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Leo Nij kam p

J acobus j e an nes (Ka) van D cinse ( I ~ 67- I <)47) stichtte de O udhe idkame r
T w ente en dic htte het Twentse vo lkslied. H ij was ee n w egber eid er van de
voe tbalspo rt in zijn ge boortestad . D e straat langs het Di ckmanstadion is naar
hem genoemd. Maar meer nog leeft hij voo rt in zijn pu blicaties over
vo lkscultu ur en geschiedenis. verza mel d in het bock Ui t het Land van Katoen
en H eide. H ij legde de grondslag voor het streekonderzoek. dat sinds 1<)<)6
wordt geb unde ld do or het Van Deinse-i nstituu t in het Elderinkshuis.
Z ijn vader was de uit he t Zee uwse Hu lst afko mstige dr. A.J. van Dcinsc,
dir ecteur van de Twcntsc hc Indu stric - en H and elssch ool , de ee rste middelbare
school in Ensche de . Oo k Ko ge noo t er zij n o ple iding voo rdat hij de
o nderwijsa kte be haalde . Twee jaa r sto nd hij voor de klas in de school aan de
Zu idc rhagc n, waarvan zijn latere schoonvader Sandc r Blo em endaal hoofd was.
De jonge Van Dcinsc deed veel aan sport: hij en zijn vriende n zagen - toen er
nog geen fietsen waren - niet tegen lange wa ndelingen op. bijvoorbee ld naar
Ootmarsum of Bcnthcim; één van zijn vrienden, J an Bcrnard van H eek , voerde
in 1885 de voetbalsport in Enschede in . Gespeeld werd op een weide van H et
Amel ink in Lo nncker . Bon ensto kken di en den als doel palen. Van H eek had uit
Engeland een echte voe tbal meegebracht . Daarui t o ntstond de nog bestaande
club P(rinses) W (ilhelm ina) .
In 188<) wer d Ko van
Dcin se procuratieho ud er
bij Gerh. J an nink en Z n.
Straatnaam
D eze functie heeft hij
m eer dan veertig jaar vervuld. In zijn vrije tijd
. IlIJ" destree k
af,'-' -''·p l'.e'oe
.
ó f
om te Iutsteren
naar wat
door kcruiste
ouderen daa rover hadden
U û ]! historie
te vertelle n en oud heden
te verzamelen . H oew el
hij het Twents niet van
huis had meegekregen, werd het voo r hem de dagelijkse omgangstaal. H et
verge makkelijkte de co ntacten met zij n stree kge no te n, die hij op een
in ne me nde wijze w ist te be nade re n. Als vo lkskundige kreeg hij grote
bek endh eid . O veral in het land en zelf, in D uit sland en Eng eland we rd hij vo or
lezin gen uit gen odigd . Van uit zij n no g bestaande , uit 1<)0 5 dater ende hui s aan de
Noo rderhagen 48 heeft hij nog ande re activitei ten o ntwi kkeld, zoa ls co nse rvator
van het R ij ksm useum Tw ente. bestu urder van de H er vo rm de Gemeente, de
Verenigi ng Ko ninginned ag en de to neelclub Tuban tia. H ij werd Officier in de
Orde van Oranje Nassau . Samen met zijn vro uw beleefde hij vele gelukkige
jaren. Maar na haar overlijden veree nzaam de hij. ook omdat zijn gezondheid te
wensen overliet.
Bij zijn ui tvaart in 1<)47 bleek nog ee ns hoc geliefd hij was . H et
dubbel ma nne nkwa rte t o nde r leidin g van Toon Bor ghuis zo ng het Twentse
vo lkslied . D e enorme bel an gstellin g. warm e toespraken en ee n schat aan
bloem en maakten diep e ind ru k.
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