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Bijlagen

Bijlage 1: Twente in cijfers 1859 en 1959

Plaats Inwoners
Per 21 december

Kerkelijke gezindte d.d. 31-5-1947 in procenten

1859 1959 RK NH Ger. Overige Geen
Almelo 7444 50548 25,6 34,9 8,2 5.3 26,0
Borne 3454 13974 61,4 27,2 3,1 2,4 5,9
Ambt-Delden 3048 5487 70,5 26,8 1,5 0,8 0,4
Stad-Delden 1603 4576 63,6 26,8 4,8 1,3 3,5
Denekamp 4354 9258 85,3 12,8 0,8 0,4 0,7
Diepenheim 1671 2179 11,2 78,4 3,2 0,6 6,6
Enschede 12941 123799 26,0 34,2 8,0 5,5 26,3
Goor 2041 7398 28,8 51,2 2,5 1,4 16,1
Haaksbergen 4710 14114 74,1 23,2 0,9 0,5 1,3
Hengelo 4530 60554 38,6 28,7 3,9 5,3 23,5
Losser 3941 16916 76,1 17,2 0,6 1,2 4,9
Markelo 3906 6091 5,7 87,8 3,1 0,6 2,8
Oldenzaal 4274 19713 81,4 13,4 2,0 0,4 2,8
Ootmarsum 1710 2250 88,4 10,3 0,9 0,3 0,1
Rijssen 3188 14092 10,8 50,7 36,6 0,5 1,4
Tubbergen 5826 14527 90,4 8,4 0,7 0,2 0,3
Vriezenveen 3234 12473 6,1 79,6 9,9 2,2 2,2
Weerselo 4830 8336 95,2 4,1 0,2 0,1 0,4
Wierden 4812 15418 29,6 51,0 15,2 2,0 2,2
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Bijlage 2: Bezoen over Weeling

Bezoen noteerde in zijn Idioticon Tubantum V (zie p. 77) over Jan Weeling (1786-1862)
(vanwege het bijzondere karakter wordt de tekst integraal overgenomen):

“Onder de Archivalia der Oldenzaalse Oudheidkamer bevindt zich een door de gem. secr.
B.H. Hommen  gemaakte copie van een in slechte staat verkerend manuscript van de hand
van de zoon Theodorus Hendrikus Weeling (geb. te Oldenzaal 1825 - overl. Te Almelo 1895,
was scheepsdokter 1858-’71 en van ’72-’78 assistent bij dokter Schoemaker te Ambt-Almelo)
die (a o 1872) het leven van de bewonderde en beminde vader uitvoerig heeft beschreven: (38
folioblz.) (1) Daaraan is toegevoegd een stamboom der familie waaraan ik ontleen het vol-
gende: …..hij was niet zeer bemiddeld, eig. altijd arm en rijkere tijdgenoten waanden zich wel
eens verheven boven die nog ongewapende  Genius” (schrijft de liefhebbende zoon) “hij
moest de tijdelijke welvaart steeds ontberen”…..W’s vader was burgemeester (maar dat was
vooral een erepost) en geassocieerd in een fabriekszaak met de heer Stork (maar dat bracht
hem, W., meer na- dan voordelen) Jan toonde al vroeg “ een buitengewone lust voor letterk.
studiën”, maar de familie was onbemiddeld, de onderwijzers te O. waren slecht. Een huis-
vriend de hr Meyling kwam als candidaat in de letteren terug van de akademie, vestigde zich
bij een tante te Old. en bood aan om Jan te helpen en hem “voor eigen uitspanning het Latijn
te onderwijzen”. 3 jaar lang met weinig vacantiedagen. Toen Meyling ao 1801 conrector te O.
werd en W. de school bezocht maar daar-naast privaatles bleef ontvangen: oa “promoveert”
hij met zijn vrienden Van Wulften (notaris later), Hulsken (Herv. Predikant) Bij de sollicitai-
tie naar het rectoraat werd W. …door (o.a. “protestants orthodoxe drijfveren”) kuiperij gepas-
seerd en W. Terpstra uit Deventer werd rector. Weeling begon nu zijn loopbaan als huison-
derwijzer te Goor bij de fam. Aufmorth en op het daarbijgelegen huis der familie Van Coe-
vorden(sic). Al heel gauw werd toen raadspens. Schimmelpenninck uit zijn hoge staatsbetrek-
king ontslagen en betrok deze zijn landgoed Nijenhuis bij Goor: Jan Weeling ging nu de zoon,
de jonge graaf, lesgeven in “ de klassieke letterkunde”. Twee jaar later werd W. praeceptor
der Latijnse scholen (sic) te Doesburg (jan. 1808)…… In 1817 conrector te Olden-
zaal….Maar in Mrt 1818 vertrok hij als conrector naar Zwolle, waar hij ook “algemene ach-
ting” etc. verwierf; 1818-’22. Onder zijn ll. aan de lat. School bevond zich de latere minister
Thorbecke over wie W. later nog met genoegen sprak evenals Van Royen (later adv. te
Zwolle, comm. des Kon. in Gron.)…. Jan. 1822 tot rector te Old. benoemd en toèn gehuwd.
Daar eerst recht toonde hij zich actief in “oudheid. en letterk. Onderzoekingen” en verder sol-
liciteerde hij nooit dan 1 x naar: schoolopziener in zijn district (ter verbetering v. zijn materi-
ele welstand) maar toen werd een ander, zijn mededinger benoemd om zijn slechte ogen.
Voor rectoraat te Kampen bedankte hij en hij streefde niet verder naar eer of roem.….Hij
schreef in de Boekzaal en in de Ov. Alman. “enz” (sic), zijn geschiedverhaal over de Ple-
chelmuskerk vol orde en regel opgebouwd; maar dat stuk bleef onvoltooid (“De staart ont-
breekt er nog aan”, zei W. zelf) Hoevelen hebben die kerk toen niet voor ’t eerst gezien en
bewonderd! Zijn beschrijving van de berg Tanfana. Hij deed naspeuringen omtrent de Hune-
bedden en liet opgravingen verrichten. “Ook hield hij zich onledig met een studie betrekking
hebbende op volksdialecten, woordvormingen, woordafleidingen”:……..verder besliste zijn
onderzoek over de erfenis van de Havezathe (Peeze) Binkhorts. Maar zijn ogen gingen ach-
teruit, hij kon geschreven schrift niet mer lezen en kon geen ontslag vragen omdat hij “pensi-
oen” miste. Door steun van Thorbecke kreeg hij na zijn door hem gevraagd ontslag zijn leven
lang een gratificatie van fl 150,- alsmede fl 350,-  van de stad: “een edelmoedig betoon van
erkentelijkheid” zegt de zoon. Hij liet zich van nu af aan voorlezen door huisgenoten, uit klas-
sieke, fra., dui. schrijvers, schreef op een lei wat door anderen dan werd gecopieerd: zo vol-
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tooide hij de stukken over Plechelmuskerk en Tanfana. De financiële toestand bleef steeds
zorgelijk.”
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Bijlage 3: Profielschets actieve Twentse regionalisten

Twentse regionalisten. Wie waren en zijn ze? Zijn het vooral mannen, of vrouwen? Wat is
hun achtergrond qua sociale positie en opleiding, qua levensovertuiging. Zijn het platte-
landers? Komen ze uit de steden? Om deze vragen te beantwoorden en zo de contouren te
schetsen van ‘de’ Twentse regionalist, voor zover dat mogelijk is, maken we allereerst een
verdeling in actieve en  passieve regionalisten en Twentszinnigen. Van de eerste categorie kan
na veel speurwerk en met het nodige voorbehoud een beeld worden geschetst. Uit die zoeken-
derweg verkregen contouren kan men conclusies trekken. Naar de tweede categorie - quorum
numerus inscriptus est in caelis - is geen zinnig onderzoek te doen. Het samenstellen van een
lijst van actieve regionalisten is al lastig genoeg. De afbakening kan niet waterdicht zijn. Wie
vallen onder die definitie? In ieder geval alle ‘platschrievers’ in het Twents die in boekvorm
hebben gepubliceerd of van wie een flink aantal streektaalartikelen is verschenen. Bovendien
komen in aanmerking zij die met hun gepubliceerde werk expressis verbis de liefde tot één of
meer aspecten van de streekcultuur wilden vergroten en zij die door hun organisatorisch of
andersoortig werk grote verdiensten hadden voor het al of niet georganiseerde regionalisme.
IJkpunt is, zou men kunnen stellen, steeds de vooropgezette bedoeling om de streekcultuur te
cultiveren. Het gegeven man/vrouw  is gemakkelijk te achterhalen en te turven. Een indeling
maken in sociale gelaagdheid is heel wat lastiger, om niet te zeggen een hachelijke zaak. De
appreciatie van bijvoorbeeld het beroep van onderwijzer – nogal ruim vertegenwoordigd in de
rijen der regionalisten – is aan fluctuering onderhevig. Wat als zo’n onderwijzer bovendien
een evidente maatschappelijke positie heeft? En wat zegt een adellijk predicaat als je zoals
Van Coeverden als textielarbeider je brood verdient? Waar hoort een bekende cabaretier zon-
der afgemaakte academische studie bij? Het zijn maar een paar problemen die men bij het
maken van bovenbedoelde indeling kan tegenkomen. Maar het was er ook niet om te doen
waterdichte schotten aan te brengen tussen categorien van beroepen. We wilden slechts weten
hoe ongeveer het bestand aan regionalisten van enige betekenis verdeeld is over de diverse
sociale strata.
Daartoe zijn ze verdeeld over drie groepen:
1. De hoogste laag: daar rekenden we toe:

a. door afkomst: leden van de adel en het patriciaat,
b. door opleiding: personen met een academische titel en personen op grond van hun voor-
aanstaande beroepsfunktie. Bij dat laatste gaan we dan uit van de status die in het algemeen
wordt toegekend aan het beroep.

2. De middengroep: onderwijsgevenden zonder academische titel en lagere ambtenaren.
3. De klasse van arbeiders en kleine boeren.

Bij de levensbeschouwelijke indeling gaan we op de eerste plaats uit van een godsdienstige
richting voor zover die bekend is en van een politieke voorkeur voor zover die voor de betref-
fende persoon een manier van leven inhield. Dat niet-katholieke ondernemers er wellicht een
liberale gezindheid op na hielden ligt misschien voor de hand, maar is moeilijker te meten
vanwege de veel lagere en minder geprofileerde verzuilingsgraad van deze politieke stroming.
We hebben het daarom bij een eventuele religieuze of politieke overtuiging gehouden. D =
Doopsgezind, GER = Gereformeerd, G = Geen, L = Liberaal, NH = Nederlands Hervormd,
RK = Rooms Katholiek, S = Socialist.

De afkomst naar geboorteplaatsen verdelen we in:
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A      =  Grote(re) steden: Almelo, Enschede, Hengelo of Oldenzaal1344

B =  Kleinere steden, grote(re) dorpen: Borne, Diepenheim, Goor, Haaksbergen, Losser,
Markelo, Ootmarsum, Rijssen, Vriezenveen, Wierden

C =  Platteland: kleinere dorpen, boerschappen, gehuchten e.d.: Albergen, Denekamp,
Geesteren, Rossum, Saasveld, Twekkelo, enz.

Reden van opname in de lijst:
C =  cineast
H =  cultuurhistoricus
L =  lexicograaf (en taalkundige)
O =  onderzoeker
OG =  verbonden aan regionalistische organisatie, leiding gevend of anderszins een belangrij-

ke rol spelend
OK =  oudheidkundige
P =  publicist, anders dan van historisch werk
S =  platschriever,  proza of poëzie
T =  taalkundige

De lijst is verdeeld in twee stukken a. de negentiende eeuw en b. de twintigste eeuw. De
voorwaarden voor opname in de lijst a zijn wat soepeler. De reden daarvoor is dat er in die
eeuw minder gepubliceerd werd en men niet zo gemakkelijk als in de twintigste eeuw met
zijn uitgebreidere week- en dagbladpers een lezerskring kon opbouwen. De lijsten beginnen
telkens bij de primus alfabeticus en zo verder.

a. 19e eeuw

Naam Data Beroep Reden Geboorte-
Plaats

Code

Ballot, A. 1836-1871 Predikant L Zwolle 1b/D/A
Behrns, J.H. 1803-1883 Onderwijzer/ Leraar T Enschede 1b/RK>

 NH/A
Blijdenstein,
B.W.

1780-1857  Fabriqueur O Enschede 1ab/D/A

Brake, L. ter 1864 -? ? S Vriezenveen   ?/NH/B
Geerdink, J. 1803-1870 Pastoor H Vasse 1b/RK/C
Halbertsma,
Dr. J.H.

1789-1869 Predikant L/H Grouw 1b/D/B

Hattink, Mr.
R.E.

1842-1909 Jurist H Tubbergen 1b/NH/B

Heinink, J.W. 1853-1918 Onderwijzer,
Free-lance Journalist

S Fleringen 2/RK/C

Helderman, J. 1780-1852 Griffier bij het kanton-
gerecht en Leraar

L Rotterdam 1b/NH/A

Jonker, W. ?-? ? S Vriezenveen ?/NH/B
Scheij, A.J. 1811-1845 Student S Haaksbergen 1b/NH/B
Schotel, G.D.J. ?-? ? S ? ?

                                                
1344 Lonneker, dat op 1 mei 1934 samengevoegd werd met Enschede, rekenen we vanaf die datum bij de A-

categorie.
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Sloet tot Ol-
thuys, Baron
Mr. W.A.E.

1808-1884 Burgemeester H Zwolle 1ab/NH/A

Smelt, H. 1798-1873 Catechiseermeester
En Wethouder

S Vriezenveen 1b/NH/B

Thouars,
Markies
G.A.C.W. de

1807-1850 Officier en landloper S Denekamp 1a/NH/C

Wechel, A. van 1803-?- Officier S Voorst 1b/NH/B
Weeling, J. 1786-1862 Rector Latijnse school,

later gymnasium
H Oldenzaal 1b/NH/A

Wijngaarden,
W.J. van

1818-1882 Onderwijzer en Koster S/P Rijssen 2/NH/B

Conclusie:
In de patriarchale negentiende eeuw behoeft het niet te verwonderen dat de bestudering van
het eigene, het beoefenen van historisch en taalkundig onderzoek of het schrijven in de
streektaal uitsluitend een mannenzaak is. Mannen bovendien uit de elite. We vinden er twee
personen van adel onder en een uit het patriciaat. Wie hoog stond kon echter ook diep vallen.
Men zie daarvoor de in alcoholische nevelen gehulde levensloop van onze marquis (zie p. 38)
Het aantal personen de we wat betreft positie en opleiding tot de 1b (niet 1ab) groep rekenen
(lector, leraar, pastoor, arts, predikant, officier, wethouder) bedraagt tien, bij groep 2
(hoofd)onderwijzer twee. Van drie personen konden de gegevens niet achterhaald worden. Er
zij hierbij opgemerkt dat ook de personen uit de tweede groep in de toenmalige samenleving
notabel waren. De twee vertegenwoordigers ervan waren bovendien zeer markante persoon-
lijkheden die een groter prestige genoten dan waarop ze alleen door de uitoefening van hun
beroep aanspraak konden maken. Heinink was bijvoorbeeld behalve hoofdonderwijzer ook
vermaard om zijn buitenlandoverzicht in de TC. Arbeiders vinden we niet in de rijen van hen
die zich toen met de regionale cultuur bezig hielden. Dat behoeft geen verwondering te wek-
ken. In de negentiende eeuw hadden de lagere sociale strata wel wat anders aan het hoofd dan
zich met een luxeproduct als cultuur bezig te houden. Dat eiste nu eenmaal een zekere geeste-
lijke en stoffelijke rijkdom. Wie zich onledig kon houden met boven omschreven zaken hoor-
de in de ogen van wat men zo denigrerend de ‘nederige stand’ noemde tot de elite.

Wat de religieuze gezindte betreft zien we een verdeling van twaalf hervormden, drie
doopsgezinden en slechts twee katholieken. Dat tweetal betrof dan wel de (plat)schrijver en
de historicus met het grootste ouevre. Van een persoon kon de gezindte niet achterhaald wor-
den. Uit deze lijst blijkt een ondervertegenwoordiging van de katholieken, die wellicht uit de
achtergestelde positie die zij sedert de late zestiende eeuw in ons land innamen, verklaard
moet worden. Van de (voorlopers van de) regionalisten komen er zes de uit grotere steden en
acht uit  kleinere  steden c.q. grotere dorpen. Uit uitgesproken plattelandsgemeenschappen
komen er drie. Van een persoon kon dit gegeven niet worden achterhaald.

Dit resulteerde in de volgende profielschets van de negentiende eeuwse Twentse regiona-
list, of voorloper daarvan: man, meestal NH, met een zeer goede maatschappelijke positie en
opleiding, afkomstig uit de grotere of kleinere steden. Niet bepaald eenvoudige plattelanders
dus, alhoewel dat beeld uit hun platschrijverij wel opdoemt.
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b. 20e eeuw

Naam Data Beroep Reden Geboorte-
plaats

Code

Bartelink, Prof. Dr. G.J.M. 1924 Hoogleraar O/P Rijssen 1b/RK/B
Beerlage, H. 1928 Leraar O Oldenzaal 2/G/A
Berghege, H. 1864-1937 Administrateur S Haaksbergen 2/NH/B
Bezoen, Dr. H.L. 1908-1953 Leraar/ Lexico-

graaf
O/L/S Enschede 1b/G/A

Borghuis, T. 1890-1971 Musicus/Onder-
wijzer

OG/S Oldenzaal 2/RK/A

Bruggencate, J. ten 1871-1952 Handelaar/fruit-
teler

OK Albergen 1a/?/?

Budde, Th. C. 1889-1959 Antiekhande-
laar

S Ootmarsum 2/RK/B

Buren, J.F. van 1881-1962 PTT-beambte S Hellendoorn 3/NH/B
Buter, A. 1918-2000 Journalist/Pu-

blicist/Dir.Twe
nteAkademie

O/P/S/
Org

Lochuizen 2/SOC/C

Buursink, J. 1908-1993 Journalist S Enschede 2/GER/A
Coeverden, Jkr. F.W.W.H.
van

1981-1965 Textielarbeider H/OG Goor 1a3/SOC/
B

Deinse, J.J. 1867-1947 Bureau-chef/
Conservator

O/OG/
P

Enschede 1ab/NH/A

Diemer, Drs. W. 1922-1994 Leraar OG Musselka-
naal

1b/SOC>
LIB/B

Dijkhuis, D. 1910-1976 Leraar/Dirigent L Haaksbergen 2/RK/B
Dijkhuis, G.J.H. 1887-1983 Onderwijzer L Borne 2/RK/B
Dingeldein, W.H. 1893-1952 Onderwijzer H/P Denekamp 2/NH/C
Dollekamp, H.A. 1881-1952 Bakker S Markelo 3/NH/B
Elderink, C. 1871-1941 Verpleegster S Enschede 1a/D/A
Engelbertink, H.J.A. 1948 Onderwijzer OG Rossum 2/RK/B

Enklaar, Dr. A. 1956 Leraar/Boer/
Politicus

OG Twekkelo 1b/L/C

Entjes, Prof.Dr. H. 1919 Hoogleraar O/S Rheine 1b/NH>
RK/A

Eshuis, G.J. 1895-1980 Fietsenmaker H/S Almelo 3/?/A
Everink, A.H. 1895-1961 Postbode S Tubbergen 3/RK/B
Finkers, H.F.V.M. 1955 Cabaretier S Almelo 1b/RK/A
Gast, G.J. 1896-1980 Fabrikant C Ambt-

Almelo
1b/G/C

Gigengack, J.W.M. 1933-1976 Uitgever L/S Hengelo 2/RK/A
Hagens, H.H. 1935 Conservator O/P/H Almelo 2/GER/A
Hamhuis, H.A. 1927 ? S Almelo ?/G/A
Heek, J.B. van 1863-1923 Grootindus-

trieël
OG Enschede 1ab/D/A
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Heek, Dr. J.H. van 1873-1957 Grootindus-
trieël

OG Enschede 1ab/D/A

Heerink, R.J.M. 1915-2000 Directeur PBC-
Oost

S Oldenzaal 1b/RK/A

Hermelink, Drs. M. 1954 Zonder beroep O Denekamp 1b/?/C
Hesselink, M.L.M. 1944 Lerares O/P Albergen 1b/RK/C
Hoff, J.H. 1907 ? S Vriezenveen ?/NH/B
Holt, G.J.A. ten 1912-? Fabrikant OG/S Hengelo 1b/RK/A
Hottenhuis, Drs. A.L. 1936 Directielid HTS S/L Saasveld 1b/RK/C
Hulshoff, Drs. A.L. 1921 Museumdirec-

teur
O/P Utrecht 1ab/D/A

Jassies, K. 1908-1979 Journalist-
Schouwburgdir.

S Almelo 1b/SOC/A

Jans, Dr. E. 1941 Volkskundige O/P/S Almelo 1b/NH/A
Jans, J. 1893-1963 Architect OG/P Almelo 2/SOC/A
Jonker, Dr. L. 1866-1940 Arts L Vriezenveen 1b/NH/B
Jordaan, D. 1913-1989 Fabrikant OG Haaksbergen 1ab/?/B
Klaassen, Drs. G. 1960 Leraar S Albergen 1b/RK/B
Klaassen, H. 1901-1980 Arbei-

der/Boer/Postbo
de

S Albergen 3/RK/C

Koersveld, H.Ph. van 1879-1950 Onderwijzer S Albergen 2/RK/C
Kolenbrander, G.B.P. 1902-1981 Burgemeester OG Hengelo 1b/RK/A
Kolkman, T. 1950 Leraar OG/S Holten 2/G/B
Kraa, G.J. 1939 Leraar-Streek-

taalconsulent
OG/S Rijssen 2/NH/B

Krikhaar, B. 1868-1965 Ambtenaar S Geesteren 2/RK/C
Kroese, T. 1944 Lerares-Direc-

trice TA/VDI
OG Vroomshoop 1b/GER/C

Kuile, Mr. G.J. 1871-1954 Inspecteur l.o. H Enschede 1ab/NH/A
Kuiper, G.J.A. 1894-1961 Onderwijzer S Lonneker 2/RK/C
Lamm, A.J.U. 1908-1965 Controleur S Hengelo 3/RK/A
Legtenberg, J.M. 1888-1958 Onderwijzer S Hertme 2/RK/C
Lintelo, B. te 1867-1953 ? P/S Haaksbergen ?/?/B
Loohuis, B, 1938 Ambtenaar OG Glanerbrug 2/RK/C
Löwik, Drs. F.G.H. 1956 Leraar O/S Almelo 1b/RK/A
Meiden, Prof. Dr.A.van
der

1929 Dominee-
Hoogleraar

O/S Enschede 1b/NH/A

Meyling,  A.C 1890-1990 Directeur Bier-
brouwerij

C/O Borne 1b/NH/B

Meyling, Dr. H. 1899-1989 Leraar S Borne 1b/NH/B
Meuris, J.A. 1904 S Enschede ?/RK/A
Moolen, A.P. van der 1879-1979 Onderwijzer-

Leraar
S Delden 2/NH/B

Morsink,  Dr. G. 1909 Dominee S Wierden 1b/GER/B
Mutter, L.L.G. 1911-1983 Commies S Enschede 3/RK/A
Plegt, Mr. B.H.A.M. 1904-1977 Hoofdredacteur

TC
OG/S Losser 1b/RK/C
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Pot, G. 1901-1989 Onderwijzer S Vriezenveen 2/NH/B
Röring, W.A.G.J. 1848-1934 Onderwijzer H Groenlo 2/RK/B
Ros, J.A. 1884-1966 Touwbaas S Wierden 2/RK/B
Samberg, Dr. J.W. 1890-1976 Dominee H Mist 1b/NH/C
Schneider, Mr.Dr. J.W. 1892-1973 Advocaat-

Gedeputeerde-
lid Eerste Ka-
mer

S Delden 1b/RK/B

Schönfeld Wichers, Mr.
K.D.

1901-1992 Kandidaat-
notaris

O/L/S Naarden 1b/NH/B

Snuif, C.J. 1872-1929 Apotheker H/P Zaandijk 1b/G/B
Stroink, L.A. 1886-1969 Fabrikant H Enschede 1ab/NH/A
Swennenhuis, J. 1929 Onderwijzer S De Lutte 2/RK/C
Vaanholt, G.B.J. 1948 Journalist P/S Lonneker 2/RK/A
Velde, J.B. van der 1924 Verkoper S Oosterwolde 3/NH/B
Vliet, Ir. G. van der 1345 1951 Software-ingeni-

eur/Uitgever
OG/S Surhuizum 1b/G/B

Vloedbeld, G.B. 1884-1961 Onderwijzer/
Parttime jour-
nalist

L/OG/
S

Almelo 2/RK/A

Vloedbeld, J.H. 1919 Journalist H/OG/
S

Almelo 2/RK/A

Vossebeld, T. 1939 Leraar/
Beeldend Kun-
stenaar

S Beckum 2/RK/C

Vredenberg, J. 1903-? Onderwijzer OG Nijbroek 2/?/C
Wanink, G.H. ? Onderwijzer L Markelo 2/?/B
Wilmink, Dr.W. 1936 Auteur S Enschede 1b/G/A
Witkam, W.G. 1911 Uitgever OG Goes 1b/RK/A
Wolbert, A.G.M. 1948 Technisch Me-

dewerker UT
OG/S Rossum 2/RK/C

Conclusie 20e eeuw:
Vrouwen zijn bij de regionalisten duidelijk in de minderheid: tachtig mannen tegenover vijf
vrouwen. Qua sociale positie en opleiding is de hoogste groep 1a en/of 1b goed vertegen-
woordigd  met eenenveertig personen, de tweede groep met eenendertig idem, maar de derde
groep - in het normale maatschappelijk leven veruit de grootste - is met acht personen amper
vertegenwoordigd bij de regionalisten van betekenis. (Van vijf personen is dit gegeven niet
achterhaald.) De belangrijkste regionalisten hadden/hebben dus een goede tot zeer goede
maatschappelijke positie en/of opleiding. Van daaruit bekeken is de recrutering van hen die
staan voor de Twentse zaak nogal eenzijdig. Buter merkte al in de jaren vijftig op dat het ar-
beiderselement in de AVT nagenoeg ontbrak. Het Twentse regionalisme was met andere
woorden wat betreft de gáánden in die beweging nogal elitair samengesteld. Dat is opmerke-
lijk te noemen in die zin dat het beeld dat men had van de Twentse cultuur en met name van
de nucleus ervan, de Twentse taal, het tégendeel van elitair en statusverhogend was. In de
                                                
1345 Nolens volens opgenomen. Zie p. 285
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jaren vijftig en daarna ‘bekeerden’ vele ouders zich tot het algemene Nederlands of wat ze
daarvoor hielden. Het was niet voor niets dat bijvoorbeeld de KTS-kerkdiensten in de streek-
taal organiseerde. Ze hadden een statusverhogende werking. Bovenstaande bevindingen ma-
ken het regionalisme ipso facto nog niet tot een elitezaak. Personen met regionalistische be-
langstelling die het laten bij bijvoorbeeld een abonnement op Twènterlaand -en leu en -
spraoke of een lidmaatschap van de KTS, passieve regionalisten dus, zijn immers in dit on-
derzoek niet betrokken.

Wat betreft de levensbeschouwelijke gezindte van de aktieve regionalisten zien we de vol-
gende cijfers: D: vier,  GEEN: zeven,   GER: vier,   NH: negentien,  RK: zevenendertig,
SOC: vier,  LIB: twee. Van acht personen zijn de gegevens niet bekend. De katholieken en
hervormden vormen het leeuwendeel van diegenen die een religeuze overtuiging hadden. De
katholieken vormen veruit het grootste contingent. Dat mag niet verwonderen: het katholieke
element in de Twentse bevolking is groot.1346 De katholieke emancipatie, scholing en dergelij-
ke begon zijn vruchten af te werpen.  Het socialistische element is maar zwak vertegenwoor-
digd. Hoewel de socialistische gemeente in de Twentse industriesteden toch behoorlijk verte-
genwoordigd is, zien we het aandeel daarvan niet terug in de kringen van de leidende regio-
nalisten (hing dit samen met het ‘internationale’ karakter van het socialisme?).

De confessionelen, dat waren alle katholieken en waarschijnlijk een flink deel van de her-
vormden en de gereformeerden stonden niet bekend om hun veranderingsgezinde, maar mis-
schien eerder om een enigszins behoudende levensstijl die ongetwijfeld ook zijn repercussies
heeft gehad op bijvoorbeeld de wijze van literatuur- en lectuurbeoefenen. Bovendien hoorden
bij het aantal genoemde socialisten personen met een eveneens behoudende, traditionele
smaak, als bijvoorbeeld  Jans en Buter.
Ongetwijfeld zullen de regionalisten  in hun smaakbeleving niet veel verschillen van het
volksdeel waaruit ze voortkwamen. Dat verklaart mede ook het succes van Vloedbeld sr., Van
Buren en Hammink. Maar men miste door die conservatieve  instelling wel een antenne voor
nieuwe stromingen. Toen de maatschappij op de woelige baren van de jaren zestig stormach-
tig veranderde, stonden  de regionalisten hoofdschuddend aan de wal. Ze  misten de boot naar
de nieuwe tijd. Dat gold zeker voor de ‘schrievers’ onder hen.  De kloof tussen de strijders
voor het plat en de jongere generatie werd er groter door. Het was, om in moderne termen te
spreken, niet erg ‘cool’ om regionalist en platsprekker te zijn.

Geboortig uit de grote(re) steden zijn drieendertig personen, uit de kleine(re) steden, grote
dorpen  eenendertig  en van het platteland kwamen er twintig (men bedenke steeds dat de
Twentse ‘grote steden’ bepaald geen grootstedelijke cultuur hadden en hebben). Van een per-
soon is dit gegeven niet bekend.

De gemiddelde aktieve Twentse regionalist was man en  hoorde tot de middelste of hogere
sociale strata. Het arbeiderselement was nauwelijks vertegenwoordigd. Hij was meestal
rooms-katholiek of nederlands-hervormd. Bij de hoogste groep waren de doopsgezinden goed
vertegenwoordigd. Lieden zonder religieuze overtuiging vond men in de gelederen van de
regionalisten in Twente niet veel. Socialisten waren, op een paar opmerkelijke uitzonderingen
na, in hun kringen amper te vinden. De echte plattelanders zijn in de minderheid. Bepaald
geen dwarsdoorsnede van de bevolking dus.

                                                
1346  Zie bijlage 1.
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Bijlage 4: Brief Heeroma aan Bezoen

Oegstgeest, 31 –3-‘53

Beste Herman,

Ik dank je zeer voor je gelukwens, omdat ik besef welke gevoelens mijn benoeming in
je moeten hebben opgeroepen. Dit professoraat is mij eenvoudig in de schoot geworpen. Toen
ik uit Indonesië terugkwam, had ik geen andere gedachte dan tot in lengte van dagen in Lei-
den te zullen blijven. Toen ik in Augustus in de krant las dat op de begroting een post voor-
kwam voor een leerstoel in het Nedersaksisch, heb ik geen moment aan mezelf gedacht. Het
was een volstrekte verrassing toen Van Es mij in December kwam vragen. Ik heb jouw naam
toen nog naar voren gebracht, maar hij bleek jou niet te lusten. Ja, wat zoudt gij doen in zo’n
geval? Ik heb geaccepteerd. En toen ik er over na ging denken, begon ik het ook hoe langer
hoe aardiger te vinden. Alleen hinderde mij de gedachte dat ik jou in je vaarwater was komen
te zitten en dat onze vriendschappelijke verhouding er onder zou lijden. Daarom ben ik je
dankbaar voor je gelukwens. En hoop ik dat ik, nu ik je vakgenoot in de engste zin ben ge-
worden, nòg nauwer dan vroeger met je zal mogen samenwerken.
       Het woordenboek zou er zeer mee gebaat zijn als iemand van jouw capaciteiten er leiding
aan zou kunnen geven. De grote moeilijkheid is echter dat je onmogelijk dadelijk een leiden-
de positie kunt krijgen, omdat het wel een drie jaar duurt voor je een all round lexicograaf
bent. Op ’t ogenblik is het woordenboek een schaapskooi zonder herder. Ik hoef je dat niet in
bijzonderheden uiteen te zetten, maar je voelt wel dat het niet prettig is in deze periode er je
opleiding te moeten ontvangen, vooral niet wanneer je al iemand bènt, en dat het vrijwel on-
mogelijk is daarna de anderen, die je hebben opgeleid, voorbij te schuiven naar een leidende
positie.
Als vriend kan ik je daarom alleen maar de raad geven: zet je pogingen om bij het woorden-
boek te komen niet voort. Hoe het met het woordenboek zal gaan als ik weg ben, weet ik niet,
maar ik houd mijn hart vast. Dit alles natuurlijk alleen voor jou persoonlijk bestemd en niet
voor verdere publicatie, in welke vorm dan ook.
        Waarschijnlijk zullen we elkaar dezer dagen nog wel eens ontmoeten. Dus ik zeg maar:
tot ziens!

Je Klaas Heeroma.
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Bijlage 5: Beeldvorming

Reeds in de jaren vijftig moest Jan Jans, als fungerend voorzitter van de AVT, telkens de ge-
lijkstelling  regionalisme = ‘leven met  de rug naar de toekomst’  bestrijden. Het beeld bleek
hardnekkig voort te leven. Steeds weer riep het regionalisme daardoor ergernis op of werd het
verkeerd verstaan. Niet alleen in Twente. Ook in het aangrenzende Duitsland was dat het ge-
val getuige het ‘Exposé oder Einführungswort’ van Dr. Ulrich Stille uit Hannover die uitge-
sproken werden tijdens de Niedersachsentag in Nordhorn in 1959:

Immer wieder wird in Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunksendungen die Frage aufgeworfen, ob die Heimat-
verbände überhaupt noch eine Lebensberechtigung in unserer Zeit haben.  Diese Frage wird gekoppelt mit der
Feststellung, daß die Heimatverbände überaltert seien, daß ihnen die Aufgeschlossenheit gegenüber den Fragen
der Gegenwart fehle.

Spreker weet de voorstelling van zaken aan gemakzucht van journalisten en veralgemenise-
ringen van misstanden:

Festzustellen ist, daß ein grosser Teil der kritischen Stimmen von falschen Voraussetzungen ausgeht. Hier, wie
in vielen anderen Lebensbereichen, verallgemeinert die Kritik einzelnen vorhandene Mißstände. Heimatpflege
erschöpft sich nicht in der Forschung alter Sitten, alten Brauchtums und in Lobreden auf die gute alte Zeit, son-
dern Heimatpflege ist für uns Dienst am Menschen unserer Gegenwart.

“Was haben wir Presse und Rundfunk zu bieten?”, vroeg Stille zich af. Hij vergeleek het
blikveld van de pers en de omroep:

Presse und Rundfunk, das wissen wir, sind als Binder der Technik und ihres Tempos sehr stark dem Augenblick,
der unmittelbaren Gegenwart verhaftet. Den Blick für das Bleibende, für das Gewachsene und Wachsende aber
hat in weit stärkerem Masse  der Heimatarbeit Verbundene. Eine wohlabgestimmte Zusammenarbeit, die wir uns
erhoffen, kann zu Nutzen […] der Menschen unserer Gegenwart  und damit ein Baustein für die Zukunft sein.1347

Ook hier zouden we dus van doen hebben met een verkeerde voorstelling van zaken. En een
overbelichting van ‘Mißstände’. In deze zin hebben ook de Twentse regionalisten zich vaak
geuit. Maar woorden en daden zijn nog niet hetzelfde. Bovendien: het beeld van sleetsheid en
het niet kunnen meekomen met de tijd moet ergens vandaan komen. Gaan de regionalisten op
dit gebied geheel en al vrijuit? Een van de meest sprekende vormen van regionalisme was -
we zagen het in het voorgaande - het opkomen voor de streektaal. Laat ons de sfeer die
spreekt uit  het werk van de meest productieve c.q. meest gelezen schrijvers uit de primaire
literatuur en de meest geraadpleegde werken uit de secundaire literatuur eens onderzoeken  op
zijn ‘knipmutsengehalte’. Die term staat voor nostalgie naar de antieke plattelandscultuur.
Bovenstaande categorieën - meest productieve/ meest gelezen/ bekendste -  kiezen we, omdat
ze het meest bijdragen aan de beeldvorming van het geschreven Twents en daardoor bijdragen
aan het beeld dat men in het algemeen van regionalisme in deze regio heeft. We onderwerpen
boekuitgaven (om ons te beperken) van de volgende schrijvers uit de primaire literatuur aan
ons onderzoek:1348 Herman Berghege, Toon Borghuis, Johanna van Buren, Johan Buursink,
Cato Elderink, Johan Gigengack, Hennie Hamhuis, Rein Heerink, Klaas Jassies, Hendrik
Klaassen, Gerrit Kraa, Gerard Kuiper, Arend Lamm, Johan Legtenberg, Anne van der Mei-
den, Lex Meuris, Bernard Plegt, Karel Schönfeld Wichers, Gerard Vloedbeld en Willem
Wilmink.
                                                
1347 Ongedocumenteerd krantenartikel (arch. Buter).
1348 Het gaat hier uitsluitend om oorspronkelijk werk. Indien er sprake is van meerdere drukken, dan is de

keuze voor een bepaalde druk willekeurig.
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Uit de secundaire literatuur: Herman Bezoen, Gerrit Dijkhuis, Johan Gigengack, Hendrik
Klaassen en Jan Jans, Karel Schönfeld Wichers, Gerard Vloedbeld en Gerrit Wanink.
Het was niet noodzakelijk of gewenst speciaal de eerste druk van een bepaalde uitgave te be-
machtigen (de lezer vindt het jaartal van die eerste publicatie wel achter de titel). We kozen de
druk die toevallig voorhanden was in de bibliotheken van Almelo, Enschede of Nijverdal. Zo
wilden we ons een oordeel vormen. Zo immers zal ook de lezer van bovenbedoelde werken
zijn oordeel vormen.

De werken van genoemde ‘schrievers’ worden voorzien van de letters I, P, en/of T. Ze staan
voor:
I =  Illustraties die het beeld oproepen van een ouderwetse pastorale, door bijvoorbeeld

afbeeldingen van mensen in klederdracht, verouderde plattelandsgebouwen en of
voorwerpen

P   =  Omgeving (voornamelijk) zich afspelend op het platteland
T   =  Tijd (voornamelijk) zich afspelend in het verleden

Uit de primaire literatuur:

HERMAN BERGHEGE
Uit het land van den Tubant. Maat en rijm in Twentsch dialect.
(Enschede 1903: Bronsema’s Drukkerij) -/-/-

Deze eerste bundel Twentse gedichten bevat van allerlei: speelse natuurbeschrijvingen, religi-
eus werk en hekeldichten en is daardoor, zeker in vergelijking met wat er nog volgen zou aan
Twentstalige boekpublicaties, verrassend modern.

TOON BORGHUIS
’n Busken late bleujers. 1961.
(Hengelo 1965: Nedersaksische drukkerij, uitgeverij en H.O. Twentse Post) -/-/-

De gedichtjes in deze bundel zijn voornamelijk religieus van aard. Locatie en tijdsaanduidin-
gen spelen er geen belangrijke rol in.

JOHANNA VAN BUREN
Zunnebloome. (Almelo 1941: Hilarius) I-P-T
Krönnenzommer. (Almelo 1948: Hilarius) I-P-T
Keur uut heur gedichten. (Winschoten 1961: V.d.Veen) I-P-T
Noawille. (Enschede 1969: W.G. Witkam) I-P-T
Wee’j nog? ( Enschede 1976: W.G. Witkam) I-P-T
De dinge van vrogger. ( Enschede 1980: W.G. Witkam) I-P-T
Verzamelde gedichten. (Enschede 1981: Van der Loeff) I-P-T

Het werk van Johanna van Buren kenmerkt zich door de aandacht voor de natuur, het alle-
daagse leven en aardige, oude gebruiken. Ze was niet opzettelijk rückwärtsgewand, maar door
toon en thematiek zal ze waarschijnlijk voor het publiek van nu wel als zodanig gekwalifi-
ceerd worden. Ze liet haar werk wel illustreren door Jan Jans. Bovenstaande kwalificatie zal
daardoor versterkt worden.

JOHAN BUURSINK
’n Rozendaans. Allerhand oet Twentelaand. (Assen 1949: Van Gorkum) I-P-T

Deze bundel bevat vertelsels, anekdotes over de vroegere tijd  en speelt zich grotendeels op
het platteland.

Het Boek van de Lonneker Landbouw.
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(Enschede 1956: Lonneker Landbouw Coöperaties) I-P-T
Dit werk bevat een soort roman in de streektaal die verhaalt over het agrarisch verleden van
het vernoemde dorp.

CATO ELDERINK
Oet et Laand van Aleer. (1921):
(Enschede 1983, fotografische herdruk van de derde druk, aangevuld met vier gedich-
ten: Van der Loeff ) I-P-T

De titel geeft al aan dat het gaat om het verleden. De tekeningen van Jan Herman van Heek en
Jan Jans onderstrepen het beeld van de nostalgische pastorale, de foto’s van Albert Meyling
versterken het beeld nog eens.

Twènter laand en leu en lèven. (Enschede 1937: Van der Loeff) I-P-T
Onderwerp van dit boek is de agrarische maatschappij vóór de industrialisatie.

JOHAN GIGENGACK
Graedske. (1955): ( Enschede 1979: W.G. Witkam) I-P-T

Op de voorkaft van de uitgave van 1979 prijkt een foto van een ventje in Ot en Sien-kleding.
Dit Nederlandstalige boek met Twentse dialogen gaat over een boerenzoon die priester wil
worden.

De boetenste duusternis. (Hengelo 1961: Nederlandsche Uitgeverij) -/ P/-
Twentstalige novelle waarover grote commotie is ontstaan. Beschreven in het betoog.

HENNIE HAMHUIS
Oonze volk. (Enschede 1978: Van de Berg) I/-/-
Hèènig an.  (Enschede 1979: Van de Berg ) I/-/-
All’ns te hoope. (Enschede 1987: Van de Berg) I/-/-

Het gaat hier om gedichtjes over allerdaagse zaken. Ze zijn door  Jan Zengerink rijkelijk
voorzien van knipmutsen en klompen.

REIN HEERINK
Wa’k zeggen wol en leegen nich. (Enschede 1969: W.G. Witkam) I/-/-

KLAAS JASSIES
Dwerrelnde blaere. (Enschede 1942: z.n.) -/-/-
Vennepluuze. (Enschede 1946: Van der Loeff) -/-/-

Twee bundels met natuurlyriek. Niet geïllustreerd.
De Leestink-leu. (1949): (Enschede 1980: W.G. Witkam) I-P-T

Deze roman werd samengesteld uit een vervolgverhaal in Tubantia. De Leestink-leu is het
verhaal van een boerenfamilie uit het verleden. De illustraties zijn bijpassend.

HENDRIK KLAASSEN
Plaggen-Luuks nao Amerika. (Enschede 1969: W.G. Witkam) I-P-T

Twee verhalen die spelen in de negentiende eeuw in het milieu van boeren en boerenknech-
ten.

GERRIT KRAA
O, Reggelo. Twentse verhalen en gedichten.
(Oldenzaal 1992: Overijsselse Bibliotheek Dienst Nijverdal i.s.m.Twents-Gelderse
uitgeverij De Bruyn) -/P /-
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Sommige verhalen (b.v. ‘Een kleine vergissing’ en de Twentstalige versie ervan ‘Klean ver-
gis’ spelen zich wel af op het platteland en in het verleden, maar dat platteland en het verleden
vormen dan de min of meer toevallige achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt.

Jewilmke. (Enschede 1997: Van Deinse Instituut) -/P/-
Jewilmke is een boek voor de jeugd over een gelijkgenaamde knaap die allerlei kattenkwaad
uithaalt.

Doot heanig an. (Enschede 1998: Van Deinse Instituut) -/-/-
 Bundel met diverse korte verhalen uit verleden en heden, spelend in binnen- en buitenland.

GERHARD KUIPER
Nen aovend by zövenhoezen Jaan. Twentse vertelsel en gedichten geschreven tussen
1920 en 1950. (Vasse 1989: Historische Kring Vasse, Mander en Hezinge) I-P-T

AREND LAMM
Algerak. (Hengelo 1959: Drukkerij Twentsche Courant N.V.) -/-/-

Zie: Tweantsche bleuisels.
Tweansche bleuisels. (Hengelo 1974: Thomassonhuis) -/-/-

Deze postuum uitgegeven bundel bevat teken- en schilderwerk van Henk Lamm en gedichten
van zijn neef, Arend Lamm. De gedichten in het Nederlands en het Twents zijn veelal religi-
eus van aard en reeds eerder gepubliceerd in Algerak. Daarnaast spelen natuurbeschrijvingen
een rol. Er is ook een anti-bewapeningsgedicht (A-bom-sonnet) opgenomen.

JOHAN LEGTENBERG
Bloemen ôet nen Dieselkaomp. (Hengelo 1947: z.n.) -/-/-

Gedichtenbundel met gevarieerde inhoud.

ANNE VAN DER MEIDEN
De oale Boerschop. Vetèèlsel in Twèèntse sproak.
(Hengelo 1957: Dagblad Tubantia en Hengelosch Dagblad) I-P-T

De titel zegt voldoende over de inhoud. De illustraties zijn bijpassend.

LEX MEURIS
Pottuffeln van Graads. (Hengelo 1953: Drukkerij Insulinde) -/-/-

Bundel met gevarieerde inhoud.

BERNARD  PLEGT
Oet et oale dorp I. (Enschede 1972: W.G. Witkam) I-P-T
Oet et oale dorp II. (Enschede 1972: W.G. Witkam) I-P-T

KAREL SCHÖNFELD Wichers
Noar ’t vuerspiejege aejlaand. (Utrecht 1985: Stichting Matrijs) -/-/-

De categorieën zijn hier niet van toepassing. Het gaat hier om een verslag van een reis naar
Sicilië die door de auteur samen met anderen is ondernomen in 1955. Foto’s verluchtigen het
werk.

Raejsbreewe oet de Kueklkoare.
(Rijssen 1989: Stichting voor Oud-Twentse Volkstaal ) -/-/-

Hier betreft het een gebundelde serie reisverhalen te voet, op de fiets en in de kueklkoare on-
dernomen door Frankrijk, Spanje en Italië tussen 1951 en 1972. De illustraties bestaan ook
hier uit reisfoto’s.
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GERARD VLOEDBELD
Mans Kapbaarg. (1923-1924): (Enschede 1968: W.G. Witkam) I-P-T

Het gaat hier om een schelmenroman. In een boerenherberg vertelt een veteraan uit Napole-
ons tijd zijn sterke verhalen uit de tijd van de grote veldtochten. Meerdere uitgaven. Ook uit-
gaven zonder illustratie.

Twentse Holskrabbels. (Enschede 1970: W.G. Witkam) I-P-T
Oale könnigheid. (Enschede 1976: W.G. Witkam) I-P-T

Een bundel vertellingen uit de tijd van de vorige eeuwwisseling. Ze spelen over het algemeen
op het platteland, voor een deel in het gefingeerde dorpje Pöppelnloo. De tekeningen in de
twee uitgaven passen zich er bij aan.

WILLEM WILMINK
Heftantattat! Gedichn in t stadsplat. (Enschede 1992: De Oare útjouwerij) -/-/-

Bundel met 21 gedichten. Ten dele gaat het om vertalingen uit de wereldliteratuur (Robert
Burns/Carmina Burana/La Fontaine), ten dele om vertalingen van Nederlands werk (Wim
Kan, Martinus Nijhoff) en voor het overige om oorspronkelijke gedichten.

Uit de secundaire literatuur:

HERMAN BEZOEN
Taal en volk van Twente. (Assen 1948: Van Gorkum) I-P-T

Dit werk verklaart veel Twentse woorden en uitdrukkingen waarvan de ontstaans-
geschiedenis wortelde in het agrarische verleden. Daardoor en door de illustraties ademt het
boek een niet-moderne sfeer.

GERRIT DIJKHUIS
Twents in woord en gebruik. (1979):
(Borne 1981: Coöp. Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) I/-/-

De eerste en de tweede druk werd een voorkant meegegeven van een antieke vakwerkboerde-
rij die - naar de tekening te oordelen - haar glorietijd al minstens een eeuw achter zich had. De
derde herziene en uitgebreide druk met een rood Twents ros op de voorkaft oogt, gemeten
naar onze criterea, veel neutraler.

JOHAN GIGENGACK
Twentse woorden en gezegden. (Enschede 1979: W.G. Witkam) I-P-T

Deze uitgave moest het eerste deel worden van een serie. De taal van het oude en in die vor-
men verdwijnende platteland  werd er in vastgelegd. De illustraties zijn bijpassend.

HENDRIK KLAASSEN en JAN JANS
Boer’n wiesheid en boer’nsprekwiezen. (Enschede 1980: W.G. Witkam) I-P-T

De titel zegt genoeg. De illustraties van Jans onderstrepen het antieke plattelandskarakter.

KAREL SCHÖNFELD WICHERS
Woordenboek van het Rijssens. (z.p.1959: z.n.) I-P-T
Woordenboek Nederlands-Twents. (Rijssen 1979: Oudheidkamer ‘Twente’) I-P-T
Woordenboek Twents-Nederlands.
(Rijssen 1983: Stichting voor Oud-Twentse Volkstaal en Vereniging
Oudheidkamer Twente) I-P-T
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Deze naslagwerken zijn geïllustreerd met antieke foto’s van nog antiekere voorbeelden van
boerenbouwstijl en dorpsstraatjes. De verhalen die achterin zijn opgenomen,  als ‘Zomroawnd
op de Hoar’, ‘Weentr in t Oòle Riesn’, e.a.,  spelen rond 1900.

GERARD VLOEDBELD
Schriewers in de Twentsche Spraok. (Almelo 1958: V.d. Veen Almelo) -/- /-

Het gaat hier om een zeer beknopte overzicht van de Twentse ‘platschrievers’ in de stijl van
een causerie. Stukjes uit het werk van de ‘schrievers’ verlevendigen het vlotte betoog.

GERRIT WANINK
Twents-Achterhoeks woordenboek.
Zutphen 1948: W.J. Thieme) -/-/-

Van de 49 publicaties uit de primaire en secundaire literatuur zijn er 32 voorzien van illustra-
ties die verbindingen leggen met het antieke boerenleven. Bij 30 van de 49 speelt het platte-
land(sleven) een rol en bij 28 van de 49 speelt het verhaal of het onderwerp van het gedicht
zich af in het verleden.
De conclusie uit bovenstaand overzicht moet zijn dat de bekendste en meest geliefde Twentse
schrijvers hun inspiratie haalden uit het boerenleven van olim. De meeste pennenvruchten
ademen de geest van de tijd om en vooral vóór de eeuwwisseling. De vorige wel te verstaan!
Het is zonneklaar dat de Twentse streektaalliteratuur en -lectuur er aan mee gedaan heeft om
het beeld van het regionalisme zoals boven geschetst door Ulrich Stille te bevestigen. Ook in
de jongste tijd is het voor sommigen blijkbaar nog steeds bevredigend Twentstalige publica-
ties te voorzien van volkomen achterhaalde en voor het bij de tijd brengen van het imago van
de streektaal schadelijke associaties met een hopeloos voorbij verleden.1349

Dit doet de vraag rijzen hoe de Twentse ‘schrievers’ de status van hun taal inschatten, wel-
licht ondanks zichzelf. Hoe zagen ze hun taal? Merkwaardig feit is dat we van enkele leidende
figuren in de Twentse beweging, Vloedbeld, Jans, Gigengack en Van der Meiden weten dat
ze hun kinderen in het Nederlands opvoedden. Geen exclusieve zaak voor Twente overigens.
De Groninger streektaalfunctionaris Siemon Reker constateerde dit feit mutatis mutandis ook
al bij de actievoerders van de Groninger cultuur.1350 Merkwaardig is ook het feit dat men
Twentstalige uitgaven voorziet met begeleidende teksten en boekflappen in het algemeen Ne-
derlands. Merkwaardig inderdaad: wie de streekaal niet beheerst hoeft immers aan de inhoud
van zo’n boek niet te beginnen. Twentalige uitgaven blijven zo de vermeende onbeholpenheid
en onvolkomenheid van de streektaal uitstralen, die zelfs - zo zou men er uit kunnen afleiden -
de meestal simpele flapteksten niet aan zou kunnen. Ze blijven zó - scherper geformuleerd  -
het karakter van een gedrukt minder-waardigheidscomplex houden. Dat deze antireclame van
Twenste taalactivisten zelf afkomstig is, mag bizar heten.

                                                
1349 Het jubileumbundeltje van de KTS, Kreenkkrömmel, uit 1985 en het op zichzelf verdienstelijke na-

slagwerk  van  A.L. Hottenhuis, Wat (nog) niet in Dijkhuis staat - uit 2001 - zijn bij voorbeeld reeds op
de voorkaft  royaal voorzien met afbeeldingen van in een verouderde streekdracht gestoken boeren en
boerinnen.

1350 DMB 1987, 118.




