R obert Kemper
Uitkomend op de Oosterstraat ligt in het zuide n van
de w ijk Stokhorst de Or. H.L. Bezo en straat . In zij n
korte leven spe elde H erman Lambert Bezo en ee n
belangrijke rol in de taalwete nschap m et als
specialisatie het O ost-Nederlandse dialect . Bezo en
werd in 1908 in Ensche de gebore n. H ij bezo cht het
E nsche dese Lyceum en vo lgde zij n studie aan de
Ge meen telij ke Universiteit in Amsterdam . N adat hij
in 1935 slaagde voor zijn doctoraalexam en
N ed erlandse Letter en en enige tijd leraar was
geweest in D even ter, ve rtrok hij in 1936 naar J ava
om daar te gaan docere n . Twee j aar late r, in de
zomer van 1938, promoveerde Bezo en in
Amsterdam to t do ctor in de letter en en w ijsbegeerte. Z ij n pro efschrift, Klanle- en
vormleer l' Ci/1 het dialect der~lZellleel/ te EI/schede , is zee r lezen sw aardi g en is
(antiquar isch) no g stee ds goed ve rkrijgbaar. D e j aren 1940- I 945 bracht hij in Ind ië
doo r; vanwege de J apanse bezetting ee n moeilij ke tijd voor Bezo en. N a ee n drie
en ee n half j aar durend ve rblijf in J apanse int erneringskampen keerde hij naar
N ed erland terug. Hij werd
ben oemd tot leraar in
Coevorde n en - vanaf
1952 - aan de H .B.S. in
Am ersfo ort. Ee n jaar later,
in de zo mer van 1953,
reed hij (waa rschijnlij k in
gedach ten verzonke n)

Straatnaam
als spiegel
van historie

over ee n o nbewaakte
overweg in Soe st. Ee n uit
Amersfoo rt aanko me nde
trein o ntnam hem het
leven . Z ijn zoon Arend overlee fde het on geluk. Bezo en werd 45 j aar oud en liet
een vrouwen drie kinder en na. In ee n krante nk nipsel, van ko rt na het ongeval,
wordt hij omsc hreven als ee n van de m eestbelovende dialectologen van
N ed erland . D aarn aast werd hij genoem d voor de vervulling van ee n
ho ogleraarsch ap in de Nede rsaksische leerstoel in Groninge n. D esondanks bleef
Bczo en ee n gewone ma n, haast o p het rare af Löwik sch rij ft: " H ij ge bruik te
rustig ee n stu k touw in plaats van ee n riem om zijn
bro ek om hoog te houden en schroo m de niet in de
trein ee n hele bank liggend in beslag te nemen , ee n
gedragshouding die in die brave j aren ['40, begin ' 50,
R .K .I nogal uit zonderlijk was." N aast zij n
proefsch rift schreef Bezoen in de Ddetnaandclijkse
bladen en was hij de aute ur van Taal en volk val/
T wente. W aarschijnlijk mag die besch rijvin g ach te raf bekek en - nog wel zij n grootste pr estatie
genoem d worde n. H et bo ek, dat in 194 8 verscheen
in zowel ee n softcover, gebo nde n en luxe editie ,
geldt als ee n van de m eest lezen sw aardi ge bo ek en
over de Twentse taal en cultu ur in de eerste helft van
de twintigste ee uw.
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