is gesteld, het vuur was er wat uit. Dat was ook de reden dat Engelbertink op-
stapte. In zijn functie van secretaris had hij een jaaroverzicht voor 1989 opgesteld en daarin
nogal kritiek geuit op Radio Oost. Zijn medebestuursleden vonden het verslag te subjectief en
eisten dat het veranderd zou worden, omdat het zó niet naar de provincie kon. De gewraakte
weet het conflict aan “de slapte van de Kreenkleedn. Ze wilt der nich meer vuur vechtn”.1187

De secretaris besloot daarop zijn functie neer te leggen. Op 28 april hield hij een afscheidsre-
de onder de verbitterde titel ‘Stried vuur de moodersproak in de jonge joarn - berösting in t
noadlot op de vieftig an.’ Na een naar conflict over het teruggeven van ‘spullen’ die van de
KTS waren, verbrak Engelbertink alle banden met wat hij als zijn levenswerk zag.1188 Een
vervelende briefwisseling - in het Nederlands - verzuurde de verhoudingen nog verder.1189

Maart dialectmaand kreeg in 1994 in Twente voor het eerst gestalte. Op initiatief van het
warenhuis V&D te Enschede bundelden de KTS, de TA, de OKT en de Stichting Historische
Sociëteit Enschede Lonneker hun krachten en richtten een stamtafel in. Daaromheen werden
vele activiteiten rond de ‘modersproake’ georganiseerd. Op het daarbij ingerichte podium
lazen schrijvers uit eigen werk voor, werden liedjes ten gehore gebracht, enzovoort. Verder
werd het winkelende publiek in de gelegenheid gesteld streek(taal)boeken te kopen. Er waren
bovendien foto, film en diapresentaties ingericht. ‘Meert dialectmoand’ werd de daarop vol-
gende jaren bij dit winkelfiliaal een traditie. Met veel aandacht van de regionale pers werd de
maand geopend. Van der Meiden was degene die de eerst dialectmaand ‘lösdeed’(opende).
Buiten KTS-verband om werd er eveneens aandacht aan de streektaal besteed. Op initiatief
van  Heemkunde Denekamp kwamen op 21 februari 1994 organisaties die zich inzetten voor
de streektaal bijeen in Huize Keizer aldaar. Er werd een werkgroepje ingesteld dat zorg wilde
dragen voor de inpassing van de streektaal in het leerstofonderdeel ‘omgevingskunde’ dat in
het kader van de basisvorming op de scholen voor het voortgezet onderwijs gegeven zou gaan
worden. En bovendien zou het groepje een provinciale aanstelling van een streektaalconsulent

                                                
1186 Van der Vliet blééf genegeerd. Met het succes dat hij behaalde met Asterix den Gallier en Heftan tat-

tat!, projecten die nationaal de aandacht trokken en waarmee hij groot succes had, werden door collega-
uitgevers doodgezwegen en ook instanties die beweerden op te komen voor de streektaal konden het
niet opbrengen om ook maar een woord van waardering op te schrijven of uit te spreken.

1187 Kroniek Engelbertink, 9.1377. Ook de journalist en TV-recensent Ben Siemerink zag het al te gema-
tigde van de ‘Kreenk’. Hij schreef: “op zichzelf respectabele, maar toch wat stoffige clubs als de
Kreenk vuur de Twentse Sproak”: Siemerink 1997, 35.

1188 Brief Engelbertink aan het bestuur van de KTS, 27-8-1990.
1189 Brief J.H. Hannink aan Engelbertink, 7-11-1990 en als antwoord daarop brief Engelbertink aan Han-

nink, zonder datum (arch: Engelbertink).
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bepleiten. Niet nieuw dat laatste punt. Groningen kende in de persoon van  Siemon Reker al
sinds 1984 zo’n functionaris en Drenthe kent sinds 1987 zijn bureau Drentse Taal.

9.1.4  Van Deinse Instituut (VDI)

Thüss nam in juni 1995 afscheid als directeur van de TA. Hij werd gekenmerkt als een be-
stuurlijke duizendpoot “die bewees dat je bedrijfsmatig kunt werken met vrijwilligers”.1190 Hij
werd voorlopig opgevolgd door een driemanschap bestaande uit Adriaan Buter, Arie Kers en
Jan Hannink. De Stichting Twente Akademie en de Vereniging Oudheidkamer Twente had-
den elkaar na lang wikken en wegen tenslotte gevonden. In juli 1995 werd besloten tot een
fusie in het nieuwe VDI. De naam was ooit door Buter gesuggereerd in een krantencolumn.1191

De activiteiten werden formeel omschreven: “de bevordering van de kennis omtrent en het
behoud van de culturen van stad en land van Twente in het bijzonder wat betreft bevolking,
geschiedenis, kunst, letterkunde, taal en landschap.” Het fusieproces was niet gemakkelijk
geweest. Het dwong de voorzitter van de OKT  J. Meijer uit Hengelo zelfs tot aftreden we-
gens onoverbrugbare meningsverschillen met andere bestuursleden. Naast oud zeer - de TA is
er in 1982 natuurlijk niet voor niets gekomen - vormden, in de laatste periode ook financiële
motieven een rol. De OKT was het Twents Museum uitgezet. De vereniging kon alleen de
hypotheek voor het Elderinkshuis niet opbrengen. Om statutaire redenen kon de OKT niet
worden opgeheven. Na de fusie bestaat ze voort als een vriendenkring van het VDI.
Het gefuseerde instituut opereerde vanuit  Enschede, de onofficiële Twentse hoofdstad. Zo
was door deze bundeling van krachten een stevig bolwerk ontstaan voor de streekcultuur.
Daarbij zij aangetekend dat de locatie weliswaar statig is en fraai, maar veel te klein. De mu-
seale taak van de OKT is daardoor noodgedwongen op een lager pitje gezet. THEA KROESE uit
Daarlerveen (1944), lerares, trad in 1996  aan als  bezoldigd directeur.  De Ootmarsumse bur-
gemeester Jos Verbeeten werd voorzitter. Als kwartaaluitgave van het Van Deinse Instituut
ging het ‘t Inschrien  vanaf het januarinummer van 1997 verder door het leven. De redacties
van Inschrien oude stijl en Stad en Land schoven ineen. Buter legde onder het pseudoniem
Zwaleman nog eens uit waarom men de naam Van Deinse in het vaandel voerde. Het hoofd-
argument was wel dat Van Deinse zich over de volle breedte van het streekculturele leven had
bewogen. Die koers koos ook het nieuwe instituut.1192

Op 9 oktober 1995  werd namens het toekomstige VDI, Twentse Akademie voor Streek-
cultuur, gereageerd op de Nota Streekcultuur in Overijssel van  augustus 1994. Het provin-
ciaal bestuur, dat was de kern van de nota, wilde op streekcultureel gebied de versnippering
tegen gaan. De krachten moesten worden gebundeld. De fusie tussen de OKT en de TA paste
uitstekend in dat streven. Maar de fusie kon eerst plaats vinden als daarvoor een goede finan-
ciële basis bestond. In het fusiedocument dat werd opgesteld was  becijferd dat er een ver-
wacht exploitatietekort van fl 100.000,-  per jaar zou optreden. Het rapport werd aan gedepu-
teerde Dijkstra van cultuur aangeboden. In de Nota Streekcultuur in Overijssel werd erop ge-
antwoord. Naast instemming, met name waar het ging om de positie en taaktoekenning van de
IJsselakademie en het VDI, was er kritiek op de financiële paragraaf, die repte van een subsi-
die van fl 45.000,- op jaarbasis bij een uitbreiding van het aantal taken. Door de bijzondere
opbouwfase waarin het VDI verkeerde kwam men met de te kleine subsidieverhoging niet uit.
De provincie werd dan ook om een additioneel bedrag van fl 50.000,- per jaar gevraagd voor
de jaren 1996 tot en met 1998. Van de gemeentes werd ook een verhoogde bijdrage gevraagd
en de rest van het benodigde geld zou moeten komen van initiatieven die waren ontwikkeld
                                                
1190 Liber Amicorum drs. Ben Thüss, speciale uitgave SL 1995, 2.
1191 Zwaleman zijn naam:ons program, Insch. 1977, 2.
1192 Ibidem, 3.
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om exploitatiekosten te drukken. Grote teleurstelling drukte de delegatie uit over het feit dat
een verzoek tot instelling van een streektaalconsulent geheel noch gedeeltelijk werd gehono-
reerd. Deze teleurstelling was des te groter, omdat de provincie zich wél sterk maakte voor de
erkenning van het Nedersaksisch als regionale taal.1193

Het VDI probeerde in dat jaar door een ‘wervingstoernee’ langs de Twentse gemeentes de
financiële positie te verbeteren. Het streven werd om van elke gemeente 15 cent per inwoner
op tafel te krijgen. Men dacht bovendien na over sponsering door bedrijven in de regio. Om
de bundeling van krachten op streekcultureel gebied verder gestalte te geven verscheen het
JBT vanaf jaargang 1998 voortaan onder auspiciën van het VDI. Het JBT was met zijn tijd
meegegaan. Vanaf 1986 verscheen het in een  gekleurde kaft en vanaf 1997 was de inhoud
ervan te raadplegen via internet. De site bood bovendien algemene informatie en toonde de
omslagfoto. Men kon ook via deze elektronische postbus bijdragen leveren. Daar werd  ge-
bruik van gemaakt. Het internetadres werd bezocht door mensen “uit alle werelddelen”.1194

De vijftigste sterfdag van Van Deinse werd door het naar hem genoemde instituut herdacht
met een facsimile-uitgave van zijn Gids voor Enschede en omgeving. Het boekje werd aange-
boden aan wethouder Buursink van die stad. In 1995 werd  Buter door de Commissaris der
Koningin, mr. J. Niers, in Deventer geëerd voor het vele werk dat hij op cultureel en natuur-
historisch terrein had verzet. De directeur van de OBD te Nijverdal noemde de laureaat “de
kenner bij uitstek van Twente en de Twentenaren”. Hij was het immers geweest die als pala-
dijn van eerdere regionalisten als Diemer en Jans de vlag van het regionalisme had hoogge-
houden. Buter had ongeveer twintig boeken op zijn naam staan over Twente, de Achterhoek
en Zuid-Limburg en aan nog veel meer regionalistische ondernemingen zijn medewerking
verleend.

9.1.5  Erkenning van het Nedersaksisch

Uitermate belangrijk voor de status van de streektaal en stimulerend voor de streektaalbevor-
deraars was het aannemen in 1992 door 11 van de 27 lidstaten van de Raad van Europa van
het in Straatsburg tot stand gekomen  ‘Europees Handvest voor streektalen of talen van min-
derheden’ (EH). Het EH was gebaseerd op een resolutie van de Permanente Conferentie van
Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa van maart 1988. Het was aangenomen
om de Europese regionale of minderheidstalen, die zo vreesde men, door de aanstaande Euro-
pese eenheid zouden worden bedreigd, te verzekeren van steun. Ook Nederland en Duitsland
hoorden tot de groep landen die ondertekenden. In maart 1993 verzocht de Duitse deelstaat
Nedersaksen, mede namens de overige Noordduitse deelstaten, het ministerie van buitenland-
se zaken om het Nederduits als erkende regionale taal op te nemen. Dat inspireerde Reker, de
Groninger streektaalconsulent, in een column in de bladen van de Gronings-Drentse Pers,
erkenning te bepleiten voor de streektalen in het noordoosten van ons land.1195  Daar volgden
in het Noorden reacties op. Toen was het een tijd stil. Ondertussen nam de SONT het voorstel
van de Stellingwerver  Henk Bloemhoff over om een werkgroep Europese erkenning in het
leven te roepen. Dat viel samen met de aanneming van een motie van die strekking van Grun-
neger Toal op de ledenraad van november 1993.1196 De werkgroep bestudeerde het EH en on-
derzocht de mogelijkheden van aanmelding van de Nedersaksische streektalen. De zaak

                                                
1193 ‘De streekcultuur en de centen’ SL 1995, 85.
1194 JBT 1998, 4.
1195 Siemon Reker. ‘Rondzien in verwondering’, Drents/Groningse Pers, 3 april 1993.
1196 SONT-BERICHT 1995, 1. De werkgroep bestond uit Henk Bloemhoff, Stef Grit, Everhard Jans (die

later werd vervangen door Thea Kroese), Siemon Reker en Jan Tissing. Pieter Jonker was adviseur en
secretaris van deze werkgroep. Lex Schaars verving later Stef Grit.
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kwam in een stroomversnelling toen VVD Tweede Kamerlid Henk  Kamp (oorspronkelijk uit
Hengelo, maar later woonachtig in Borculo) bij de schriftelijke behandeling van een wet om
het EH te ratificeren in mei 1995 vragen stelde aan staatssecretaris Kohnstamm van Binnen-
landse Zaken over het Nedersaksisch. De aandacht van de pers was toen goed getrokken. De
werkgroep van de SONT leverde Kamp via het Staring Instituut alle informatie die hij nodig
had. De werkgroep was het ook die op visite ging bij de beleidsmedewerker van de staatsse-
cretaris, om informatie te verstrekken over de Nedersaksische streektalen. De werkgroep on-
derhield tevens contact met de bestuurders in het gebied waar die streektalen gesproken wer-
den en bracht een bezoek aan de woordvoerders van de verschillende Tweede Kamerfracties.
Marga Kool had de leiding van de delegatie waarin verder onder andere zitting in hadden de
Groninger hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde Hermann Niebaum en Jan Tissing,
voorzitter van de federatie SONT. Een notitie van Kohnstamm en minister Van Mierlo van 18
juni was een deceptie.

Ze  waren niet van zins de noordoostelijke dialecten in het verdrag op te nemen omdat deze
- in hun visie - dialecten waren van het Nederlands. Welk een onwetenheid! Later moesten ze
op hun mening terugkomen, overtuigd door de hoogleraren Niebaum en Weijnen en andere
deskundigen zoals dr. Jan Berns van het Meertens Instituut. De Nedersaksische dialecten wa-
ren niet afgeleid van de Nederlandse standaardtaal. Aldus bekeerd, kondigde de staatssecreta-
ris in een debat met de Tweede Kamer op 19 oktober 1995 aan te willen voldoen aan het ver-
zoek het Nedersaksisch op te nemen in het EH. Het zou vallen onder deel II. Dat betekende
dat de regering een ‘globale inspanningsverplichting’ had ten aanzien van deze verzameling
streektalen. Genoemde globale inspanningsverplichting kan men door het ontbreken van
doelgerichte activiteiten en plannen voornamelijk zien als morele steun. Zeer welkom! Maar
niet voldoende. Zo zag de SONT het ook: “Wij bint nog niet waor aw wezen wilt.”1197 Om
werkelijk tot daden te kunnen overgaan was de opname onder deel III van het EH noodzake-
lijk.1198

De staatssecretaris kondigde bij het kamerdebat aan in overleg te willen treden met de la-
gere overheden om te zien of de ontwikkeling op regionaal en lokaal niveau  “zodanig is dat
het ook te rechtvaardigen valt” dat het Nedersaksisch onder deel III werd aangemeld. Voor-
waarde voor opname onder deel III was dat men moest kunnen aantonen dat de streektaal aan
minimaal 35 (van de in totaal honderd) criteria voldeed. En dat alles via een zogenaamd
menuprogramma. De deelnemende staten mochten zelf een keuze maken uit de voorwaarden,
met dien verstande dat er een verdeling moet zijn over verschillende terreinen, zoals onder-
wijs, cultuur, media, rechtsverkeer, enzovoorts. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer
vroeg Prof. mr. dr. Andries Postma (hij werd in Stadskanaal geboren uit  Friese ouders en
bracht zijn jeugd door in Ommen) in een rede, deels in het Nedersaksisch en deels in het
Fries, van de regering een modificerende politiek ten aanzien van het Nedersaksisch en aan-
melding onder deel III. De staatssecretaris verwierp zijn zienswijze en meende dat erkenning
onder deel III pas aan de orde kon zijn “op het moment dat het draagvlak daarvoor ook daad-
werkelijk aantoonbaar aanwezig is.” Hij herhaalde daarbij zijn toezegging dat hij bij de lagere
overheden “het draagvlak zal peilen”. De strijd om - naast het Fries - ook het Nedersaksisch
onder de werking van het EH te laten vallen tot en met zijn bekroning, de daadwerkelijke op-
neming van de Nedersaksische dialecten onder deel II, staat uitstekend beschreven en van

                                                
1197 Sont-bericht, Kontaktorgaan van de Federatie van Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalge-

bied,  nov. 1995 Themanummer Europese erkenning, z. pag.
1198 Siemon Reker zou in 2002 in het weekblad Elsevier opmerken dat de opname in het EH onder deel II

geen zoden aan de dijk had gezet: “We zijn geen millimeter opgeschoten.” Van den Bergh en De Vries
2002, 103.
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bijlagen voorzien in een artikel van Reker en Niebaum in de DMB.1199 Het is onder nadrukke-
lijke verwijzing naar hun artikel dat ik die historie met haar hoogte- en dieptepunten hier niet
nog eens te boek stel.

Het hele verhaal overziende kan men - en een vergelijk dringt zich op met het gevecht voor
de instelling van een leerstoel voor het Nedersaksisch, zo’n veertig jaar eerder - stellen dat de
bijdrage uit Twente vooral weer gekenmerkt werd door wat verbale steun. Natuurlijk was er
blijdschap om de opname in het verdrag, maar de kastanjes zijn toch waarlijk door anderen uit
het vuur gehaald, al zat er wel een Twent in de werkgroep voor erkenning van de SONT.1200

De lagere overheden in de vier Nedersaksische provincies die door de staatssecretaris zou-
den worden geconsulteerd delegeerden de opdracht om gegevens te verzamelen. En zo kreeg
ook de TA een actieve rol in de ontwikkelingen. Ze stelde een notitie op die de titel kreeg: De
Twentse sproake toen en nu. Daarin stonden zowel structurele als incidentele werkzaamheden
ter bevordering van het Twents. Ze hadden betrekking op ‘Maatregelen ter bevordering van
het gebruik van de streek- of minderheidstalen in het openbaar leven, overeenkomstig de aan-
vaarde verplichtingen onder artikel 11, paragraaf 2’, zoals het officieel geformuleerd was. De
voorbeelden handelden over het Twents in het onderwijs (grotendeels incidenteel), de recht-
spraak (de vooral als gewoonterecht ontstane regel Twents te mogen spreken voor regionale
rechtbanken), bestuurlijke overheden en overheidsdiensten (idem), de media en culturele acti-
viteiten en voorzieningen.1201 Het proces om het Nedersaksisch onder te brengen onder deel III
is thans, anno 2002, nog niet afgerond. De werkzaamheden die tot dat doel strekken beteke-
nen wel een stimulans voor diegenen die pogingen ondernemen het Twents of de andere Ne-
dersaksische dialecten tot een cultuurdialect te promoveren.

9.1.6  Streektaalconsulent

Uiteindelijk kreeg Twente toch ook zijn streektaalconsulent. Het werd Gerrit Kraa, schrijver,
houder van voordrachten, bekende Tukker.  Hij was bovendien bestuurder van TA, van de
KTS, de Schrieversbond en het Overijssels platform streektalen. Zelf had hij ook voor het
aanstellen van een streektaalfunctionaris gepleit.1202 Als streektaalfunctionaris - hij noemde
zich zelf relativerend ‘reiziger in streektaal’ - aangesteld per 1 januari 1998 - kreeg Kraa zijn
‘hoeskommen’ (thuis) in het VDI en viel hem als taak toe de streektaal te promoten.1203  Kraa
wilde met name ook de jeugd aanspreken. Het eerste echte jeugdboek in het Twents is dan
ook van zijn hand. Het ging om Jewilmke, een bundel in soepel West-Twents geschreven ver-
halen die gesitueerd zijn in het heden. Kraa wilde niet in de verdediging gaan, maar laten zien
dat er met de streektaal ook te ‘scoren’ valt. Gewezen wordt dan vaak op het voorbeeld van de
popgroep Normaal, die met haar  Achterhoekse dialect landelijke bekendheid verwierf.

Eén derde van zijn tijd moest de consulent besteden aan het streektaalonderzoek in het
GOS-project, afkorting van Gelders-Overijsselse Streektalen. Dat project was een initiatief
van dr. Lex Schaars, leider van de  taalkundige afdeling van het Staringinstituut en het be-
helsde het gezamenlijk bestuderen en in woordenboeken en grammatica’s vastleggen van de
Gelders-Overijsselse streektalen. Afgezien van het wetenschappelijke belang moest het vol-
doen aan een “bonte mengeling van informatiebehoefte bij onderwijs, auteurs, media, vereni-

                                                
1199 DMB 1996, 1-36.
1200 Zo was het de Grunneger Schrieversverainen die een brandbrief stuurde naar minister Van Mierlo toen

hij weigerachtig was het Nedersaksich op te nemen in het handvest. Uit Twente werd  niets gehoord.
1201 ‘De Twentse sproake toen en nu’, SL 1996, 7-10.
1202 Kraa 1994, 22.
1203        Mo’j kieken wah’n schrievers, 79.
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gingen of zomaar geïnteresseerden.”1204 Het was duidelijk dat er veel gebeuren moest. Met de
opname van het Nedersaksisch in het EH was het werk voor het dialect niet gedaan. Het be-
gon er in zekere zin eerst mee. De opname in het document bleef een formele zaak indien er
geen aantoonbaar draagvlak was voor het gebruik van de streektaal in maatschappelijke gele-
dingen als bijvoorbeeld rechtspraak, openbaar bestuur, cultuur en media.

De streektaalconsulent vond men ook als medeorganisator en aanjager van evenementen
waarbij streektaal op een volwassen manier voor nieuwe serieuze onderwerpen gebruikt werd.
Een van die initiatieven was de instelling van de streektaaltelefoon, in 1998. Eenieder met
vragen, opmerkingen, suggesties op het gebied van de streektaal kon bellen met de streektaal-
functionaris. Het idee had men van Drenthe afgekeken. Daar functioneerde de ‘Toal-telefoon’
al enige jaren goed.1205 ‘Twentaal’ was een ander initiatief waarbij de streektaalfunctionaris
betrokken was. De stichting Twentaal zorgde er voor dat de mensen op een andere manier dan
tot dan toe voornamelijk gebruikelijk was, namelijk in een soort boerenrevuestijl, kennis kon-
den maken met de streektaal. Er werden cabareteske avonden gepland in het Almelose Thea-
terhotel. Er bleek een grote belangstelling. Het programma was bewust zeer gevarieerd. De
genres liepen uiteen van luisterpoëzie en verhalen tot educatieve bijdragen en professioneel
cabaret. Een ander Overijsselbreed-initiatief  werd genomen met de uitgave van  Verdan, in
maart 1999. Het betrof een eigentijds, fris ogend tijdschrift in alle dialecten van de provincie
geschreven. Gestimuleerd door het lezend publiek, besloten de initiatiefnemers tot een tweede
nummer.

De KTS installeerde met het oog op de groeiende Nedersaksische samenwerking een
nieuwe spellingswerkgroep in 1995. Henk Krosenbrink had in De Moespot weer eens aange-
drongen op het gebruik van een zelfde spelling voor het gehele Nedersaksische gebied in Ne-
derland.1206 Aanvankelijk bestond de werkgroep uit louter ‘kreenkleden’. Later werden er ook
niet-‘kreenkleden’ bij betrokken.1207 Uiteindelijk sloot de KTS zich aan bij de spellings- voor-
schriften van de SONT. Men wilde zo uniform mogelijk naar buiten treden om sterker te
staan. De nieuwe ‘schriefwieze’ kroop zo veel mogelijk tegen de Nederlandse aan. De SONT
was kennelijk de woorden van Heeroma nog niet vergeten.1208

9.1.7  Schrieversbond

De toegenomen populariteit van de streektaal stimuleerde de Twentse schrijver Bert Wolbert
een Schrieversbond Oaveriessel (SBO) op te richten. Al langer liep hij met de gedachte rond
de schrijvers in Overijssel te organiseren. Hij nam tijdens een prijsuitreiking  van een streek-
taalwedstrijd  contact op met aantal van hen. Met Klaas Würsten uit Zwolle, Harrie Velder-
man uit Deventer en Karel Olthuis uit Borne vormde Wolbert een oprichtings- commissie die
de twee punten waarvoor de SBO  zou staan vastlegde:

1. Op te kommen veur de belangen van de schrievers dee zich creatief en serieus gangs wilt holden met het
schrieven in de streektaal en 2 Het bie mekaar brengen van disse schrievers. Zee hebt dan de möggelikheid um
noar mekaar te luusteren, teksten te besprekken, mekaar te inspireren en te kommen tot bettere streektaallitera-
tuur. 1209

                                                
1204 Buter 1998, 7.
1205 Insch 1998, 40.
1206 MOE 1995, nr. 168, 1-3.
1207 Bodbreef oetgave 1995/5, 3.
1208 Heeroma 1953, 6.
1209 Schrieversbond Oaweriessel, Informatie en Literatuur oet Oaveriessel, 4-5.
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Om de activiteiten te stimuleren en beter te coördineren werd besloten de provincie in drie
geografisch bepaalde afdelingen te splitsen: de Noordwesthoek, Salland en Twente. Op 10
februari 1996 kwamen ruim vijftig ‘schrievers’ uit de hele provincie samen. Ze betuigden
adhesie aan de oprichting van de SBO. In april werden de afdelingen opgericht te Zwartsluis,
Raalte en Delden. Bij die laatste gelegenheid hield  Olthuis een soort geboorterede. In 1996,
op 30 november, kwamen de ‘schrievers’ bijeen. Er werd gesproken over het uitgeven van
boeken, het betrekken van de jeugd bij de streektaal en zo verder. Kraa en Kroese pleitten
voor bundeling van alle krachten op het gebied van de streektaal en het onderzoek ernaar.
Tijdens deze eerste bijeenkomst werd een informatiekrant uitgedeeld over de SBO. Taalzui-
verheid heeft bij de vervaardiging ervan geen hoge prioriteit gekregen. Een ander initiatief
door Wolbert in 1995 genomen was het houden van een literair café in het Busse-makershoes
te Borne. Vier maal per jaar werd aan talenten en aankomende talenten op zondagmiddagen
de kans geboden in  een artistiekerige sfeer proza en poëzie in de streektaal voor te dragen.
Dat alles afgewisseld met muziek. Er bleek een grote behoefte aan te bestaan.1210

9.1.8  De Nieje Tied (DNT)

In het voorgaande kon de lezer kennis nemen van de wassende stroom streektaalpublicaties in
het plat. Deze stroom mondde uit in een soort vijver waarin het water, volgens een bent van
angry young men, stilstond. Ze besloten een steen te werpen in het roerloze water. De rimpe-
lingen die werden veroorzaakt, werden door de omstanders met gefronste wenkbrauwen ga-
degeslagen. Initiator van alle commotie was de Fries IR. GOAITSEN VAN DER VLIET (Surhui-
zum 1951). Hij woonde al jaren in Enschede en was werkzaam als software ingenieur. Die
baan combineerde hij met een bescheiden uitgeverij die hij beschouwde als een welkome af-
wisseling op zijn technische werk. In deze vroege jaren negentig sloeg de balans in de verde-
ling steeds meer door naar de kant van zijn ‘De Oare útjouwerij’ (OU). In 1994 ruilde hij - na
een aanloop van zeven jaar en veertien boekuitgaven - zijn vaste baan als software ontwerper
in voor een freelancerbestaan om meer tijd te hebben voor zijn werk als, wat hij noemde,
tekstverzorger. Van der Vliet schreef zelf in het Fries, zijn moedertaal, en had al vele jaren
ervaring als redacteur van het Fries literaire tijdschrift Trotwaer. Hij  meende dat er in deze
oostelijke regio behoefte bestond aan een eigen literair-cultureel blad in de streektaal. Met het
Twents op zich beweerde hij, in een interview, niets in het bijzonder te hebben. Wel ‘had hij
iets’ met taal in het algemeen. En het Twents was voor hem niet meer of minder dan welke
andere taal ook: “Ik ben geen taalbeweger, geen strijder voor het behoud van het plat. Maar je
kunt op een literaire manier iets moois met taal doen. En dat geldt ook voor het Twents.”1211

Van der Vliet gruwelde van de slordigheid waarmee Twentse boeken  werden uitgegeven. Hij
noemde als voorbeeld Vloedbelds boek De Naolaotenschop getiteld, maar binnenin weer “no-
aloatenschap” gespeld. Maar liefst twee inconsequenties dus in één woord. Bij de presentatie
van Heftan tattat! van Willem Wilmink, op 5 november 1992, sprak Van der Vliet nogmaals
zijn misnoegen uit: “Ik heb al heel wat Twentstalige publicaties onder ogen gehad en ik stoor
me vaak aan de wijze waarop die worden uitgegeven. Alsof het Twents een soort tweederangs
taal is. Alsof zelfs de Twentse schrijvers en uitgevers de taal waarin ze publiceren niet serieus
nemen”.1212 Hij spuide zijn kritiek. Het heeft zin een deel van zijn toespraak te citeren, omdat
lezing ervan een helder licht werpt op de serviele pet-in-de-hand-houding van Twentstalige
schrijvers ten opzichte van het Nederlands.

                                                
1210 Brief Wolbert aan Löwik, 26-8-2001 (arch. Löw).
1211 TC 18-3-1994.
1212 Ibidem.
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In de eerste plaats valt het me op dat flapteksten en andere begeleidende woorden vrijwel altijd in het Nederlands
zijn. Voor mij als Fries een onbegrijpelijk fenomeen. Friese boeken zijn namelijk gewoon Friese boeken, tot en
met de laatste letter. Geen uitgever die het in zijn hoofd haalt kopers te lokken met een Nederlandstalige flap-
tekst. Hij zou daarmee eerder kopers afstoten dan voor zich winnen. Hier in Twente is het blijkbaar anders gere-
geld. Ook de Twentse media houden deze tweedeling in stand: het Twents is er mondjesmaat, voor de gezellig-
heid, voor de folklore en allerlei andere zaken die uit de tijd zijn. De landstaal is er voor het serieuze werk. Zelfs
als in een streektaalrubriek een Twentstalig boek of evenement wordt aangekondigd of besproken, gebeurt dat in
het Nederlands. Een zeer recent voorbeeld daarvan is natuurlijk de aankondiging van ‘Heftan tattat!’ in de ru-
briek ‘Oet de noaberschop’, in de Twentsche Courant van afgelopen vrijdag. In Friesland zou zoiets gewoon niet
kunnen. Friese boeken worden als vanzelfsprekend behandeld in het Fries.1213

Van der Vliet bemande samen met de in Leeuwarden wonende Tukker Löwik, die hij in 1992
leerde kennen, de redactie van het nieuwe tijdschrift dat de toepasselijke naam De Nieje Tied
meekreeg. Het eerste nummer verscheen in maart (dialectmaand) 1994. Het zou een onregel-
matige verschijningsgeschiedenis krijgen. Het blad wilde vernieuwend bezig zijn: “De redac-
tie wet zich an nums ebeundn. t Ene selectiecriterium .... het: kwaliteit”.1214 DNT was van be-
gin tot eind in het plat gesteld. Dat plat hoefde men niet eng Twents op te vatten: “Oonder
plat verstoat wie, ampart van t Tweants ok Sallands, t plat van n Achterhook en dat van oaver
n poal”.1215   In die zin herinnerde DNT aan het ‘t Swieniegeltje. Daar had het overigens wel
meer van weg. Die verwantschap werd ook onderkend.1216 Met name kwam dat tot uiting in de
rubriek ‘Leu, Potleu & Stumpkes’ waarin onder meer ‘stekkeligheden’ stonden, waarin soms
op satirische, soms scherpe toon zaken betreffende de streektaal aan de orde werden gesteld.
Het nieuwe blad wilde een bepaalde sfeer die hardnekkig rond de streektaal hing afschudden:
“De thema’s woar wiej oaver wilt skrievn zint van disse tied. Traditionele oonderwaarpn zoas
doar zint folklore en kritiekloze ophemeling van annekebesmoorstied veendt ginne stee an
oonzn heerd. Elke tied möt van ere eigne oadem leavn!”1217 De redactie wist een keur van de
beste ‘platschrievers’ tot publicatie te bewegen. Van der Vliet en Löwik vervulden in die tijd
de rol van angry young men die de, naar hun mening, te ingeslapen en trage sfeer rond de
‘Tweantse sproake’ wilden verlevendigen. Voor Van der Vliet zat achter dat alles geen regio-
nalistisch motief. DNT werd in de pers goed onthaald. “De Nieje Tied”, t blad in t plat, dwingt
respect of”, stelde Vaanholt in een bespreking die geheel in het Twents was gesteld - dit als
antwoord op Van der Vliet, maar wel: “biej wieze van oetzoondering”, want, zo meldde
Vaanholt: “met de kraant he’j noe eenmoal n groter publiek te bedeenn as allenig de leu dee t
dialect good könt leazn.”1218 Het eerste exemplaar werd onder grote publieke belangstelling
aan de eerste betalende abonnee uitgereikt op de bovenverdieping van V&D te Enschede. De
gebeurtenis werd een performance waarin Van der Vliet en Löwik geen moeite deden het de
traditionalisten naar de zin te maken. Als hevige steen des aanstoots diende (een verlaat pour
épater le bourgeois moment) het optreden van de saxofonist Willian Raayman die een wel
zeer bijzondere versie van het Twentse volkslied in een totale kakofonie van klanken liet ein-
digen. Dat was een ander beeld dan dat waarvoor de traditionele minnaars van alles wat oud
was  stonden. De redactieleden van DNT ergerden zich aan de beeldvorming rond de streek-
taal die onder andere werd uitgedragen door een persoon die het nodig vond als ‘hoonderkre-
mer’ (kippenkoopman) verkleed rond te stappen en aldus als een soort blikvanger het sleetse
imago van de streektaal verder kwam versterken. In DNT gaf  Löwik lucht aan zijn ergernis:

                                                
1213 Ibidem.
1214 Löwik en Van der Vliet 1994, 3.
1215 DNT 1994, 2-4.
1216 Van der Vliet 1994, 53.
1217 DNT 1994, 2.
1218 TC 23-3-1994  Dat was de eerste recensie ooit in het Twents in de TC. Later volgde TUB dat voorbeeld

met een bespreking in het plat van de verbeterde herdruk van Heftan tattat!
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“Hoonderkremer! Joawa, körf op de rugge, boerntuug an en de kipse op. Associaties? Prulan-
tiek, Weerselse rommelmaarkt, oalde ambachtn, um kort te goan: oet de tied”.1219 In de afleve-
ringen van het nieuwe tijdschrift zouden dergelijke en andere feiten dikwijls gesignaleerd en
gegispt worden, meestal met de term ‘Knooiboksnwaark’, dat een typisch Nieje Tied-woord
zou worden. De kritiek werkte als een rode lap op een stier en de groep traditionelen, niet ge-
wend aan forse, maar zakelijke kritiek, trok zich terug in een sfeer van verongelijktheid. Dat
die kritiek nodig was verzuchtte Buter al in zijn rubriek ‘Bij ons in het Oosten’: “Wanneer er
binnen de streekliteratuur ergens weinig aandacht aan wordt gegeven, dan is dat aan de literai-
re kritiek, denk ik.”1220

De TC schreef onder de kop “Het botert nog niet tussen De Nieje Tied en dialectclubs”.

Organisaties die zich met het oostelijk dialect bezighouden [...] zwijgen in alle en zelfs de streektalen. Noch in
Stad en Land van de Twente Academie, noch in de Bodbreef van de Kreenk vuur de Twentse Sproak of De
Moespot van t Verbond van Neersasse Dialectkringen een woord over het nieuwe blad in t plat.

Vaanholt weet dit aan ‘de confronterende wijze’ waarop deze clubs in het blad werden bena-
derd. In ieder geval lag het niet aan de inhoud: “Het is in elk geval moeilijk voor te stellen dat
het aan de inhoud van De Nieje Tied zou liggen. Iedereen die de streektaal een warm hart
toedraagt, moet verguld zijn met de zeer lezenswaardige en kwalitatief goede proza en poë-
zie.”1221  Op de uitnodigingen ìn te gaan op de kritiek en weerwoord te leveren vond DNT-
groep niemand bereid. Om rendabel te zijn zou het blad een kring van 200 vaste abonnees om
zich heen moeten verzamelen. Die doelstelling werd nooit gehaald, ondanks alle publiciteit.
Men kan zich dus afvragen of er in Twente, een gewest met ca. 600.000 inwoners, behoefte
bestaat aan een streektaalblad waarin kwaliteit en vernieuwing voorop staan. In contrast
daarmee stond de verschijning, in 1986, van de bundel vertelsels en gedichten Zöven-hoezen
Jaan, verzameld werk van de in 1961 na een lang en zwaar ziekbed overleden G. Kuiper (zie
p. 75). Deze bundel had alles wat een lezerspubliek van een traditioneel streektaalwerk ver-
wachtte en erin  waardeerde. Hij bevatte verhalen van het soort dat vroeger rond het lösse
veur werden verteld. Er figureerden smokkelaars in en spoken en ‘heemännekes’. Ze waren
vol mystiek, geloof en bijgeloof.  Het boekwerk was een schot in de roos. Deze uitgave van
De Historische Kring Vasse Mander Hezingen beleefde in zeer korte tijd drie drukken. Zei dat
niet iets over een versterkte hang naar nostalgie? Een zekere vlucht uit de als te verwarrend en
te snel ervaren werkelijkheid? De aanhoudende vraag naar het werk van Johanna van Buren
en de onwaarschijnlijk hoge oplage van Hennik van ‘n Scheenken wezen ook in die richting.
De redactie van DNT werd vanaf nummer 3 versterkt door DRS. GERRIT KLAASSEN (Almelo
1960), opgegroeid in Albergen, die volop meedraaide in het blad dat op on-Twentse, rechtlij-
nige wijze bleef opkomen voor het gebruik van het plat en ieder die door een goedkoop suc-
cesje wat wilde meepikken van de oplevende belangstelling door slecht verzorgde bundels uit
te geven er van langs gaf. Ze ontmoetten alras forse tegenwerking, die zich op verschillende
manieren uitte, maar voornamelijk toch door een hardnekkig doodzwijgen. Van der Vliet
bracht in afwijking van de KTS zijn eigen ‘Standaard Schriefwieze’ uit, die als vouwblad in
elke uitgave van zijn OU meegegeven, wel de meest verspreide spelling van het Twents zal
zijn. Zijn spellingsregels zijn bovendien het multimediale circuit in gegaan. Onder het motto
‘De Nieje Tied weerldwied’ zijn ze beschikbaar voor het groeiend tal gebruikers van Internet.
Deze eerste schreden op de digitale snelweg bleken de aandacht van nieuwsgierigen op te

                                                
1219 Löwik 1994, 79.
1220 Buter 1991b.
1221 TC  2-8-1994.
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wekken. In de eerste week van de aanwezigheid van DNT op het Internet noteerde Van der
Vliet meteen al tweehonderd  bezoekers.1222

9.1.9  De omroep

Engelbertink schreef in zijn kroniek in het voorjaar van 1990:

Radio Oost hef as ennigste ne minimale biedreage an dialektprogramma’s per wek: bloos n half uur in de wek.
Op Radio Noord en Drenthe zin t aantal dialektoetzendingn heel redelik. Radio Gelderlaand zendt 1 uur en 20
minuutn per wek oet. Der is bie de umroopn gen eankele behoefte oet te breidn, toch scoort de losterdichtheed
bie de dialektprogramma’s t heuwst en is de respons op de dialektprogramma’s völle moaln heuwer as biej aan-
dere programma’s.1223

In 1990 nam Potman afscheid bij Radio Oost. Zijn vertrek werd in de kringen van de regiona-
listen niet betreurd. Hij werd opgevolgd door Hennie Everts. In hetzelfde jaar nog werd de
dialectuitzending van de zaterdagmiddag van een half uur vervangen door een algemeen cul-
tureel programma. Hoewel er in latere jaren weer wél een streektaalprogramma kwam is het
toch duidelijk dat de relatie tussen de regionalisten en de omroepleiding vaak een moeizame
was.1224

9.2  STREEKTAAL

9.2.1  Primaire literatuur: Betting - Buter - Hottenhuis - Kraa - Wilmink - Finkers - Lö-
wik en Van der Vliet - Van der Meiden - Morsink - Vaanholt - Van de Velde -
Vossebeld - Swennenhuis en anderen

Voor de jeugd vanaf een jaar of tien was er nauwelijks iets in de streektaal. Wim Betting ge-
boren in Rijssen, opgegroeid in Borne en woonachtig in Ruurlo leverde met zijn stripverhaal
’t Geheim van de tuugkiste een primeur.  In  het verhaal  kon men de avonturen van Ridder
Haolhaok in een soort Twents-Gelders dialect beleven. Het uitgeven van een stripboek in het
plat bleek een gouden greep. De oplage werd goed verkocht. In 1991 kwam er dan ook een
vervolg uit: ’t Geheim van ’t veerkaante wark. “Een stripverhaal is een ideale manier om de
jeugd enigszins vertrouwd te maken met het lezen van dialect. Je kunt plaatjes gebruiken om
de tekst te ondersteunen. Dat is een ideale formule” las men in de TC.1225 De eerste zestig

                                                
1222 TC 31-8-1995.
1223 Kroniek Engelbertink, 9.1353.  
1224 De nieuwste loot aan de omroepstam is die van de regionale TV. In de kringen van Radio Oost werd

ook aan die toekomstige ontwikkeling gedacht. “Na de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht  willen Twente en of Overijssel als vijfde beginnen met professionele regionale televi-
sie. Juist omdat Twente  in een hoek ligt, vormt de streek een gesloten geheel met een eigen cultuur. Dat
leent zich uitstekend voor  regionale tv.” (TC 18-1-1990) Regionale tv was een zaak voor Radio Oost.
Everts: “Ik denk, dat dit een taak is  voor radio Oost. De lokale omroepen hebben al moeite genoeg om
radio te maken. Je krijgt tweederangsjournalistiek.” (TC 18-1-1990) Begin 1993 zouden de uitzendin-
gen, op zeer bescheiden schaal - een maal per week één uur - beginnen. De gecombineerde radio- en tv-
omroep zou de naam RTV Oost dragen. Met de uitspraak “Regionale televisie is geen van Gewest tot
Gewest, hoe goed dat programma op zichzelf ook is” liet Everts doorschemeren dat er van een koers-
verandering ten bate van meer ruimte vor de  streekcultuur geen sprake was. De zeer ondergeschoven
positie van het streekculturele aandachtsveld is   eenvoudig te constateren aan het RTV radio- en tv-
aanbod.

1225 TC 1-12-1990.
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exemplaren van ’t Geheim van de tuugkiste  werden overigens in België  besteld en een kwart
van de hele oplage in het westen van Nederland.

Adriaan Buter verraste de bezoekers bij de ontvangst vanwege zijn tachtigste verjaardag op
27 februari 1998, met een bundeltje in eigen beheer uitgegeven ‘dichtsels’. De gedichten die
hij had bijeengebracht onder de titel Geluk en zeagen waren in de loop van ongeveer zestig
jaar ontstaan. Ze waren zowel in het Nederlands als in het Twents gesteld. De meeste ervan
waren ooit al in een van de bladen of blaadjes verschenen. De gedichten toonden, afgezien
van het plezier dat men met het lezen ervan ervaart, Buters zuivere taalgebruik, ook in het
Twents dat niet zijn moedertaal was. Dat moge bijvoorbeeld blijken uit zijn gedicht ‘De zeve
is gus’ uit 1984. Het gaat  over de razendsnelle veranderingen op het platteland:

De zeve is gus

De zeve wochtend an de muur,
De melk strölt oet et geer.
’t Kleine steulken kot d’r vuur –
de vrouwe kot biej ’t deer.

Zo gung dat op de boerderiej:
Met emmer, zeve en bus.
Moar d’oale tied is noe vuurbiej –
De zeve wodden gus!

‘n Töchken nog, en ’t is gedoan;
De melkbus wodt antiek.
Vuur kleine boeren gin bestoan –
Zee zölm komt an ’n diek!1226

André Hottenhuis die we al tegen kwamen met de rubriek ‘Wat nog niet in Dijkhuis staat’ (zie
p. 266) hield voordrachten in het Twents, hij schreef korte verhalen - waarvan een aantal ge-
bundeld werd in Het spook van ’n Loodiek en andere verhalen - en gedichten (Oldenzaal
1993). Zijn bijdrage vindt men o.a. ook in het onregelmatig verschijnende tijdschrift Verdan.

In Gerrit Kraa’s O, Reggelo (1992), een bundel verhalen en gedichten die zich voorname-
lijk afspelen in een denkbeeldige plaats ergens in Twente, staan zowel Nederlands- als
Twentstalige teksten, en sommige van die verhalen staan in het Nederlands én in het Twents
naast elkaar in kolommen afgedrukt. In zijn spelling is heel lang de invloed van Schönfeld
Wichers te bespeuren geweest. Met  een verhalenbundel voor de jeugd bood Kraa  jonge
streekgenoten humoristisch leesvoer met de dwaze avonturen van Jewilmke (1997). De stre-
ken van Jewilmke deden wel wat denken aan die van Ciske de Rat en de Beekmannen. Om de
jonge lezers wat tegemoet te komen plaatste Kraa ook hier een ‘woordenlieste’ achterin. Na
de bundel voor jongeren volgde er een voor volwassenen: Doot heanig an (1998). Beide pu-
blicaties werden uitgegeven door het VDI.

Een groot succes mocht  de OU in 1992 boeken met Heftan tattat! Gedichten in het stads-
plat van DR. WILLEM WILMINK, beter bekend zonder academische titel. De fameuze in En-
schede geboren schrijver (1936) keerde na lang woonachtig te zijn geweest in Amsterdam, in
de jaren negentig weer in zijn geboortestad terug. In de Javastraat, zo langzamerhand wel de
belangrijkste straat voor de Twentse ‘schrieveriej’.1227 Geestelijk was hij nooit geheel uit
Twente  vertrokken. Zijn oostelijke afkomst verloochende hij nooit en nergens, al behoorde

                                                
1226 Geluk en zeagen, 54  Eerder afgedrukt in JBT 1984, 112.
1227 Johan Buursink woonde er evenals de Groninger schrijver/regionalist Willem Diemer.
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hij toch - tot de jaren negentig - geheel de Nederlandse literatuur toe, behoudens enkele
Twentse gedichtjes. Steeds vaker keerde Wilmink terug naar de taal die hij volgens eigen
zeggen “op t skoolplein en op stroat” had geleerd.1228 Het plat had voor hem een toegevoegde
waarde: “t Plat steet dichter biej de leu”. Hij noemde het “n groot veurdeel a’j  as keend
tweetalig bint, dan krie’j  meer geveul veur taal.”1229 De bundel werd een ongekend succes.
Een reeks van herdrukken volgde.1230

Dezelfde opvatting over het Twents als Wilmink kan men horen van de Almelose cabare-
tier HERMENEGILDUS FELIX VICTOR MARIA (HERMAN) FINKERS (1954).1231 Evenals Wilmink
en vele anderen was hij in Twente opgevoed met wat hij het ‘steenkools’ noemde. Finkers
ontdekte het plat omstreeks 1995 door een voorstelling waarin hij werd gevraagd samen te
werken met de ‘Wierdense Revue’ en:

Kon er gewoon niet van slápen. […] Dat je er jarenlang bovenop hebt gezeten, terwijl het toch niet is doorgege-
ven. Onbegrijpelijk. Mijn ouders neem ik niets kwalijk; die voedden hun kinderen uit liefde op in een andere
taal. Maar ik kan mij met terugwerkende kracht heel erg kwaad maken op het onderwijs, dat ooit tegen de gene-
ratie van mijn ouders heeft gezegd: spreek vooral  Nederlands met ze, want anders krijgen ze een taalachterstand.
Zó arrogant, zó dom Want juist daardoor heb ik een achterstand gekregen. 1232

Bij vertaling van zijn Nederlandse liedjes in het plat bleek er “een wereld van verschil”. Fin-
kers bracht zijn show ‘Geen spatader veranderd’ (1995) over in het Twents (‘Gen Spat-oader
Aans’): “Zinnen worden melodischer, tussenletters zorgen voor vloeiende overgangen, liedjes
klinken minder formeel”.1233  De show werd in Enschede in Concordia opgevoerd en was op
de regionale televisie te zien. Een andere show, ‘Kalm Aan En Rap Een Beetje’ (1998) werd
eveneens vertaald (‘Heanig An en Rap Wat’). In 1999 kwam een tweetalige bundel van Fin-
kers uit onder de ironische titel Zijn minst beroerde liedjes. De bundel bevatte een dertigtal
liedjes met gegevens en toelichtingen en een bijlage waarin hij verantwoording aflegde over
de door hem gebruikte ‘schriefwieze’. Men hoefde het werk niet slechts te lezen, beluisteren
was ook mogelijk. Voor de Nederlandstalige versie zat er een oranje CD in en voor de
Twentstalige een rode.

Uit het contact dat Löwik eind 1992 kreeg met Van der Vliet resulteerde zijn publicatie Op n
biester. We zijn hier weer  bij de bescheidener oplages. De bundel ‘luk ironiseernde schetsn
oet t dageliks leavn van hier en noe’ verscheen in Van der Vliets ‘Rûge rige’. De schrijver
wilde er onder meer een  bijdrage mee leveren  aan  de modernisering van de thematiek in het
streektaalgebruik. Hij meed elke associatie met folklore en gebruikte zijn eigen tijd als toneel
voor zijn ‘niejmoodse schetsen’.

Een plan van Van der Vliet en Löwik om het Twents op een vernieuwende en ook de jeugd
aansprekende manier onder de aandacht van het lezerspubliek te brengen resulteerde in een
vertaling van de avonturen van de Franse stripheld Asterix. Gekozen werd voor de eerste af-
levering: Astérix le Gaulois. Dat werd Asterix den Gallier. Bewust koos het duo voor deze
stripheld. Ze beschouwden  zijn avonturen als een eigentijdse klassieker (als dat geen contra-
dictio in terminis is).

                                                
1228 Wilmink 1992, 29.
1229 Ibidem, 30.
1230 De eerste en tweede druk dateren uit 1992, de derde uit 1993, de vierde en verbeterde druk uit 1994 en

de vijfde druk is verschenen in het najaar van 2002.
1231 VN 16-11-1996, 67.
1232 Ibidem, 66.
1233 Goossensens 1996, 10.
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Wat zint klassiekers vandaag-an-n dag? Sophocles? Lucifer? Elektra? Least dat de jonge leu? Wiej hebt der n
dun oge op. Völ meer, duch oons, mö’j doarbiej deankn an beeldverhaaln. Strips. Zoowat twee ginneroasies zint
rechtervoort op ebrach met gesjichtn woarvan at t meestpart van n teks steet in ballunnekes. En biej dee ballon-
gesjichtn stoat in bekeandheid de avontuurn van den kleann, vernemstign Galliesn strieder Asterix wa wisse
boavnan.1234

De uitgave kreeg niet alleen aandacht in de regionale pers,  ook de landelijke media lieten
zich niet onbetuigd. Met oprechte aandacht  pakte de prestigieuze NRC uit. Mede door al deze
publiciteit werd het initiatief een ongekend succes. Reeds bij de presentatie op 18 oktober
1997 te Enschede, een gebeurtenis met een vrolijk, ludiek karakter smolt de oplage van 6000
exemplaren weg als sneeuw voor de zon. Binnen een week was de eerste oplage uitverkocht.
De inderhaast gedrukte tweede oplage van 9000 stuks liep ook als een trein. Daarmee was
deze Asterix-vertaling het meest verkochte Twentstalige boek ooit. Aangemoedigd door het
succes namen Löwik en Van der Vliet zich voor  elk jaar een Asterix avontuur uit te brengen.
Juridische gevechten tussen uitgever Dargaud en de erfgenamen van Goscinny verhinderden
echter voor onbepaalde tijd verdere uitgaven.

Anne van der Meiden hield zich in de jaren negentig weer nadrukkelijk met het Twents be-
zig. Hij was een veel gevraagd en graag beluisterd predikant, spreker bij manifestaties, bij-
voorbeeld ter gelegenheid van het openen van de Dialectmaand maart, en menig keer werd
juist zìjn mening gevraagd over zaken die het Twents aangingen. In oktober 1996 verscheen
onder zijn leiding het eerste deel van een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het
Twents. Het verschil met de vertaling van Vloedbeld lag hierin dat Van der Meiden met zijn
ploeg de teksten uit de grondtaal vertaalde, omdat de tussenstap via de Nederlandse vertaling
alleen maar vertroebelend zou werken. Van der Meiden wilde zo dicht mogelijk bij de
grondtekst, de bron blijven. De professor in de communicatiekunde wist, naar zijn zeggen, de
Boodschap in eigen onopgesmukte taal beter over te brengen dan in de Tale Kanaans, zoals
die werd gehanteerd door de Statenbijbel en latere moderne vertalingen. “Dit begriept wiej
völ better”, hoorde hij ook van mensen die niet kerkelijk waren. Van deze Twentse Bijbel
ging een stimulans uit de streektaal vaker te gebruiken. De vertaler had zijn kracht niet in het
isolement gezocht. Om zich heen verzamelde hij een vaste ploeg van even deskundige als
kritische meelezers.

Van der Meiden wees erop dat aan de taal van de Bijbel niets deftigs of sacraals zat. Hij
had wat dat aanging dus een andere visie dan Vloedbeld. Van der Meiden wist zich deel van
een oude traditie, er was:

Altijd al een beweging geweest die de bijbelse woorden heeft willen omzetten in een voor iedereen begrijpelijke
streektaal. Meer dan zeshonderd jaar geleden, teruggaand tot Thomas van Aquino, de tijd van de Moderne De-
votie, was er al een vertaling van het Nieuwe Testament in de zgn. Hanzetaal, een soort Nederduits, dat in deze
streken werd gesproken. De Moderne Devotie wendde zich af van alle deftigheid en hoogmoed die de officiële
kerk in die tijd uitstraalde en had zich ten doel gesteld om het geloof dichter bij de mensen te brengen. Dat ge-
beurde onder meer in bijeenkomsten in Deventer, waar het evangelie in de gewone modersproake werd uitge-
legd, maar ook door de bijbelvertaling in die Hanzetaal.1235

Van der Meiden was de eerste die voor mocht gaan in een huwelijksdienst in de streektaal.1236

Tegen diegenen die niet enthousiast waren over het gebruik van een streektaal in de kerk
merkte hij op dat ook Jezus zich van een dialect bediende, een variant van het Aramees. Na
voltooiing en publicatie van het tweede deel van het Nieuwe Testament (Breeve en Openba-
                                                
1234 Löwik en Van der Vliet 1997, 260-261.
1235 LC 23-10-1993.
1236 Overgenomen bericht in SL 1992, 20 (ongedateerd).
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ring) in 1998  zette hij zich aan de vertaling van het Oude Testament. Eveneens uit de grond-
taal. Daarvoor  werden nieuwe medewerkers aangetrokken, kenners van het Hebreeuws en het
Oude Testament.

Ook DS. DR. GERRIT MORSINK (1909), gereformeerd emeritus predikant en kerkhistoricus,
leverde vertalingen  van kerkelijke teksten. Als Wierdenaar - bakkerszoon - was zijn diepste
taallaag het, de overige Tukkers wat verwaterd in de oren klinkende, West-Twents. Na een
werkzaam leven als predikant - eerst in Bergentheim, in de oorlog verzetswerk en verhuizing
naar Andijk, later beroepen in Nijkerk - begon hij op zeventigjarige leeftijd aan een studie
Nederlandse taal en Letterkunde in Nijmegen.1237 In 1982 studeerde hij cum laude af. De stu-
die werd in 1986 bekroond met een promotie. Morsink werd geïnspireerd door een Twentsta-
lige gebedsdienst van Van der Meiden. De aanvankelijke reserve om zijn moedertaal als
kerktaal te gebruiken verdween op slag. Op 84-jarige leeftijd, begon hij de psalmen - alle 150
- te herdichten. Hij nam de teksten uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973 als uitgangspunt,
vergeleek ze dan met de onberijmde Hebreeuwse grondtekst en gaf er dan een ‘Twentse draai’
aan. Op deze manier probeerde Morsink de woorden van Heeroma ‘Een gedicht moet worden
vertaald met een gedicht’ recht te doen. De vertwentsing van het karakter van de psalmen
diende ook een ander doel. De vertaler wilde zo de Liedboekteksten dichter bij strekking van
het Oude Testament  brengen. Tijdens een streektaaldienst in het Achterhoekse Aalten (24
oktober 1993) werd het Twents Psalmbook ten doop gehouden. Daarna volgde een vertaling
van Het Liedboek voor de Kerken: het Twents gezangenbook (1998). 491 Gezangen werden
door Morsink in zijn Wierdens Twents overgezet. Hij werd voor de bijdrage aan het bewaren
en bevorderen van de streektaal tot Ridder in de  Orde van Oranje Nassau benoemd.

Het waren doorgaans niet de kerkenraden die aandrongen op kerkdiensten in dialect.1238  Zij
vonden dit soort diensten vaak folkloristisch en ‘laag bij de grond’.1239 Maar een groeiend
aantal kerkleden zag volgens Henk Letting, medeorganisator van streektaalkerkdiensten in de
Achterhoek, niet meer in waarom zij “het meest eigene bij de deur van de kerk moesten ach-
terlaten”. De streektaal bleek in de kerk snaren te raken die anders onberoerd bleven. “Het
kump oe kort an de hoed”, merkte hij op. Met streektaal kan een predikant zich niet verschui-
len achter theologische hoogstandjes en ingewikkelde woorden. “Hij wordt gedwongen de
dingen op een gewone manier te zeggen. Dat blijkt te werken”. Over kerkdiensten in het
Drents zei Letting:  “Als hier een dienst in het Drents wordt gehouden, moet men drie kwar-
tier voor aanvang aanwezig zijn, anders vind je geen plek meer. De kerk zit dan stampvol.”1240

Ook de Twentse, Groningse en Achterhoekse kerkdiensten in de streektaal werden goed
bezocht.  Op de jaarlijkse Culturele Grenscontactendag van de commissie Achterhoek - West-
Munsterland liet  Henk Krosenbrink een optimistisch geluid horen over het streektaalgebruik
tijdens speciale dialectkerkdiensten:

Op den lesten dialektdag in Grolle worden der esprokkene ovver […] streektaal en religie. Eigenlijk zolle wi’j
motten zeggen: köw ovver et geleuve praoten en daorbi’j unze eigen taal gebroeken. De leu dee der ewest bunt,
dee den dag met hebt maakt, zölt ut met mi’j eens wezzen, dat dat makkeliek geet. Daw hier net zo makkelek
ovver praoten könt as ovver de zeekte van unze kinderen, den schaa den de naobers hebt ehad ton ut veureg jaor
zo dreuge was en zo maer. Ook bij hem vinden we appreciatie voor het omzetten van verheven, gesacraliseerde
kerktaal naar de begrijpelijker volkstaal: “dat et eurleu dwong de moeilijke dinge waer op ne begriepelijke
menaere te zeggen.” Verderop noemde hij dat “de beelden oet de Biebel […] vertalen in de spraoke van de leu,
dee in de karke zatten.” Dergelijke geluiden kon men ook elders horen.1241

                                                
1237 Trouw  6-11-1996.
1238 LC 23-10-1993.
1239 Ibidem.
1240 Goossensens 1996, 11.
1241 Braams 1996, 14-17.
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Een geheel andere opvatting dus dan die van Buursink in het begin van de jaren zestig. Vaan-
holt  was jarenlang verantwoordelijk voor het plaatsen van Twentse ‘sprökke’ in de boven-
hoek van de voorpagina van de TC. Een selectie daaruit - het ging om zo’n 4000 spreuken -
bundelde hij onder de titel  En zo kleait wiej verdan ( Hengelo 1999). ‘Wiesheden oet ’t
Tweantse leaven’ prijkt boven aan de uitgave. Het woord ‘wiesheden’ moet men dan wel cum
grano salis nemen. Door toedoen van een minder streektaalvriendelijke hoofdredacteur sneu-
velde deze aardige gewoonte, na de fusie van TC en TUB  in 1994. In het jaar 2000 volgde
Vaanholt het voorbeeld van Löwik en Van der Vliet door een populaire strip te vertalen en uit
te brengen. Dit keer ging het om een avontuur van Suske en Wiske: ’t Zulveren Heurnke. In
een soort - tweetalige - verantwoording achter het eigenlijke stripverhaal brengt hij de lezers
op de hoogte van de ontwikkelingen op streektaalgebied. Hij maakt gewag van de “almer
gröttere belangstelling vuur ’t dialect in de leste joaren.”1242 Het markeringspunt zou volgens
hem hebben gelegen bij de uitgave van het woordenboek van G. Dijkhuis. Zijn  eigen rubriek
‘Stad & Land’ in de TC, met haast wekelijks aandacht voor de ‘modersproake’  werd daarbij,
niet onlogisch, als een van de aanjagers genoemd.

Jan Berend van der Velde  trad op bij diverse poëziemanifestaties in Twente, de Achter-
hoek, Noordoost-Nederland en West-Duitsland. Hij nam onder meer deel aan de Poetry Inter-
national on the road in theater Concordia in Enschede met een Twentse vertolking van poëzie
van de Chinese dichter Duo Duo. De dichtbundel n Aander en Iej, een bundel met tweeënder-
tig gedichten, haiku’s en aforismen, zag het licht in 1991. Van de Velde brak soms met maat
en ritme en ontlaadde zijn gemoed in het vrije vers, als

 DEEF
Votvlucht
mooi der tuske oet knepn
vuur vandaag
vuur t antwoordn
n sluur n dreuzel
de zörgn
votvlucht
vuur de klokke
t gebeanzel
t genöal an n kop

de tied wat röst ofsteln
as n deef votvluchtn
noar boetn hen
vriej in de weend
duur ’t grös hen
van de wear de moat
maank koovlakn
de hoondebloomn
de braandnettel

Ook in zijn natuurlyriek heeft Van de Velde de dwang van rijmwoorden en interpunctie niet
nodig om krachtige, sfeervolle beelden op te roepen. Door gedichten als ‘deef’ en ‘storm’
toonde hij zich een vernieuwer in de Twentse poëzie.

STORM
t weait hard
t blös t roast t boezt
de beum buugt
kromt zik
kroept in mekaar
de tekker ruuselt
zwokt kraakt brekt
mangs
as t efkes stille is
doot de beume umkiekn
of der nog meer poes keump1243

                                                
1242 ‘t Zulveren Heurnke wordt in 2001 vervolgd met Vaanholts vertaling van Het witte wijf: Het witte wief.
1243 Van der Velde 1991, 18 en 31.
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n Aander en Iej werd in 1998 gevolgd door een bundel met bewerkingen van twaalf bekende
Europese volkssprookjes De oalde spreukskes, van Haans en Greetke tot Beunke, streutke,
köllenke veur,  met ‘verkloarende liest van weur en oetdrökkingen’.

Zo zien we dat ook in de jongste tijd zich telkens nieuwe namen melden in de rijen dierge-
nen die de streektaal als vervoermiddel kiezen voor hun proza of poëzie. Onder hen bevindt
zich ook THEO VOSSEBELD (Beckum 1939) die werd opgeleid aan de AKI als grafisch ont-
werper en studeerde aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Tilburg. Daar stond hij ook
voor de klas als docent tekenen en kunstbeschouwing. Later werkte hij voor zichzelf: hij te-
kent, schildert en schrijft gedichten in zijn moedertaal, het Beckums van de jaren vijftig. De
OU bracht in 1998 de bundel Zunlech van hem uit. Voor de ‘boetenmaarksen Tukker’ Vosse-
beld klinkt soms heimwee naar het land van zijn jeugd door in zijn gedichten. Gecombineerd
met natuurlyriek behoort dit thema tot de onversneden romantiek. En hoewel fraai en gevoelig
verwoord brachten déze aspecten geen nieuws. In zijn lichtvoetige, speelse liefdeslyriek slaat
de dichter nieuwe wegen in. Een voorbeeld daarvan is zijn dromerig poëtisch:

VERLEURN LEEF
 Ik schrief oewn naam
 in de iesbloomn op de roetn
 en met mien’ haandske boetn in n snee
 en langs de koolde loch

 Ik schrief oewn naam
 in mienn oadem op ut raam
 in t bleuiselblad van mei
 en met t bloomnzoad dat ik zeai

 Ik schrief oewn naam
 in de plässe noa de bujje
 in de zunne met miene schaa
 en met framboozn-puddingsaus
 in vanille-yoghurtvlaa1244

JAN SWENNENHUIS (De Lutte 1929) aanvankelijk onderwijzer, later directeur van een basis-
school onder andere in Enschede, Raalte en Oldenzaal, schreef verhalen  waarvan sommige
werden bekroond, zoals de legende Hendriekske en het verhaal n Lichtschim van ’n Elmös.
Swennenhuis’ werk, meest onder pseudoniem Jan van Mönniks-Bearnd, is verder te vinden in
de tijdschriften  De Moespot en Verdan. Hij geniet faam om zijn boeiende voordrachten. Zijn
verhalen, bewerkingen van sagen en legenden, gaf hij in eigen beheer uit. Onder de titel Oal-
de sagen in ’n ni-j jeske zullen ze definitief worden gebundeld.

En anderen.

Het werk van Johanna van Buren bleek onverslijtbaar. De 79-jarige Gotze Kaspersma (1914),
componist en dirigent, maakte melodieën op koorbewerkingen bij een aantal van haar ge-
dichten.  SL publiceerde daarvan een negental partituren voor een mannenkoor. De liederen
werden ook daadwerkelijk uitgevoerd door gemengde en mannenkoren.1245  En ook het be-
kendste werk van Vloedbeld, Mans Kapbaarg bleef populair. Vanaf 1993 vervaardigden

                                                
1244 Vossebeld 1998, 60.
1245 SL  1993, 33 en 57-70.
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eindexamenleerlingen van de Deva-vakschool te Almelo  uit allerlei materialen (glas- en aar-
dewerkscherven en hout)  een reusachtig mozaïek waarin verschillende episoden uit de avon-
turen van de held uit de Krommen Diek werden uitgebeeld. Het door vele handen vervaardig-
de vele tientallen meters lange kunstwerk werd in een tunnel in Almelo aan de zijwanden
aangebracht. Er bleek vraag naar streektaallectuur en literatuur. TUB wilde aan de vraag uit de
schoolwereld en verzorgingscentra  naar voorleesverhalen in de streektaal tegemoet komen
door haar lezers op te roepen zulke verhalen in te zenden. Het Twentse opinieblad De Ros-
kam, dat wekelijks verschijnt vanaf 1995, kent onder de benaming platte tekst (dat staat voor
een kolom zonder titel) een Twentstalige column. Als ‘kaanttekst-schrievers’ bij deze rubriek
treden afwisselend op Bennie Sieverink, Gerrit  Klaassen en  Frank Löwik.1246

9.2.2  Secundaire literatuur: Kroese - Dijkhuis - D. Dijkhuis - Van de Velde - Seyger

Als we het gebied van de bellettrie verlaten, dan valt een smakelijk boekje van Thea Kroese
(samengesteld met André Hottenhuis en Han Weusting) op. Zij presenteerde, naast haar be-
staan als directeur van het VDI een rubriek voor TV-Oost waarin streekgerechten werden be-
reid. Stip in de pan kwam in 1998 uit, er stonden streekgerechten in en verhalen daarover in
een soort Sallands. Met deze uitgave in het plat doet de belangstelling voor het streekeigene
zich ook gevoelen op het culinaire vlak.

In deze periode werden heel wat streekuitgaven persklaar gemaakt. In 1991 kwam een her-
ziene en uitgebreide versie van ‘Dijkhuis’ uit. Het bleek hier om een fikse uitbreiding te gaan.
De uitgevers Van de Berg Sr. en jr. durfden de uitgave aan. Ze stelden zichzelf daarbij de
voorwaarde dat het dan zou moeten gaan om een geheel nieuw boek, met natuurlijk de oude
‘Dijkhuis’ als basis, maar met zoveel toegevoegde waarde dat van meer dan een heruitgave
sprake zou zijn.1247 Dat bleek goed mogelijk. Na verschijning van de tweede druk bleken er
door verschillende personen en instellingen verzamelingen van Twentse woorden en uitdruk-
kingen te zijn aangelegd die konden worden meegenomen (ze zijn er niet integraal aan toege-
voegd). Dit alles conform de wens van Dijkhuis dat zijn woordenverzameling verder door
anderen zou worden aangevuld. Het werk aan het woordenboek was nog niet af. Blijkens het
woord vooraf van Thüss:

Ook na deze uitgave zullen de bronnen niet opdrogen en na verloop van tijd zullen de kaartenbakken en compu-
terbestanden weer gevuld worden met nieuwe ontdekkingen. Zeker zal in de toekomst het boek in overeenstem-
ming moeten worden gebracht met de dan geldende wetenschappelijke, lexicografische maatstaven.1248

DINANT DIJKHUIS (1910-1976) verzamelde het taaleigen van Haaksbergen. Dijkhuis studeer-
de aan de Kerkmuziekschool te Utrecht. Na als onderwijzer werkzaam te zijn geweest werd
hij leraar, eerst aan een LTS en huishoudschool in zijn geboortedorp Haaksbergen, later aan
de RK-pedagogische akademie te Hengelo. In tegenstelling tot zijn naamgenoot Dijkhuis uit
Borne, die vrijwel alle woorden uit de Twentse literatuur haalde, noteerde hij zijn woorden,
uitdrukkingen en zegswijzen direct uit de volksmond. Hij begon daarmee in 1962. Alle noti-
ties werden gemaakt op losse papiertjes en de informatie werd daarna overgebracht op kaar-
ten. Na zijn overlijden liet Dijkhuis een omvangrijk typoscript en twee kaartenbakken na. De
nalatenschap werd aangeboden aan het Nedersaksisch Instituut te Groningen - dat er niets
mee kon doen - en via omzwervingen kwam het terecht bij de TA. Daar is het stevig onder
                                                
1246 Vanaf 2002 leveren ook Gerrit Dannenberg en Gerard Voortman, afkomstig uit Rijssen, hun vierweke-

lijkse bijdrage in het plat aan De Roskam.    
1247 G.J.H. Dijkhuis Twents Woordenboek , 3e herziene en uitgebreide druk, Woord vooraf  door drs. B.J.

Thüss.
1248 Ibidem.
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handen genomen en publicabel gemaakt door H. Beerlage, J. Schildkamp en J. Sonder. De
spelling werd zoveel mogelijk aangepast aan die van de  KTS. Zo verkreeg men een eendui-
digheid in de schrijfwijze die bij de samensteller zelf ontbrak.1249 De bewerkers lieten alle
etymologische uitweidingen achterwege en werkwoordsvormen werden niet onder de tref-
woorden opgenomen, maar in een aparte bijlage geplaatst. Dijkhuis’ inspanningen, een resul-
taat van vele jaren speuren, luisteren, lezen en noteren, werden postuum bekroond door de
uitgave, in oktober 1994, van Taal van Haaksbergen. Reeds in januari 1995 volgde een twee-
de druk.

Jan Berend van de Velde gaf een Grammatica van Twents  (sic) uit in 1994. Het gehele
boek was geschreven in de streektaal, een novum.1250

De Losserse oud-leraar Duits GERHARDUS ANTONIUS (GERARD) SEYGER (1942) speurde na
zijn afscheid van het onderwijs jaren naar de wortels van het Twents als schrijftaal. Hij onder-
zocht daartoe archieven in binnen- en buitenland op oorkonden die in de volkstaal waren ge-
schreven. Uiteindelijk selecteerde  hij er ruim driehonderd uit de periode 1336 tot 1500, uit
vier Twentse steden en van de ambtman en rentmeester van Twente. In feite ging het hier om
een Oost-Nederlandse schrijftaal, die afweek van de gesproken taal, maar Seyger kon er
“weerspiegelingen van de spreektaal” in herkennen. Zijn publicatie kwam in 1999 in Olden-
zaal uit als De groei en bloei van het Twents als schrijftaal in de late middeleeuwen: corpus
van 14e en 15e eeuwse oorkonden in de volkstaal, uit de steden Almelo, Enschede, Oldenzaal
en Ootmarsum en van ambtman en rentmeester van Twenthe: bijdrage tot een bronnenboek
van Twenthe. Het werk is belangwekkend voor taalonderzoekers. Los daarvan is het  “een
schatkistje geworden voor mensen die zich in de historie van Twente in de late Middeleeuwen
willen verdiepen.”1251  Bovendien bood het boek met zijn vele persoons- en boerderijnamen
een vracht aan informatie voor genealogen.1252  In 1998 verscheen van zijn hand Aldenselen in
Twinta: bijdrage tot de geschiedenis van Oldenzaal. Ook dit werk kwam  tot stand kwam
door uitgebreid bronnenonderzoek. Het bevat een zeer gedetailleerde geschiedenis van
Twente tot 1500.

9.2.3  Om de streektaal
9.2.3.1  Emoties

                                                
1249 Dijkhuis 1994, 9.
1250 De aanleiding om dit grammaticaboek te maken was een opmerking van R. Hesselink (zie p.298) die

voor Radio Oost beweerde dat de Twentse taal maar niets was; ze zouden niet eens een grammatica
hebben. “Doo wör ik gramniedig en bin-k d’r too oawer goan zulkswat op te stellen. Diskette Van der
Velde 3-10-2002 (arch. Löwik).

1251 TC/TUB 6-5-1990.
1252 In 2002 promoveerde Seyger te Groningen op Twente tussen west, zuid en oost (1336- 1500). De be-

langrijkste bevinding uit dit proefschrift is dat de Middeltwentse schrijftaal westers georiënteerd was.
Het was, ook al in de vroege middeleeuwen, tot het Nederlands te rekenen. Die taal oefende bovendien
een  flinke invloed uit op het taalgebruik over de Duitse grens. De bevindingen van Seyger waren op-
merkelijk, omdat men onder aanvoering van Heeroma altijd van het omgekeerde was uitgegaan. Met
nadruk moet er hier op gewezen worden dat Seyger het in zijn onderzoek heeft over de schrijftaal. De
invloed van het  Middel-Nederlands op de gesproken taal is veel minder geweest.
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Dat niet eenieder positief over het gebruik van de streektaal dacht, bleek uit een papieren rel-
letje naar aanleiding van een ingezonden stuk van de Utrechtse boekverkoper en neerlandicus
drs. René Hesselink. Deze poneerde op de opiniepagina van de Volkskrant  januari 1993 de
stelling dat de streektalen maar het liefst moesten verdwijnen. Hij deed dit naar aanleiding
van het verschijnen van een lesboek Maastrichts-Nederlands: “Waarom toch moeten dialecten
bewaard worden? Als het aan mij lag sloten we alle dialecten op in het museum en spraken
we allemaal Algemeen Beschaafd Nederlands: met de nadruk op beschaafd.”1253 De veronge-
lijkte Hesselink had naast het bordje ‘Soasel’ gewoond.  Dat bordje was hem een doorn in het
oog geweest. Hij bleek kortstondig het voornemen te hebben een actiecomité ‘Het lijkt hier
wel Friesland’ op te richten. Het Twents waarmee hij was opgegroeid was hem een last ge-
weest. Op school moest hij het Nederlands léren. De energie die hem dat gekost had hij liever
voor iets anders willen gebruiken.  Deze ontboezemingen leverden op de U-pagina woedende
reacties op met name Hesselinks arrogantie op. De VARA-radio sprong bovenop het nieuws
en de TC liet hem interviewen: “Oud-Saasveldenaar René Hesselink vindt Twentse cultuur
beperkte aangelegenheid”.1254 Een paar weken lang kregen de TC lezers bijna dagelijks reac-
ties voorgeschoteld - overigens nagenoeg allemaal in het Nederlands - zoals ook een ingezon-
denbrievenschrijver opmerkte.1255 De reacties spraken over de waarde van het Twents als “on-
vervangbaar cultureel erfgoed”, “uiterst waardevol communicatiemiddel” en “een vorm van
tweetaligheid” die juist voordelig is bij het aanleren van vreemde talen.1256 Het gewraakte arti-
kel en de reacties erop werden door René en Linus Hesselink in 1993 gebundeld uitgegeven
onder de titel Weg met het dialect. Stront wie hef oe drett’n! Een uitnodiging van Radio Oost
om in het programma ‘Bakje Troost’ zijn standpunt  te verdedigen legde Hesselink naast zich
neer. Het voorval en de vele reacties daarop toonden ondertussen aan dat beledigende uitla-
tingen over het Twents de emoties niet onberoerd laten.
Van positieve betrokkenheid bij de streektaal sprak ook de enorme respons op een dialect-
prijsvraag in de TC.1257

De uitkomst van een groot onderzoek, geëntameerd door de Universiteit Twente en de
TC/TUB naar de plaats en het gebruik van de streektaal in de regio, mocht gerust een steun in
de rug heten voor regionalisten: niet minder dan 70% van de volwassenen en 51% van de jon-
geren gaf aan de streektaal als communicatiemiddel te gebruiken.1258

9.2.3.2  Emancipatie?

Uit de toegenomen activiteiten voor het Twents moet men niet noodzakelijkerwijze de con-
clusie trekken dat het goed gaat met het behoud en de ontwikkeling van de taal. Natuurlijk,
Berghege schreef al in 1903 over “de korte spanne tijds die het ‘plat’ nog rest, zijn armelijk
bestaan voort te slepen”, maar toen was de taal werkelijk volkstaal, men kon haar in alle soci-
ale geledingen  horen en in alle generaties. Sedert de Tweede Wereldoorlog wilden de meeste
ouders hun kroost grootbrengen in een beter Nederlands dan ze zelf beheersten. Deze variant,
wel als ‘steenkools’ betiteld, een soort krom Nederlands met een accent, heeft - zeker in de
steden - het Twents onder de jeugd geheel verdrongen. Zodat gesteld kan worden dat de
woorden van Berghege, met een eeuw vertraging, zeer actueel zijn.  Er zijn er die dit met lede

                                                
1253 VK 16-1-1993.
1254 TC 26-1-1993.
1255 TC 13-2-1993.
1256 TC 13-2-1993.
1257 TC 6-4-1994.
1258 TC/TUB 26-5-1999.
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ogen aanzien, er zijn er ook die deze tendens verwelkomen.1259 De grootste groep echter laat
het koud. Juist deze onverschilligheid is het die de grootste bedreiging vormt voor een taal, of
dit nou Twents of Nederlands is. Weer anderen voorspellen het Twents een krachtige toe-
komst. In het eerste nummer van het magazine Plus van het jaar 2000 noemde de redactie het
Twents “onuitroeibaar”. Ze kwam tot deze stelling door de grote belangstelling die telkens
bleek bij kerkdiensten in het plat.1260 Vanuit kringen van taalgeleerden klonk steeds vaker de
opvatting dat streektaal niet tweederangs was. “In de taalkunde bestaat het verschil tussen taal
en dialect helemaal niet. Beide zijn volwaardige taalsystemen”, merkte  promovendus Jan
Nijen Twilhaar - geboortig uit Hellendoorn, 1956 - op in TUB.1261 Voor zijn proefschrift Ge-
neratieve fonologie en de studie van Oost-Nederlandse dialecten (1990) onderzocht hij de taal
van zijn eigen familie en dorpsgenoten in vergelijking met andere dialecten in het oosten van
het land. Twilhaars opmerkingen voor wat het aanleren van talen betreft staken een hart onder
de riem van de verdedigers van de streektalen:

In de taalkunde verbazen wij er ons over dat kinderen in betrekkelijk korte tijd moeiteloos het ingewikkelde
systeem leren dat we ‘moedertaal’ noemen. Dat leren doen kinderen allemaal in ongeveer dezelfde tijd. Indruk-
wekkend is ook dat kinderen met evenveel gemak twee talen tegelijk kunnen leren in die taalverwervings-
periode.

Buter stelde, met ‘dialectologen’ - onder andere Jo Daan van het Meertens Instituut - dat de
volkstaal bezig was zich te emanciperen. Dat zou het eerste gebeuren in streken waar sprake
was van economische emancipatie: “In Twente bijvoorbeeld heeft men zich eerder ontdaan
van de door het onderwijs veroorzaakte (valse) schaamte voor de eigen sproake dan in de
Achterhoek.”1262  Hij zag geen reden voor pessimisme: “Behalve dan voor de archeïsten, de
dialectsprekers en -schrievers, die alleen de sproake van grovaa en groomoo kunnen waarde-
ren of liever nog die van ‘annekebesmoor’, als u weet wie ik bedoel.”1263 Een andere dialec-
toloog waar Buter op doelde was was A. Goeman, van het Meertens Instituut.  Hij ziet in de
groeiende aandacht voor het dialect een reactie op de eenwording van Europa en de alsmaar
groter wordende verbanden waarbinnen de regio’s zich moeten begeven. “Men wil terug naar
het kleine, het overzichtelijke, naar datgene wat dichtbij is”.1264 Hij vindt het “heel interessant”
dat deze tendens op dit moment vooral zichtbaar wordt in “het meest sacrale domein” van de
mens, namelijk in zijn godsdienstige beleving. In Groningen en Friesland worden al langer
streektaalkerkdiensten gehouden. In Drenthe, de Achterhoek, de Liemers en in Zeeland ko-
men ze ook voor, maar minder frequent. In ieder geval  bleek ook landelijk de belangstelling
voor de streektalen groter dan voorheen. Er is zelfs sprake van een ‘dialectrenaissance’, ‘dia-
lect-revival’ of ‘dialectgolf’.1265 Op 16 maart 1991 werd in de Brabanthallen in Den Bosch de
Eerste Nederlandse Dialectendag gehouden.  Het evenement werd georganiseerd door en voor
dialectminnaars uit het gehele Nederlandse taalgebied. Het initiatief was genomen door de
Stichting Nederlandse Dialecten, waarin taalkundigen van de Rijksuniversiteiten van Gronin-
gen en Gent, de Katholieke Universiteit Nijmegen, het Meertens Instituut in Amsterdam en
het Staringinstituut in Doetinchem samenwerken. De organisatoren van die dag lieten, als
aardigheid, streektaaldeskundigen en liefhebbers het mooiste dialectwoord uit hun streek
noemen. Voor Overijssel werd dat het woord ‘rechtervoort’, het equivalent voor het Neder-

                                                
1259 Schlüter 1999, 16-17.
1260 Plus 2000, 27.
1261 TUB 12-1-1991.
1262 Buter 1991,40.
1263 Ibidem.
1264 LC 23 oktober 1993.
1265 Scholtmeijer 1999, 84.
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landse ‘tegenwoordig’. Een woord overigens dat steeds minder in gebruik is. De voorkeur van
de diverse streken is vastgelegd in het boekje Het Dialektenboek, Kroesels op de bozzem, dat
tijdens het evenement werd gepresenteerd. Het was duidelijk dat er belangstelling voor de
‘modersproake’ was. Dat niet alleen: er leek ook van officiële zijde steeds minder weerstand
tegen. Zo kopte de TC: ‘Trouwn in t Twents mag in Oldnzel’.1266 Dat mocht opmerkelijk he-
ten. Traditioneel werd de streektaal voor het plechtige deel van de hoogtijdagen niet goed
genoeg geacht.

9.2.3.3  Onderzoek

De nu veelvuldig te lezen constateringen dat het goed ging met het gebruik van de streektaal
waren evenzovele slagen in de lucht, want een cijfermatige onderbouwing ontbrak nog gro-
tendeels. Entjes had zich daar weer eens over uitgelaten, maar nu juist om het pessimisme te
weerleggen: “Het lijkt bij geruchte vast te staan, dat de dialecten hard bezig zijn te verdwij-
nen, maar wij beschikken over zo goed als geen enkel duidelijk gegeven over de werkelijke
teruggang van het dialectgebruik.”1267 Om in die leemte te voorzien stelde Hennie Beerlage
(1928), oud-docent Nederlands aan de Hogeschool Edith Stein te Enschede, aan de directie
van de TA voor een breed onderzoek in te stellen naar het functioneren van het Twents op de
basisscholen en opleidingsscholen. Hij had reeds eerder, in 1976, een onderzoek naar de posi-
tie van de streektaal gehouden onder de ca. 250 leerlingen aan de toenmalige Katholieke Op-
leidingsschool voor Kleuterleidsters. Drukke werkzaamheden beletten hem toen die studie
breder op te zetten. Na zijn vervroegde uittreding en de toegezegde medewerking van de TA
kreeg hij daarvoor alsnog de kans. Het onderzoek werd nu breder opgezet en in de enquête
werd ook, behalve de  kennis van het Twents, kennis over Twentse auteurs en instellingen
onder scholieren gemeten. De onderzoeker wilde er tevens gegevens mee boven water krijgen
betreffende het gebruik van de streektaal op de basisscholen. Beerlage stelde dat men ten aan-
zien van het voortbestaan van het Twents bij de optimisten en bij de pessimisten kon horen.
Hij rekende zichzelf tot de ‘koppige optimisten’, maar met de uitkomsten van zijn onderzoek
in de hand moest die zonnige visie wel verdwijnen.1268 Die uitkomsten werden gepresenteerd
in een boekje Twents in Twente. Ze vielen hem niet mee. Vooral speet hem het gemak, waar-
mee steeds meer ouders het Nederlands als voertaal in hun gezin blijkbaar prefereerden boven
het Twents. Het gebrek aan kennis van Twentse schrijvers, instellingen en publicaties bij de
mensen van het basisonderwijs viel ook op. Men nam op de school nauwelijks tijd voor het
Twents en de schoolkinderen waren er niet of nauwelijks in geïnteresseerd.1269 Er was een
duidelijke tendens van het onderzoek af te lezen: De leraren van de PABO brachten het er
beter af dan de studenten en die wisten op hun beurt weer meer dan de leerlingen van de ba-
sisschool. De scholen die beweerden het Twents een warm hart toe te dragen deden er in de
praktijk niets aan. Op andere scholen was de streektaal taboe. De studie werd uitgebracht tij-
dens de jaarvergadering van de TA in 1991. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Van
der Meiden. Die sprak bij de gelegenheid over de twee eindconclusies van Beerlage en hij
constateerde eveneens dat een groot deel van de Twentse bevolking weinig enthousiasme kon
opbrengen voor de streektaal. Dat kwam volgens hem: “Umdat ze der gils gin benul van hebt
wat veur ne riekdom ze votsmiet at ze et Twents loat scheetn.” En wat daar dan weer achter
zat was: “dat nums et ear meer leert en vertealt, in ’t hoes nich en op school nich.” Om daarna

                                                
1266 Overgenomen bericht in  SL 1992, 20 (ongedateerd).
1267 Entjes 1974, 16.
1268 Beerlage 1991, 10.
1269 Van der Meiden 1992, 8.
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te verzuchten: “Wat doo’w der weanig an.”1270 Hij doelde daarbij niet op het publiek voor wie
hij de toespraak hield op die vijfde november 1991 te Stad Delden, maar op het collectief van
de Twentenaren. Verrassend konden de resultaten van het onderzoek toch nauwelijks ge-
noemd worden; ze lagen in het verlengde van de onderzoeken van Engelbertink, Wolbert en
Ronkcen en Natasja Engelbertink. Onderzoek elders, Bouwhuis (in mindere mate) en Reker
leverde ook geen bemoedigend resultaat op, evenals de opmerkingen van Kremer en Goosens
(zie p. 272). Het adjectief bij ‘optimisten’ was dan ook goed gekozen. Verrassend was wél
wat het Twentse publiek er zelf van dacht. In een onderzoek door de TUB/TC over allerlei
zaken, wilde de krant ook een uitspraak van de Tukkers ten aanzien van het gebruik van de
streektaal. Maar liefst 70% van de respondenten gaf aan de regionale taal te spreken, onder de
jongeren bedroeg dat percentage een nog altijd verbazende 50%!1271 Wie zijn oor te luisteren
legt in steden, dorpen en ook op boerderijen kan dat hoge percentage met geen mogelijkheid
terugvinden. Het is dan ook zeer de vraag wat de samenstellers van het onderzoek precies met
‘Twents’ bedoelden. Mogelijk gaat het om een dialectisch getint Nederlands, een ‘regiolect’.
De term werd in Nederland geïntroduceerd door Cor Hoppenbrouwers. Hij had vastgesteld
dat weliswaar de primaire, dikwijls lokaal gebonden dialecten uitstierven, maar dat ze worden
vervangen door een taalgebruik waarin de secundaire kenmerken die voor de hele regio gel-
den, overheersen. Die zienswijze is nog niet tegengesproken en binnen de taalbeweging wordt
die geaccepteerd, aldus Buter in SL.1272 Het dialectonderzoek dat Hottenhuis in 1991 hield in
Saasveld en waaruit o.a. bleek dat jongeren rond de twintig de doevorm niet meer kenden,
wees in een zelfde richting.1273

9.2.3.4  Meningen

Er was, volgens Van der Meiden, geen leerproces meer voor de jeugd dat de volwaardigheid
van het Twents, naast het Nederlands kon demonstreren. Men zou meer met studies en pro-
jecten moeten werken: “Wi’j mot meer wetn, meer zeukn, meer beschrievn, meer prode-
ceern”. Hij sprak zich verderop in zijn rede uit over de noodzaak van een soort standaard
Twents. “Dee standaardsproake he’w neudig um oonze sproake te profeleern.” En hij betoon-
de zich niet pessimistisch over de toekomst van de streektaal. Hij putte dat vertrouwen uit de
toenemende waardering voor het eigene, gevolg van het opgaan in grotere verbanden. Tegen-
over het mondialisme stond het nieuwe regionalisme. En dat regionalisme drukt zich bij uit-
stek uit in de taal. Voor Van der Meiden was het Twents niet een willekeurig fenomeen van
het regionalisme maar het scharnierpunt waarom het regionale besef draait: “Alns wa' w doot
is vergewwens, a’ w der nich in slaagt de ni' je generoaties te loatn veuln dat et eagene van et
leavn hier in dizze ketreie op zien best beleafd kan wodn in de eagne sproake”.1274 Enige
maanden later riep Entjes het documentatiecentrum te Hellendoorn (bedoeld is het heemkun-
demuseum De Valkhof waarin ook het Johanna van Buren museum is ondergebracht)  op een
grotere rol te spelen bij het steunen van initiatieven voor het behoud van de regionale taal:
“Het zou goed zijn als het documentatiecentrum inhaakt op pogingen van bijvoorbeeld de
Twente Akademie om in het (basis)onderwijs aandacht te besteden aan het dialect.”1275 Entjes
haalde Beerlage aan: “Je moet je eigen taal goed spreken. In veel gevallen is dat het dialect.
Als je daar aandacht aan besteedt, dan is het gemakkelijker om ook het Nederlands goed on-

                                                
1270 Ibidem, 7.
1271 TC/TUB 25-5-1999.
1272        Buter 1994, 9.
1273 SL 1995, 95.
1274 Van der Meiden 1992, 8.
1275 TC 6-1-1992.
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der de knie te krijgen”. Van der Meiden was daar ook als spreker uitgenodigd. Hij noemde als
grootste bedreiging van de streektaal  de nonchalance van de Tukkers zelf, waarmee zij het
Twents weren uit het dagelijks gebruik en verzuimen het hun kinderen en kleinkinderen te
leren. De gêne om het te gebruiken was een andere bedreiging, alhoewel die geleidelijk aan
het afnemen was. Van der Meiden roemde de tweetaligheid als een voordeel. Als een van de
voorbeelden waarmee hij zijn stelling van grote betrokkenheid bij de streektaal bewees haalde
hij zijn  eigen vertaalproject van de Bijbel aan. Zoals we hebben kunnen lezen werden  regel-
matig vragen gesteld betreffende te gebruiken woordkeuze in de TC: “Ik moet de streek in
Nederland nog zien, waar 32 weken lang tussen de 30 en 40 mensen de moeite nemen brieven
te schrijven naar aanleiding van vragen die ik onder de conceptteksten in de twee grote
Twentse kranten heb gezet.” Van der Meiden had in totaal meer dan 1000 brieven ontvangen,
die aantoonden  “hoe fijnmazig de taal nog leeft onder de mensen” en liet zien “wat er alle-
maal nog paraat ligt, maar ook hoe dieper de mensen soms geraakt en getroffen worden door
het Twents dan door het Nederlands.”1276 Het Twents leefde, volgens Van der Meiden omdat
die taal de intimiteit waarborgde, het Nederlands daarentegen straalde in de ogen van de men-
sen in het Oosten gezag en deftigheid uit.

De streektaal trok ook buiten de eigen kring aandacht. De Friese studentenvereniging aan
de Universiteit Twente vierde op tien februari 1996 haar diesfeest met onder andere een sym-
posion over de  toekomst van het Twents. Bij de forumdiscussie was ook Van der Vliet aan-
wezig, oud-bestuurslid van de vorige Friese studentenvereniging aan de Twentse universiteit.
Hij herhaalde gedeeltelijk zijn toespraak van 5 november 1992. Die ging onder meer over de
merkwaardige houding van de Twenten ten opzichte van hun taal. Nu drie jaar later en drie
drukken Heftan tattat! verder had hij geen reden om ook maar iets van verbetering te zien. Hij
had intussen van Wilminks bundel meer dan 5000 exemplaren verkocht, maar hij vreesde dat
het vooral andere dan literaire motieven waren geweest die mensen tot het kopen ervan had-
den aangezet. Hij noemde nostalgie, of een leuk presentje voor opa of oma van de kleinkinde-
ren die de bundel zelf niet wilden lezen, of het feit dat deze Twentse bundel door een bekende
Nederlander was geschreven. Indien het Twentse publiek werkelijk geïnteresseerd was in
Twentstalige literatuur dan was het abonneebestand  van DNT, ondanks alle publiciteit niet
rond de 150 blijven steken. Van der Vliet zag de toekomst voor het Twents dan ook somber
in.1277 Dit was temeer zo, omdat het getal van serieuze Twentse ‘platschrievers’ nauwelijks
toenam. De conclusie uit een streektaalonderzoek door Natasja Engelbertink (dochter van
Hennie Engelbertink) onder  studenten van de Hogeschool Edith Stein haalde hij eveneens
aan. Die slotsom luidde dat het Twents op die school geen rol van betekenis speelde en dat de
studenten er niet in waren geïnteresseerd. De studenten spraken liever Nederlands, omdat ze
dat mooier vonden. Van der Vliet leverde voor de discussie  twee stellingen betreffende de
toekomst van het Twents. De eerste luidde: “Over 100 jaar wordt er geen Twents meer ge-
sproken. Wat waarschijnlijk nog wel lang zal standhouden is een oostelijk accent, ook wel
regiolect genoemd. De voornaamste oorzaak hiervan is dat steeds meer Twentse ouders hun
kinderen Hollandstalig opvoeden. Van ‘Modersproake’ kan dus op den duur geen sprake meer
zijn”.1278 De erkenning  van het Nedersaksisch in het EH noemde Van der Vliet in zijn tweede
stelling van marginale betekenis, onder andere omdat de Tukkers de mentaliteit niet hebben
hun taal serieus te nemen. Als simpel voorbeeld gaf hij de uitnodiging die hij ontving om mee
te doen aan Maart dialectmaand bij V&D te Enschede. Die was van het begin tot het einde in
het Nederlands geschreven. Er werd wel dierbaar gepraat over het behoud van het Twents,
maar men voedde de eigen kinderen toch liever in het steenkools op. De conclusie was niet
                                                
1276 SL 1996, 12.
1277 Van der Vliet 1996, 16.
1278 Ibidem.
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nieuw. Uit het onderzoek van Engelbertink uit 1972 was deze merkwaardige houding ook al
gebleken. Zo beleven we nu de paradox dat er met innigheid over het Twents wordt gespro-
ken, dat er voor de taal meer ruimte  komt en dat ook buiten Twente - vooral ook door toe-
doen van de drie bekende Nederlanders - er regelmatig over het Twents wordt geschreven en
dat tegelijkertijd het aantal Twentssprekenden afneemt en de kwaliteit van het streektaalge-
bruik evenzeer. Dat laatste is zelfs te merken aan de brieven die uitgaan van - nota bene - de
KTS.1279 Van de meermaals geconstateerde toegenomen belangstelling buiten de  regiomedia
sprak onder andere een uitgebreid artikel in Hervormd Nederland Magazine onder titel ‘Waart
ow, de Saksen komt!’  Het betrof een reportage over de revival van een streektaal. Uitgebreid
kwamen  Herman Finkers en Bert Wolbert  uit Twente aan het woord, naast onder andere
Hermann Niebaum van het Nedersaksisch Instituut en Egbert Meijers, dialectconsulent in
Drenthe: “Emotioneel kun je in het dialect veel meer losmaken”. Dit soort geluiden werden in
het artikel, dat dan ook als kop kreeg ‘Gesprekken in dialect gaan altijd beter’ meer verwoord.
De meningen zijn verdeeld, zoveel is duidelijk. De populaire journalist Herman Haverkate
was, om nog eens een voorbeeld aan te halen, ronduit pessimistisch over het voortbestaan van
het Twents. Hoewel hij af en toe fraaie Twentse zinnen in zijn artikelen schreef, was de
streektaal was voor hem blijkbaar al een gepasseerd station. Die visie bleek uit zijn gedicht
‘De bosschop verstoan’ in DNT.1280 Hij had het gedicht dan ook geschreven op aandringen een
redacteur van dat blad.1281 “Een fraai staaltje van doemdenken”, noemde de Twentse streek-
taalfunctionaris Gerrit Kraa het gedicht in ‘t Inschrien.1282 Het bedrijfsleven zou volgens hem
wel beter weten. Daar zou de streektaal worden gezien als een prima, volkomen legaal
smeermiddel om contacten te leggen en te onderhouden.
Af en toe ontdekken toneelclubs weer eens de waarde van het Twents. Nederlandstalige stuk-
ken worden soms door de spelers zelf vertwentst en dan opgevoerd. Met succes. Het streek-
taaltoneel zit in de lift was een conclusie van een informatieavond  van de KTS over streek-
taal en toneel. De regisseur, de schrijver en een hoofdrolspeler van de toneelvereniging Ernst
en Luym uit Saasveld, kwamen door ondervinding gezamenlijk tot die mening.1283

9.3  OVERIGE STREEKCULTURELE PUBLICATIES OF ACTIES

Ook na 1990 bleef de wekelijkse rubriek van Vaanholt ‘Oet de Noaberschop’ over alles wat
de moeite waard was betreffende het streekeigene verschijnen. Na de samensmelting van de
TC en TUB in de Twentsche Courant Tubantia bleef de rubriek gehandhaafd en won door de
uitbreiding van het lezersbestand nog aan gewicht. Er zijn inmiddels honderden afleveringen
van verschenen over de meest diverse onderwerpen. Vaanholt heeft met zijn rubriek de geïn-
teresseerden in streektaal en cultuur zeer aan zich verplicht. Ook uit andere bronnen bleek dat
de behoefte aan lectuur over de eigen streek en/of in de eigen taal sterk toenam. Buter ver-
zuchtte in zijn rubriek ‘Bij ons in het Oosten’ dat het zelfs openbare collecties niet mee viel
om ‘bij te blijven’, want: “de regionale boekenstroom is in de laatste decennia overstelpend
groot. Er komt geen Jaarboek Twente uit of er worden tenminste honderd nieuwe titels ver-
meldt”.1284 De eerste aflevering van de serie Ach lieve tijd…Duizend jaar Twente en  de
Twentenaren -  oplage 16.000 stuks - een kleurig geïllustreerde verzameling van negentien

                                                
1279 Zie de talloze fouten in de uitgegane ‘Bodbreeve’.
1280 Haverkate 1997, 242.
1281 Brief  Löwik aan Haverkate, d.d. 2 dec. 1996 (arch. Löw.).
1282 Insch 1998, 77.
1283 Insch 1998, 78.
1284 TC 8-3-1991.
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afleveringen over verschillende aspecten van de Twentse geschiedenis, werd op 15 oktober
1992 door de Commissaris der Koningin aan de Twentse burgemeesterskring aangeboden.
Het concept van deze serie was beproefd en succesvol want al meer dan 25 streken of plaatsen
werden op soortgelijke wijze behandeld. Dat men Twente in een aparte uitgave het licht liet
zien gaf opnieuw de behoefte aan dergelijk werk weer eens aan. In de kring van  bekende re-
gionalisten was de inspiratie en ijver nog volop aanwezig. Na jarenlange  speurtochten  naar
‘tuugkisten’  bracht volkskundige Everhard Jans in 1994 een standaardwerk over deze karak-
teristieke boerenmeubels uit, samen met Andreas Eiynck (1945 Coesfeld) en Helmut Piepen-
pott (1937 Nordhorn). Het was een grensoverschrijdend onderzoek. Het was het eerste boek
dat  aan dit fenomeen gewijd was. Jans bracht een groot aantal illustraties bijeen, foto’s en
door hem zelf vervaardigde tekeningen. Het werk gaf de maten  van de kisten,  de bijzonder-
heden  ervan en de achtergronden van de veelal  kunstig gesneden versieringen. Door deze
monografie werd een bijzonder stuk volkscultuur in kaart gebracht. Samen met Ab Goubeek
uit Dalfsen publiceerde hij Hooibergen in Oost-Nederland (1988) Jans nam ook het leeuwen-
deel van het boek over Nieuwjaarsijzers in Oost-Nederland (1999) voor zijn rekening.

Herman Hagens, conservator van de Oudheidkamer Twente schreef Boerderijen in Twente.
Hij beschreef er diverse aspecten in, zoals de constructie en bouwwijze, de diverse onderdelen
zoals het ‘onderschoer’ (uitbouwsel terzijde van de ‘nienduur’, ter diepte van een gebint) en
de ‘nienduurn’(achterdeur van een boerderij). Hij behandelde ook de bewoners en hun leef-
wijze. In het fraai uitgevoerde standaardwerk, dat uitkwam in 1992, poneerde Hagens in zijn
inleiding met kracht van overtuiging de stelling  dat het ‘lösse hoes’ pas dateerde van kort na
1100. Daarmee verwees hij de tot dan toe heersende mening als zou dit type huis rechtstreeks
uit de oudheid tot ons zijn overgekomen, naar de prullenbak.
M.L.M.  Hesselink-van de Riet uit Albergen (1944), lerares tekenen, handvaardigheid en
kunstgeschiedenis en een van de oprichters van de Stichting Heemkunde Albergen, publiceer-
de onder andere monografieën over klederdracht, de bouw van een traditioneel Twents boe-
renhuis en het kerkelijk leven.1285 Het vierde deel in de  T.A. reeks was van de hand van Dick
Schlüter (Almelo 1956): Betovering en vervolging, over toverij in Oost-Nederland tussen de
16e en de 20e eeuw (1991). Het vijfde verscheen in 1995 met de titel Verbonden door de ech-
te. Rechten en plichten van de horige boeren onder de Twentse landsheerlijke hoven tot 1811.
Het was van de hand van Mr. R.F.A. Rorink uit Ootmarsum.
Dat de belangstelling voor het eigen heem toenam las men ook af aan het groeiende  aantal
verenigingen en stichtingen op lokaalhistorisch of streektaalterrein en het wassende aantal
oudheidkamers. Het eerste Jaarboek Twente  van 1962 werd door elf  stichtingen en vereni-
gingen op dat gebied gesteund. Het JBT van 2000 door 35.1286

                                                
1285 Klederdrachten in Noord-Oost Twente. 1920 het begin van het einde. Bocholtz 1984: Boumans, De

bouw van de Twentse Boerderij. Utrecht 1984: Matrijs, De kerkgeschiedneis van Albergen en omstre-
ken: de 11000 maagden 1372, de H.Pancratius 1955. Albergen 1987: Stichting Heemkunde Albergen.

1286 Vereniging ‘Oudheidkamer Twente’, Oudheidkamer Goor, Stichting Twentse textielgeschiedenis, Ver-
eniging  Oldenzaalse Oudheidkamer, Federatie van Folkloristische groepen in Nederland, District Oost,
Stichting  ‘Old Hengel’, Jan  Jansstichting, Vereniging Twentse Schrieverskring, Stichting ‘Oudheid-
kamer Riessen’, Vereniging ‘Oud Vriezenveen’, Genootschap Stad en Ambt Almelo. De verenigingen
op  het gebied van  landschap en natuur zijn  niet meegerekend, ze behoren niet tot het domein van de
specifieke streekcultuur. In 2000: Stichting Heemkunde Albergen, Genootschap Stad en Ambt Almelo,
Stichting  Museum voor Heemkunde (Almelo), Schrieversbond Oaveriessel, heemkundevereniging
Bussemakershuis,  Het Bussemakershuis, Schoutambt Delden, Vereniging Heemkunde Ambt Delden,
Stichting Heemkunde Denekamp, Huize Keizer, Historische vereniging Old Deepn’n, Van Deinse In-
stituut, Museum Jannink, De Brugger Daansers, Stichting Historische Sociëteit Enschede/Lonneker,
Kreenk vuur de Twentse Sproak, Vereniging Oudheidkamer Goor e.o., Mirreweenterhoornbloazers
Goor-Diepenheim, Historische Kring  Haaksbergen, Stichting Heenkunde Langeveen, Historische
Kring Losser, Historische vereniging De Dree Marken, Stichting Eungs Schöppe, De Nijverdalse Boe-
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Verrassend is in de jongste tijd ook de aandacht van popgroepen  voor de streektaal. Naar
men algemeen aanneemt is dit te danken aan de voortrekkersrol die de Achterhoekse groep
Normaal en in wellicht mindere mate Bo Foi Toch op dit terrein verrichtten.1287 De muziek-
groep Algerak begon met optredens in de streektaal omstreeks 1985. In 1998 bracht Algerak
de CD ‘Luuster’ uit. Het duo Hiddink & Schreurs treedt ook wel met dialectliedjes op. In
sommige songteksten - bij voorbeeld ‘accent’- stellen ze uitdagend het dialectgebruik aan de
orde. In het bespelen van hun instrumenten slaan ze overigens een zuiverder toon aan dan in
hun taalgebruik. Een CD die ook in de titel iets over het taalgebruik van het duo zegt is
Soms/mangs (1996). Het Enschedese en Hengelose trio Triooo, van huis uit niet Twentstalig,
brengt moderne teksten met een vaak humoristisch inslag in het Nederlands en in het plat.
Enige songteksten werden afgedrukt in het tijdschrift DNT. De CD ‘Zo dan!’ (1998) eindigt
zeer onverwacht: op een ritmische manier worden honderdenvier Twentse woorden en termen
gescandeerd die met lopen van doen hebben. “Al met al n schiefken en n beukken dee ’t län-
ger met könt as n eenn dag”, zo werd opgetekend in de kritische rubriek ‘Kort ekuurd’ van
DNT.1288

Bij het vervagen van de nationale grenzen is de aandacht voor het eigene opmerkelijk te noe-
men. Het een, zo lijkt het stimuleert het andere. Zo ziet Kraa het: “Mensen gaan schaalver-
groten en terugvallen op het kleinschalige. Vasthouden aan eigen identiteit. Eigen historie,
genealogie, folklore, allemaal vormen van houvast. Daarbinnen ook de streektaal. De belang-
stelling is duidelijk groeiende”.1289 Hij is bepaald de enige niet die dit zo ziet.1290

De schaamte voorbij? En hoe verder?

Van 1990 tot 2000 is er veel aandacht geschonken aan het streekeigene van Twente in kran-
ten- tijdschrift-, boekpublicaties en anderszins. Een groot publiek werd ermee bereikt en het
respondeerde desgevraagd. De schaamte voor de eigen taal, zo lang aangekweekt door onder
andere het onderwijs, is zeker nog aanwezig, maar slinkt, zo krijgt men de indruk. Soms krijgt
men zelfs de idee dat veel Twenten de schaamte voorbij zijn. In kringen van regionalisten ziet
men uiteraard de opname van de streektaal in een EH als steun in de rug, al betekent de op-
name onder deel twee niet veel meer dan morele steun. Maar of dat besef is doorgedrongen
tot brede lagen van de bevolking? Buiten de kringen van streektaalenthousiastelingen is de
vlag  er niet voor uitgestoken. Maar dat hoeft misschien ook niet. Strevingen op cultureel ge-

                                                                                                                                                        
rendansers, Museum het Palthe-Huis, Vereniging Vrienden van het Palthe-Huis, Ben Morshuis Stich-
ting, Stichting tot Bevordering van de Heemkunde van  Ootmarsum e.o., Stichting Openluchtmuseum
Los Hoes, Stichting  Oudheidkamer Riessen, Stichting  Historische Kring Vasse-Mander-Hezingen,
Vriendenvereniging van de Rusluie, Historische Kring Vriezenveen e.o., Museum Oud-Vriezenveen,
Vereninging Oud Vriezenveen, Vereniging Heemkunde Gem. Weerselo.

1287 Bo foi toch is een popgroep uit Dinxperlo. Hans Keuper (1944), Achterhoeks streektaakschrijver, maakt
er deel van uit. Keuper was o.m. redactielid voor de Dialektkringe Achterhook en Liemers van De
Moespot.

1288 DNT 1999, 307.
1289 Mo’j kieken wah’n schrievers, 80.
1290 De Commissaris van de Koningin in Friesland sprak in december 2002: “Naarmate mensen meer we-

reldburgers worden, worden ze ook meer ‘locals’. De hele wereld wordt één dorp, maar mensen krijgen
steeds meer gevoelens bij het concrete eigen dorp, waarin zij wonen […] cultuur levert kenmerken, la-
bels, aanknopingspunten die de werkelijkheid om ons heen een herkenbaar en vertrouwd gelaat geven.
Dat is heel wat, dat is een basisvoorwaarde voor menselijk welzijn, zeker in een tijd waarin door ont-
zuiling, secularisatie en individualisering oudere en sterke bindingen en loyaliteiten wegvallen. Regio-
nale talen en culturen zijn sterk in het vorm en kleur geven aan een omgeving waarin mensen zich thuis
voelen.” Nijpels 2002, 6.
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bied kunnen heel goed uitgaan van een kleine Gideonsbende. Die is er momenteel in het Ne-
dersaksische gebied. Ook in Twente. En er wordt veel werk verzet.

Maar toch. ‘Im Großen und Ganzen’ is het  aflopend tij. Men moet het in alle nuchterheid
vaststellen. Met de middelen die nu ten dienste staan is het vechten tegen de bierkaai. Daar
heeft men geen rapporten, onderzoeken, scripties of dissertaties voor nodig. Wie de ogen open
heeft en de oren te luisteren legt kan het eenvoudig vaststellen. De vervlakking van Nederland
gaat in een onvoorstelbaar tempo voort.1291 Ondanks dat wordt er heus nog wel eens een suc-
cesje behaald. Ook bij eb rolt er nog wel eens een golfje het strand op. Wil men nog iets van
Twentes eigenheid redden, met name op het gebied van de taal, dan moet men de koudwater-
vrees voor de zogenaamde ‘Friese toestanden’ laten varen en wérkelijk aanpakken. De meest
voor de hand liggende weg voor Twente is, in samenwerking met de andere Neder-saksische
gebieden in ons land, er één die leidt tot de opneming van de streektaal onder deel III van het
EH. Men zou tweetaligheid als een positief gegeven moeten waarderen en moeten uitdragen
als een van de aantrekkelijkheden van Nedersaksisch Nederland. Iets dat die gewesten een
eigen karakter geeft, een eigen geluid en anders doet zijn dan het soort waarvan er dertien in
een dozijn gaan. Taal en eigenheid waarderen als een ‘selling point’ dus, net als in Friesland.
Voor de taalregionalisten verdient het verder aanbeveling om het Twents definitief te ontdoen
van de associatie met achterhaalde boerenromantiek.1292 En voor het voortbestaan en de bloei
van de streekeigen cultuur zou het goed zijn om de kringen waaruit de regionalisten tot nu toe
vooral gerekruteerd worden uit te breiden.1293

                                                
1291 Al is de situatie ook weer niet ze ver voortgeschreden als de bekende columnist en zelfbeoogd minister-

president van Nederland Pim Fortuyn het beschreef: “Na de oorlog verdwijnen door de toegenomen
mobiliteit de regionale verschillen in rap termpo en zij maken plaats voor een algemene Nederlandse
cultuur. Het ABN wordt nu vrijwel overal als enige taal gesproken; hooguit met wat regionale verschil-
len in accent.” Fortuyn 2001, 104.

1292 Zie bijlage 5. Ook Nijpels waarschuwde daar tegen: “De valkuil is dat regionale en lokale culturele
ontplooiing blijft steken in het cultiveren van nostalgie, in  musealisering en folklore.” Nijpels 2002, 6.

1293 Zie bijlage 3.




