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Een bombardement op Enschede

Op 22 februari jongstleden werd namens de Historische Sociëteit een plaquette onthuld die herinnert aan het fatale, geallieerde bombardement op, met name, De Veldkamp in 1944. Dit bombardement bracht grote verwoesting en veel persoonlijk leed.
Er vielen veertig dodelijke slachtoffers, velen raakten gewond en menig gezin raakte dakloos.

Op dinsdag 22 februari 1944 kwam er een hagel van brandbommen naar beneden. Het toenmalige buurtschap De Veldkamp
ging in vlammen op. Uitvoerig wordt in het boek ‘De fatale
aanval’ oorzaak en gevolg beschreven. Door sommigen wordt er
echter nog steeds een vraagteken gezet bij de reden van het bombardement. Was het een vergissing of was het toch een geplande
aanval op de machinefabriek Sanders, waar onderdelen werden
gemaakt voor de Duitse V2. De waarheid zal waarschijnlijk net
als de oorzaak van de vuurwerkramp voor altijd in nevelen gehuld blijven.
Door Jan Astrego

M

aar wat zeker is; de immense schade en het
menselijk leed dat het
met zich meebracht. Een
schade, waarbij van het
buurtschap slechts een rokende
puinhoop over bleef. Op een schadekaart kort na de Tweede Wereldoorlog door de gemeente gemaakt, is
te zien hoe bijna alle panden geheel
verwoest of beschadigd zijn. Daarbij
opgeteld de verhoudingsgewijs vele
doden en gewonden en de trauma’s

van bewoners; met een deel ervan
zijn we pas dankzij de eerder vertoonde documentaires recent mee
geconfronteerd. Aangrijpende verhalen, waarbij nog eens duidelijk naar
voren kwam dat een oorlog alleen
maar verliezers kent. Soms zit het
in details, die echter daarmee goed
weergegeven, dat het oorlogsleed tot
in de haarvaten van de gemeenschap
doorgedrongen is; dat niemand er
volledig aan heeft kunnen ontsnappen.
Nu nog zijn overal de littekens
zichtbaar. In de gevels van de

Pathmos woningen en op die plekken waar na de oorlog volgens het
wederopbouwplan nieuw is gebouwd.
Zo ook bij de woning van mijn
zoon op de hoek van de Janninksweg en de Keperstraat waar vroeger
een kapper heeft gezeten. Op foto’s
is te zien, dat het kruispunt daar ter
plekke geheel is platgeslagen. Alleen
de lantarenpaal staat er nog. Bij
graafwerkzaamheden in de tuin van
de woning werd het puin van het
bombardement nog aangetroffen.
Met de wederopbouw van het door
oorlogsschade getroffen Enschede
werd bijna direct na het beëindigen
van de oorlogshandelingen begonnen. De Veldkamp werd volgens
de laatste stedenbouwkundige
theorieën opnieuw opgebouwd.
Heel bijzonder eigenlijk, omdat het
merendeel van de wederopbouwplannen uitging van het bestaande
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De goudschat van de Cives Tuihanti
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De Historische Sociëteit EnschedeLonneker heeft bij de belastingdienst
de status van culturele ANBI. Dat betekent dat een gift aan de Sociëteit voor
125 procent kan worden afgetrokken
van de inkomstenbelasting en voor
150 procent van de vennootschaps
belasting.
Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Onze Historische
Sociëteit mag zich culturele ANBI
noemen omdat we een instelling zijn
die voor minstens 90 procent actief is
op cultureel gebied.

n november j.l. kwam een
telefoontje bij mij binnen van iemand die een groot geheim wilde
delen waarover overigens niet
gecommuniceerd mocht worden. Hij probeerde via mij Patrick
Welman als voorzitter van Oudheid
Kamer Twente te bereiken. Bij Hezinge was een goudschat gevonden
en het leek hem toch wel mooi als
de regio hier iets mee zou doen.
Afgelopen week is de vondst naar
buiten gebracht en daarbij blijkt dat
Rijksmuseum voor Oudheidkunde
de schat verworven heeft. Argument
is dat het een schat van nationaal
belang is.
Als voorzitter van de Historische
Sociëteit, die ook erg betrokken
is bij de geschiedenis van Twente,
roept dat nogal wat vraagtekens op.
Er wordt gewerkt aan een documentaire over de Cives Tuihanti, zeg
maar de oerstam waar wij als Tukkers van afstammen. Aanname is dat
dat deze Germaanse stam belangrijk
is geweest. In Romeinse geschriften
worden ze meermalen opgevoerd
als stam die een rijke geschiedenis
vertegenwoordigt. Meegevochten
bijvoorbeeld met de Romeinen bij de
Muur van Hadrianus.
Bekend is dat de overgang van
heidendom naar christendom in
onze contreien zonder veel bloedvergieten haar beslag heeft gekregen.
Veel bestaande christelijke kerken in
onze regio zijn gevestigd op plekken waar oorspronkelijk heidense
offerplaatsen zijn geweest. Allemaal
aanwijzingen dat deze stam geleid
is door gezaghebbende leiders, die
snapten dat het koppelen van oude
offerplekken aan nieuwe religieuze
heilige plekken de overgang aanvaardbaarder maakte. Leiders die
daadwerkelijk regie voerden tijdens
de overgang naar het christendom.
Terug naar de Goudschat. Een
belangrijke offerplaats, nieuw licht
op deze regio en daarbij denk ik
dan uiteraard aan de Cives Tuihanti.
En dan krijg ik jeuk. Heeft dan
niemand kunnen bedenken dat dit
zou kunnen betekenen dat wij het
hier hebben over erfgoed van deze
stam, onze oer-voorouders? En is er
dan niemand die het belang ziet van
permanente presentatie van deze
offerplek, als zijnde belangrijk voor
de ontwikkelingsgeschiedenis van
wat nu Twente (en deels Drenthe

en aangrenzend
Duits gebied) is?
De afgelopen
jaren heb ik veel
informatie over
onze geschiedenis aangereikt
gekregen. De Historische Sociëteit
heeft meerdere initiatieven gesteund
met geld en kennis om aandacht
voor onze, ook oude geschiedenis,
en ons erfgoed te promoten. Daarbij
is mij al vaker opgevallen dat de
regionale overheden en ook onze
provincie zeer terughoudend zijn als
het om deze geschiedenis gaat.
Het Rijksmuseum Twente, indertijd
door de familie Van Heek gesticht en
aan het Rijk geschonken, heeft in de
afgelopen jaren steeds meer afstand
genomen van wat oorspronkelijk
een van de doelstellingen is geweest.
Aandacht voor de regionale geschiedenis. Eerst is de Oudheid Kamer
Twente door de toen dienstdoende
bestuurders uit het Rijksmuseum
Twente gegooid. Daarmee verdween
de aandacht voor erfgoed. Zelfs de
beschamende ‘goedkope’ presentatie van deze vondst van Nationaal
belang in het museum is zo knullig
gedaan dat Van Deinse en Van Heek
zich in hun graf zouden hebben
omgedraaid.
En zo ontstaat een vicieuze cirkel. Weinig aandacht voor eigen
erfgoed, weinig interesse als er een
onwaarschijnlijk belangrijke vondst
wordt gedaan, geen kennis over de
geschiedenis, geen publiciteit die de
link legt met onze geschiedenis en
de context schetst. En een goudschat
die verdwijnt naar de Randstad.
Een gemiste kans. Terwijl wij medeinitiatiefnemer zijn voor een documentaireserie over deze vroegste
geschiedenis. Met nieuwe inzichten.
De regio laat een vondst die mogelijk een nieuw licht werpt op het
leven van de Cives Tuihanti en hun
stamgebied in de eerste eeuwen van
onze jaartelling gewoon weglopen.
Waar opgravingen in andere delen
van Nederland met trots gekoesterd
worden en gebruikt worden om een
stuk van de eigen geschiedenis beleefbaar te maken laten die ‘domme
Tukkers’ het weer gebeuren. Intriest.
Dick Buursink
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Een stad Enschede
in oorlogstijd
De tentoonstelling is vanaf 24 februari te zien in de synagoge aan de
Prinsestraat 14, Enschede. Geopend
op dinsdag, woensdag, donderdag en
zondag van 11 tot 17 uur. Op Joodse
feestagen en zaterdagen gesloten.
Een bezoek aan de synagoge en de
tentoonstelling kost € 7,50. Jongeren t/m 16 jaar gratis.
Meer informatie:
secondworldwar.nl en
www.synagogeenschede.nl

stratenpatroon. Eigenlijk zou alleen
al om die reden het plan Veldkamp
meer de aandacht moeten hebben
getrokken. Het werd echter ondergesneeuwd door het grootschalige
Boulevard plan. Jarenlang heeft dat
het negatieve beeld van Enschede
bepaald. En nog steeds is het niet af.
De zogenaamde Kop van de Boulevard lijkt opnieuw een zorgenkindje
te worden.
Heel anders is de situatie In de
Veldkamp. Na het vertrek van
Machinefabriek Sanders is er een
indrukwekkend vernieuwingsproces op gang gekomen. Aangepast
en afgestemd op de wederopbouwarchitectuur van de Delftse school
zijn er nieuwe invullingen tot stand
gekomen, waarvan de laatste aan de
Blekerstraat samen met een renovatie van het fabriekje van Robers
een ware aanwinst kan worden
genoemd.
Het heeft zo moeten zijn. Twee
jaar uitstel van de plaatsing van dit
herdenkingsmonument staan we,
als we Boris Johnson mogen geloven, op de drempel van de grootste
wereldbrand sinds 1945. Een dag
na de sluiting van de Olympische
Winterspelen, hét symbool van de
verbroedering, trekken Russische
troepen Oekraïne binnen. Zo kort
ook na de wereldwijde pandemie die
een ongekende crisis in de gezond-

Wat schreef men elkaar een eeuw geleden

Ansichtkaart
Gronausestraat
Enschede
rond 1922.

De door de Historische Sociëteit onthulde plaquette met de tekst:
‘Ter herinnering aan het bombardement
op de Veldkamp 22 februari 1944.
Gedenk de burgerslachtoffers,
bedenk de omvanrijke schade.’
heidszorg met zich meebracht. Of is
er hierdoor juist het vacuüm gecreëerd in de machtsverhoudingen,
waar totalitaire leiders gebruik van
denken te kunnen maken.
Dit eenvoudige herdenkingsmonument op dit moment onthullen
ter nagedachtenis aan een oorlog
die diepe wonden heeft geslagen,
zou tot nadenken moeten stemmen.
Het is weliswaar een beperkt gebaar
maar het laat zien, dat ruim 70 jaar
na dato de herinneringen eraan nog
levend zijn gebleven.
Door Jan Brummer

Beste A.
Ook mijn weekje draait al weer. Als het weer goed is ga ik morgen met Marie op de fiets naar Almelo.
’t Weer is hier zoo, dat ik de warmste blouse draag, en mijn regenhoedje bewijst goede diensten. Maar
we blijven niet binnen, gaan morgen naar de markt. Groet U de huisgenooten van me.
Daag Je Frits. Loudonlaan 33.
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Afscheid Geert Bekkering en Harry van der Sleen

Harry van der Sleen en Geert Bekkering met hun cadeau.
Op 11 februari j.l. heeft het bestuur van de Historische Sociëteit
met een etentje afscheid genomen
van Geert Bekkering. Geert heeft in
de afgelopen 16 jaar op enorm veel
plekken zijn inzet voor de Sociëteit
laten zien. Hij is het meest bekend
vanwege zijn hoofdredacteurschap
van ons blad ’n Sliepsteen. Daarnaast heeft hij, om maar eens een
paar dingen te noemen, jarenlang
de sociëteitsavonden georganiseerd,
redactie gevoerd over Hogelandboek, Deurningerstraatboek en is hij
nu weer betrokken bij de voorbereidingen van de Kuipersdijkexpositie.
Ook heeft hij veel artikelen geschreven, inleidingen en presentaties gehouden en is hij vaak het aanspreekpunt geweest voor externen.
Terecht is hij in 2020 op ons ini-

tiatief geridderd en de koninklijke
onderscheiding kwam hem absoluut
toe. Natuurlijk blijft Geert actief binnen de Sociëteit; gelukkig.
Toen Harry van der Sleen hoorde
dat wij voor Geert een afscheidsetentje gingen organiseren was Harry
zo genereus om te zeggen dat hij
dan ook wel op diezelfde avond
het afscheid van het bestuur wilde
markeren. Dat tekent Harry. Bescheiden en vaak op de achtergrond maar
wel van enorme betekenis. Zijn
inzet voor de bewustwording rond
de betekenis van de Markegrenzen,
de zoektochten naar de plek waar
ze zouden moeten zijn, en de vele
presentaties en regionale contacten
hebben ons veel publiciteit opgeleverd. Intussen zijn er wandel- en

Contactpersonen commissies
Binnenstadcommissie
Georges Schafraad
E-mail: schafraad@gmail.com
Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
E-mail: boerderijcom@shsel.nl
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Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler

E-mail: fotoverhalen@shsel.nl
Monumentencommissie
Nico Buurman
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Loakstenen- en
begraafplaatsencommissie
Harry van der Sleen 053 852 24 94
E-mail: loakstenencom@shsel.nl
PR-commissie
Bart Jansen, 06 3435 45 16
E-mail: jansebart@gmail.com

fietstochten uitgezet en is de kennis
over dit onderwerp bij veel volwassenen en kinderen tussen de oren
gekomen. Ook heeft Harry al jaren
onze website onder zijn hoede die
deze maand met hulp van Eric Heijink is gemoderniseerd.
Harry heeft vanaf 2007 deel uitgemaakt van het bestuur en Geert
vanaf 2005. Als blijk van onze waardering ontvingen Geert en Harry een
fraaie ingelijste plattegrond van de
gemeente Lonneker rond 1910.
Het bestuur blijft op sterkte want
Rita van de Wetering en Georges
Schafraad zijn al toegetreden. Voor
de twee vertrekkers geldt, chapeau
en een diepe buiging. En blijf actief!
Dick Buursink

Meer informatie: www.shsel.nl/commissies/
Redactie ’n Sliepsteen
Jan Brummer tel. 06 2412 02 06
E-mail: janbrummer@shsel.nl
Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman 06 1972 32 72
E-mail:
info@historischekringglanerbrug.eu
ICT
Tjibbe Knol
E-mail: tjibbeknol@shsel.nl
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Bioscoop Metropole (Archief Tubantia)

Schouwburg ‘Ons Huis’
In Sliepsteen 148 (winter 2021)
stond een artikel over schouwburg
‘Ons Huis’. Daarin wordt beschreven
dat het door de heer H.J.E. van Heek
gebouwde pand in juni 1911 aangekocht werd door de Coöperatieve
Productie- en Verbruiksvereniging
‘Tot Steun in den strijd’ en dat dit de
bakermat was voor de schouwburgfilmzaal ‘Ons Huis’.
Henk Bleumink, één van de leden van de Cotton Town Jazzband,
schreef de redactie van de Sliepsteen
dat hij als lid van de voorloper van
deze band ‘The Classics’ enkele
keren in de bovenzaal van ‘Ons Huis’
heeft gespeeld. Eén van de pianisten
was de latere cabaretier Henk Elsink,
een goede vriend van de bandleider
en drummer Ben Wolters.
Niet lang daarna werd in 1958 de
bovenzaal omgebouwd tot de eerste
nachtclub van Enschede, waar Henk

Beerlage als ‘Mans oet Twente’ elke
avond acte de présence gaf in zijn
‘Bi’j Mans in de Smorre’ en zijn
vrouw Alie de bar bediende.
Schouwburg ‘Ons Huis’ werd later
verbouwd en bekend onder de
naam bioscoop ‘Metropole’. Op een
foto van eerdere datum staat met
grote letters ‘Schouwburg Ons Huis’.
Opvallend is dat het adres van het
woonhuis van de heer Van Heek
Oldenzaalsestraat 19 was en dat de
bioscoop Metropole aan de Oldenzaalsestraat 19-21a gelegen was. Het
is mij niet duidelijk of het bioscooppand ook een verbinding had met
het voormalige woonhuis van de
heer Van Heek.
Weet iemand van u hier een antwoord op?
Uw reacties graag naar:
janbrummer@shsel.nl

Schouwburg Ons Huis.
(Stadsarchief Gem. Enschede)
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Groene
cultuurhistorie
Voor allen die in de cultuurhistorie
van ons landschap zijn geïnteresseerd, is het goed om te weten dat
er vlak over de grens een zeer fraai
initiatief te vinden is.
In Westfalen-Lippe is er een belangrijke studie online gezet, waarin alle
beschermwaardige elementen van
het landschap, met hun cultuurhistorie goed beschreven worden.
Zo is het gebied van Brook, vlak
over de grens van Knalhutte te vinden via: https://www.lwl.org/geodatenkultur/objekt/253614
Het is niet zo dat in die gebieden
een strikte bescherming geldt, maar
de kenmerkende cultuurhistorische
elementen dienen gerespecteerd te
worden. Zo is het bijvoorbeeld waardevol dat het wegenpatroon van de
eerste kadastrale kaart van 1840
nog goed te herkennen is. Ook het
kleinschalige gebruik met houtwallen is er nog goed vertegenwoordigd.
En dat moet zo blijven.
Het zou geweldig zijn als er in de
Provincie Overijssel een dergelijk beleid zou zijn en als dat zo fraai met
goede omschrijvingen op internet te
vinden zou zijn.
Een groepje vrijwilligers is vanuit
de SHSEL begonnen om het cultuurhistorische belang van groene structuren in Enschede te inventariseren.
We zijn begonnen met vooral naar
oude bomen te kijken en met oude
kaarten (www.topotijdreis.nl) uit
te zoeken hoe lang die bomen er al
staan en waarom. Stonden ze bij een
boerderij die nu afgebroken is? Stonden ze langs een veld of een weg?
Het is de bedoeling dat al deze
gegevens op de website van de Gemeente Enschede komen.
Bomen hebben niet het eeuwige
leven, maar bij beslissingen over het
kappen en herplanten, kan dan het
cultuurhistorische aspect worden
meegewogen.
Zo staan er aan de Tegelerweg bij
een hondenuitlaatveldje twee flinke
lindes die ooit voor een boerderij
hebben gestaan. Mochten die bomen
ooit vervangen moeten worden, dan
zou je voor lindes moeten kiezen om
dat stukje cultuurhistorie zichtbaar
te houden.

Twee lindes aan de Tegelerweg.
Mensen die mee willen helpen de
groene cultuurhistorie in kaart te
brengen, kunnen contact opnemen
met Geert Bekkering g.h.bekkering@
home.nl
Geert Bekkering

Enschede mijn stad
Tijdens de laatste lockdown-periode heeft een werkgroep van de Historische Sociëteit veel tijd besteed aan het schrijven van dertig hoofdstukken,
en het bij elkaar zoeken van zo’n driehonderd foto’s voor het uit te geven
Jumbo-plaatjesalbum over Enschede. Het is allemaal gelukt en de laatste
drukproef hebben wij intussen gezien. Het wordt prachtig.
Intussen is de drukker aan de slag gegaan en wij kondigen alvast aan dat
op 22 maart a.s. het eerste album in ontvangst wordt genomen door burgemeester Roelof Bleker.
Vanaf 23 maart begint de uitgifte van het album bij alle Jumbo vestigingen
in Enschede. Volg de aankondigingen en zorg dat u erbij bent. Het album is
gratis af te halen met een bon die u thuis krijgt. En, weet alvast, op is op.
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Blije gezichten op de Oude Markt.

Expositie foto’s oorlog en bevrijding
Twee jaar geleden was het 75 jaar geleden dat Enschede op 1 april bevrijd is van de Duitse bezetter. De
Historische Sociëteit had voor die gelegenheid een interessante expositie met foto’s van de stadsfotograaf Henk
Brusse voorbereid. Dat kon in 2020 allemaal niet doorgaan. Wij hebben besloten die expositie en herkansing
te geven. De expositie is te bezoeken van 4 t/m 8 april in
Prismare, tussen 9.00 uur en 16.30 uur.
Op 1 april zal in een korte besloten bijeenkomst de
expositie geopend worden door burgemeester Roelof

Bleker. In het weekend daarna is Prismare gesloten.
De expositie bestaat uit bijna vijftig vergrotingen van
foto’s van Henk Brusse en een film met unieke beelden
over de bevrijding van Enschede. De toegang is natuurlijk gratis.
Wij hopen veel bezoekers te ontvangen op deze bijzondere expositie.
Dick Buursink

Oude films
Dinsdagochtend 2 februari was ik, samen met vele
anderen, bij de Museumfabriek om de collectie oude,
gedigitaliseerde films, waarover de Historische Sociëteit beschikt, aan te bieden.
Films over de bevrijding van Enschede op 1 april
1945, over de textielindustrie, de turfwinning in
Vriezenveen, mooi Twente en over uitstapjes van
kinderen in de jaren 1946 – 1949 naar De Waarbeek
en Burgers Dierenpark in Arnhem.
Actrice Johanna ter Steege en Erik Willems namen
ruim de tijd om met alle bezoekers te spreken.
Jan Brummer
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Vijfhoek in 1932
Een luchtfoto
uit 1932 vormde
de basis voor een
door Henk Thüss
gemaakte tekening.
We zien de vijfhoek
Willemstraat,
Kalanderstraat,
Alsteedschestraat,
Beukingstraat en
de Berkenkamp.

Verdwenen straten:

BENTROT

Door Jan Brummer
Reacties: janbrummer@shsel.nl

Bentrot, ook wel Het Bentrot genoemd, was een kort, in noordelijke richting doodlopend zijstraatje
van de Bentrotstraat.
Aan het straatje, waarvan de
naam is ontleend aan de boerderij
‘Bentrot’ (juiste naam is ‘Bentrop’),
stonden slecht zes woningen met
de huisnummers 2 t/m 12, allen
gelegen aan de rechterzijde. Nadat
de weg in 1932 aan het openbaar
verkeer werd onttrokken werd
deze verkocht. In maart 1938 is de
naam komen te vervallen.

Kaart van Enschede uit 1913 met een uitsnede van Het Bentrot.

Bronnen: Delpher.nl
175 jaar straatnamen in Enschede – J. van Ooyik . Plattegrond Enschede 1912-1913
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Onbekend maar niet onbemind

Op de vraag naar namen
van personen op foto uit 1941
van jubilaris de heer Snippert
bij de Grolsche Bierbrouwerij,
zijn meerdere reacties binnengekomen. Velen herkenden
de gezichten van hun bij de
brouwerij werkzame vaders en/
of grootvaders. De jubilaris is
de heer Johan Hendrik Snippert. Zijn kleinzoon Gerard
Snippert, stuurde een overzicht
met alle namen van de op de
foto afgebeelde personen. Veel
gezinsleden van zijn opa waren
werkzaam bij de brouwerij. Gerards’ vader, eveneens Gerard
geheten, was brouwmeester en
vanaf 1957 tot zijn pensioen in
dienst van de brouwerij.

Uw reactie graag naar Jan Brummer: janbrummer@shsel.nl

De foto
rechts is door
Henk Brusse
gemaakt in februari 1985. Op
de caps van de
gefotografeerde personen
zien we een
embleem met
opschrift ‘Friesche Elfstedentocht 1985’. Wie
weet waar deze
foto gemaakt
is en wie er
gefotografeerd
werden.
Uw reactie
graag naar: janbrummer@shsel.nl
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Meer as ’n plezeerig leav’n
Vanaf 18 maart is bij de SHSEL
en in de winkels voor € 15,50 een
boekje te koop met heel veel ‘kleine
geschiedenis’: Meer as ’n plezeerig
leav’n.
Arnold van Heek, oud-directeur
van overhemdenfabriek Blom in de
Blekerstraat, schreef 1992 allerlei
herinneringen op. Daarbij zitten ook
familie-anekdotes uit de 19e eeuw
en bijzondere gebeurtenissen in
Enschede in die tijd. Een deel van de
verhalen over BLOM in de Sliepsteen
van eind maart komt uit dit boekje.
Arnolds zoon Willem van Heek voegde daar in 2004 talloze anekdotes
aan toe die hij als boer en houtzager
in Twente oppikte. Dat boekje uit
2004 heeft nooit goede aandacht gekregen en is nauwelijks bekend. Een
groepje vrijwilligers van de SHSEL
heeft het afgelopen jaar dat boekje
van erg veel afbeeldingen voorzien
en opnieuw opgemaakt.
Als voorbeeld van een anekdote ut
het boekje dit verhaal over de klok

aan de Melkhal, die gerestaureerd
zal worden:
Plat, dialect of Twents
Toen het MELKION-gebouw aan
de Raiffeisenstraat enige decennia
geleden werd opgeleverd, werd het
bestuur van de coöperatie verblijd
met een klok aan de gevel. Zeer
toepasselijk was er rondom de tekst
te lezen: wiy’ gaot met de tied met.
Maar meteen na de onthulling was
er de discussie wiy’gaot of wiy’ goat?
Beide kampen beriepen zich op het
gelijk want: Mien opoe zei altijd:
“Bie’j oons in ’t hoes”. Ik geef eenieder
graag gelijk want elk dialect is een
eeuwenlang gesproken woord.
Alhoewel vele jaren geleden de
Kreenk veur de Twentsche Sproak
(of spraok) is opgericht, die een
richtlijn voor het geschreven woord
heeft vastgesteld, was ook hier veel
onderling gekrakeel, maar adviezen
van de Kreenk zijn uiteraard vrijblijvend.
Ondanks goede adviezen van wijze,

fanatieke
mannen is het
dialect helaas
sleets. De
invloed van
Engelse woorden in zowel
het Algemeen
Beschaafd Nederlands (wat
dat dan ook
is) als in de dialecten is niet
te stuiten. De media (kranten, TV en
de moderne communicatiemiddelen)
laten ons iedere dag ‘genieten’ van
deze ‘exoten’. Over enige decennia
wordt een dialect gesproken dat een
mager afgietsel is van het mooie
Twents dat hier eeuwenlang door
eenieder werd gebezigd. Dus gaot
wiy’ met de tied met. Helaas.
Terwijl moeder met de specialised
e-bike gaat funshoppen, chillen de
kids met vrienden in hun home.
Geert Bekkering

Welkomstlied

Het welkomstlied tijdens een eind-examenfeestje van leerling-verpleegsters St. Jozef ziekenhuis. Na drie jaar opleiding op
1 juli 1950. Het St. Jozefziekenhuis is opgegaan in het MST.

