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Hoofdstuk II

De periode 1900-1940
    Mien vrouw is nog al wat aoreg slim an d'aolerwetse kaant;
    ik niet, 'k hol van veuroetgaang en gao met de tied vort.1

                    H. Tiesing

1. INLEIDING

Dat Drenthe in de twintigste eeuw grote veranderingen op economisch gebied heeft doorge-
maakt, is algemeen bekend en wordt hier niet nader besproken.2 De culturele ontwikkeling
van de provincie - al dan niet samenhangend met de economische - moet daarentegen wel in
hoofdlijnen geschetst worden om bij het literaire aspect daarvan terecht te komen. Daarbij
blijft voorlopig de aandacht beperkt tot de eerste vier decennia van deze eeuw.
De leerplichtwet van 1900 heeft uiteraard de basis verbreed voor culturele ontwikkeling. Ook
de geleidelijk verbeterende levensomstandigheden van de arbeiders hadden tot gevolg dat -
vooral na 1920 - het aantal potentiële cultuurminnaars aanzienlijk werd uitgebreid, zij het nog
niet voor de duurdere vormen van kunst.3 Wel dient bedacht te worden, dat landarbeiders niet
in gelijke mate als fabrieksarbeiders meedeelden in de toenemende welvaart en dat de
economische crisis in de jaren dertig voor beide groepen verschrikkelijk geweest is.
De culturele emancipatie van het proletariaat werd ook doelgericht nagestreefd door de
arbeidersbeweging: de arbeiderstoneelvereniging Kunst en Strijd in Assen is er een voorbeeld
van. Voorts kwamen tussen 1900 en 1940 de algemene toneelverenigingen en rede-
rijkerskamers (opnieuw) tot volle bloei.
De armoede in de veengebieden rondom Emmen was de directe aanleiding tot de oprichting
van de Centrale Vereeniging voor de Opbouw van Drenthe in de jaren twintig. Maar de
culturele opbouw stond wel als eerste in haar statuten en deze zou vooral gestalte krijgen in
het buurthuiswerk.

De leesbevordering kreeg na 1900 nieuwe impulsen door het ontstaan van de reizende
bibliotheek, naar het idee van de Havelter onderwijzer Berend Bijmholt (1864-1947).4 Hij
begon met de distributie in 1903, twee jaar later nam de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen deze taak over en vanaf 1920 werd dit werk verricht door een aparte organisatie: de
Centrale Vereeniging voor Reizende Bibliotheken (C.V.v.R.) te Broek in Waterland. Vooral
in de wintermaanden zou deze vereniging een belangrijk aandeel hebben in de lectuurvoor-

1. H. Tiesing, Zien broed verloren.
2. Zie hiervoor Boekholt in: Heringa 1986, 591-657.
3. J.D.R. van Dijk, 'Het aanzien van Drenthe in het interbellum' in: J.D.R. van Dijk Drenthe, 20-40 een

bundel opstellen, 8. Vgl. ook Kleyn in: J.D.R. van Dijk, 22.
4. GA Havelte, Bevolkingsregisters en Notulen van de Raad 1896-1908. Register Amsterdam, Overlij-

densakte B. Bijmholt.
Bijmholt schreef ook voor de NDVA; zie bijvoorbeeld NDVA (1904), 77-79.
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ziening ten plattelande. Drenthe was in het seizoen 1927-1928 de grootste afnemer, met een
aantal van 38 kisten van circa 100 boeken.5 Vrouwen lazen toentertijd nog weinig; zij konden
zich dergelijke 'tijdsverspilling' niet permitteren.6

In 1915 kwam het goede boek binnen het bereik van de Eeldenaren, doordat in hun dorp een
filiaal van de Groninger Leeszaal gevestigd werd. Het kreeg onderdak in het door G. Bähler-
Boerma (1874-1953) gestichte dorpshuis.7

In Assen nam de Vereniging voor Volksonderwijs in 1918 het voortouw bij de realisering van
een leeszaal. Deze beschikte vanaf 1926 over een eigen orgaan, De Vuurtoren. H.J. Prakke,
medeoprichter van het blaadje, nam het van 1929 tot 1940 op in zijn maandblad Drente.8

Meppel kreeg in 1922 een bibliotheek en in Hoogeveen werd in 1929 de Christelijke
Volksbibliotheek geopend.9 En nog steeds waren er, behalve de bibliotheken van het
Rijksarchief en van het Provinciaal Museum in Assen, in veel plaatsen de zogenoemde
Nutsbibliotheken en - niet te vergeten - de bibliotheken van de rederijkerskamers.
Pas na 1945 zou de lectuurvoorziening op het platteland meer aandacht krijgen.10

2. OUDE MEESTER, NIEUWE GIDS

Twee auteurs staan met één been nog in de negentiende eeuw terwijl hun werk tevens ken-
merken van de nieuwe tijd vertoont. Zowel meester Crone als Harm Tiesing waren verlichte
geesten, die maatschappelijk en/of politiek actief waren. Dit engagement brachten ze ook in
hun fictionele werk tot uiting. J. Linthorst Homan vergeleek beide schrijvers en merkte op:

"Dikwijls heb ik voor mijzelf eene vergelijking getrokken tusschen Tiesing en Crone, den anderen
grijsaard - ik heb beide alleen later gekend - die, als Tiesing, op zijne wijze dit alles beschreef, en die
op zijne wijze heel veel ten goede heeft verricht. Typisch, Tiesing van bestemming boerenarbeider of
kleine boer, Crone van bestemming schoolmeester, zij zijn als het ware door de groote liefde voor dit
land naar elkaar toe gegroeid; zij geraakten beide geheel thuis in den hof van het landseigene, waar men
aan dergelijke figuren zoo groote behoefte heeft (...). Toch was er tusschen die beide [sic] wel veel ver-
schil, Crone kon soms meer fantaseeren, meer zijne verbeelding laten gaan, Tiesing was dikwijls meer
beschouwend, meer bekijker der dingen. Maar beide waren zij mannen, die heel vele anderen de oogen
voor hun eigen land, hun eigen grond, hun eigen volk hebben geopend. Mannen van groot innerlijk
evenwicht, een evenwicht door vaste overtuiging en groot doel."11

5. Scholte 1929, 71.
6. Van Buuren in: Hoogendijk 1991, 14.
7. Ibidem, 15. Vgl. Broomans in: Hoogendijk 1991, 49-51.
8. Scholte 1968, passim.
9. Huizing 1979, passim.
10. Vgl. ook Drijver, Van boekenkist tot beeldscherm, z.j., passim.
11. Linthorst Homan 1937, 55, 10.
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G.F. CRONE (1849-1931)12

Daar staat voor onze oogen
Een bank van hecht graniet,
Wat zou dat toch beduiden?
De vreemd'ling weet het niet,
Maar in deze oorden
Vraagt men niet vergeefs,
Crone zijn de woorden,
Die men er op leest

Krone Onze Crone!
't Is ons aller wensch,
Dat men hem beloone
Als een hoogstaand Mensch
Voor zijn rust'loos streven
Voor de welvaart van dit oord.
Want het, moed verloren,
Is nooit van hem gehoord.

Sta dan bank, hier eeuwen.
Getuig aan 't nageslacht,
Wat door ijz'ren wilskracht,
Wordt tot stand gebracht,
Leer dan aan de wereld,
Dat men ook in 't klein
Door groote trouw en liefde
Waarlijk groot kan zijn.13

Niet alleen dit huldeblijk, gezongen door schoolkinderen, viel de 71-jarige Crone in 1920 ten
deel; het hoorde bij de plechtige onthulling van de Meester Crone-bank, geplaatst door
gemeentebestuur en inwoners van Vries.

Gerhard Filippus Crone werd geboren te Slochteren op 6 juni 1849 als zoon van de wagenmaker Filippus
Lodewijk Crone en Grietje Willems Meijer.14 Op de lagere school te Slochteren kreeg hij les van de onder-
wijzers Kwast en Jager. Op twaalfjarige leeftijd ging hij bij zijn vader in de leer. Het schoolhoofd echter bood
hem ander werk aan, uiteraard in het onderwijs. Diens school had volgens de onderwijswet Van der Brugghen

12. Voor het onderzoek naar Crone is als uitgangspunt zijn persoonlijk archief genomen. Dit werd
waarschijnlijk door mr. J. Linthorst Homan - een goede vriend van Crone - aan het Provinciaal Museum
van Drenthe geschonken. Daarna werd het overgedragen aan het RAD. Het bevat aantekeningen over
allerlei onderwerpen, krantenknipsels en een groot aantal niet-uitgegeven manuscripten. Er bevinden
zich ook persoonlijke documenten en de handgeschreven aantekeningen over zijn leven in (inv.nr. 10).
De weergave van biografische gegevens is - tenzij anders vermeld - op deze aantekeningen gebaseerd.
Crone schijnt ook een waardevolle bibliotheek gehad te hebben, want K. ter Laan deelde aan Prakke
mee, dat Crone enige oude exemplaren van de zeldzame Koevorder Almanak in zijn bezit zou hebben
gehad. (Drente 12 (1941) juni 7). Maar waar de bibliotheek van Crone gebleven is, is niet bekend.
Voor biografische artikelen zie Van Zanten 1920, 168-171; Van Dockum 1942, 119; 'Gerhard F. Crone,
schoolmeester met hogere aspiraties' in: PDAC 28.11.1951; Ter Laan 1954, 132-133; Kupers 1973a,
69-70; Kuipers 1978, 41-42; Valk 1981; Van Leeuwen 1984, 32 en Hagen in: Bos/Foorthuis 1991, 29-
31.

13. PDAC 22.11.1920.
14. RAD, Collectie Crone inv.nr. 1. Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Slochteren.

Sommige bronnen vermelden een andere datum. De akte van bekwaamheid voor hoofdonderwijzer
(RAD, Collectie Crone inv.nr. 8) en een artikel in de PDAC van 30 mei 1929, vermelden 4 juni 1849.
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(1857) recht op aanstelling van een kwekeling.15 Jager vroeg zijn oud-leerling als kwekeling terug te komen;
daardoor stond Crone als veertienjarige reeds voor de klas. In de vrije ochtend- en avonduren studeerde hij voor
hulponderwijzer. Tevens volgde hij 's zaterdags de normaallessen te Hoogezand en Sappemeer. Deze
normaallessen werden gegeven door hoofden van scholen aan kwekelingen en onderwijzers die voor diverse
akten studeerden. Voor alle zekerheid nam Crone ook nog privéles bij meester Niemeijer in Noordbroek en
tenslotte leerde hij Frans door zelfstudie. In april 1868 behaalde hij de akte voor hulponderwijzer en in oktober
van dat jaar werd hij als zodanig benoemd in Horsten (gemeente Onstwedde). Bij de loting voor de nationale
militie trok hij een laag nummer, waardoor hij van mei 1869 tot 1 maart 1870 zijn militaire dienstplicht in
Leeuwarden vervulde. Daarna kocht hij voor f 90,- een remplaçant, zodat hij de dienst kon verlaten. In mei 1870
werd hij benoemd tot hulponderwijzer in Siddeburen. Door het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog moest hij
weer onder de wapenen komen. Daarna werkte hij opnieuw in Siddeburen. In 1874 behaalde hij de hoofdakte,
waarna hij nog enige jaren als hulponderwijzer in zijn geboorteplaats werkte. Schoolhoofd werd hij in de
gemeente Vries; vanaf 1878 in Taarlo en twee jaar later van de gloednieuwe eenmansschool in Oudemolen.16

Pas in 1906 zou er een tweede leerkracht bij komen.

Er wordt beweerd dat Crone in zijn jonge jaren - doordat hij geheel in zijn studie opging -
stroef in de omgang was. Geleidelijk aan zou hij toeschietelijker en gemoedelijker geworden
zijn.17 De bekende Groninger schrijver Kornelis ter Laan (1871-1963) had in Slochteren als
zesjarige bij Crone in de klas gezeten (met circa honderd medeleerlingen) en merkte hierover
op: "Hij regeerde zonder stok; beter meester heb ik nooit gehad."18 Eenmaal burgemeester
van Zaandam, kreeg Ter Laan een keer onverwachts bezoek van Crone:

"Hij ging binnen en begon te praten. Om een uur 's nachts zei mijn vrouw: 'Hebt u al een hotel?'. Dat
had hij nog niet. Hij dacht niet aan een hotel. Hij wilde weten hoe de zaken in mijn gemeente gingen",

aldus Ter Laan.19

Crone bleef zijn leven lang vrijgezel; hij was kostganger bij een familie in Oudemolen.
Bij zijn dorpsgenoten was hij bijzonder geliefd. Dat bleek in 1903, toen hij zijn zilveren
jubileum als schoolhoofd vierde. De PDAC merkte op: "Oudemolen heeft gelegenheid
gevonden zijnen Crone te toonen, hoezeer het waardeert, wat hij doet voor de jeugd, voor
dorpsgenooten, voor de maatschappij, voor allen."20 Op 1 februari 1916 ging hij - bijna 67
jaar oud - met pensioen.

In zijn vrije tijd was Crone actief voor Oudemolen en omgeving. Een aantal werkzaamheden
strekten zich zelfs uit over de gehele provincie. Vooral de verbetering van de landbouw- en
veeteeltmethoden hadden zijn belangstelling. Crone propageerde het gebruik van kunstmest
en tal van andere vernieuwingen en verbeteringen in de Drentse landbouw, die vooral sinds
1895 door de komst van J. Elema (1872-1950) als rijkslandbouwleraar ingang vonden. Met
de introductie van de nieuwe werkwijze waren vooral de dorpsonderwijzers belast. Te voet
reisde Crone de dorpen en gehuchten in zijn omgeving af en probeerde hij, in heldere
bewoordingen, de boeren tot efficiënter werken te bewegen. Gekleed in zijn zwarte slipjas,
voortdurend zijn lange Duitse pijp rokend en met zijn karakteristieke uitspraak "Ze binnen

15. Van Hoorn 1907, 337.
16. RAD, Collectie Crone, inv.nr. 8. Stukken betreffende Crones opleiding en loopbaan.
17. X, 1929.
18. Ter Laan 1962, 293. Vgl. ook Ter Laan [1949], 85-86. Rein Brouwer had met Ter Laan - voordat deze

negentig werd - een gesprek, dat bijna dertig jaar later opgenomen werd in de bundel Een mens komt
dagen te kort. Over Kornelis ter Laan (1871-1963). Veendam 1990, samengesteld door E. de Jonge. In
het hoofdstukje 'Ik zat bij Meester Crone op de arm' (p. 12-15) haalt hij herinneringen aan Crone op.

19. E. de Jonge 1990, 15.
20. PDAC 2.11.1903. Vgl. ook RAD, Colectie Crone, inv.nr. 10.
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nog nait van mie of" moet hij voor de boeren een markante figuur geweest zijn.21 Hij was
medeoprichter van de Landbouw-Almanak voor den Drentschen Landman voor het Jaar
1906, als concurrent van Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman, waarmee niet
zo goed te werken viel.22

Ook was hij een voorstander van een eigen zuivelfabriek in Oudemolen. Die kwam in 1896
van de grond; Crone was hiervan jarenlang secretaris-penningmeester. Tevens had hij zitting
in het bestuur van de Drentsche Zuivelbond, die in 1897 op zijn initiatief was ontstaan.
Wegens zijn verdiensten werd hij in 1913 tot erelid benoemd. Zijn interesse voor de
zuivelproductie leidde zelfs tot een publicatie: Melkprijs naar vetgehalte voor 1-1000
Kilogram volgens de formule van Fleischmann: (V-0.2) x 1.15 x boterprijs: 100 = prijs van 1
K.G. melk voor Zuivelfabrieken en Melkleveranciers (z.j., J.E. Schuuring te Assen).23 Ook
was hij medeoprichter en secretaris van de landbouwcoöperatie Vries. Daarnaast had hij tal
van andere bestuursfuncties.

Het liefst hield Crone zich echter met schrijven bezig. In 1884 schreef het DLG een prijsvraag
uit. Er kwamen 17 inzendingen, waaronder een van Crone. Zijn bijdrage, onder het motto
Geld is de ziel van de negotie, werd bekroond met een gouden medaille en had de oprichting
van de Landbouw Credietbank in Hoogeveen tot gevolg. In 1928 deed hij mee aan de Buma-
prijsvraag, die was uitgeschreven door GS van Friesland. Crone schreef hiervoor de bijdrage
Ontwikkeling van Friesland met als motto Wie net donget, Die net ponget.24

Als schrijver kreeg hij vooral bekendheid door zijn publicaties in kranten, tijdschriften en
almanak. Aan de PDAC leverde hij vele, met de initialen G.F.C. ondertekende bijdragen.25

Ook schreef hij voor het Nieuwsblad van het Noorden. Zijn werk voor de krant bestond
grotendeels uit literaire schetsen. In de PDAC werd, ter gelegenheid van zijn tachtigste ver-
jaardag, meegedeeld: "We lezen graag, indien er maar onder het artikeltje staat: Meester
Crone (...)."26

Van 1901 tot 1918 leverde hij geregeld bijdragen aan de NDVA - veelal geschreven in de
streektaal - over Drentse volkskunde, sagen en plaatselijke historie.27 Nico Rost die hem in
Oudemolen bezocht, schreef hierover in 1918: "nooit als dien middag heb ik de oude
volksverhalen van Drenthe gevoeld."28

21. Snelleman 1980.
22. Naar de mening van het bestuur van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken, waar Crone secretaris

van was. Van beide almanakken worden exemplaren bewaard in de bibliotheek van de Landbouwuni-
versiteit te Wageningen.

23. Een exemplaar wordt bewaard in de bibliotheek van het RAD. Brinkman (p. 162) vermeldt hiervan een
uitgave in 1897 in acht deeltjes, gedrukt bij A. Versluys in Amsterdam.

24. Het manuscript, geschreven in enkele schoolschriften, bevindt zich in het RAD, Collectie Crone, inv.nr.
16. In het eerste cahier heeft Crone op de keerzijden onder meer dialectgedichten geschreven. Waar-
schijnlijk zijn zij door hem overgeschreven, maar van wie is niet bekend.

25. Van Dockum 1942, 119.
26. PDAC 30.5.1929.
27. De volgende bijdragen werden gepubliceerd: 'Eene onderwijzersbenoeming te Gasteren in 1843'

(1901), 128-130; 'Op Oetgift' (1902), 98-100; 'Nachtbidders in 1838' (1903), 98-101; 'De Trogman-
negies' (1904), 83-85; 'De  Zeesersteeg' (1910), 20-22; 'Oude gebruiken. Een nieuwe meier te Grolloo'
(1911), 41-42; 'Oude gebruiken. Nieuwjaar te Zeegse' (1911), 42-43; 'Oude gebruiken. Slachtvisite te
Taarlo' (1911), 43-44; 'Op Wiev'dag te Gaastr'n in Meert 1845' (1911), 101-105; 'Grensscheiding tus-
schen Elp en Schoonloo 1572' (1917), 80; 'Bloedzoening'[door J.A.R. Kymmell, maar meedegedeeld
door G.F. Crone] (1918), 108. Vgl. voor de bijdragen ook Meertens/Wander 1958, 176. 

28. Rost 1918, 133.
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Zijn historische bijdragen waren dikwijls gebaseerd op mondelinge overlevering, wat er dan
ook vaak bijstond. Zijn Drentstalige bijdragen vertonen invloeden van het Gronings, dat
immers zijn moedertaal was. Eind 1919 schreef hij over gebeurtenissen van vroeger een serie
artikelen voor het weekblad Oostermoer-Noordenveld. In 1972 werd deze reeks herdrukt in
een boekje getiteld Waar de wieken van de oude molen gaan (J.K. Hertz te Zuidlaren). 
Crone verzamelde ook liedjes, die in enkele bundeltjes werden uitgegeven: Feestliedjes voor
Groene, Koperen, Zilveren en Gouden Bruiloft (z.j., R. Boer Hzn. te Assen),29 Onze Liedjes,
verzameld door G.F. Crone, Hoofd der School te Oude Molen (z.j., R Boer Hz. te Assen)30 en
Onze Oude Liedjes, verzameld door G.F. Crone (z.j., R. Boer Hzn. te Assen).31

Aan het verzamelwerk Bij ons, in t' land der Saksers, studies, schetsen en verzen uit Saksisch
Nederland, onder redactie van J. Waterink, ([1925], G.J.A. Ruijs' U.-M. te Utrecht), leverde
Crone de bijdragen uit een aantal gebieden van Drenthe en Groningen.32 Het zijn de gedich-
ten: Het hunebed te Borger. (Oost-Drente.)33, Houwelijkspraot. (Noord-Groningen.), De
bruilofstnoodiger in Drente. Noordenveld, Goliath. (Oud volksversje in Drente), Hou Jan an
zien Saor komen is. (Noord-Oost-Groningen.), Moeder en zoon. (Volksliedjes langs de
geheele Oostgrens.) en Brudegomeischers aanspraok in Drente.
De aanduiding van alle bijdragen als "Uit den volksmond door G.F. Crone", is in minstens
twee gevallen merkwaardig te noemen. Het eerste gedicht, Het hunebed te Borger, is de
bekende creatie van W. Seymour Mulder, die in hoofdstuk I besproken is. Crone nam niet het
hele gedicht over, maar volstond met het weergeven van enkele strofen. Dat hij het als werk
van een anonymus presenteerde, wekt enige verbazing. Kennelijk wist hij toen nog niet wat
hij vijf jaar later wel wist, want in twee niet-uitgegeven handschriften, getiteld Het Drentsche
Volk in hun Werk en Woord [1930] en Het Drentsche volk in Lief en Leed [c. 1931], heeft hij
het gedicht met vermelding van de naam van de auteur opgenomen.34 Het Groningse gedicht
Hou Jan an zien Saor komen is schijnt een verbasterde weergave te zijn van een gedicht van
de Groninger notaris en burgemeester Synco Reynders (1793-1873).35

Ofschoon hij de Drenten een Drent geworden was, bleef hij dus ook in het Gronings
schrijven.36 In de Slochterse variant daarvan schreef hij twee toneelstukken. Jan Griener.
Bliespul in ain bedrief Grönneger dialèct (1898, J. Bakker Rz. te Drieborg) haalde een derde
druk (z.j., F. Mulder te Groningen).37 Het andere is getiteld Doove Kloas. Kluchtspel in ain

29. RAD, Collectie Crone, inv.nr. 14.
30. Een exemplaar hiervan wordt bewaard in de UBG.
31. Een exemplaar wordt bewaard bij de PBF.
32. Voor recensies van de bundel zie Den Gulden Winckel 25 (1926) februari 34-35, Opwaartsche Wegen

4 (1926) juni 169-170 en Tazelaar 1926, 205-206.
33. Ook opgenomen in D. Wouters 1931, 32-33.
34. MI, 20 H1/80 B6 en 20 H1/80 B5. Het tweede handschrift staat op de achterkant van oude kalender-

bladen. Beide bevatten, naast het genoemde gedicht, diverse liedjes, sagen en verhalen (zowel fictie als
non-fictie). Crone droeg de bundels op aan de vrouw van J. Linthorst Homan. In een brief van 14 april
1930 - die bewaard wordt in het eerste handschrift - aan uitgever P. Noordhoff in Groningen merkt
Crone op, dat hij deze bundel aanvankelijk De Saks in zijn wil, zijn werk en woord wilde noemen. Geen
van beide handschriften is gepubliceerd.

35. Van Leeuwen 1984, 32.
36. Vgl. Meertens/Wander 1958, 117 en Van Leeuwen 1984, 32.
37. Brinkman (p. 162) geeft 1900 als jaar van verschijning, maar Meertens/Wander 1958, 117 vermeldt het

jaar 1898. Ook Van Leeuwen 1984, 32 houdt het op 1898. Vgl. ook Riddering/Wolthuis [1941], 10.
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal bewaart een tweede druk. De UBG bewaart een derde
druk; een eerste viel niet te achterhalen.
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bedrief in de Grönneger spraok (1900, J. Bakker Rz. te Drieborg). Dit stuk viel zo in de
smaak, dat na enige jaren zelfs een vierde druk (z.j., J. Bakker te Scheemda) nodig was.38

De meeste toneelstukken van Crone werden niet gepubliceerd; deze bevinden zich nog steeds
in manuscript in zijn persoonlijk archief.39 Daarin wordt ook een groot aantal verhalen,
essays, gedichten en liedteksten in manuscript bewaard.40

Crone komt de eer toe, de basis te hebben gelegd voor de opvoering van een ouderwetse
Drentse boerenbruiloft, ook wel wasschup genoemd. In juli 1907 werd ter gelegenheid van
het bezoek van koningin Wilhelmina aan Assen een groots opgezette optocht gehouden.
Daarin reed ook een Drentse wasschups- of bruiloftswagen uit 1870 mee. Crone, zoals
opgemerkt sterk geïnteresseerd in de Drentse volkskunde, verzamelde hiervoor de gegevens
en het benodigde materiaal.41 De Borgerder schrijfster J.H. Bergmans-Beins zou van dit
thema later een folkloristische attractie maken door de bruiloft te laten naspelen. Crone zou
tijdens de eerste opvoering de rol van neuger spelen, de man die de bruiloftsgangers
uitnodigt.42

Van zijn hand verschenen verder nog een reeks artikelen Woldjer vertellingen43 en een aantal
bijdragen in het tijdschrift Groningen.

38. Volgens Brinkman 162 is 1900 het jaar van verschijning. Meertens/Wander 1958, 117 geeft hetzelfde 
jaar. De OBG bezit een vierde druk; een eerste is tot dusver niet gevonden. Vgl. ook Ridde-
ring/Wolthuis [1941], 10.

39. Het betreft hier de volgende stukken: Een Hart van Goud. Toneelspel in acht bedrijven, en vrij voor- en
naspel [1927]. (RAD, Collectie Crone, inv.nr. 17. Vgl. ook RAD, Documentatie Drentse literatuur). In
een begeleidende brief van 8 juli 1927, waarin Crone het spel aan J. Linthorst Homan aanbiedt, schrijft
hij dat het zuiver historie is "met naam, toenaam van de personen, waardoor geheel Slochteren en verre
daarbuiten,  door verwantschap, in die geheele zaak zijn betrokken." Het stuk speelt zich af in 1845 en
1846, de dialogen zijn geschreven in de streektaal.
De Lijfde is Blind. Bliespul in drei bedrieven uit het volksleven in 't Olle Lantschup (z.p. z.j.). (RAD,
Collectie Crone, inv.nr. 18). Crone schreef onder de titel Het oude Drente in het Veld en op de Planken
ook acht Ruiter-, Tooneel-, Volks- en Landspelen (RAD, Collectie Crone inv.nr. 20). In een brief van
15 augustus 1930 (RAD, Collectie Crone, inv.nr. 20), bood hij deze spelen wederom aan J. Linthorst
Homan aan, zodat deze ter verpozing kennis zou kunnen maken "met het leven van onze voorvaderen".
De titels zijn: Openlucht Volks- en Ruiterspel De Haegelsprake [sic] te Older Moelle 1579, in tien
Tooneelen [z.j]; Lief en Leed In Huis en Hof. Tooneelspel in zes Bedrijven uit het Volksleven van het
droge jaar 1845 [z.j.]; Het Klooster Blijdenstede, Ruiter- en Landspel van 1250 in bedrijven [z.j];
Spaanse Matten van 1865. Tooneelspel in Vijf Bedrijven [z.j.]; Liefde is Blind. Drentsch Dialect. Blij-
spel in Drie Bedrijven (het stuk speelt zich af in november 1878) [z.j.]; Op 't kantoor van Nalm.
Tooneelspel in Drie Bedrijven [z.j.]; Naor Vreeser mark. Blijspel in Drie Bedrijven (het stuk speelt zich
af in 1877) [z.j.] en  Onze Boter na 1880. Tooneelspel in Bedrijven [z.j.].
Ook schreef hij Twei Vensterties. Bliespul in Bedrieven [1929] (RAD, Collectie Crone, inv.nr. 21).

40. Bijvoorbeeld de manuscripten van een aantal verhalen en essays, getiteld Het leven van boer en burger
na de oorlog van 1870 en de wereldoorlog van 1914. (RAD, Collectie Crone, inv.nr. 19), Het leven
van den Germaan in het Graafschap Ter Ente (RAD, Collectie Crone, inv.nr. 25) en Het leven van den
Saks, in het land van hei en struiken (RAD, Collectie Crone, inv.nr. 26). Voor een band met gedichten
en verzen zie RAD, Collectie Crone, inv.nr. 15. Vgl. ook RAD, Collectie Crone, 15 en 25.

41. PDAC 8.7.1907. Vgl. ook Nijkeuter 1993b, 43-44.
42. Beins 1958, 8-9. Zie voorts paragraaf 3 (Bergmans-Beins).
43. Meertens/Wander 1958, 117. Deze vertellingen bestaan uit 29 gebundelde krantenartikelen. De titel

Herinneringen uit 't Wild is met de hand op het stofomslag geschreven. Crone publiceerde deze artike-
len - bestaande uit allerlei wetenswaardigheden over de Woldstreek - in de jaren  1912 en 1923-1929 in
De Woldstreek. Zie hiervoor RAG, B-809. De gebundelde vertellingen zijn zeldzaam, te meer daar
exemplaren van de krant in 1945 door oorlogshandelingen verloren zijn gegaan. Ook J.F. Steenhuis,
geoloog in Haarlem, zocht in 1954 - tevergeefs - naar deze bundel. Zie RAD, Archief Provinciaal Mu-
seum, inv.nr. 150.
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Ook als declamator kreeg Crone bekendheid; hij kan dan ook geplaatst worden in de categorie
schoolmeester-voordrachtskunstenaar-schrijver.44

Ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum in 1903 verschenen enige liederen in druk.45 In
januari 1914 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.46 Op 20 november
1920 werd hij gehuldigd voor zijn inspanningen om verharde wegen rondom Oudemolen te
laten aanleggen. Bij deze gelegenheid werd de Crone-bank onthuld.47 Op zijn tachtigste
verjaardag werd hij opnieuw geëerd: zowel in de PDAC als in het Nieuwsblad van het
Noorden verschenen artikelen, compleet met foto.48

Crone was een goede vriend van J.T. Linthorst Homan, CdK in Drenthe. Naar verluidt kon hij
onaangekondigd de kamer van de commissaris in Assen binnenlopen: de bode was op de
hoogte.49 Als we Jan Fabricius mogen geloven, werd Crone in het dagelijks leven met minder
respect behandeld:

"Toen ik in gezelschap van Koos Kerstholt, hem op zijn oude dag een bezoek wilde brengen, vonden
we hem in het arbeidershuisje, waar hij in de kost was, niet thuis. In het korte onderhoud, dat ik met de
vrouw des huizes had, vroeg ik haar: 'Met hoevelen woont u hier?' Het antwoord was: 'Drie. Ik... en dan
Wanda, en, dan Crone.' Het 'meneer' kon er niet af: ook het 'meester' niet."50

Zijn literaire werk wordt door hedendaagse critici niet bijster geapprecieerd. Men acht het -
zonder argumenten aan te dragen - niet meer van literaire waarde.51

Op zondag 25 januari 1931 overleed hij op 81-jarige leeftijd in Oudemolen.52 Naar eigen
wens werd hij op de Zuider-begraafplaats in Assen begraven. Er had zich een comité
gevormd om geld in te zamelen voor een laatste eerbetoon in de vorm van een grafteken. Dit
werd op 4 juni 1931 - twee dagen voor zijn geboortedag - door de oud-minister van Land-
bouw, Nijverheid en Handel, F.E. Posthuma, onthuld. Deze haalde in een toespraak herinne-
ringen aan Crone op uit de tijd die hijzelf als zuivelconsulent in Drenthe doorgebracht had.53

Crones naam is in Oudemolen en omstreken nog altijd bekend: een straat en een school zijn
naar hem genoemd en aan de Hoofdstraat staat nog steeds de granieten bank, met in de
leuning een zon gebeiteld, omgeven door een stralenkrans waarboven de naam is uitgehou-
wen.

44. Vgl. Poortman 1951, 268.
45. RAD, Collectie Crone, inv.nr. 10.
46. Zie hiervoor ook RAD, Collectie Crone, inv.nr. 2.
47. PDAC 22.11.1920. Vgl. ook RAD, Collectie Crone, inv.nr. 10. Zie voor de bank ook: Minderhoud

1997a, 26.
48. PDAC 30.5.1929 en Nv/hN 30.5.1929.
49. E. de Jonge, 15.
50. PDAC juni 1961.
51. Zie bijvoorbeeld Hagen in: Bos/Foorthuis 1991, 31. Hij merkt hierin op: "Dat Crone een actieve man

was, valt voorts af te leiden uit de vele artikelen, verhaaltjes en toneelstukken die hij heeft geschreven.
Van grote literaire waarde zijn deze niet."

52. Zie voor enige herdenkingsartikelen PDAC 26.1.1931 en Drente 2 (1931) februari 137.
53. Nv/hN 5.6.1931. Vgl. voor uitnodigingen voor de onthulling, aan verenigingen en personen die

meebetaald hadden, RAD, Collectie Crone, inv.nr. 7.
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H. TIESING (1853-1936)54

Harm Tiesing werd op 13 maart 1853 in Borger geboren. Zijn ouders waren Jan Tiesing en
Aaltien Goedkoop. Harm Tiesing was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van zijn
vader.55 Zijn voorouders van vaderskant waren afkomstig uit Bentheim in Duitsland. Door
armoede gedreven, vertrok Tiesings grootvader Harm Jans Toissing rond 1790 uit
Veld(t)huizen naar Buinen.56

"Mijn grootvader dan was een geboren Bentheimer, een dergenen waarvan gezegd werd, dat zij van
armoede hun geboorteland verlaten hadden om in het door hen niet zoo schraal geachte Drenthe te vin-
den wat men 'een goed heenkomen' noemt. Grootvader was omstreeks 1790, met den blauwen zak vol
kleeding op den rug, te Buinen aangekomen, om daar als weversknecht 'op den derden stuiver' werk te
vinden",

schreef Tiesing.57 De naam Toissing, veranderde via Toissingh, Toisting, (Tissing), Teesing
in Tiesing.58

Zijn vader was aanvankelijk boerenknecht. Ook hij leed armoede; hij verhuisde met zijn
gezin in 1862 naar Drouwen, in de hoop op een beter bestaan. Daar huurde hij een boerderij-
tje in de zogeheten Keuterhoek. Ook in Drouwen kon het gezin nauwelijks het hoofd boven
water houden en dat heeft Tiesing als opgroeiend kind aan den lijve gevoeld. Vanaf zijn
negende jaar moest hij in het bedrijfje van zijn vader meehelpen, in de zomermaanden werkte
hij tevens als koedrijver en in de winter assisteerde hij bij het keien delven. Ook hielp hij de
herder Jan Hadders. Van hem leerde Tiesing veel verhalen en liederen.59

54. Voor biografische schetsen zie Edelman 1943, 11-18;  Bieze 1954, 57-72; Edelman 1954, 52-56;
Kupers 1976, 51-53; Kuipers 1978, 133-141; Klompmaker 1988a, 206-219; Klompmaker 1988b, 18-
22; Jan Veenstra in: Kool 1988, 79-82; Vonk 1989, 114-118; Klompmaker in: Bos/Foorthuis 1990,
131-134; Kuipers 1991, 6-9; Klompmaker in: Ootjers 1994, 227-231 en Nijkeuter 1997, 5-8.
Vgl. ook RAD, Lijst van handschriften, VII-12, brief Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13
december 1929, waarin hij uitvoerig over zijn leven vertelt. 

55. GA Borger, Bevolkingsregisters.
56. Theodor Davina, Traungen [sic] Grafschafter Bürger in den Niederlanden 1600- bis 1812. Nordhorn

1995, inv.nr. 889 en 890. Tiesing vermeldt dat zijn grootvader oorspronkelijk Herm Thoissens heette
(NDVA (1929), 41), later werd hij Harm genoemd. Edelman nam deze bewering van Tiesing over. Zie
Edelman 1943, 11.
Harm Jans Toissing trouwde op 14 juni 1795 met Wemeltjen Jans uit Buinen. Op 4 mei 1800 trouwde
hij voor de tweede keer, met Stijntien Jans uit Wezup (RAD, DTB's en Davina 1995). Zie ook Jonker
1980, 74. Tiesing vermeldt echter: "(...) en toen hij in 1802 hertrouwde met eene jonge vrouw uit Sleen
(...)." (NDVA (1929), 41). 

57. Tiesing 1929, 40.
58. RAD, DTB's en Akten van de Burgerlijke Stand. Tiesing vermeldt dat zijn grootvader na zijn tweede

huwelijk op de lijst die de predikanten van huwelijken bijhielden, vermeld werd als Harm Tissing. In
het zakboekje van zijn vader, die als schutter dienst deed, stond vermeld Jan Tissing. Pas bij de ge-
boorte van Harm zou de familienaam als Tiesing geschreven zijn (NDVA (1929), 41). Deze laatste op-
merking van Tiesing komt inderdaad overeen met zijn geboorteakte (GA Borger, Geboorteakte H.
Tiesing). Een half jaar daarvoor staat in de huwelijksakte van zijn vader (4 september 1852) nog ver-
meld: Teesing (RAD, Huwelijksakte J. Tiesing).

59. RAD, Lijst van handschriften, inv.nr. VII-12, brief Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13
december 1929. Vgl. ook Van der Kooi 1997, 9-42.
In DZ 2 (1988), 18 schrijft H. Klompmaker dat Tiesings vader een hand miste. Hier moet sprake zijn
van een persoonsverwisseling met Jans Pol. Geen enkele bron - ook Harm Tiesing zelf niet - maakt
melding van een dergelijk gebrek. Jan Tiesing moet in ieder geval als jongeman de beschikking over
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In 1872 trok de familie Tiesing weer naar Borger, doordat die plaats toch meer bestaansmo-
gelijkheden bood dan Drouwen. "Te Borger kwam ik in een heel ander milieu. De menschen
in het kerkdorp waren veel meer ontwikkeld dan in de gehuchten", schreef Tiesing.60

In Borger verhuurde Harm zich als dagloner en werkte hij zich geleidelijk op tot keuterboer
met een bedrijfje van circa vier hectare. Hij trouwde op 24 mei 1884 met Aaltje Rossing uit
Exloo. Het echtpaar zou vijf kinderen krijgen; drie van hen stierven op jonge leeftijd.
Tiesing heeft weinig opleiding genoten; zijn ouders wilden hem onderwijzer laten worden,
maar huiselijke omstandigheden verhinderden dit.61 Door zelfstudie heeft hij toch een
behoorlijke ontwikkeling gekregen. Daarbij had hij het geluk dat hij op school in Drouwen les
had gekregen van meester A. Lubberink. Deze onderwijzer zou - naar Tiesing heeft beweerd -
hem zoveel geleerd hebben, dat hij hierop zijn hele leven heeft kunnen teren.62 En dit alles in
een paar winters, want boerenarbeiderskinderen gingen alleen 's winters naar school. Hij
volgde nog een opleiding voor commies, maar wegens een klein lichaamsgebrek werd hij
afgekeurd.63 Een benoeming tot brievenbesteller in Friesland nam hij niet aan, omdat zijn
inwonende moeder tegen de verhuizing opzag.
Op maatschappelijk en politiek gebied oefende hij rond de eeuwwisseling tal van functies uit.
Zo was hij van 1897 tot 1910 lid van de gemeenteraad, van 1894 tot 1910 was hij diaken van
het armenwerkhuisbestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk in Borger. Tevens was hij
ambtenaar van de burgerlijke stand, secretaris van het waterschap Borger-Westdorp en
secretaris van de Gezondheidscommissie. Als politicus voelde hij zich aanvankelijk aange-
trokken tot de vrijzinnig 'liberalen' (eigenlijk democraten), later volgde hij meer de oud-
liberale ideeën van de Liberale Unie. Op zijn tachtigste verjaardag werd hij benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aan leven en werk van Harm Tiesing is in de loop der jaren veel aandacht besteed. Als
schrijver werd hij na zijn dood vooral beoordeeld op zijn niet-literaire publicaties. Met name
de talrijke kranten- en tijdschriftartikelen, die Tiesing veelal in het Nederlands schreef,
gebruikte C.H. Edelman64 voor zijn verzamelwerk De geschriften van Harm Tiesing over den
landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe (1943, Van Gorcum & Comp. te Assen).65

twee handen gehad hebben, want hij diende bij de schutterij (Zie noot 58 en RAD, mobiele schutterij
overzichtslijsten 1830-1834, 46 en 60). Hieruit blijkt tevens dat hij tijdens de Belgische opstand ge-
mobiliseerd was.

60. RAD, Lijst van handschriften, inv.nr. VII-12, brief Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13
december 1929.

61. PBF, brief Tiesing aan Waling Gerrits Dijkstra van 13 februari 1888, Hs 160 CII.
62. RAD, Lijst van handschriften, inv.nr. VII-12, brief Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13

december 1929.
63. PBF, brief Tiesing aan Waling Gerrits Dijkstra van 13 februari 1888, Hs 160 CII.
64. Cornelis Hendrik Edelman (1903-1964) was vanaf 1933 - het jaar waarin hij in Amsterdam promoveer-

de - hoogleraar in de Regionale Bodemkunde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Zie voor
enige biografische schetsen: Osse 1964, 449-452 en Pijls 1964, 1043-1046.

65. Voor recensies zie Comello 1943; Van Eysselsteijn 1943; R.D.M[ulder]. 1943b, 6-7; J.N[aarding].
1943d, 10; Broekhuis 1943, 23-24; Fockema Andreae 1944, 104 en [H. van Lunzen] 1946, 3. D. van de
Bospoort besprak op woensdag 6 oktober 1943 voor de genazificeerde omroep (Hilversum I) het boek.
Zie De Landstand Drenthe 1.10.1943. In 1974 verscheen een herdruk. Voor een recensie hiervan zie
Heringa 1975, 22.
Van het materiaal dat Edelman voor zijn studie gebruikte, is een beperkte hoeveelheid bewaard
gebleven. Zie hiervoor Archief Landbouwuniversiteit Wageningen, Collectie H. Tiesing. De collectie
bestaat uit vier dozen en bevat manuscripten in schoolschriften (doos 1), artikelen in machineschrift
(doos 2) en fotokopieën van artikelen (dozen 3 en 4). 
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Meer dan duizend publicaties in verschillende kranten, tijdschriften en almanakken worden
hierin vermeld. Inmiddels is wel duidelijk dat Tiesing nog meer geschreven heeft dan het
door Edelman verzamelde. Deze bijdragen werden ook geschreven voor niet-Drentse
periodieken, zoals de NRC. Het Rotterdamse blad, dat naar zijn mening "best betaalde", was
hem aangeraden door ds. Roessingh te Emmen, familie van de dichter-schilder Louis Albert
Roessingh.
Het Drentse volksleven waarover Tiesing schreef, was in zijn tijd nog grotendeels synoniem
met het boerenleven; de meeste bijdragen hebben dan ook de landbouw als onderwerp.
Daarbij behandelde hij ook het voor hem recente verleden, zodat zijn beschouwingen over de
landbouw globaal de eeuw tussen 1830 en 1930 omvatten, uiteraard met het accent op Borger
en omgeving. Zijn visie op de landbouw, toegespitst op zijn geboortestreek, is door menigeen
echter te generaliserend weergegeven. Vast staat dat hij een warm pleitbezorger van moderni-
sering in de landbouw was.66

Wat bij de grote belangstelling voor Tiesing opvalt, is dat zijn literaire werk onderbelicht
blijft. Wel heeft men in een aantal publicaties zijn literaire bijdragen en passant genoemd;
ook heeft men over die teksten - zonder dat ze geanalyseerd werden - (waarde)oordelen
gegeven.67 Ongefundeerde meningen dus - en die treffen maar zelden doel, zo ook waar het
Tiesings werk betreft. Vooral in Drenthe heeft men zich over de pennenvruchten van de
Borgerder boer negatief uitgelaten.68 Een uitzondering op deze communis opinio in Drenthe
is de mening van J. Poortman: "Tiesings invloed is zeer groot geweest. Wanneer thans velen
hier Anne de Vries waarderen of Dorre grond [van Ben van Eysselsteijn], dan kan dit voor
een deel toegeschreven worden aan Tiesing (...)."69 Hij vergeleek Tiesing zelfs met de
Vlaming Hendrik Conscience (1812-1883):

"(...) en toch hebben de omstandigheden hem daardoor tot de figuur gemaakt, die hij geworden is: de
man die Drenthe heeft leren lezen, zoals Conscience dat de Vlamingen heeft geleerd."70

Reeds genoemd is W.J.M.A. Asselbergs, door wie Tiesing beschouwd werd als de beste
streektaalschrijver.71

66. Zie voor de relatie Tiesing en de landbouw: Klompmaker in: Ootjers 1994, 189-195.
67. Nijkeuter 1998, 95-102.
68. Zo was J.J. Uilenberg van mening: "(...) geen letterkundige, maar een bescheiden schrijver, die zich al

lezende, zelf gevormd had" (1943a). Bt. noemde Tiesing weliswaar "de grootste van Drenthe's schrij-
vers", maar sprak verder van een "te langwijlig aandoenden verteltrant van Tiesing" (1944b, 117). Jan
Fabricius merkte op: "Harm Tiesing was als schrijver géén kunstenaar. Hij bezat dus niet het talent om
den indruk van langdradigheid te scheppen zonder zèlf langdradig te worden" (1946a, 112). Hans Hey-
ting stelde: "Tiesing was een typische autodidact, met aanleg voor schrijven" (Boekbespreking van
Marthao Ledeng in het programma 'Boekenbus' voor de RONO op 6 juni 1973). G. Kuipers (1978,
134) schreef: "Literair gezien is zijn werk niet zo belangrijk (...)" en elders merkte hij op: "Literair ge-
zien heeft zijn werk geen uitzonderlijk hoge waarde" (1991, 9). Jan Veenstra (in: Kool 1988, 79) vond:
"(...) een schriever as Harm Tiesing, die literair niet veul veurstelt (..)". Klompmaker (in: Ootjers 1994,
229) kende het fictionele werk van Tiesing een "wellicht geringe literaire betekenis" toe. In een andere
bijdrage (1988, 4) schreef hij: "Literair moet het werk van Tiesing niet hoog worden aangeslagen."
Boerma en Broersma (1993, 32) gingen wel heel ver in hun oordeel over Tiesing: "As schriever mislukt
(...)."

69. Poortman, 'Van Literatuur over Drente tot Drentse Literatuur' in: Poortman 1951, 269.
70. Poortman 1953a. Ook opgenomen in DZ 5 (1991), nr. 3, 75-76.

Interessant is, dat Poortman in dit artikel vermeldt dat Tiesing ook feuilletons voor de Nieuwe Meppeler
Courant schreef. Poortman bezat er drie.

71. Asselbergs z.j., 408.
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Harm Tiesing kan een broodschrijver pur sang genoemd worden: hij begon uit geldgebrek
voor de kranten te schrijven. Men kan zich dan ook afvragen, of hij eigenlijk literaire
pretenties had. Als boerenarbeider verdiende hij nog geen vijf gulden per week, met het
"kraantenschrieven" daarentegen verdiende hij 3/4 cent per regel. "Uit mijn inktpot heb ik
meer voordelen gehaald dan met mijne bekwaamheid als boerenarbeider", zou Tiesing later
opmerken.72 Ook hier stelt hij de zaak nogal zwart-wit. Om alleen zijn arbeidersloon - zeg f
4,80 - te evenaren, had hij in een zesdaagse werkweek 107 regels per dag moeten schrijven.
Dat lukte uiteraard alleen 's winters, wanneer hij als dagloner geen werk had. Wij zien dan
ook dat zijn vroege feuilletons in de PDAC meestal 's winters verschenen. Aangenomen mag
worden dat het schrijven pas echt tot neveninkomsten leidde, toen hij een eigen bedrijfje had
en zijn tijd wat meer zelf kon indelen.

Tiesing schreef met veel plezier voor de krant, mede doordat zijn feuilletons grotendeels
gebaseerd zijn op realiteit:

" 'k Trok ook overal heen in Drenthe; onderzocht de dingen en meer dan eens liet ik m'n fantasie den
vrijen teugel. Dan kwamen de feuilletons, de Drentsche feuilletons die men graag las en aan het schrij-
ven waarvan ik zelve nog het grootste genoegen beleefde. Want al noemde ik de dingen meestal bij een
anderen naam, veel was er toch waar in gebeurd."73

Iedere winter schreef hij een feuilleton, eerst voor de NPDAC en daarna voor de PDAC.74 In
een interview met H.C. van Dockum heeft hij opgemerkt dat Gerrit Breider of van 't 
Zuudenveld noar Assen het eerste feuilleton was dat hij aanleverde.75 De verslaggever heeft
zijn notities waarschijnlijk foutief uitgewerkt: een feuilleton met die titel is namelijk in de
krant niet aan te treffen. Wel werd van 28 februari tot en met 3 maart 1884 een mini-serie
gepubliceerd, getiteld Van 't Zuidenveld naar Assen door Gerrit Breider. Van Dockum was
echter van mening dat de auteur nog eerder zijn debuut gemaakt heeft. In zijn studie over de
PDAC schrijft hij, dat diens eerste literaire bijdrage aan de krant in 1881 gedateerd moet
worden. De titel daarvan noemt hij helaas niet.76 Tiesing ondertekende zijn - meestal in
dialect geschreven - feuilletons, schetsen en andere bijdragen aanvankelijk niet. Dat bezorgde
hem veel heimelijke pret:

"Nooit wist iemand, wie ze schreef en als ik dan in de herberg onder 't genot van 'een sneiballegie'
[brandewijn met suiker] er over praten hoorde of zelf over meepraatte, - jong, dan was dat zoo aar-
dig!"77

72. RAD, Lijst van handschriften, VII-12, brief van Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13 december
1929.

73. PDAC 4.7.1928. Boerma en Broersma (1993, 178) beweren: "Aoldere schrievers as Tiesing, Jonker,
Van Dijk en Poortman schreven verhaolen op de grèens van geschiedenis en verbeelding, zunder dat
heur eigen leven stof weur veur heur schrieverij." Dit moge waar zijn voor drie van de vier auteurs - het
is ondenkbaar dat de boer Tiesing, schrijvend over het boerenleven, geen eigen ervaringen gebruikt zou
hebben.   

74. RAD, Lijst van handschriften, inv.nr. VII-12, brief Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13
december 1929.

75. Van Dockum 1936.
76. Van Dockum 1942, 118. Voor een overzicht van Tiesings bijdragen aan de PDAC zie Edelman 1943,

442-444. Kennelijk was ook Edelman van mening dat Tiesings debuut in de PDAC heeft plaatsgevon-
den in 1884, want hij controleerde de jaargangen vanaf 1883.  

77. PDAC 4.7.1928. Van de literaire feuilletons zijn bij de PBC Drenthe in typoscript aanwezig:
Anbestedelingen (PDAC 16.12.1895 - 8.5.1896); Aold en nei; oorspronkelijk Drentsch verhaal door
een Drenthenaar (PDAC 12.12.1898 - 5.8.1899); Albert Tjuk (PDAC 18.7.1907 - 9.9.1907); Albert van



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940218

Op advies van H. Blink, die hem ook aanmoedigde om voor het tijdschrift Vragen van den
dag78 te schrijven, ging Tiesing vanaf 1883 zijn bijdragen signeren met de initialen H.T.79

Daarnaast gebruikte hij ook pseudoniemen, zoals 'een Drenthenaar', het reeds genoemde
'Gerrit Breider' en 'T. te B.'80 Toen geleidelijk aan zijn werkelijke naam bekend werd en men
hem vroeg hoe hij aan zijn verhalen kwam, zei Tiesing dat hij ze van "Abram die met het pak
liep" - had gehoord.81 Wellicht heeft deze figuur nooit bestaan en heeft Tiesing hem alleen
maar verzonnen om van het gevraag af te zijn. Frappant is echter dat ene 'oom Abram'
optreedt in een verhaal van Cornelis van Schaick. Ook hier blijft de vraag: was er een persoon
achter het personage?82

Vooral drie - nagenoeg geheel - Drentstalige feuilletons kregen grote bekendheid, doordat ze
postuum in boekvorm werden gepubliceerd. Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp
verscheen in de PDAC van 2 november 1892 tot en met 25 januari 1893 en werd in 1943 als
boek uitgebracht (Drukkerij Torenlaan te Assen).83 De uitgever voorzag het van de verwar-
rende mededeling:

"Dit is de eerste echt Drentsche in het Drentsch geschreven roman van wijlen Harm Tiesing te Borger,
een der eersten die inzag dat 'Holland' geen goeden kijk had op de Drentsche toestanden en verhoudin-
gen."84

Loor (PDAC 10.12.1911 - 28.1.1912); Boerenvolk (PDAC 24.9.1911 - 29.10.1911); Blaanke Rienao
(PDAC 8.1.1906 - 26.2.1906); De Drentsche emigranten; novelle in Drentsch dialect (PDAC
28.2.1911 - 23.4.1911); Gertrud van 't Overtoom (PDAC 16.6.1912 - 7.9.1912); Handelsvolk; 'n Kleine
roman in de boerentaol (PDAC 4.4.1914 - 8.1.1916); Herschup en  meier (PDAC 7.5.1911 -
10.9.1911); In 't boerenleven (PDAC 4.11.1907 - 15.8.1908); In ' t hartien van 't sjapveld (PDAC
9.11.1891 - 18.2.1892); In 't jeugdeg leven (PDAC 4.4.1910 - 19.12.1910); Jan Torentiller (PDAC
19.10.1908 - 7.7.1909); Knelsien van Reel; 'n verhaoltien in 't Drentsch beschreven deur een Drenth
(PDAC 5.10.1887 - 3.11.1887); Liefde en geld (PDAC 6.2.1888 - 19.3.1888); Lammert Labbeng
(PDAC 7.12.1896 - 26.3.1897); Naozaoten (PDAC 5.11.1888 - 28.1.1889); Nao d' eerste jeugd (PDAC
21.7.1891 - 10.9.1891); Oet Balbroek (PDAC 5.12.1899 - 14.8.1900); 'n Spinstersverhaol (PDAC
21.2.1889 - 25.6.1889); Op den Boomhof; daarpstaofereelen en bedrieven van 't boerenvolk (PDAC
24.2.1887 - 2.4.1887); Oet de heksentied; historische stukken van Drentsch volk (PDAC 5.10.1912 -
2.8.1913); Oet Wolter Wobbeng's levensboek (PDAC 23.8.1909 - 14.2.1910); Piet Pikkels (PDAC
9.10.1893 - 27.3.1894); Snieder Jonkman (PDAC 9.12.1889 - 17.2.1890); Schetsen van Spaokloo
(PDAC 16.1.1902 - 21.10.1902); Tooneelen uit eene dorpsbuurt; een oorspronkelijk verhaal (PDAC
22.3.1886); Veur de èr van de ploas (PDAC 7.11.1890 - 14.2.1891); Vrend' in Amsterdam; oorspron-
kelijke novelle in Drentsch dialect (PDAC 12.10.1885); De vrijers oet Rakholt (PDAC 3.12.1894 -
2.7.1895); Verkeereng over 't veld (PDAC 7.3.1906 - 25.4.1906); De Waachtlooper (PDAC 28.2.1890 -
19.5.1890); Zuidenveldsche herinneringen en beschouwingen (PDAC 1906); Zaandboer of veenboer
(PDAC 6.1.1898 - 8.8.1898); In de familie (PDAC 6.12.1886) en De schilder van Schorum (PDAC
4.10.1913).
Vgl. ook Drentse schrievers. Harm Tiesing. Informatiemap Drents Letterkundig Documentatiecentrum.
(Biografische en bibliografische gegevens). Assen 1992.

78. Zie voor zijn bijdragen aan dit tijdschrift Edelman 1943, 445.
79. Van Dockum 1942, 118.
80. Vgl. voor het laatste pseudoniem Prakke 1955a, 273 (noot 17).
81. Van Dockum 1928.
82. Van Schaick schreef voor De Nederlandsche Volksbode (1848, bijblad 29) het verhaal Wie oom Abram

eigenlijk was.
83. Een typoscript van het feuilleton bevindt zich bij de PBC Drenthe.
84. RAD, Archief Clewits, inv.nr. 19, Fondslijst van uitgeverij Drukkerij Torenlaan te Assen.
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In 1972 werd de roman - in één band met Albert Denings Um d'olde toren - door boek- en
kantoorboekhandel Iwema in Assen herdrukt.85

Over de Hunse [hoe Veenholtens volk d'r leefde] 'n vertelling veur 't Drèènsche volk werd in
dezelfde krant van 5 januari 1901 tot en met 13 januari 1902 geplaatst.86 Het werd door
Drukkerij Torenlaan in Assen in 1944 in boekvorm uitgegeven.87 Zien broed verloren,
tenslotte, stond van 25 november 1902 tot en met 25 april 1904 als feuilleton in de PDAC.88

Het werd eveneens door Drukkerij Torenlaan - waarschijnlijk in 1943 - tot boek gebundeld.89

Het Drents Genootschap heeft in 1953 nog geprobeerd samen met uitgeverij De Torenlaan
Tiesings feuilleton Jan Torentiller als boek uit te brengen, maar dit is niet gelukt.90

Anders dan de titel Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp doet vermoeden, draait het in dit verhaal - dat zich
afspeelt in het derde kwart van de negentiende eeuw - niet hoofdzakelijk om Marthao Ledeng. Er komt een
nieuwe meester, Frederik Kroerhof, in het dorp en hij richt een rederijkerskamer op. Al spoedig raakt hij onder
de bekoring van de knappe Marthao Ledeng, de dochter van boer Gèrt Ledeng. Maar er zijn mededingers, zoals
Reiner Akkens - haar vroegere jeugdvriend -  en Jan Nabben. Laatstgenoemde wordt zelfs haar vrijer. Marthao
wordt nu de inzet van een conflict tussen Frederik Kroerhof en Jan Nabben. Na driekwart jaar vertrekt Kroerhof
naar een school in Overijssel. Marthao trouwt met Reiner Akkens. Na het vertrek van Kroerhof raakt het
culturele leven in het dorp in verval. Na zes jaar keert Kroerhof terug als onderwijzer; ook hij is inmiddels
getrouwd. Een bijfiguur in het verhaal is Dolf Ret, de goedmoedige dorpsgek, die door toedoen van Kroerhof
een gelukkige oude dag krijgt.

Opvallend in dit verhaal is, dat de auteur de gang van zaken in de rederijkerskamer gedetail-
leerd beschrijft. Het ging hem wellicht ook niet primair om het schrijven van een literaire
tekst. Bovenal had hij een boodschap voor de lezers: wijzen op het belang van een goed
onderwijzer en op de wenselijkheid van een rederijkerskamer voor een Drentse dorpsgemeen-
schap.91

J.J. Uilenberg, tijdens de Tweede Wereldoorlog gewestelijk correspondent van de Kultuur-
kamer, besprak de roman in 1943 in Het Noorder Land. De kritisch ingestelde Uilenberg - hij
schreef de titel van de roman overigens als Marthao Leding - noemde Tiesing "een keuter-
boertje van middelbare leeftijd, geen letterkundige, maar een bescheiden schrijver, die zich, al
lezende, zelf gevormd had" en was positief over de roman. Hij legde uiteraard enkele
nationaalsocialistische maatstaven op letterkundig gebied aan en vond dat het boek hieraan
voldeed. Zo merkte hij op:

"Want het is een terechtwijzing voor menig oppervlakkig streekromanschrijver en een verhelderend
geschrift voor lezers, die het om degelijke kennis van land en volk te doen is."

85. Beide boeken werden door Hans Heyting op 6 juni 1973 in de rubriek 'Boekenbus' voor de RONO-
microfoon besproken. Zie DLD, Archief Hans Heyting, tekst van de lezing.

86. Een typoscript van het feuilleton bevindt zich bij de PBC Drenthe.
87. Het jaar van verschijning is gebaseerd op Brinkman, 822 en Meertens/Wander 1958, 169. In de roman

wordt het jaar van verschijnen niet vermeld. Vgl. ook NIOD, DVK, 177 Bm, notitie van 21 augustus
1944.

88. Een typoscript van het feuilleton bevindt zich bij de PBC Drenthe.
89. Brinkman over de periode 1941 tot en met 1945 vermeldt de roman niet. Meertens/Wander 1958

vermeldt op p. 169: "[c. 1943]". De roman zelf geeft het jaar van verschijnen niet.
90. RAD, HDG, inv.nr. 10, brief Prakke aan H. Clewits van 28 april 1953. Edelman noemde het feuilleton

ook "waard, herdrukt te worden." Zie Edelman 1954, 54. Jan Torentiller is enig kind. Als zijn ouders
gestorven zijn reist hij zijn buurmeisje na, dat naar Amerika geëmigreerd is. Na jaren zoeken ontdekt
hij, dat zij naar Drenthe teruggekeerd is. Daarop vraagt hij haar per telegram ten huwelijk.

91. Zie voor een analyse van de roman: Van Til z.j., 14-23; Jan Veenstra in: Kool 1988, 79-82 en Ootjers
1997, 55-72. 
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De gewestelijk correspondent betreurde daarbij dat dit geheel in de streektaal geschreven
boek niet voorzien was van een verklarende woordenlijst. Volgens de uitgever had het
lezerspubliek daaraan geen behoefte. Uilenberg deed de suggestie: "Wellicht is er dus in dit
opzicht ook eenige volksopvoeding noodig."92

Jan Naarding besprak Marthao Ledeng in het maandblad Drente. Hij vond het werk:

"Gien 'kunst' met 'n groote letter, goj nee, daor hef Harm T. nooit an daon."

Zijn eindoordeel over de roman luidde:

"(...) maor 't Drentse boernleven in al zien loopen en stilstaon in 'n Drents boerndarp veur 'n vieftig jaor,
beschreeven deur 'n gebooren en getoogen Drent, die zien land en zien volk kend hef as zuk zölf. Gien
'Kunst', nee, maor 'n mooi boek, niet um de vörm, maor um de inhold. 'n Boek, waor Drente wies met
weezen möt."93

Collega in de letteren en dorpsgenote J.H. Bergmans-Beins reageerde ook:

"Het is wal oareg um te lezen hoe of 't vrogger was, dat hef hie dan ok nuver verteld, krek zoo as 't er
heer gung. En paor schrieffouties kuw dunkt mij wal op reken van de drukker zetten, maor aners is 't 'n
goed Drentsch boek."

Haar kritiek gold vooral de onjuiste afbeelding van een Drentsche vrouwentooi op het omslag
van de roman.94

Tiesing en Bergmans-Beins hebben elkaar gekend. Naar men zegt, konden zij niet goed met
elkaar overweg: Bergmans-Beins noemde hem - doordat hij dikwijls verstrooide antwoorden
gaf - 'Harm dreum'. Tiesing zou haar nogal brutaal gevonden en van het predikaat 'oes
sniggeltien' voorzien hebben.95

De herdruk van Marthao Ledeng in 1972 ontlokte aan Hans Heyting een lauwe reactie. Hij
besprak het boek in het programma 'Boekenbus' van de RONO en stelde vast: "Er zit niet veel
actie in deze roman, en weinig verrassende wendingen."96

Over de Hunse gaat over het leven van twee generaties van de familie Veenholt. Alle acht
kinderen (vijf jongens en drie meisjes) van Gerriet en Lena Veenholt worden tot en met hun
trouwdag gevolgd.97 De Veenholts zijn pioniers die in het veen "over 't aol Diep" hun bestaan
opbouwen. Opnieuw probeert de auteur de levensloop van de hoofdpersonen exemplarisch te
laten lijken voor een meer algemeen verschijnsel, in dit geval het bestaan in de jonge
veenkoloniën. Dat is niet per se een a-literair procédé. Het is denkbaar, dat de recensenten
niet zo gecharmeerd waren van Tiesings literatuur doordat in zijn tijd de 'psychologie'
stormenderhand de roman binnendrong, zelfs de streekroman. Jan Naarding recenseerde het
boek in 1944 en schreef: "Geen boeiende roman - romancier was Tiesing niet - maar een

92. Uilenberg 1943b, 355-356. De recensie had daarvoor al in De Landstand Drenthe 26.3.1943a gestaan.
93. Drente 15 (1943c) juli 3.
94. Drente 15 (1943) juli 3.
95. Kuipers 1987a, 6. Vgl. ook Rodenburg 1986, 57-59.
96. De bespreking werd op 6 juni 1973 uitgezonden. De tekst wordt bewaard bij het DLD, Archief Hans

Heyting.
97. Zie Van Til z.j., 24-35.
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boeiende studie stellig."98 Recensent Bt. van Volk en Bodem besprak het werk in de geest van
die tijd:

"Het is de moeite waard om, den voor ons gevoel te langwijlig aandoenden verteltrant van Tiesing op
den koop toe nemende, de geschiedenis van zulk een ontginnersfamilie - bij Tiesing heet een sibbe nog
een volk - te leeren kennen en er zich aan te spiegelen."99

Een vluchtige ontmoeting, die er toe leidt dat de hoofdpersoon voortdurend op zoek is naar
zijn 'verloren' geliefde, is het thema van Zien broed verloren. Diens geschiedenis wordt
verteld door ene Haarm El, een boer die even oud is als Tiesing ten tijde van de feuilletonpu-
blicatie was. In een soort epiloog deelt El (of Tiesing?) mee dat hij het verhaal een jaar
daarvoor van  " 'n boer" gehoord heeft. Maar de epiloogschrijver bevestigt desgevraagd dat hij
"boerenstukken in d' kraant" schrijft; en om de verwarring compleet te maken geeft hij de
vertellersrol aan 'de boer' die in het verhaal Haarm El blijkt te heten. Doordat Tiesing niet
ondubbelzinnig laat blijken dat hij de epiloogschrijver is, heeft het verhaal een wat onlogische
structuur.

Nadat Hinderk Berlaok het meisje Jaantien voor het eerst ontmoet heeft op de heide, gaat hij op zoek naar haar.
Twee jaar lang zoekt hij. Eenmaal denkt hij de goede Jaantien gevonden te hebben, maar dit blijkt haar nicht te
zijn. Uiteindelijk vindt hij haar in Bentheim, waar ze werkt.

Evenals in ander fictioneel werk van Tiesing wordt in dit verhaal de lof van de fiets gezon-
gen, zij het met een knipoog naar de lezer. De auteur laat namelijk een fietsenverkoper aan
het woord:

"(...) fietsen zint dingen, waor men almachteg gauw met over de weg kan, waor men zien wiedst-of-
wonende femilie van ooms en meui's en neefies en nichies met opzueken kan, waor men niet met in 't
waoter raokt, umdat 'm aaltied 'n haard pad unner zuk hebben en alzoo wied van 't waoter of blieven
mot, waor men gien kaolde voeten op krig as men maor gauw van d' eene plaos hen d' aander rid en dan
is angiet, waor men veul geld met beschoonegen kan en naachtlozies, umdat men aaltied 's aovens wer
in hoes wezen kan, en waor men zoo'n goed figuur op maokt en zien stand met ophollen kan, want
fietsjaogers zint veurnaom volk."100

Toch laat Tiesing - alle gekheid op een stokje - de zegeningen van het nieuwerwetse
vervoermiddel duidelijk uitkomen, bijvoorbeeld doordat Hinderk dankzij de fiets Bentheim
kan bereiken om er zijn levensgeluk (Jaantien) te vinden.

De literaire teksten van Tiesing worden gekenmerkt door het verlangen naar harmonie. In zijn
romans is sprake van een harmonische (dorps)samenleving, waarbij het Drentse boerenleven
geïdealiseerd wordt. Dit idyllische beeld maakt hem tot een romanticus. Zijn hoofdmotief is
de strijd tussen het oude en het nieuwe Drenthe, waaruit de nieuwe tijd als 'overwinnaar' te
voorschijn komt.101 Het vervolgverhaal Zaandboer of Veenboer in de PDAC van 6 januari tot
8 augustus 1898 is illustratief voor de maatschappijvisie van de auteur. Daarin draait het om
de vraag, wat een zandboer omstreeks 1880 met zijn grondbezit in het veen moet doen.

98. Naarding 1944b, 3. Zie voor een niet nader te herleiden recensie ook Drentse schrievers. Harm Tiesing.
Drents Letterkundig Documentatiecentrum informatiemap. (Artikelen en interviews).

99. Bt. 1944, 117.
100. Zien broed verloren, 6-7.
101. Edelman 1943, 16. Vgl. ook Poortman 1954a, 107 en Entjes in: Heeroma/Naarding 1964, 121.
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Tiesings antwoord is duidelijk: wie oppassend is en ziet waar zijn voordeel ligt, zal goed
boeren.102

Tot zover laat zich nog geen typisch letterkundig aspect herkennen, maar de betoger ruimt in
dit soort werken een belangrijke plaats in voor de romantische liefde. Veel lezers verkeerden
dan ook in de veronderstelling dat de schrijvende romanticus een door de wol geverfd vrijer
was geweest. Niets is minder waar; zelf merkte hij hierover op:

"Ik trok mij op 20 jarigen leeftijd van het spel der jeugd terug en verslond boeken die ik machtig
worden kon. Eerst op mijn 31 jaar ben ik getrouwd en heb 37 ½ jaar met mijn vrouw genoegelijk sa-
mengeleefd."103

Toch kan de liefde niet het hoofdthema van zijn fictionele werk genoemd worden. Tiesing is
veel meer een dorpsnovellist die het leven in een Drentse dorpsgemeenschap beschrijft,
waarbij de liefde uiteraard een belangrijke rol speelt. In die zin zette hij dan ook de lijn van
Van Schaick voort.104

Tiesing heeft ook een handjevol gedichten geschreven. In zijn jongensjaren had hij al
belangstelling voor poëzie, want er is een cahier bewaard gebleven met gedichten van
anderen die hij had overgeschreven. Hij woonde toen nog in Drouwen en was nog geen
negentien jaar oud. De verzameling geeft blijk van Tiesings belezenheid op jeugdige leeftijd;
later zou hij over een welvoorziene bibliotheek beschikken.105 Naast werk van bekende
dichters als J. Bellamy, W. van Haren, H.J. Schimmel, P.A. de Genestet en E. Laurillard,
bevat het schrift ook werk van de 'Noorderlingen' W. Seymour Mulder en R. Bennink
Janssonius.106

Soms schreef Tiesing een gelegenheidsgedicht, bijvoorbeeld in maart 1881 voor Johanna, de
verloofde van zijn vriend H. Welling:

Wees welkom in Borger dan, edele Bruid
En welkom in 't huis waar een waardige spruit
Der Wellings eens 't licht mogt aanschouwen
Zijn beeld kan bekoren aan 't jeugdige hart
Van U, die wilt deelen in vreugde en smart
En op wien gij nu stelt uw vertrouwen.107

Bekend werd zijn gedicht De Kwartiesbaarg, waarin hij uitlegt hoe een heuvel in het
Drouwenerzand aan zijn naam gekomen is.108 Bewaard gebleven zijn voorts: Aolderwetse
Tiedverdeling en 't Olde Hunebed.109 Het laatste gedicht is afgedrukt op een menukaart;
voordat men ging tafelen hield Tiesing een lezing over hunebedden.

Hij was niet de eerste die in het Drents schreef, maar behoorde rond 1900 wel tot de pioniers
op dit gebied. Uit zijn artikelen over de landbouw kwamen als vanzelf de meer literaire
teksten over het plattelandsleven voort. Ook daarin is hij meer een beschrijver dan een

102. Klompmaker in: Ootjers, 230.
103. RAD, Lijst van handschriften, VII-12, brief Tiesing aan de familie Kloosterhuis van 13 december 1929.
104. Vgl. Nijkeuter 1992b, 25-29 en Nijkeuter 1993d, 157-168.
105. De bibliotheek raakte in zijn laatste levensjaren en na zijn dood verspreid. Zie Rodenburg 1986, 57.
106. RAD, Lijst van handschriften, VII-7.
107. RAD, HDG, inv.nr. 10.
108. NDVA (1911), 35-40. Ook gepubliceerd in: Drenthe 24 (1953) januari 22-24.
109. Vgl. ook NDVA (1954), 72, 58 en 60-63.
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verteller. Daardoor ontkennen vele critici - die overigens elkaar wel eens naschrijven - dat
Tiesings fictionele werk literaire kwaliteiten heeft. Toch behoren langdradige beschrijvingen
wel tot de kenmerken van de (laat)romantische literatuur. Ook Tiesings weinig uitgewerkte
karaktertekeningen kregen kritiek, maar daarmee legde men de auteur wel iets te strikt langs
de twintigste-eeuwse meetlat. Daartegenover staan de niet zeldzame passages die met een
licht-ironische toets geschreven zijn. De kritiek heeft tot nu toe Tiesings creaties te opper-
vlakkig bekeken; het wordt tijd voor een meer tekstimmanente aanpak om tot een afgewogen
oordeel te komen.110

Meer dan een halve eeuw heeft Tiesing meegewerkt aan de NDVA. Hoe hij bij de NDVA
betrokken raakte, heeft hijzelf in een artikel voor deze almanak beschreven. Zijn buurmeisje
correspondeerde met een jongen. Zij stuurden elkaar op de eerste van de maand een vierrege-
lig versje. Tiesing werd door het meisje dikwijls om advies gevraagd. Het schrijven van een
vierregelig gedicht vond hij echter wat te beperkt en hij besloot verhandelingen over het
Drentse volksleven te gaan schrijven. Zo ontstonden zijn eerste volkskundige bijdragen,
getiteld Het Börgerder paoschvuur en Van Börger naar Roldermaark. Op aanraden van "een
goeden en leeslustigen vriend" stuurde hij in 1883 zijn pennenvruchten naar NDVA-redacteur
Hartogh Heijs van Zouteveen, die ze plaatste.111

Ook aan de concurrenten van de NDVA, zoals Eerelmans almanak en Hazelhoff's almanak
leverde hij regelmatig bijdragen. Aan laatstgenoemde almanak heeft hij veel meer bijdragen
geleverd dan aan beide andere, zoveel dat 'Hazelhoff' tot aan Tiesings dood op diens
bijdragen dreef. Ook schreef hij voor de DMB en voor de eerste zeven jaargangen van het
sinds 1929 verschijnende maandblad Drente.112

Tijdens het archiefonderzoek voor deze paragraaf werden enkele toneelstukken van Harm
Tiesing 'herontdekt'. Deze en zijn bekende toneelwerken worden nu wat uitvoeriger bespro-
ken. Het lijkt erop dat Tiesings stukken nooit zijn uitgegeven, althans niet tijdens zijn leven.
Dit verklaart de onbekendheid ervan bij spelers, publiek en toneeldeskundigen.113 Wilm
Fokkens Maarchien en Heur Vrijers of Elk is zuk zöls de naoste. Tooneelspel in vier
bedrijven in 't Drentsch dialect (1889), werd als Wilm Fokkens Grietien met heur vrijers op
26 december 1889 in de zaal van de logementhouder H. Smit in Borger opgevoerd.114 Op
dezelfde avond werd ook het stuk De hartkwaal van den Lombardhouder van Uzipetus (Geert
Broekhuizen) gespeeld. Beide stukken vielen bij het publiek bijzonder in de smaak.115 De
volgende weergave van Tiesings stuk en de naam van de hoofdpersoon zijn ontleend aan de
oerversie, in casu het manuscript.

110. Een aanzet hiertoe is gegeven in Ootjers 1997, 55-72.
111. Tiesing 1932, 15-17. Zie voor zijn bijdragen aan de NDVA ook Meertens/Wander 1958, 169.
112. Vgl. Edelman 1943, 431-432, 433-437. Zie voor Tiesings bijdragen aan Drente Meertens/Wander

1958, 169-170.
113. Zie Nijkeuter 1997b, 43-54.
114. PDAC 30.12.1889. P.H. v.d. Dam geeft als titel: Wilm Fokkens Grietien en heur vreijers of Elk is zuk

zöls de noaste. Zie hiervoor zijn 'Toneel en het eigene Drents' in: Poortman 1951, 311. Waarschijnlijk
heeft hij zich gebaseerd op latere opvoeringen van het spel.

115. PDAC 30.12.1889. In de vergadering van de rederijkerskamer Borger van 27 december 1889 werden
de opvoeringen eveneens besproken. De notulist schreef: "De stukken bevielen goed, het eerste vooral
door afwisselende handelingen welke er in plaats hadden, en het tweede omdat het zoo natuurlijk werd
gespeeld, en goed was gesteld 't welk de schrijver Tiesing alle eer aandoet." Zie Archief Rede-
rijkerskamer Borger, Notulen.
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Maarchien, de dochter van Wilm Fokkens, heeft vele aanbidders. De snieder Gert van Voren maakt echter de
meeste kans. Bij toeval weet Maarchien haar vriendin Minao aan de man te brengen. Dit gebeurt nadat de verver
Dories Flokker per abuis een brief, bestemd voor Wilm Fokkens, ontvangen heeft. Wilm heeft een prijs in de
Staatsloterij gewonnen; Dories biedt zich aan om het geld te gaan halen. Maarchien nodigt Dories uit, op
zondagavond het geld te komen brengen. Op deze avond vindt de kolderieke ontknoping plaats; ook bakker
Sloothoes, die eveneens een oogje op Maarchien heeft, is (stiekem) aanwezig. Dories en Sloothoes botsen in het
duister op elkaar: Dories weet het gezicht van zijn concurrent een lik verf te geven en Sloothoes gooit Dories
meel in zijn gezicht. Op dat moment leidt Maarchien de 'blinde' Dories in de armen van Minao. Dit paar plus
Maarchien en Gert maken aan het eind van het stuk bekend, dat zij willen trouwen. Het toneelspel eindigt met
een monoloog van Wilm Fokkens, waaruit de moraal spreekt: " 't Houwelk hef veul van 'n lotterij. De wirreld hef
veul van 'n lotterij, en die 't haadst speult, is aaltied nog niet de gelukkigste, maor 's mensken handelingen hangt
veur 'n groot diel van 't geluk of."116

De aole Scheper en de Schoolmeester (± 1896) werd op 3 november 1906 ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan van de rederijkerskamer Borger opgevoerd.117 In de recensie van deze
opvoering werd meegedeeld dat het stuk ruim tien jaar daarvoor ook al in Borger gespeeld
was.118 Recensies van de eerste opvoering zijn niet aangetroffen, maar we mogen aannemen
dat het stuk in ieder geval rond 1896 al gespeeld is.119 In 1953, honderd jaar na de geboorte
van de schrijver, werd De aole Scheper opnieuw door de rederijkerskamer Borger opgevoerd.
De organisatie was in handen van Het Drents Genootschap, dat in die jaren vaak herdenkin-
gen en vieringen - genaamd Vesperijen - hield.120 De kranten en de organisatoren van de
voorstelling schreven de titel op hun eigen wijze: De olde scheper en de schoelmeister121, De
olle scheper en de schoelmiester122 en De aole scheper en de schoelmèster123. Pas in 1984
verscheen het spel in druk; de titel was toen: De aole scheper en de schoelmeester.124 Helaas
is het handschrift van het spel niet meer te vinden.

In dit blijspel in twee bedrijven, waarin de levens van de scheper Gèrt Heidens en de schoolmeester Ankot
worden uitgebeeld, laat Tiesing tal van volksgebruiken de revue passeren. Het gevolg hiervan is, dat vlotte

116. Het handschrift van Wilm Fokkens Maarchien wordt bewaard in het archief van de Rederijkerskamer
Borger. Ook een programma van opvoeringen op 21 en 26 december in zaal Bieze vermeldt deze titel.
Het jaar van opvoering wordt niet vermeld. In het RAD, PDR, bevindt zich - in getypte vorm - het eer-
ste bedrijf van dit spel.

117. P.H. v.d. Dam duidt het stuk aan als De oale scheper en de schoelmèster. Zie 'Toneel en het eigene
Drents' in: Poortman 1951, 311.

118. PDAC 6.11.1906.
119. Ook P.H. v.d. Dam vermeldt 1906 als jaar van opvoering. Vgl. 'Toneel en het eigene Drents' in:

Poortman 1951, 311.
120. Zie voor een verslag van de Vesperije: PDAC 16.3.1953 en DNO 16.3.1953. Vgl. voor de Vesperije

ook RAD, Archief HDG, inv.nrs. 10, 133 en 216. Hoogtepunten van de viering waren: een causerie van
C.H. Edelman over Tiesing; het aanbieden van een portret van Tiesing, geschilderd door de Borgerder
kunstenaar Hans Heyting, dat nog steeds in het gemeentehuis van Borger hangt; het voordragen van een
gedicht van Jan Naarding door Harm Werners. Dit gedicht was al gepubliceerd in Drenthe 24 (1953)
februari 19.
Ook Hans Heyting herdacht zijn locale voorganger in een gedicht, getiteld Een Drèns Dreumgedicht bij
Harm Tiesings honnerdste geboortedag. Het gedicht bevindt zich in het persoonlijk archief van Hey-
ting (DLD); het werd gepubliceerd in: Drenthe 24 (1953) maart 39-44.

121. 'Drents Genootschap organiseerde vesperije in Borger. Tiesings 100ste geboortedag herdacht' in: PDAC
16.3.1953.

122. RAD, HDG, inv.nr. 133, circulaire van de commissie voor de naobervezietes van Het Drents
Genootschap voor de viering van de 100ste geboortedag van Tiesing van 26 februari 1953.

123. 'Harm Tiesing-vesperije in Borger. Een 'dromer' die zijn tijd ver vooruit was' in: DNO 16.3.1953.
124. Zie hiervoor de gestencilde uitgave van 1984. In het Archief Rederijkerskamer Borger wordt een

exemplaar bewaard.
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dialogen sporadisch voorkomen. Tiesings vooruitstrevende opvattingen daarentegen komen in het spel duidelijk
tot uiting, doordat hij het probleem van het schoolverzuim aan de orde stelt. Eén van de oorzaken daarvan was
toentertijd de gewoonte dat kinderen als hulpje van de scheper, als meeheer, dienst deden. Tiesing had dit in zijn
jeugd ook gedaan. In het toneelstuk maakt meester Ankot een eind aan deze vorm van kinderarbeid: hij zorgt
ervoor dat de scheper een vaste meeheer krijgt. Daardoor wordt het verzuim teruggedrongen en moet er zelfs een
tweede leerkracht aangesteld worden.

Bij het 75-jarig bestaan van de rederijkerskamer Borger - op 9 november 1941 - was het stuk
ook opgevoerd. Toen onder de titel In de scheperij.125 Dit valt na te gaan uit een bewaard
gebleven programma, waarin de dramatis personae van het spel worden voorgesteld.126       

Behalve deze stukken, die ontsnapt zijn aan de vergetelheid, is er meer Drentstalig toneelwerk
van zijn hand. Volgens C.H. Edelman zijn er een paar toneelstukken van Tiesing in druk
verschenen, maar daarvan zijn geen exemplaren meer te achterhalen.127 Enige handgeschre-
ven toneelstukken van Harm Tiesing, die tot nu toe niet door onderzoekers zijn besproken,
zijn inmiddels boven water gekomen.
In het archief van de rederijkerskamer Borger bevindt zich het toneelspel Boven verwachting.
Blijspel in drie bedrijven in Drentsch dialect, dat door Tiesing in oktober 1911 werd
geschreven, althans voltooid.

Het eerste en tweede bedrijf spelen in augustus 1877. Boer Bateld maakt zich zorgen, want hij kan de verhoogde
huur van zijn boerderij in Borger niet meer opbrengen. Zijn zoon Loeks is een andere mening toegedaan: hij ziet
hiertoe wel mogelijkheden en bovendien bekijkt hij het leven van de zonnige kant. Loeks kan goed overweg met
Gert Slegers, de (het) 'herschup' van zijn vader.
In het tweede bedrijf worden Loeks en zijn beide zusters, Fennechien en Annechien, door Slegers uitgenodigd
om met hem en zijn kinderen naar de tentoonstelling in Emmen te gaan. Die avond viert Loeks feest met
Haarmtien, de dochter van Slegers. Als Loeks' vader dit later hoort, is hij woedend. Loeks past niet bij een
meisje dat "een golden ooriezer drag". Standsverschil moet er wezen, vindt ook de mindere.
In het derde bedrijf is het zeveneneenhalf jaar later. Het blijkt dat Loeks met Haarmtien gaat trouwen en zijn
zuster Annechien met Jobk, de zoon van Slegers. Dit laatste bedrijf staat helemaal in het teken van de
voorbereidingen op de boerenbruiloft, het wasschup. Terloops komt ook het stichten van een boterfabriek aan de
orde. Uiteindelijk blijkt dus, dat het de pessimist Bateld boven verwachting gegaan is.

Of het spel gespeeld is, is niet bekend.

Het volgende - tot nu toe onbekende - toneelwerk van Tiesing wordt bewaard in het archief
van het PDR, aanwezig in het Rijksarchief in Drenthe. Het is een toneelstuk in vijf bedrijven,
getiteld De aarfgenaomen van Tjallen Loeks. n Drentsch tooneelspil in vief bedrieven
(z.j.).128 In de archiefinventaris wordt meegedeeld dat de auteur onbekend is. Dit is in zoverre
correct, dat het manuscript niet is ondertekend. Handschriftonderzoek wijst echter uit, dat
Tiesing het geschreven moet hebben. Elders in het archief worden namelijk enige door
Tiesing geschreven brieven bewaard129; deze werden met het toneelmanuscript vergeleken.

125. PDAC 11.11.1941. Vgl. ook Archief Rederijkerskamer Borger, programma van de opvoering.
126. Zie hiervoor Archief Rederijkerskamer Borger, programma van de opvoering.
127. Edelman 1943, 17. Vgl. ook G. de Jonge 1953, 24, 20-22 (Ook opgenomen in: Harm Tiesingdag.

Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Borger. Borger 1986, 1) en Van der Dam, 'Toneel en het
eigene Drents' in: Poortman 1951, 311.

128. RAD, PDR, 12hh.
129. Zie hiervoor RAD, Lijst van handschriften, VII-12.
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Bovendien is gebleken, dat de kleinzoon van Tiesing in zijn archief een handgeschreven
kopie - ook anoniem - van hetzelfde toneelspel had.130

De personages in De aarfgenaomen van Tjallen Loeks zijn: Tjallen Jans of Jans Lamers, zijn
vrouw Zienao en hun kinderen Loeks, Mans en Minao; de boer Revengs Berrend, zijn vrouw
Lammechien en hun dochters Annechien en Wilmtien; de boer Alken Hinderk en zijn vrouw
Fennao; de koopman Aobram en een zekere Albertien.

In het eerste bedrijf bespreken de kinderen van Tjallen Loeks zijn testament. Daarin staat onder andere dat
Tjallen Jans, die veertien jaar bij zijn vader gewerkt heeft, zevenhonderd gulden "veur oet" krijgt. Dat is de
vastgestelde waarde van een heideveld dat hij in werkelijkheid ontvangt. In het tweede bedrijf gaan zijn zoons
Loeks en Mans op de fiets naar een boer in Hippenao. Deze boer bezit een stuk woeste grond, gelijk aan dat van
Tjallen Jans. Anders dan deze heeft de man in Hippenao zijn veld ontgonnen en veranderd in vruchtbaar
akkerland.
Het derde bedrijf speelt verscheidene jaren later. Alle kinderen zijn nu groot. Het eerste toneel bestaat uit een
gesprek tussen Annechien en Wilmtien. Hieruit blijkt dat Loeks sinds de Roldermarkt verkering heeft met
Annechien. Uitvoerig vertelt zij haar zuster Wilmtien hoe de liefde ontloken en opgebloeid is. In de tweede
scène komt Loeks op bezoek. Het derde toneel is een dialoog tussen Loeks en Annechien. Loeks vertelt haar, dat
zijn zuster Minao trouwplannen heeft.
In het vierde bedrijf brengt de koopman Aobram een bezoek aan Tjallen Jans en zijn gezin. Loeks krijgt Aobram
zover dat deze voor hem, voor weinig geld, een veld bij het Rangelbos gaat kopen. Loeks wil de grond scheuren
en er bouw- en grasland van maken. Later blijkt, dat de geslepen koopman Loeks toch nog een poot heeft
uitgedraaid. 
In het vijfde bedrijf wordt een slachtvisite nagespeeld. Men vertelt elkaar dat Mans in mei gaat trouwen met
Albertien. Wederom wordt tot in de finesses verhaald hoe het zover gekomen is. Er wordt ook weer teruggeblikt
op de verdeling van de erfenis. Het blijkt dat Tjallen Jans en zijn zoons, aanvankelijk de mindere partij,
uitstekend geboerd hebben. Zwager en oom Alken Hinderk komt uit een veel welvarender familie, maar zijn
bedrijf is niet tot grotere bloei gekomen. Loeks legt uit dat hij zijn vader gewonnen heeft voor de ideeën van de
jonge generatie, die het heideland scheurt om het vervolgens te gaan bebouwen. Als iedereen aan de uitgebreide
broodmaaltijd met koffie, schink en tweibakken zit, klinkt het boerhoorn. Er is brand en iedereen verlaat haastig
het toneel en " 't Gedien valt".

In een particulier archief bevond zich Spienstertijd in Drenth. 'n Laandelk winteraovendspel
in Jannewaori.131 De auteur van het spel wordt niet genoemd, maar het handschrift is
onmiskenbaar dat van Tiesing. Ook het jaar waarin het geschreven of voltooid is, wordt niet
vermeld.
In dit spel is schoolmeester Uibbels op zoek naar mensen met wie hij een leesgezelschap kan
oprichten. Op bezoek bij een boer wordt hem door de dienstmeid Jeichien uitgelegd wat het
gespin zoal inhoudt. Ook leert ze hem daarbij het gebruikelijke "snorren" (vrijen). Tiesing
heeft in dit spel de handeling duidelijk ondergeschikt gemaakt aan de beschrijving van een
volksgebruik. Tal van feiten en uitweidingen die betrekking hebben op een vrij(st)ersvisite op
een winteravond na nieuwjaar, worden opgedist. Daarin heeft Tiesing eigen ervaringen
kunnen verwerken, want hij heeft eens geschreven:

"(...) als een voormalig spiensterbezoeker herinnert schrijver dezes zich eenmaal te Drouwen omstreeks
het jaar 1868 eene spinnerij te hebben bezocht, waarbij de spinnewielen aanwezig waren."132

130. Na het overlijden van Tiesings kleinzoon wordt de kopie bewaard door de heer G. de Jonge te Borger.
131. Het toneelstuk, dat Tiesing in een schoolcahier schreef, werd bewaard in het persoonlijk archief van de

heer G. de Jonge te Borger. Hij was zo vriendelijk het handschrift voorgoed af te staan.
132. Vgl. ook Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 257.
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In het toneelstuk worden de titels genoemd van enkele liederen die tijdens zo'n spinnerij
gezongen werden. Tot besluit van het spel wordt "het Drentse volkslied" voorgedragen.
Waarschijnlijk heeft Tiesing dit lied zelf geschreven, want in de collectie Edelman van de
Landbouwuniversiteit Wageningen is de tekst eveneens aanwezig. Ook het feit dat het lied
voorgedragen moet worden duidt erop, dat het niet 'van buitenaf' gekomen is; anders had het
wel een melodie gehad. (Voor Drentse volksliederen zie IV.3). 

De tot dusver bekende toneelstukken van Tiesing overziende, kan men concluderen dat de
thematiek daarvan niet afwijkt van wat reeds in zijn feuilletons aangetroffen is. Nu volgt een
resumé van deze algemene thema's, geïllustreerd met voorbeelden uit zijn toneelwerk.
Als concrete verworvenheid van de moderne tijd, die hij waardeert, voert Tiesing bij
herhaling de fiets ten tonele.133 Ook in De aarfgenaomen van Tjallen Loeks is dit het geval.
Doordat Tjallen Jans over een fiets beschikt, kunnen zijn zoons een bezoek aan de boer in
Hippenao brengen om te kijken hoe deze zijn land ontgonnen en bebouwd heeft. Ook zijn
vrouw Zinao is vooruitstrevend door op te merken: "Jammer da w nog gien twee fietsen
hebt."
De romantische liefde is - hoewel geen hoofdthema - een belangrijk ingrediënt van bijna alle
hier besproken toneelstukken. En ook in dit opzicht verloochent zich de vooruitgangsfilosoof
Tiesing niet. In Boven verwachting gaan Loeks en Haarmtien trouwen, hoewel er tussen hen
een aanzienlijk standsverschil bestaat. Voor Tiesing blijkbaar geen belangrijk thema; met de
verwerping daarvan is hij zijn tijd ver vooruit. Dat heeft een eeuw Drentse literatuur na hem
wel bewezen.
Ook in zijn dramatisch proza krijgt de landbouw een belangrijke plaats. De toeschouwers (of
lezers) zijn er getuige van hoe conservatieve (zand)boeren de les wordt gelezen. Moderne
agrarische technieken en ontginning van woeste gronden leiden tot welvaart.

"Jao oom Hinderk, maor al dien laand wacht op jonge boeren die wat minder laand en wat mer
unnernemensgeest hebt as doe. Aj t umscheurd, kun j haover verbouwen zoo veul a j maor wilt, rokg en
erappels. O ei kunt veul mer verbouwen as in aal je schuren in kan. Ei kunt in goe jaoren wal doezend
gulden mer maoken oet je bedrief oom",

zegt Loeks in De aarfgenaomen van Tjallen Loeks.

Eén en ander leidt tot de volgende conclusie: Tiesings dramatisch werk moet niet alleen als
een literaire tekst gelezen worden. Tiesing wilde bij een eventuele opvoering van zijn stukken
door de rederijkerskamer Borger het publiek duidelijk maken, dat goede resultaten in het
boerenbedrijf niet alleen met geld of grondbezit te maken hadden. Ondernemingsgeest, durf
en progressief denken leidden tot welvaart. Harm Tiesing is dus ook in zijn dramatisch werk
meer dan een beschrijver. Niet de vorm maar de inhoud van Tiesings literaire geschriften is
toe aan een grondige analyse; pas dan zijn gefundeerde uitspraken over zijn literaire werk
mogelijk, pas dan kan duidelijk worden waardoor Tiesing geïnspireerd werd en waartoe hij
inspireren wilde.

133. Zie ook Zien broed verloren, 6-7. De massale groei van het aantal fietsen in Nederland begon na 1914.
Doordat de actieradius  van fietsers drie à vier keer zo groot is als die van voetgangers, raakten vooral
de kleine dorpen uit hun isolement. Dat betekende wel dat de streektaal minder rijk geschakeerd werd,
meer algemene trekken kreeg. (Hoppenbrouwers 1988, 34-35.)
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Tiesing overleed op 22 oktober 1936 in zijn woonplaats Borger.134 Na zijn dood gingen de
gevleugelde woorden van J. Linthorst Homan "Wie Drenthe wil leren kennen, moet Tiesing
lezen", die nog eens aangehaald werden in de studie van Edelman, een eigen leven leiden.135

Dit had tot gevolg dat hij sindsdien als een autoriteit werd beschouwd op het gebied van
landbouw en volksleven in Drenthe. Pas sinds kort wordt onderzoek gedaan naar de 'ge-
kleurdheid' van Tiesings geschriften.136

3. DE JAREN TWINTIG EN DERTIG: NIEUWE IMPULSEN VOOR DE REGIONALE
ROMAN EN DE STREEKTAAL

   'k Bewaar je beeld, mien olde darp,
   Het is mij hiel veul wèrd,
   Umdak zo gern nog dreumen mag
   Van Drentes hof en hèrd.137

                     A. Dening

L. JONKER (1873-1948)138 EERSTE PERIODE

De banketbakker Lucas Jonker was de eerste schrijver van wie een geheel Drentstalig
feuilleton het tot boek bracht. Uiteraard zijn Tiesings feuilletons ouder, maar ze werden -
zoals hiervoor meegedeeld - pas na zijn dood gebundeld. Jonker schreef een beperkt oeuvre,
maar hij vestigde zijn reputatie als verteller met twee dialectfeuilletons, die later als roman
verschenen en het predikaat 'klassiek' verwierven.139

Lucas Jonker stamde uit een schippersfamilie. Hij werd geboren op 3 juni 1873 op het schip van zijn ouders
Andries Jonker en Jentjen Ruine. Op dat moment lag het schip in Alkmaar; de thuishaven was echter Dedems-
vaart.140

Aanvankelijk zou hij opgeleid worden voor onderwijzer, maar tijdens een vakantie moest hij eens meehelpen in
een banketbakkerij. Dit werk beviel hem zo goed, dat hij besloot banketbakker te worden. Hij ging in de leer bij
verscheidene patroons in Zwolle, Hengelo, Rotterdam en Amsterdam. In 1902 tenslotte liet hij in Dedemsvaart
een bakkerij annex woonhuis bouwen en begon hij voor zichzelf. Hij schijnt in het dorp één van de eerste

134. GA Borger, Akte van overlijden. Voor herdenkingsartikelen zie Linthorst Homan 1936a, 1-2; J.L.H. [J.
Linthorst Homan] 1937, 9-11; Van Dockum 1936 en 'H.J. [sic] Tiesing' in: EV 8 (1936), 261. Voor in-
formatie over zijn graf zie Van den Broek/Groen 1985, 52.
In Borger is een straat naar Tiesing genoemd en in 1971 werd zijn standbeeld, gemaakt door de kunste-
naar Geert Santing, onthuld. De Stichting Harm Tiesing houdt in Borger jaarlijks een dag met lezingen,
genaamd de 'Harm Tiesing-dag'.

135. Edelman 1943, 18.
136. Bijvoorbeeld Klompmaker 1988a, 206-219. Vgl. ook  Klompmaker in: Bos/Foorthuis 1990, 131-134.
137. Uit zijn gedicht Mien darp. In: Drente 18 (1947) september, 49-50.
138. Voor biografische schetsen zie Kuipers 1978, 75-79; Huizing in: Cursus Drents 86/87. Les 6 1987a, 1-

12 en Huizing 1987b.
Lucas Jonker moet niet verward worden met Lambertus Jonker, de auteur die over het dialect van
Vriezenveen publiceerde. Zie ook MI, Correspondentie, brief B. Wander aan A. Piel van 27 december
1955.

139. Vgl. Poortman 1954a, 119.
140. Regionaal Archief Alkmaar, Geboorteakte L. Jonker. Zie ook GA Avereest, Bevolking nr. 1896, brief

van de gemeente Alkmaar aan het gemeentebestuur van Avereest van 8 juli 1873.
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winkeliers geweest te zijn, die grote ramen voor hun etalages hadden. Door mee te doen aan diverse tentoonstel-
lingen, waarop hij menige prijs won, kreeg hij de reputatie van een uitstekend vakman. De bekende 'Dedems-
vaartse turfjes' zijn door hem uitgevonden; ook zijn hazelnootgebak was vermaard. Op een tentoonstelling in
Leiden leerde hij Henriëttha Maria van der Waa kennen, met wie hij in 1905 trouwde. Tijdens zijn leerperiode in
het Westen had hij ook het idee opgedaan een theesalon te openen. Dit sloeg echter in Dedemsvaart niet aan en
de salon werd dan ook na de geboorte van zijn eerste kind gesloten.

Jonker had drie onderwijzers in de familie. Eén van hen was zijn grootvader Warner Wessels
Ruine (Waander Rune genoemd), die van 1836 tot 1878 onderwijzer aan en later hoofd van
de school in de buurtschap Linde (gemeente Zuidwolde) was. Deze was niet alleen school-
meester, maar ook kastelein en boer. Hij kon prachtig vertellen. Geboren in 1807, behoorde
hij in 1832 tot de militairen die de citadel van Antwerpen tegen de Belgische opstandelingen
verdedigden. Zijn kleinzoon bezocht hem dan ook graag en luisterde geboeid naar zijn
verhalen.141

Lucas Jonker was een vakman, maar geen zakenman. Veel liever verdiepte hij zich in de
literatuur. Hij bezat veel boeken: het complete oeuvre van Dickens, een twaalfdelige
encyclopedie en een groot aantal dichtbundels sierden zijn boekenkasten. Bekend is dat hij
dikwijls voor zijn kinderen verhalen en gedichten uit het hoofd reciteerde.
Voorts was Jonker maatschappelijk actief. Hij had zitting in het schoolbestuur, hield toezicht
op de kamer van koophandel en was voor de CHU lid van de gemeenteraad. Van de hervorm-
de kerk was hij president-kerkvoogd. Toen de kerk in 1934 honderd jaar bestond, verscheen
het gedenkboek Hoe 't was, hoe 't werd....Een terugblik bij het eeuwfeest der Ned. herv. kerk
en gemeente te Dedemsvaart (R. Spithorst te Dedemsvaart) dat voor een groot deel zijn werk
was.142

Na de geboorte van zijn jongste zoon, in het begin van de jaren twintig, begon zijn vrouw te
sukkelen. Zij ging 's avonds vaak vroeg naar bed en Jonker zat dan meestal zonder gezel-
schap. Als tijdverdrijf ging hij verhalen schrijven in het dialect van de Reest, de streek langs
het gelijknamige stroompje tussen Overijssel en Drenthe. Directe aanleiding hiertoe was een
gesprek met een boerenvrouw over vroeger. Daardoor realiseerde hij zich, dat veel oude
gebruiken aan het verdwijnen waren en dat het tijd werd om ze op papier vast te leggen.143 De
verhalen die zijn grootvader Warner Ruine hem verteld had, kruidde hij met eigen fantasie.144

Terwijl hij naar een centrale figuur zocht, rond wie hij zijn verhalen kon groeperen, schoten
hem de woorden te binnen waarmee zijn grootmoeder haar vertellingen placht te beëindigen:
"Ie b'hoeft niet meer te roepen, want Harm hef hum op-ehang'n, ziezo now biw' weer mit oens
eig'n volk." Uit die vaste formule ontwikkelde Jonker zijn hoofdpersoon. Zijn aanvankelijke
plan om feiten en fictie te scheiden en te verdelen over twee soorten schetsen, gaf hij op en hij
besloot alles in één verhaal te verwerken. Zo ontstond zijn eerste feuilleton Harm Boer'nlèv'n
an de Riest. Dat hij het verhaal geheel in de streektaal schreef is opmerkelijk, want met vrouw
en kinderen sprak hij geen dialect; wellicht zocht hij daardoor (en daarvoor) een vorm van
compensatie.
Het feuilleton werd van 27 september tot en met 27 december 1928, zonder vermelding van
de auteur, in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van uitgeverij J.J. Tijl

141. Zie ook Huizing 1997c, 114-116.
142. Ons Kerkblad 9.4.1948.
143. UBU, brief Jonker aan J.H. Gunning JHz. van 2 juni 1930.
144. Warner Ruine wordt daarom ook wel als de geestelijke vader van Harm Boer'nlèv'n an de Riest

beschouwd. Zijn achternaam wordt in verscheidene artikelen als Ruinen geschreven. Zie Huizing 1975,
97-98 en Huizing 1997c, 116.
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geplaatst. De lezers in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe herkenden zichzelf en hun
familieleden in de verhalen en reageerden met enthousiaste brieven aan en gedichten voor de
krant, die de loftuitingen in haar kolommen opnam.145 De populariteit van het feuilleton had
tot gevolg dat het in 1929 in boekvorm werd uitgegeven.146 Het krantenzetsel was bewaard
gebleven en werd in twee kolommen opnieuw afgedrukt op houthoudend papier. Het werk
werd verlucht met tekeningen, de namen van de illustrator en de schrijver bleven onvermeld.
Zo verscheen de eerste druk van de roman in een oplage van vijftienhonderd exemplaren,147

die al bij voorintekening uitverkocht waren.148 Nog in hetzelfde jaar volgde een tweede druk,
ook vijftienhonderd exemplaren. Hierbij werd wel de naam van de auteur genoemd; onder de
titel werd vermeld: "deur L. Jonker". Een jaar later vroeg Jonker in een brief aan de hervorm-
de theoloog Johannes Hermanus Gunning JHz (1858-1940) om een recensie in het weekblad
Pniël. Daarbij deelde hij mee:

"De verhalen bij 't haardvuur zijn zoo goed als allen werkelijk verteld, de gebeurtenissen hebben plaats
gehad en zijn ons veelal door grootvader, maar vooral door grootmoeder verteld die dat zoo aardig
kon.(...) Uit de opzet zult u dus weten dat het een 'samenraapsel' is van oude gebruiken, - verhalen en -
gezegden, t' doel om daar wat van vast te leggen, reden waarom 'een ijdel gebruik van 's Heeren naam'
vermeden is, die U in t verhaal niet aan zult treffen."149

Jonkers verzoek werd ingewilligd: de recensie werd op 5 juli 1930 in het weekblad geplaatst.
De recensent besloot zijn positieve bespreking met de opmerking: "De Heer Jonker is een
voortreffelijk verteller."150

Bijna tien jaar later verzocht Jonker ook P.H. Ritter het boek in diens letterenrubriek voor de
AVRO-microfoon te bespreken. Jonker luisterde regelmatig 's zondagsmiddags naar de
boekbesprekingen van Ritter, die hij zeer waardeerde. De brief aan Ritter is interessant
doordat hij nog eens uitlegt, waarom hij Harm Boer'nlèv'n an de Riest geschreven had:

"Het boek heeft geen letterkundige waarde, daarvoor is het ook niet geschreven. Alleen voor 't
volgende: Mijn Grootvader 'de olde Meister', was Hoofd van de School op Linde, Gem Zuidwolde,
Drente. Als oud militair, hij had de Tiendaagsche Veldtocht en de Citadel van Antwerpen meegemaakt,
kon hij heel mooi vertellen.151 Om 't haardvuur zaten wij in spanning te luisteren, en de herinnering
daaraan, maar ook aan die van het eenvoudige leven met de aardige gebruiken bij diverse gelegenheden
leeken mij uit de verte bezien, nog mooier dan toen. Als ik later daar eens weer kwam zag ik zooveel
verandering in meubileering, gewoonten, kleederdracht enz. en als we daarover aan 't praten kwamen,
vonden we het jammer dat dat alles verdween. Dat deed mij besluiten daarover wat te schrijven, ik heb
dat Harm alles laten beleven, in het dialect van de streek. 't Werd geplaatst als feuilleton in de Zwolsche
Courant en verscheen daarna als boek in Dec. 1929. De eerste druk 1500 ex. was reeds vóór de ver-
schijning uitverkocht, de tweede oplaag, ook 1500 ex. eveneens. Het boek werd toen niet herdrukt,
maar de vele navraag heeft de Fa. Boom doen besluiten het opnieuw uit te geven. Ik hoop met suc-
ces."152

145. Bijvoorbeeld in de POZC van 2 februari 1929. Zie voor een aantal fragmenten uit brieven De
Reestbode, november 1940. (Een éénmalige uitgave van 10.000 exemplaren)

146. Boerma/Broersma 1993, 15, 36 en 178 vermeldt abusievelijk dat het boek in 1939 verscheen.
147. UBU, brief Jonker aan J.H. Gunning JHz. van 2 juni 1930.
148. Aldus een bericht in de LC van 28.2.1929. Vgl. ook Brinkman, 368.
149. UBU, brief Jonker aan J.H. Gunning JHz. van 2 juni 1930.
150. Pniël 5.7.1930.
151. 1831.
152. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Jonker aan Ritter van 26 november 1939.
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Ritter antwoordde dat hij in beginsel bereid was, aandacht aan Jonkers boek te besteden, maar
hij kon hem niets beloven.153 En dat was maar goed ook, want een radiobespreking door
Ritter is er niet van gekomen.154

In Drenthe kreeg het boek slechts weinig recensies, maar deze waren wel positief. Een
medewerker van het maandblad Drente, die het boek pas in 1941 besprak, merkte op:

"Hier hebben we nu een dorpsvertelling, zoals Busken Huet die zich waarschijnlijk als ideaal
voorstelde. (...) Harm is de beste boerenroman, ooit in deze streken verschenen."155

De MC had het boek wel ten tijde van zijn verschijning opgemerkt en schreef: "De schrijver
is uitermate op de hoogte van de gewoonten en gebruiken 'an de Riest' en vertelt daarvan op
eenvoudige maar overtuigende wijze in goed dialect".156 De PDAC vond het van meet af aan
een zeer prettig leesbaar verhaal, verlucht met aardige illustraties.157

Ook buiten het Nedersaksische taalgebied kreeg de roman al direct in 1929 een goede pers.
Streektaal werd toentertijd, na de successen van A.M. de Jong en Antoon Coolen, door velen
buiten de regio niet meer als een hinderpaal gezien. Men kan slechts opmerken dat genoemde
auteurs niet geheel in de streektaal schreven en Jonker wel.
De Delftsche Courant was van mening: "Het is knap en dikwijls met talent geschreven door
iemand die land en volk door en door kent". Het dialect leverde volgens de recensent geen
problemen op: "Uit den titel blijkt al dat het boek in dialect is geschreven, in Overijsselschen
tongval, die in 't begin wat moeielijk is, maar waaraan de lezer toch vrij gauw gewend
raakt."158 De Alkmaarsche Courant vond:

"De schrijver kan dan ook met rechtmatigen trotsch neerzien op zijn werk, dat niet alleen door het
verhaal zelf - hoe boeiend ook en hoe eenvoudig en pakkend - maar ook door het weergeven in het zan-
gerige, heerlijke dialect een bijzondere waarde heeft. Voor ieder, die van folklore houdt, is deze roman
een juweeltje."159

De Maasbode oordeelde: "(...) een boek, waard om gelezen te worden door zijn rijken
levensinhoud; het vormt daarbij een waardevol bezit voor iederen liefhebber der folklore."160

De recensent van De Vechtstreek wees op de overeenkomsten van Jonkers roman met Fritz
Reuters Ut mine Stromtid (1863-1864) en besloot:

"Uit volle overtuiging en met sterken aandrang wek ik op tot aanschaffing van dit werk, dat ik niet
aarzel te noemen: Bron van leering ten aanzien van het intieme boerenleven en bron van genot."161

Opvallend is ook, dat het boek door de recensenten aanvankelijk een Overijsselse roman werd
genoemd.162 Geen wonder, want alle uiterlijkheden wezen in die richting: Dedemsvaart, de

153. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Ritter aan Jonker van 4 december 1939.
154. Vgl. Van Herpen 1982, passim.
155. 'De dorpsvertelling II' in: Drente 12 (1941) juni 93.
156. P. 1929.
157. PDAC 21.2.1929.
158. Delftsche Courant 16.2.1929.
159. W. 1929.
160. M.S. 1929.
161. Geciteerd in een bloemlezing van persberichten in: De Reestbode, november 1940. (Eenmalige

uitgave.) Tot de persberichten behoren ook citaten uit recensies door de Provinciaal Geldersche en
Nijmeegsche Courant, De Maasbode, het Twentsch Dagblad Tubantia, de HP, De Telegraaf en de
Harderwijker Courant.
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POZC en uitgeverij Tijl te Zwolle. Bij eerste kennismaking zag men over het hoofd dat de
verhalen van Jonkers Drentse grootouders de basis van het boek vormden.
De Drentse annexatie van de roman begon nadat men in tweede instantie nog eens aan close-
reading gedaan had. Daarbij was gebleken, dat de entourage overeenkomsten vertoonde met
de streek rond het Drentse Zuidwolde, dat de personages Drents waren en sommige gebeurte-
nissen geen verdichtsels waren maar feiten uit het verleden van het gebied ten noorden van de
Reest.163 Een volgende stap naar de inlijving werd reeds door Jonker gememoreerd in zijn
brief aan Ritter. De firma J.A. Boom & Zn. kocht de rechten van uitgever Tijl, liet het
feuilleton afdrukken in de eigen MC164 en kwam met een uitgave in boekvorm op de markt.165

Literatuurkenner Jan Poortman gaf Jonkers werk een plaats in zijn rubriek Drents geestesle-
ven, die van 1952 tot 1953 in de MC stond. Nadat P.J. Meertens en B. Wander in hun
Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950 Jonker ingedeeld hadden bij Zuidwest-
Drenthe, werden zijn romans definitief tot de Drentse literatuur gerekend.166

De titel Harm Boer'nlèv'n an de Riest spreekt voor zichzelf. Hooguit moet nog worden
toegevoegd dat dit leven geleid werd in de tweede helft van de negentiende eeuw.167 In het
Voorwoord merkt 'De skriever' over dat verleden op:

"D'r is niet veule meer as 'n glimp van aov'r, van de gewoont'n en gebruuk'n bi'j geboorte en hieluk, bi'j
starv'n, maar ook bi'j aandere gelèg'nheed'n zooas gespin of mark'n, mar veural van 't gepraot um 't
heerdvuur en 't ienvolduge lèv'n van 't boer'nvolk an de Riest zooas 't was, toe 'n gewoon mènse niet
vadd'r van huus kwaamp as det ze daag'ns te voete hen en weerumme kunn'n gaon. 't Mooie d'r van, mar
ook 't lillukke, want goeije en kwaoje mèns'n haj toe ook al, belèft Harm en um 't zoo goed meug'luk
weer te geev'n is 't eskreev'n zooas ze daor daag'ns mit menare praot."

Het Reest-dialect uit Jonkers slotopmerking wordt door hem weergegeven met een stortvloed
van weglatingstekens: overal is de stomme e vervangen door een apostrof, wat de leesbaar-
heid waarschijnlijk niet bevordert. Jonker scheen dit ook te vrezen, getuige de opmerking
verderop: " 't Kan veur partie luu eerst wat muujeluk wèz'n te lèz'n, mar as 't in ien keer niet
giet, zu'k zegg'n: 'Och lèst dan nog ies weer.'" Een enkele recensent had kritiek op het
systeem-Jonker, waarna de auteur het oordeel vroeg van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen in Amsterdam. Dit college achtte Jonkers wijze van transcriberen de juiste.168

Hoofdpersoon in de roman is Harm Stok, de oudste van de vijf kinderen van Frèrk Stok. Harm wordt als
boerenarbeider uitbesteed bij de rijke boer Barrels Albert. Na enige jaren krijgt Harm oog voor Grietien, de
dochter van de boer. De bazige boerin beschouwt Harm als een indringer en probeert toenadering tussen de
knecht en haar dochter te voorkomen. Maar de liefde is wederzijds en uiteindelijk trouwen Harm en Grietien. Na
de huwelijkssluiting zijn de problemen nog niet uit de wereld. Harm botst nog vaak met zijn schoonmoeder; ook
krijgt hij weinig gelegenheid om met andere mensen om te gaan. Hij doet een poging zich op te hangen (een

162. Zie bijvoorbeeld: Salland 26.2.1929, Lochemsche Courant 26.3.1929, Dedemsvaartsche Courant
februari 1929, Tubantia 13.4.1929 en De Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant 9.2.1929.

163. Vgl. ook MI, brief A. Piel aan B. Wander van 31 december 1955.
164. Het feuilleton verscheen van 3 februari tot en met 22 september 1939. Het complete feuilleton uit de

MC wordt bewaard bij het MI, Map C17.
165. Poortman nam uit het eerste deel van de roman een fragment op in zijn Drents geestesleven. Zie

Poortman 1954a, 119-123.
166. Meertens/Wander 1958, 181.
167. Geanalyseerd in: Van Til z.j., 36-39 en Huizing in: Cursus Drents 86/87. Les 6 1987, 1-12. Een

fragment uit de roman is ook opgenomen in: Poortman 1940, 27-29 en Poortman 1954a, 119-123.
168. MI, Correspondentie, brief Jonker aan de KAvW van 11 mei 1936. In een brief van 13 mei 1936

antwoordde de KAvW.
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motief uit de vertelsels van Jonkers grootmoeder). In het tweede deel van het boek, getiteld Harm lèft nog, komt
de verzoening tussen Harm en zijn schoonmoeder tot stand. Door hard te werken stijgt hij op de maatschappelij-
ke ladder en wordt hij zelfs lid van de gemeenteraad.

De structuur van de roman is niet bijzonder hecht; er is weinig samenhang in de reeks van
gebeurtenissen. Het verhaal wordt onderbroken door allerlei episoden uit de Drentse
geschiedenis of door Jonkers eigen herinneringen. Waarschijnlijk heeft de auteur geen
concept van het geheel in zijn hoofd gehad toen hij met zijn werk begon. Hij schreef immers
afleveringen van een feuilleton. De vervolgverhalen van Harm Tiesing hebben meer
structuur.169 Wel is Jonker minder uitvoerig in het beschrijven van de Drentse zeden en
gewoonten.
De hoofdpersoon Harm zou werkelijk bestaan hebben en in 'de olde meister' is Jonkers
grootvader Warner Ruine te herkennen.
Als vervolg op zijn eerste boek schreef Jonker Harm, de boer van 't Hoogelaand. Aanleiding
hiertoe vormden de vele vragen uit het hele land naar de verdere lotgevallen van Harm.170 In
juli 1938 voltooide de inmiddels 65-jarige schrijver na moeizame arbeid zijn tweede roman.
Merkwaardig is, dat de uitgevers aanvankelijk geen belangstelling voor het manuscript
hadden, doordat het - op het eerste hoofdstuk na - in de streektaal was geschreven. Voor
advies richtte hij zich weer tot de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Daar vond men
het ook een vreemde gang van zaken: zijn eerste boek was geheel uitverkocht en het had
bovendien een uitstekende pers gehad.171

De roman werd uiteindelijk - evenals de derde druk van zijn voorloper - in 1939 bij J.A.
Boom & Zn te Meppel uitgegeven.172 Een jaar later gaf de uitgever de volgende typering:

"Harm is een boek van eigen land en volk en daarom juist neemt men het telkens weer ter hand om nu
eens dit, dan weer dat, nog eens met aandacht over te lezen. De schrijver voert ons mede en brengt onze
gedachten in een geheel andere sfeer, een sfeer die wij allen noodig hebben en die ons rust schenkt."173

Harm, de boer van 't Hoogelaand is het verhaal van de nieuwe tijd. Evenals Tiesing beschrijft Jonker hoe de
kunstmest zijn intrede doet en ook bemint hij de fiets ("fielsepee"). Harm is een behoudend man, maar zijn zoon
Frèruk wil nieuwe ideeën die hij in militaire dienst opgedaan heeft, in praktijk brengen op het bedrijf van zijn
vader. Als Harm zich daarbij heeft neergelegd, is het generatieconflict bijgelegd. Zeer hilarisch zijn de verhalen
over Harm als raadslid. De politieke mores in een Drents dorp rond 1900 worden door Jonker met veel humor
beschreven. Nadat zijn vrouw Grietien overleden is, blijft Harm inwonen bij zijn zoon. Hij mag het nog beleven
dat zijn kleinzoon naar hem wordt genoemd. Tegen het eind kijkt Harm in een gesprek met de mulder op zijn
leven terug. Kort hierna sterft hij.

De kern van het boek schijnt grotendeels te bestaan uit de verhalen van meester Willem de
Vries. Deze was van 1910 tot 1944 hoofd van de school, waar ooit Warner Ruine de scepter
gezwaaid had. Door gesprekken met De Vries werd Jonker geïnspireerd, het vervolg op zijn
eerste boek te schrijven.174

169. Vgl. Van Til z.j., 140.
170. Aldus 'De Skriever' in de Inleiding bij het boek.
171. MI, Correspondentie, brief Jonker aan de KAvW van 26 juli 1938. Men antwoordde hem in een brief

van 5 augustus 1938.
172. Zie noot 164.
173. De Reestbode, november 1940. (Een eenmalige uitgave van 10.000 exemplaren). Behalve uit recensies

door dagbladen buiten Drenthe wordt ook uit brieven geciteerd.
174. Poortman 1954a, 119. Volgens Poortman miste De Vries het zelfvertrouwen en voor een deel ook de

compositorische vaardigheid om van zijn verhalen een gaaf geheel te maken. Vgl. ook Huizing 1997c,
116. Zie over De Vries ook: Huizing 1999b.
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In dit tweede deel wordt ook een moord beschreven die in werkelijkheid gepleegd is op 29
mei 1881. Toen werd Mina Koes van het leven beroofd door Remmelt van der Hulst.175

Jonker veranderde wat aan de feiten en gaf zijn personages doorzichtige namen.
In tegenstelling met zijn eerste roman, werd dit werk nauwelijks gerecenseerd. In Drenthe
werd Jonkers tweede roman pas in 1943 besproken. Het was Jan Naarding die toen oordeelde:

"(...) het werd een 'streekroman' in de goeie zin van 't woord. Wie ons Drents boerenleven ± 1900 wil
leren kennen, neme Jonker's boek ter hand. Het dialect zal hem het lezen niet moeilijk maken."176 

Beide romans werden door de stichting Het Drentse Boek opnieuw uitgegeven nadat Radio
Noord in december 1986 een cursus over Jonker had uitgezonden. In 1988 verscheen Harm
Boer'nlèv'n an de Riest; een jaar later volgde de tweede Harm-roman.177 In beide uitgaven
werd Jonkers spelling vervangen door de eigentijdse. Ook het Nederlandstalige eerste
hoofdstuk van Harm, de boer van 't Hoogelaand werd in het Drents vertaald.

In 1943 werd van Jonker in de bundel Elf. Het land vertelt. Elf van de beste verhalen uit de
elf gewesten van Nederland (De Arbeiderspers te Amsterdam) zijn in de streektaal geschre-
ven verhaal Mulders Elsien opgenomen.178 Deze bundel werd samengesteld en ingeleid door
de NSB'er Max Wolters, die veel waardering voor het werk van Jonker had (zie III).

Net als zijn romans laat Jonker Mulders Elsien zich bij de Reest afspelen. Op aanraden van de 'olde Meister' gaat
de dochter van de molenaar naar de zangschool. Hier ontmoet ze Beernd Borger, die haar beste vriend wordt.
Wanneer een gezelschap jagers de molen bezoekt, wordt Elsien in stilte verliefd op een van hen. Ze droomt van
een groot huis en een rijk leven. Aan de vriendschap met Beernd komt nu een eind. Als Elsien hoort dat Beernd
en zijn broer Luuks tijdens een schaatstocht zijn verdwenen, wordt ze ziek. Maar de broers waren alleen maar
verdwaald en na hun thuiskomst gaat Beernd haar bezoeken. De liefde ontluikt, Elsien wordt beter en trouwt met
haar jeugdvriend, die op de molen komt werken. Het huwelijk wordt bekroond met de komst van een kind. Soms
denkt Elsien nog wel eens aan de jager, maar ondanks haar drukke bestaan is ze met Beernd gelukkig.

Kort nadat hij zijn tweede roman had voltooid, kreeg Jonker een bloeduitstorting achter zijn
ogen. Hierdoor werd zijn gezichtsvermogen beperkt; in zijn laatste jaren moesten zijn
kinderen hem zelfs alles voorlezen. In 1947 overleed zijn vrouw; lang heeft hij haar niet
overleefd. Op 27 maart 1948 overleed hij op 74-jarige leeftijd in Dedemsvaart.179

175. Zie Buist 1988.
176. In: Drente 14 (1943) februari 62-63.
177. Zie voor artikelen over de herdrukken: Stout 1988b; Cor Ketelaar 1988; HC 3.6.1988 en HC

10.11.1989.
Ook de titel van de tweede Harm-roman werd veranderd: 't Hoogelaand, werd 't Hogelaand.

178. Wolters 1943, 41-67.
179. GA Avereest, Overlijdensakte van Jonker. Zie voor herdenkingsartikelen Dedemsvaartsche Courant

2.4.1948; Ons Kerkblad 9.4.1948 en MC 2.4.1948.
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R. HOUWINK Hzn. (1869-1945)180

Roelof Houwink werd op 5 november 1869 in Meppel geboren. Hij was het vierde kind van Hendrik Houwink
en Michaëla Elisabeth Catharina Eilerts de Haan.181 Na zijn eindexamen aan de RHBS ging hij in de zaak van
zijn ouders werken. Eigenlijk wilde hij biologie studeren, maar in het familiebedrijf bestond de regel, dat de
oudste zoon het recht van opvolging had; maakte deze hiervan geen gebruik dan verviel het erfrecht. Daargelaten
de vraag of deze regel rechtsgeldigheid bezat, is het wel duidelijk dat niemand Houwink senior kon dwingen een
universitaire studie voor zijn zoon te betalen. De achttienjarige Roelof had dus als oudste zoon de keus uit
werken voor zijn vader of een andere broodwinning zoeken. Hij koos het eerste. Vroeger dan verwacht moest hij
reeds op vierentwintigjarige leeftijd zijn overleden vader - de ook als schrijver bekende Hendrik Houwink (zie I)
- opvolgen.
In 1892 trouwde hij met Sara Johanna Carolina Hesselink, de dochter van een Meppeler azijnfabrikant.182 De
grossierderij van Houwink deed in die tijd goede zaken. Na de verbetering van de Hoogeveensche Vaart in 1851
en de aanleg van de spoorlijnen naar Groningen en Leeuwarden tussen 1867 en 1870 beleefde Meppel door zijn
gunstige ligging als overslagplaats een periode van welvaart.

Van oudsher bezochten klanten van de firma Houwink op donderdag de Meppeler markt en
aansluitend de grossierderij. Op maandag en dinsdag trokken de firmanten erop uit om per
trein en rijtuig de verder weg wonende klanten te bezoeken. Ruim 25 jaar reisde Roelof
Houwink door Drenthe, samen met zijn vader en na diens overlijden alleen. Ergens tussen
1910 en 1915 wilde hij zijn zaak reorganiseren en kocht hij een ander bedrijf op. Hierdoor
raakte hij diep in de schulden en ging hij failliet. Houwink zocht daarna een betrekking; die
vond hij bij de Kamer van Koophandel in Meppel.
Hij was niet te spreken over de invloed van de Kamers van Koophandel op het economisch
leven in die tijd. Hij stelde hierover de Kamer in Meppel een drietal vragen, die impliciet
voorstellen tot verbetering waren. De Meppeler Kamer speelde deze vragen door aan alle
Kamers in Nederland en dit had tot gevolg dat er in 1917 in Utrecht een vergadering werd
gehouden; Houwink hield hier de inleiding. Tijdens de voorbereiding van de vergadering was
de secretaris overleden, waarna Houwink het secretariaat had waargenomen. Men wist de
regering te interesseren en het resultaat was, dat op 15 maart 1921 de Handelsregisterwet en
de wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken in werking traden; daardoor ontstonden
de Kamers nieuwe stijl. Dit betekende dat het land werd opgedeeld in districten, die het
werkgebied werden van zogeheten districtskamers. Niet Meppel, maar Assen werd aanvanke-
lijk aangewezen als plaats voor de nieuwe Drentse Kamer. Na een hevige strijd over de meest
geëigende locatie kreeg Meppel in 1922 de Kamer weer binnen zijn grenzen.183 Houwinks
functie als secretaris van de voorbereidende commissie bleek een aanbeveling te zijn om tot
secretaris van de nieuwe districtskamer te worden benoemd.184 Als zodanig heeft hij dan ook
bijna twee jaar in Assen gewoond.185 Tien jaar lang bekleedde Houwink het ambt van
secretaris, totdat hij op 1 juli 1932 op bijna 63-jarige leeftijd vervroegd werd gepensio-
neerd.186

180. Voor biografische schetsen zie Reilingh 1983, 25-37; Stahl 1984b, 19-26; Blikvanger 1984 en Ponne
1994, 103-108.

181. CBG, persoonskaart Roelof Houwink Hzn.
182. Het echtpaar kreeg vier kinderen.
183. RAD, Archief Kamer van Koophandel voor Drenthe, Verslag 1922, inv.nr. 304.
184. Zie Drenthe's opkomst. [1952], 19-26.
185. GA Assen, Bevolkingsregisters. Hij verhuisde op 28 februari 1921 naar Assen. Op 6 februari 1923

keerde hij naar Meppel terug doordat de Kamer daar sinds 1 december 1922 weer gevestigd was, in-
gevolge een KB van 23 september 1922.

186. RAD, Archief Kamer van Koophandel voor Drenthe, Verslag 1932, inv. nr. 304.
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Uit hoofde van zijn functie schreef Houwink enige artikelen. Zo publiceerde hij in 1925 in het
Meppeler Nieuwsblad, ter gelegenheid van de Reclame Verkooptentoonstelling in zijn
woonplaats, een overzicht van een eeuw economische ontwikkeling in Meppel. De bijdrage
verscheen in twee delen onder de titel Meppel van 1825-1925.187 In het maandblad Drente
lichtte hij het embleem van de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe toe.188

In 1929 verscheen Houwinks dichtbundel Natuur en fantasie. Eerste serie (Meppel, de
uitgever wordt niet vermeld).189 Deze verzameling van 27 gedichten, die de auteur in 1926 al
gereed had190, is aan de aandacht van de recensenten ontsnapt en tot op heden nagenoeg
onbekend gebleven. Houwink was geen groot dichter; zijn kracht als schrijver lag meer in het
korte verhaal. Veel gedichten heeft hij na deze bundel dan ook niet meer geschreven. Zoals de
titel al aangeeft was de natuur de inspiratiebron voor zijn gedichten. Zelf zei hij hierover:

"Ik weet dat ik mij niet gehouden heb aan de regels der techniek, maar slechts mijn gevoel en mijn oog
als richtsnoer heb genomen, want hoeveel eerbied ik ook heb voor de techniek, het is mij niet mogelijk,
mijn gevoelens anders in [sic] kleeden of hetgeen mijn oog zag, anders weer te geven".191

De bundel heeft een motto, ontleend aan Dirk Coster: "Ieder boek zoekt in de wereld slechts
naar enkele zielsverwanten." De meeste gedichten gaan dus over de natuur en sommige zijn
geïllustreerd met foto's. Uit de ondertitel (Eerste serie) kan worden afgeleid dat Houwink
plannen had om meer gedichten te bundelen, maar dat is er - voor zover bekend - niet van
gekomen.

Over zijn reizen door Drenthe als (aankomend) medewerker van zijn vader en als zelfstandig
ondernemer, tussen 1885 en 1915, hield hij een dagboek bij. Fragmenten hieruit dienden als
basis voor zijn bundel Drentsche novellen en typen, die in 1932 uitkwam bij Van Gorcum &
Comp. te Assen, als eerste deel van de nieuwe reeks 'Nieuw Drentsch Mozaïk'. Deze reeks
werd in Drenthe erg bekend en ging uit tal van literaire en andere publicaties bestaan. De
serie ontleende haar titel aan het Nieuw Drentsch Mozaïk (1878) van Jan van der Veen Az.,
dat ook bij Van Gorcum verschenen was en dat men welhaast als klassiek beschouwde.
Harm Tiesing schreef Een woord vooraf en deelde daarin mee, dat 10% van de opbrengst van
het boekje ten goede zou komen aan de opbouw van Drenthe.
De bundel bestaat uit negen stukjes (De "Juffrouw" van Luut-Jan, "De Schötteldoek", "De
verzeupen Katte." of Hoe bij Harm en Grietien Wassink het herdvuur ofschaft weur., Aole en
Alle, "Oes Engeltien". Een geschiedenis in Zuid-West-Drenthe, De Baorleke Duuvel. (Een
verhaal van verkeerde opvoeding en drankmisbruik)., Oes Otien, Neugen, Eule's uutvien-
dienk. De binocle pl.) en één gedicht (Aimer!),192 waarvan de meeste geheel in de streektaal
zijn geschreven; in enkele schetsen zijn alleen de dialogen Drentstalig. De bundel is een
selectie uit dertig verhalen die de schrijver in portefeuille had.193 De auteur toont zich in de

187. Meppeler Nieuwsblad 28.8. en 4.9.1925.
188. Drente 1 (1929) december 100.
189. De bundel is zeldzaam. Er is een exemplaar aanwezig in de collectie van de PBC Drenthe.
190. Onder de Inleiding bij de bundel staat 1926.
191. Aldus de Inleiding, 3.
192. De schrijfwijze van de bijdragen wordt in de inhoudsopgave soms anders weergegeven dan in het boek.

Hier wordt de schrijfwijze gevolgd van de titels die boven de verhalen staan. 
193. Aldus Houwink in de inleiding bij de bundel, getiteld In en door Drenthe. (Vertellingen uit een oud

dagboek door een Drenth), 9-10.
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gekozen verhalen een meesterlijk verteller, die op afstand maar met veel psychologisch
inzicht zijn personages beschrijft.
Boven elk verhaal heeft Houwink aangegeven in welke omgeving het zich afspeelt. Daarbij
heeft hij geprobeerd in de respectieve streektaalvarianten te schrijven. Dat ontlokte aan J.J.
Uilenberg felle kritiek. In een ingezonden stuk in het maandblad Drente, onder de dramati-
sche titel Taalverkrachting, uitte hij zijn bezwaren.194 Hij vond het gebezigde dialect een

"onware weergave van onze Dr. volkstaal, en het geeft aan de Dialekten-Commissie der Koninklijke
Maatschappij [sic] van Wetenschappen, die uit onze dialekten taalkundig-historische gegevens moet
distilleeren, een studie-materiaal, dat in hooge mate onbetrouwbaar is."

De purist Uilenberg besloot zijn kritiek met een advies:

"Wij geven den Heer H. de raad, om, wanneer hij een tweede druk uitgeeft, zich in verbinding te stellen
met personen, die, al naar de aard van de bedoelde dialekteenheid, daarvoor in aanmerking komen,
d.w.z.: geen personen, die in bedoelde streek eens rondgereisd hebben, maar die daar geboren en geto-
gen zijn. Dan kan er veel worden goed gemaakt." 

In een brief aan P.J. Meertens bracht Uilenberg zijn ongenoegen nogmaals onder woorden:
"De zaak is deze: De Heer H. is een stads-Drenth die het volk bereisde. Dat is niet voldoende.
Men moet de taal als kind gesproken, tusschen de boeren geleefd hebben."195 
Nog voordat de bundel uitkwam, werd Houwinks inleiding ervan afgedrukt in het tijdschrift
Eigen Volk.196 De redactie van het tijdschrift had ook het hele manuscript gezien en gerecen-
seerd, in de veronderstelling dat de bundel identiek zou zijn.197 Maar deze bleek uiteindelijk
minder verhalen te bevatten dan het manuscript. Zo wordt in de recensie het verhaal Dooie
Hendrik genoemd, maar dit werd pas in Houwinks tweede bundel Uut oes Drèènse Laand als
Dooie Handrik opgenomen. Dat het aanvankelijk de bedoeling was in Drentsche novellen en
typen meer bijdragen op te nemen, blijkt ook uit een advertentie in het maandblad Drente van
april 1931. Daarin werden maar liefst 26 bijdragen, compleet met titelomschrijving, ge-
noemd.198

Afgezien van de negatieve geluiden van Uilenberg, kreeg de bundel - zowel binnen Drenthe
als daarbuiten - een goed onthaal. De recensent van het maandblad Drente schreef:

"Wat zeer in dit eenvoudige boekske treft, is de groote liefde, waarmede de schrijver zijn verhaaltjes te
boek gesteld heeft; zijn typen leven; zij spreken tot ons in het zangerige Drentsche dialect. Een groote
aanwinst voor de Drentsche litteratuur; met verlangen zien wij de vervolgen tegemoet."199

In Eigen Volk werd opgemerkt:

194. Uilenberg 1934, 4. Uilenberg noemde de bundel abusievelijk Drentsche Schetsen en Novellen.
195. MI, Correspondentie, brief J.J. Uilenberg aan Meertens van 28 juni 1933.
196. EV 3 (1931), 11-12.
197. J.R. in: EV 3 (1931), 64.
198. Drente 2 (1931) april 179-180. De volgende bijdragen werden genoemd: De Juffrouw van Luut-Jan;

De Schötteldoek; De verzeupen Katte; Olle en Alle; Dooie Handrik; Oes Engeltien; Boerenkrietien en
'n maoltied van 18½ cent; De baorleke duuvel; Hoe Harm moeder wörde; Voel Trientien; Oes Otien;
Drei Zusters en één man; Neugen; 'n Scheupers maoge; De Snapper; Flintensoep; Eule's uutviendink,
de bi-nôcle pl...; Skroeterd Geert; Gien spullegien zonder pias; Oet preken; Domeneer Barribal; 'n
Slimme roffel; Winteraovund um 't vuur; Het Ellertsveld, (Legende) (Ellert en Brammert.); Het Hune-
bed op den Emmer Esch en Een Liedien van Liefde.

199. P. 1932, 29.
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"De schetsen zijn zeer geschikt om vóór te lezen. Medeleven met de menschen, die de schrijver op
zakenreizen ontmoette, gaven hem een prachtig inzicht in de karakters. Ook de persoon van den schrij-
ver komt onwillekeurig naar voren, en teekent zich als echt gevoelsmensch."200

U. Huber Noodt schreef in de NRC: "Wie Drente kent, zal aandachtig volgen, hoe hier
zuivere fragmenten beperkt menschelijk leven met tact en overtuiging zijn geschetst."201 De
secretaris van de Dialectcommissie van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, P.J.
Meertens, merkte op:

"Het verheugt ons uiteraard, dat er in Drenthe nog zooveel belangstelling voor het oude dialect leeft
(...). Persoonlijk las ik de schetsen van den heer Houwink met groote belangstelling."202

Hij verschilde dus van mening met Uilenberg.
Verdere loftuitingen waren, in het kort: "De schrijver heeft de Drentsche geest absoluut
doorvoeld, en zuiver weergegeven wat er leeft en omgaat in de zielen der eenvoudige boeren
van het platteland" (MC), "Alleraardigst vertelde novellen. Een kostelijk stukje echt Neder-
landse lectuur, dat velen welkom zal zijn" (Algemeen Handelsblad) en "Vlot geschreven. Op
rake wijze zijn de verschillende toestanden en personen geteekend" (PDAC). Nederlandsche
Bibliographie, tenslotte was van mening:

"Juist dit pretentie-looze geeft echter de charme aan deze eenvoudige vertellingen uit het eenvoudige
leven in de Drentsche dorpen op het eind der vorige eeuw. Het - hier en daar toegepaste - dialect ge-
bruik [sic] verhoogt het eigenaardige."203

De schetsen werden bijzonder populair: ook de radio zond ze uit en menig verhaal werd als
voordracht gebruikt.204

Eerdergenoemd nummer van Eigen Volk bevatte ook de ballade-in-terzinen Het Ellertsveld in
Drenthe. Ellert en Brammert. 'n Sprookien in 't midden Drentsch dialect uit Houwinks
manuscript, die nooit in een van zijn bundels is opgenomen.205 Dertig jaar later schreef
Tj.W.R. de Haan een beschouwing over het Ellert-en-Brammert-verhaal in het algemeen,
waarin hij Houwinks ballade op de korrel nam. In diens interpretatie krijgen de twee rovers
ruzie. Door deze beslissende wending  -die zonder brood- of scheermes beslecht wordt - kan
het meisje ontsnappen. De Haan noemde het effect van de fatale ruzie "niet zo bijster groot"
en had weinig waardering voor Houwinks dichterlijke creatie: deze behoorde tot de "stunteli-
ge ars poëtica" en de "stotterende dialektpoëzie".206 Had Uilenberg, zelfbenoemde expert in
de Ellert-en-Brammert-kunde, Houwinks versie onder ogen gehad, dan zou hij er stellig zijn
zegje over gedaan hebben. Wij zullen nog zien hoe hij van leer kon trekken wanneer zijns
inziens de authenticiteit van dit Drentse volksverhaal in het gedrang kwam.

200. J.R. 1932, 113.
201. NRC 15.4.1932.
202. Aldus Meertens in een advertentie voor de bundel in: Drente 5 (1933) november, titelblad.
203. Gebaseerd op enige recensies die achter in de bundel Uut oes Drèènse laand worden aangehaald.
204. Opmerking in een advertentie voor de  bundel Uut oes Drèènse Laand in: Drente 5 (1934) maart 1934.
205. EV 3 (1931), 12.
206. De Haan 1962, 299 en 302.  Vgl. ook De Haan 1976, 57.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940 239

De reeks 'Nieuw Drentsch Mozaïk' was in 1935 gevorderd tot deel 6. Dat werd de bloemle-
zing Uut oes Drèènse Laand. Drentsche verhalen en voordrachten (Van Gorcum & Comp.).
Door middel van een oproep in het maandblad Drente van april 1933 had Van Gorcum
bijdragen gevraagd voor een uit te geven boek met proza en poëzie in Drents dialect.
Meegedeeld werd dat R. Houwink Hzn. - inmiddels verhuisd naar Den Haag - de stof zou
bewerken.207 Dit laatste heeft waarschijnlijk velen ervan weerhouden hun pennenvruchten in
te zenden. Drie maanden later gaf de uitgever een nieuwe betekenis aan het begrip 'bewerken':
Houwink zou de teksten kiezen en hun volgorde in de bundel vaststellen.208 Uit een adverten-
tie van Van Gorcum in het maandblad van maart 1934 blijkt ook, dat men aanvankelijk als
hoofdtitel voor de bundel gekozen had: Uut oes Drentsche laand.
Houwink nam vier eigen bijdragen, ondertekend met R.H. Hzn., op. De drie verhalen 'n
Scheupers maoge, "Hoe Harm moeder wörde". en Dooie Handrik. (Een geschiedenis van
Onwetenheid en Bijgeloof.) en het gedicht Welkom in oes Drèènse Laand waren weer in
diverse soorten Drents geschreven. Verder waren er bijdragen van H. Bos ('n Winterdag op de
boerderij), L. Koops (Drenthe!, Mien maagie en Naojaorsstörm in 't bosch), L.A. Roessingh
('t Dweellocht), J. Poortman (Het "olde laandschop". "Herinneringen an Oud-Drente".),
H.M. Buzink Timmer (Hoe Harm van 't Zwienenmaark werum kwaamp)209 en H. Doedens ('t
Verhaol van oom Jan).210

In de inhoudsopgave wordt opgemerkt, dat van twee verhalen de auteurs niet achterhaald
konden worden. Het ging om  Woarum of d'r in Veldhoezen feest was en Woarumme Pieter
Herink niet trouwde, die als krantenknipsels waren ingezonden. Uit een overzicht van de serie
'Nieuw Drentsch Mozaïk', dat in de bundel staat, kan afgeleid worden dat deze bijdragen van
J.E. Bloemen en H. van Dijk afkomstig waren. Dat de samensteller het niet waagde deze
conclusie te trekken is wel begrijpelijk, want geheel onweerlegbaar is zij niet. Van het verhaal
Woarumme Pieter Herink niet trouwde wordt bij het P.J. Meertens-Instituut een krantenkopie
bewaard, overigens zonder vermelding van krant en datum.211 Hierop staat als schrijver
vermeld "R". Voor zover bekend, ondertekende noch Bloemen, noch Van Dijk zijn bijdragen
met deze initiaal.
P.J. Meertens schreef de inleiding bij de bloemlezing en wees daarin op de herleefde
belangstelling voor de dialecten, die in de jaren dertig merkbaar was. Naar de mening van
Meertens was dit één van de symptomen van de opnieuw ontloken liefde voor "ons eigen
volksleven, die tengevolge van allerlei oorzaken een tijdlang onder ons volk scheen uitge-
blust."
De bloemlezing werd door een aantal recensenten onder de aandacht van het publiek
gebracht; een echte mening gaven zijn niet.212

Naast zijn meer literaire activiteiten had Houwink een andere hobby: de erfelijkheidsleer. Die
beoefende hij zeer professioneel en hij trok dan ook spoedig de aandacht van de Leidse
hoogleraar Hugo de Vries. Met hem wisselde hij gegevens uit. Houwink experimenteerde met

207. Drente 4 (1933) april 5.
208. Drente 5 (1933) juli 12.
209. Diens bijdrage werd in Uut oes Drèènse Laand ondertekend met de initialen B.T.. In een overzicht van

de serie 'Nieuw Drentsch Mozaik', opgenomen in Drentsche volksoverleveringen door J.H. Bergmans-
Beins (Assen 1945), worden de initialen verklaard als H.M. Buzink Timmer. Meertens/Wander 1958,
180 vermeldt Burink Timmer.

210. Vgl. voor de diverse bijdragen ook Meertens/Wander 1958, passim.
211. MI, map C1.
212. Scholte 1935a; EV 8 (1936), 44 en De Kampioen 28.12.1935.
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kippen, kanaries, bijen, honden, wolven, schapen, geiten en stieren. Hij timmerde bijenkasten
en importeerde wolven uit Siberië en kippen uit Java. Geholpen door dr. K. Kuiper kruiste hij
allerlei rassen van de genoemde diersoorten met elkaar in zijn eigen proeftuin in Meppel. Zijn
bevindingen over de periode 1912-1919 stelde hij te boek in Proeftuin te Meppel. Voorloopi-
ge mededeelingen der practisch-wetenschappelijke proeven (1920, N.V. Koninklijke
Drukkerij Floralia te Assen). Doordat de kippen het best te manipuleren waren, ging zijn
belangstelling steeds meer naar deze proefdieren uit.213 Gemoedelijke Drenten noemden hem
dan ook wel 'Kippen-Houwink' of 'Kippen-Roelof'. Hij ontdekte dat alcohol degenererend op
kippen werkte (wat ook bij het hoogst ontwikkelde zoogdier al in de praktijk gebleken was);
ook fokte hij kippen zonder staart. Voor zijn ontdekkingen kreeg hij de Mendelmedaille, die
genoemd is naar de grondlegger van de erfelijkheidsleer Gregor Mendel. Hij was een van de
oprichters van het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt. Voor het fokken van nieuwe rassen wierf
hij fondsen, die hij ter beschikking van de Nederlandsche Hoenderclub (NHC) stelde. Van
deze organisatie - in 1900 opgericht in Den Haag - was Houwink secretaris-penningmeester;
de club eerde hem door de gelden in het 'Houwink Pluimveefonds' onder te brengen. Zijn
deskundigheid op het gebied van de hoenderteelt trad aan het licht in het vierdelige stan-
daardwerk De hoenderrassen (1909-1916 bij N.V. Stoomdr. Floralia te Assen).214 Reeds op
de leeftijd van twaalf jaar schijnt hij over dit onderwerp aantekeningen gemaakt te hebben.
Door een toeval zijn deze notities bewaard gebleven; zijn bibliotheek daarentegen - bestaande
uit 2200 werken - is door brand verloren gegaan.215

Meer publicaties op dit gebied zijn: 'De afstamming der Nederlandsche Hoenderrassen, 'Het
Drentsche Hoen', 'De Brabanter', 'De Nederlandsche Sabelpootkriel' en 'Hoenderrassen uit
vroegere eeuwen' in: De Nederlandsche Hoenderrassen. Verzameling van verschillende
Opstellen over het ontstaan, de eigenschappen enz., der Nederlandsche Hoenderrassen
([1903], Baumann te Meppel), Het fokken van Nederlandsche hoenderrassen door natuurlijke
en kunstmatige teeltkeus ([1905], H. ten Brink te Meppel), The History of Domestic Poultry
seen in the light of the litterature of to-day (1911, N.V. Stoomdrukkerij Floralia te Assen),
Kruisingen bij hoenders, met het doel, te onderzoeken, of een bepaalde eierkleur erfelijkheid
kan worden gekweekt (1916, N.V. Stoomdrukkerij Floralia te Assen), De waarde van keuring
naar het uiterlijk (exterieur) en het invoeren van een beter stelsel voor het fokken, keuren en
tentoonstellen ([1917], N.V. Stoomdrukkerij Floralia te Assen), Erfelijkheid, populaire
beschouwingen omtrent het tegenwoordige standpunt der erfelijkheid verzameld uit theorie
en practijk ([1919], N.V. Stoomdrukkerij Floralia te Assen).
Als vervolg hierop publiceerde Houwink in 1926 de 'brochure' Huisdierteelt, wat ieder [sic]
fokker van de stelselmatige teelt moet weten (N.V. Kon. Drukkerij Floralia te Assen). De
inhoud ervan noemde hij wel een samenvoeging van de artikelen uit zijn rubriek Populaire
Beschouwingen der Wetenschappelijke Teelt in het tijdschrift Avicultura.216

213. Zie hiervoor ook Mombarg 2000, passim.
214. De volgende delen verschenen: Deel I, Overzicht van alle bekende hoenderrassen, in hunne vormen en

kleuren (1909); Deel II, De stelselmatige verdeeling der tamme hoenderrassen, in normale en ab-
normale naar hunne vormen, in alle andere landen (1909); Deel III, De teeltkeus, fokleer, overzicht
van kruisingsproeven bij hoenderrassen, volgens Mendel (1914) en Deel IV, De stelselmatige ver-
deeling der tamme hoenderrassen in hunne kleurslagen (1916).

215. Vries 1943, 171.
216. Inleiding in: Huisdierteelt.
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Op 7 mei 1915 werd in Utrecht de oprichtingsvergadering van de Vereeniging tot Bevorde-
ring van Wetenschappelijke Teelt gehouden. Houwink hield, evenals M.J. Sirks, H. Mayer
Gmelin en J.H.W.Th. Reimers, een voordracht over proeven met kippen.217

Voor zijn proefnemingen legde hij ook in Darp (bij Havelte) een hoenderpark aan, waarin hij
voorts ezels, wilde varkens en Lakenvelderkoeien hield.218 Op de Bisschopsberg bouwde hij
een zomerhuisje, waarna hij het omringende gebied trachtte te ontginnen. Ook probeerde hij
er bloembollen te kweken.

Door zijn jarenlange experimenten met hoenderen kwam Houwink op het idee, een boek over
het seksuele leven van de mens te schrijven. In 1925 verscheen hierover van zijn hand Wat
ieder voor en na het huwelijk moet weten (Onze Gevleugelde Zangers te Leiden). De
Meppeler arts Jul. Leydesdorff schreef het voorwoord. Als autodidact wist Houwink dat veel
literatuur over dit onderwerp een te wetenschappelijk karakter had om de lager opgeleiden te
kunnen bereiken. Over wat hij met zijn boek beoogde, schreef hij:

"Ik wil trachten te bereiken, dat door verbetering van de geslachtelijke opvoeding van onze jeugd, een
gelukkiger samenleving kan ontstaan, gebaseerd op "kennen en weten". Ik wil hiermede bereiken alle
rangen en standen van ons Nederlandsch volk, maar vooral de eenvoudigsten."219

Houwink had eveneens veel interesse voor de volkskunde en de historie. Over deze onder-
werpen publiceerde hij in de NDVA en het maandblad Drente enige artikelen.220

In 1943 verscheen nog het boek Koekplanken als volkskunst (Van Gorcum & Comp. te
Assen), waarvan het hoofdstuk 'De symboliek der koekplankenkunst' geschreven was door ir.
Jan Bartele Vries (1911-1944). Houwink was tot schrijven gekomen nadat hij een partij van
honderdvijftig koekplanken bij een antiquair in Leiden ontdekt had. Deze stond op het punt
de planken aan een verzamelaar in het buitenland te verkopen, maar door Houwinks
bemiddeling werd de - historisch en volkskundig - belangrijk geachte collectie  bij verschei-
dene Nederlandse musea ondergebracht. H. Bruggers recenseerde het boekwerk in het
Drentsch Dagblad en merkte daarbij op: "Voor de liefhebbers ongetwijfeld een interessant
boekwerk."221 R.D. Mulder besloot zijn recensie in Drente van juni 1944 - de geallieerden
waren geland - met de hartenkreet: "Moge spoedig de tijd weer zijn aangebroken, dat we
onder het lezen van dit werkje over de vorm van taai-taai en speculaas, kunnen genieten van
dit zoo smakelijk gebak."222

217. Opgenomen in: Voordrachten, gehouden in de oprichtingsvergadering te Utrecht op 7 mei 1915. Assen
1915.

218. Vgl. Huiskes 1995, 13-15 en Zwuup 1999, 4-10.
Houwink vestigde zich niet in Havelte. Hij regelde al zijn zaken vanuit Meppel. Vriendelijke
mededeling van de heer J. Oosting, ambtenaar van de gemeente Havelte op 23 april 1996.

219. 'Volksvoorlichting' in: Wat ieder voor en na het huwelijk moet weten, 5.
220. 'De Drentsche schouw' in: NDVA (1907), 179-188; 'De beelden te Gasselte' in: NDVA (1908), 26, 140-

150; 'Over oude boerenhuizen en nieuwe wetten' in: NDVA (1910), 174-189; 'Het hoogveen, zijn ont-
staan en verdwijnen in de provincie Drente' in: NDVA (1911), 160-194; 'Het laagveen in de provincie
Drente' in: NDVA (1913), 104-143 en 'De palmpaschen een verdwenen volksgebruik' in: NDVA (1920),
5-10.
Zie voor Drente: 'Het Embleen van den K.v.K.&.F. voor Drenthe te Meppel' in: Drente 1 (1929)
december 100, 'De taai-plank, een verdwenen Volkskunst vol symboliek' in: Drente 12 (1940) oktober
27-28 en 'De Duitsche glaswagen' in: Drente 13 (1941) november 27-28.

221. DD 12.4.1944.
222. Drente 15 (1944) juni 47.
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Op tal van andere terreinen was Houwink actief. Als amateur-ornitholoog bestudeerde hij de
vogels in de vrije natuur en publiceerde hij erover. Ook vond hij tijd om aan het maatschap-
pelijk leven deel te nemen. Hij was bestuurslid (1910-1920) van het Provinciaal Museum van
Oudheden in Drenthe en van de Vereniging voor Volksbelangen. Hij wordt als medeoprichter
van de gymnastiekvereniging Thor in Meppel genoemd. Bovendien verzamelde hij allerlei
Drentse meubelen, richtte hij een Drentse kamer in en schreef hij artikelen over de architec-
tuur van Drentse boerderijen. Hij nam het initiatief om het schultehuis in Wanneperveen te
behouden223 en bij de stichting van het museum Oud Meppel, in 1917, speelde hij eveneens
een belangrijke rol.224

In zijn omgeving moet hij dikwijls opzien gebaard hebben: hij probeerde met een wichelroede
water te zoeken, zocht naar de fundamenten van het kasteel Coevorden, lag in een zelfge-
maakt rubber pak dagenlang in het water om watervogels te bestuderen en reed in 1908 als
een van de eersten in Meppel op een zogeheten 'cyclonette' rond.  

Van een romanticus wordt - met Goethe - gezegd dat er twee zielen in zijn borst wonen. Dit
dualisme typeert ook Houwink. In vele opzichten progressief, niet het minst als amateur-
bioloog, had hij toch ook een sterke hang naar het verleden. Beide kanten van zijn karakter
komen tot uiting in het gedicht Het Hunebed op den Emmer Esch (Het verleden en het
heden.), dat in het maandblad Drente geplaatst werd.225 Met het hunebed - het meest
karakteristieke element van het Drentse landschap - als uitgangspunt, beschrijft hij het
verleden en het heden van Drenthe. Het verleden ontlokt hem een romantische ontboezeming;
het heden zet hem aan tot het signaleren van de vooruitgang, waarin de hunebedden alleen
nog maar symbolen van het verleden zijn. De laatste twee strofen van het gedicht luiden:

Dorpen - gehuchten, huizen en torens
doemen ver op aan den horizon,
rookende pluimen en draaiende molens
toonen nu wat het volk deed en kon.

Zoo blijv' als symbool van het verre verleden
de kracht van het volk dat is heengegaan,
het nieuwe tot steun bij den arbeid en 't streven
tot heil van het volk en den Drentschen naam!

Nadat zijn commerciële activiteiten op een mislukking uitgelopen waren, beheerde zijn
vrouw de financiën, wat voortdurend tot botsingen leidde. Tenslotte kwam het tot een
scheiding: het huwelijk werd op 19 november 1930 in Meppel ontbonden. Nog geen maand
later, op 10 december 1930, hertrouwde Houwink.226 Zijn tweede vrouw heette Maria
Catharina Doorman; zij was op 8 februari 1869 in Bergen op Zoom geboren.227 In 1932
vertrok het echtpaar naar Den Haag. Hier hield Houwink voor de vereniging Het Lantschap
Drenthe geregeld voordrachten in Zuidwest-Drents dialect. Twee jaar later verhuisde hij naar
Voorburg, in 1937 kwam hij weer naar Den Haag, in 1939 vestigde hij zich in Leidschen-

223. Vgl. Van der Ven [1919], 308.
224. Zie hiervoor RAD, APM, inv.nrs. 168-174a.
225. Drente 1 (1929) december 107-109.
226. CBG, persoonskaart R. Houwink Hzn.
227. GA Leidschendam, Bevolkingsregisters.
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dam228 en in 1942 in Leiden.229 De scheiding van zijn eerste vrouw betekende voor Houwink
een breuk met de hele familie.
Al eerder had hij zich op andere wijze onbemind gemaakt bij de zijnen. Als kippenfokker was
hij grote waarde gaan hechten aan raszuiverheid; ook de menselijke voortplanting moest zich
door dit principe laten leiden, vond hij. Deze opvatting trad schrijnend aan het licht toen zijn
jongste zoon André met een joods vriendinnetje, Louk Polak, thuis kwam.230 Een eventueel
huwelijk van zijn zoon met dit meisje keurde hij af, maar daar heeft het paar zich niets van
aangetrokken. Het zal dus geen verbazing wekken, dat hij onder invloed van het nationaal-
socialisme kwam en lid van de NSB werd.231 Ook meldde hij zich aan bij de Kultuurka-
mer.232

In 1944 werd hij - naar eigen zeggen - aangesteld als correspondent van het Rijksbureau voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Daardoor wilde Houwink zich weer in Drenthe
vestigen. Aanvankelijk dacht hij aan Emmen, maar uiteindelijk kwam hij in mei 1944 in
Assen wonen.233 Zijn correspondentschap veroorzaakte bij het Provinciaal Museum van
Oudheden in Assen verwarring. De secretaris, W.S. Gelinck, richtte zich dan ook schriftelijk
tot de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Leiden en vroeg om
opheldering. Hij wilde weten welke taak Houwink had, zulks om dubbel werk te voorko-
men.234

Het antwoord van de Rijkscommissie gaf op een aantal punten helderheid: het bleek dat
Houwink zich gewichtiger voordeed dan hij was. In de eerste plaats was hem geen taak
opgedragen, hij had zichzelf aangeboden. Bovendien vond men, dat Houwink zich "wel wat
druk" maakte en aan het correspondentschap een te grote betekenis hechtte. Voorts werd
meegedeeld dat hij, als hij de perken te buiten zou gaan, tot de orde geroepen zou worden.235

In het algemeen werd er dus laconiek gereageerd op de grillen van de vijfenzeventigjarige.
Het weerhield hem er niet van om zich in een brief van 11 juni 1944 aan de Commissaris der
Provincie in Drenthe, J.L. Bouma, voor te stellen als "correspondent van het Rijksbureau voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek in Drenthe".236 Vier dagen later vestigde hij zich alweer in
Den Haag. Op 20 november van dat jaar overleed zijn vrouw. Niet lang daarna volgde hij
haar in de dood: Roelof Houwink Hzn. stierf op 24 januari 1945 in Leiden.237

J.H. BERGMANS-BEINS (1879-1948)238

228. GA Den Haag, persoonskaart Houwink. Vgl. ook GA Leidschendam, Bevolkingsregisters en MI,
Correspondentie, brief Houwink aan P.J. Meertens z.j.

229. GA Leidschendam, Bevolkingsregisters.
230. Vgl. ook Mombarg 2000, 297 (noot 31).
231. Mombarg 2000, 297 (noten 31 en 32). Op laatstgenoemde plaats staat: "Houwink werd later lid van de

NSB en begunstigend lid van de Germaanse SS." Zie ook Ponne 1994, 107.
232. Zie hoofdstuk III, noot 60.
233. MI, Correspondentie, brief Houwink aan P.J. Meertens [1944]. Hierin deelde Houwink mee dat hij zich

in Emmen zou gaan vestigen. Zijn persoonskaart bij het GA in Assen geeft een vestiging aldaar in mei
1944 aan. Dit blijkt ook uit de correspondentie van het Provinciaal Museum in Assen met het Rijksbu-
reau in Leiden.

234. ROB, brief Gelinck aan de Rijkscommissie in Leiden van 16 mei 1944.
235. RAD, APM, brief Rijkscommissie aan het Provinciaal Museum in Assen van 30 mei 1944.
236. RAD, Archief GS, inv.nr. 202184, brief Houwink aan Bouma van 11 juni 1944.
237. CBG, persoonskaart R. Houwink Hzn. Vgl. ook GA Leiden, Overlijdensakte R. Houwink Hzn. W.J.

Ponne noemt abusievelijk - zonder vermelding van een datum - als plaats van overlijden Voorschoten.
Zie Ponne 1994, 103.

238. Voor biografische artikelen zie Werners 1956i, 12;  Kuipers 1978, 13-14; Kuipers 1987a, 3-17; Stout
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Johanna Hindrika Beins werd op 6 april 1879 in Borger geboren als dochter van Jan Frederik Adolf Beins en
Yda Weijer.239 Beweerd wordt dat de familie Beins afstamt van een hugenoot die in de zestiende of zeventiende
eeuw uit Frankrijk gevlucht was. De vader van Johanna Beins was boer en tevens molenaar; haar moeder was
vroedvrouw. Na Johanna werden er nog een zoon en een dochter geboren; het gezin woonde in de (inmiddels
afgebroken) 'Beinsmeulen' te Borger. Het Burgemeester Beinsdorp ten zuiden van Ter Apel, een van de grotere
sociale-woningbouwprojecten sinds 1901, is genoemd naar Johanna's broer Frederik Adolf, die ruim vijfentwin-
tig jaar burgemeester van de gemeente Vlagtwedde is geweest.240

Na het doorlopen van de lagere school in Borger, bezocht Johanna Beins de normaalschool in Assen, later in
Stadskanaal. Hier behaalde ze haar akte van bekwaamheid als onderwijzeres. Ze werkte achtereenvolgens bij het
lager onderwijs in Meeden  (bij Veendam) en in Valthe (gemeente Odoorn); op 1 juni 1903 keerde ze terug naar
Borger.
Op 1 juli 1905 trouwde ze in Borger met Jan Bergmans (geboren 8 oktober 1881 in het Friese Oudwoude). Nog
geen twee maanden later -  op 30 augustus 1905 - beviel ze van een zoon, die echter op 7 oktober van dat jaar
overleed. Pas op haar tweeënveertigste zou ze nog een dochter, Yda, krijgen.241

Jan Bergmans was ook werkzaam in het onderwijs. Van 1902 tot  1906 werkte hij aan de school te Buinen en
daarna was hij tot 1939 onderwijzer te Drouwen. Hij ging om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen en
op 11 januari 1940 vertrok het echtpaar naar Bussum, waar Johanna's zuster Sjoukje woonde. Reeds de volgende
maand overleed Jan Bergmans. Daarna bleef Johanna in Bussum wonen, maar ze kwam geregeld in Borger
logeren.242

Nadat ze getrouwd was nam Bergmans-Beins ontslag uit het onderwijs en ging ze met haar
echtgenoot in Drouwen wonen. Als huisvrouw zonder kinderen werd ze op veel gebieden van
het maatschappelijk leven actief. In 1919 werd ze voor de Vrijzinnig Democratische Bond in
de Provinciale Staten van Drenthe gekozen. Zij was het eerste vrouwelijke statenlid in
Drenthe.243 Overigens mochten vrouwen in dat jaar nog niet zelf stemmen: zij hadden alleen
het passief kiesrecht. Ze behield haar zetel tot april 1923 en keerde in 1927 weer terug in de
politiek. Aanvankelijk had ze een onverkiesbare plaats op de lijst gehad, maar doordat
iemand uit de fractie vertrok kwam zij in aanmerking. Haar inbreng in de vergaderingen was
echter zeer gering. Waar ze wel mee opviel was een verkiezingsrede die ze in het Drents
hield, een unicum in die dagen.244

Niet het statenwerk maar het brede spectrum van maatschappelijke functies nam de meeste
tijd van Bergmans-Beins in beslag. Tot eind jaren dertig was ze lid van de Voogdijraad.
Voorts was ze lid van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum in Assen,
hoofdbestuurslid van het Openluchtmuseum in Arnhem en bestuurslid van de vereniging
Moeder en Kind. Ook had ze zitting in een subcommissie voor volkskunde van de Koninklij-
ke Academie van Wetenschappen.
Desondanks is Bergmans-Beins toch het bekendst geworden - of gebleven - als schrijfster. Zij
schreef een veelzijdig oeuvre: essays, proza, drama en poëzie. In al deze kunstvormen gaf ze

1987a; Broomans in: Hoogendijk 1991, 29-30; Ootjers in: Bos/Foorthuis 1990, 21-24 en Ootjers 1992,
7-11.

239. GA Borger, Bevolkingsregisters.
240. In 1901 kwam de woningwet tot stand. Beinsdorp (gemeente Haarlemmermeer) is aanzienlijk ouder.

Nog in 1652 werd het Bensdorp genoemd (dus daarvoor ook). Het was een eiland in het Haarlem-
mermeer, dat behoorde tot het rechtsgebied van de heer van Leimuiden; in 1330 was dat een telg uit het
huis Teylingen. Zie 'Beinsdorp', informatiestencil van de gemeente Haarlemmermeer en Lunenburg
1987, 10-19.

241. Zij werd geboren op 5 december 1921 te Borger.
242. Als schrijfster heeft zij zich in Bussum niet meer geprofileerd. Vgl. ook Van der Heide 1984, passim.
243. Stout 1987c.
244. Zie hiervoor PDAC 23.4.1948.
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steeds weer blijk van haar voorliefde voor de Drentse volkskunde. Hiermee was ze al vroeg in
aanraking gekomen: de dienstmeid op de molen van haar vader en haar vader zelf vertelden
haar tijdens de lange winteravonden volksverhalen.
In 1908 ging ze ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de ANWB, waarvan haar man
consul was, de opvoering van een oud-Drentse boerenbruiloft voorbereiden. De bedoeling
was namelijk dat elke provincie op het feest met iets eigens voor de dag zou komen. Door
onderzoek naar verhalen van ouderen en met behulp van oude prenten, reconstrueerde zij het
verloop van een dergelijk 'wasschup'.
Zo werd in dat jaar, in Haarlem, de eerste opvoering gegeven van de boerenbruiloft, waarvoor
Bergmans-Beins een grote groep spelers had weten te vinden. Zoals reeds opgemerkt,
fungeerde meester Crone - die beschouwd kan worden als de auctor intellectualis van de
opvoering - hierbij als neuger. Daarna ging Bergmans-Beins het spel, vooral qua costuums en
teksten, verder perfectioneren.245

Voor het Vaderlandsch Historisch Volksfeest in Arnhem in 1919 werd ze door J.T. Linthorst
Homan - CdK in Drenthe - gevraagd, met haar groep de provincie te vertegenwoordigen. Dit
feest, dat gehouden werd op het terrein van het Openluchtmuseum te Arnhem, werd georgani-
seerd door D.J. van der Ven. Het stond, zo kort na de Eerste Wereldoorlog waaraan Neder-
land was ontsnapt, in het teken van de nationale eenheid en het benadrukken van de eigen
regionale identiteit als deel van een groter geheel. De Drentse wasschupvierders liepen mee in
een optocht waarin Drenthe verder vertegenwoordigd werd door een groep die een ouderwets
spinmaal uitbeeldde, een herder en een Hoogeveense kerktrommelaar.246 Ook dit defilé
maakte indruk. Van der Ven was lovend over de costuums van de spelers, die door Berg-
mans-Beins uit menig 'kistentuug' waren gehaald:

"En nu mocht het opvallen, dat die kleedij niet zoo smaakvol was als de Groningsche en Friesche, niet
zoo kleurig als de Zeeuwsche, toch is niet te loochenen, dat al die mannen en vrouwen van het Drenth-
sche hoogplateau hun costuums droegen op een wijze, welke iedere gedachte aan een maskerade-
vertooning deed vervliegen. (...) Mogen de Drenthenaren op het Arnhemsche feest de overtuiging ge-
kregen hebben, dat zij naast andere gewestgenooten, zich onderscheiden in zeden, gewoonten, verma-
ken en kleedij! Moge het inzicht van den eigen gewestelijken rijkdom tot aansporing gelden om onder
de nieuwe en gelukkige omstandigheden, die voor Drenthe aangebroken zijn, deze noodzakelijk te ver-
liezen rijkdommen van den goeden ouden tijd opnieuw in gewijzigden vorm te scheppen in den moder-
neren geest van de komende jaren."247

Het gevolg hiervan was weer dat op de landbouwfeesten in Assen van 23 tot en met 25
augustus 1921 het wasschup werd opgevoerd door niet minder dan 65 personen. Belangrijke
optredens volgden, zoals in 1927 voor een delegatie van het Internationale Antropologencon-
gres, die een excursie naar onder meer Gieten maakte.248 In 1928 leidde ze een opvoering op
de Drentsche Opbouw Tentoonstelling (DOTA) in Amsterdam, die van 30 maart tot en met
15 april in het Paleis voor Volksvlijt gehouden werd.249 Kort daarvoor had ze gecorrespon-
deerd met H.A. Poelman, de rijksarchivaris in Groningen, die geschreven had dat het geheel

245. S.J.A. Beins 1958, 8-9. Vgl. ook Nijkeuter 1993b, 43-44.
246. Van der Ven 1920, 23-238, 240-246.
247. Van der Ven 1920, 242. In een uitvoerig schrijven van 10 oktober 1919 bedankte Van der Ven haar

voor haar aandeel. (Persoonlijk Archief Bergmans-Beins).
248. Zie hiervoor Programme détaillé [1927].
249. Voor de organisatie hiervan zie RAD, Archief Comite Tentoonstelling Amsterdam, inv.nr. 1.
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wel beschaafd zou moeten zijn. Haar reactie onderstreepte de reputatie die ze had als
'sniggeltien' (een snotaap, brutaal iemand)250:

"Zoolang het wasschup onder mijn leiding was zijn er geen andere liedjes dan de door mij geleerde
gezongen behalve: 'Wij zijn allemaal bruilofts gasten' en dat hoort er bij. Ik heb daar ook nog naar ge-
vraagd. Wat er later is gezongen toen enkele heeren in een auto, met name bekend, de leiding namen en
op verversingen tracteerden in Gasselte en na terugkomst in Borger, heeft met het 'wasschup' niets te
maken. Ik wijs die aanmerking dan ook nadrukkelijk af."251

Steen des aanstoots is ongetwijfeld de opvoering in Gieten geweest in het jaar daarvoor. Of
liever: de nasleep ervan, toen de artiesten hun thuisreis veraangenaamden door aan te 'leggen'
in Gasselte en een 'nazitje' te houden in Borger. Vervolgens werd het boerenfestijn nog
nagespeeld op het congres van de ANWB in Zuidlaren in 1930 en in 1938 te Amsterdam
tijdens het huldeblijk aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar veertigjarig
regeringsjubileum. Het laatste wasschup onder haar leiding was in 1947 te zien, toen de KRO
haar voor een provinciedag in Emmen had gevraagd een boerenbruiloft te organiseren. Na
haar overlijden in 1948 raakte het schouwspel enigszins in het slop. Pas in 1956 zou onder
leiding van G.J. Bieze (1903-1985), die deel had uitgemaakt van de vaste spelersgroep van
Bergmans-Beins, de draad weer worden opgepakt.
Door haar onderzoek naar het wasschup raakte ze steeds meer thuis in de oude volksgebrui-
ken in Drenthe.252 Hierover ging ze in de vorm van gedichten, verhalen en essays publiceren
in het maandblad Drente, de NDVA, de PDAC, Eigen Volk, De Kampioen en De Wande-
laar.253

Bekend werd haar gedicht Drenthe, laand waor 't aolde leven, dat door Jan Corduwener op
muziek werd gezet.254 Het is romantisch van toonzetting, vol natuurlyriek en tevens een ode
aan de informele leefwijze van de Drent. Hetgeen in de slotstrofe als volgt wordt verwoord:

Waor de bargies en stienhopen
Op de heide, groot en wied,
Spreekt op roege, stille wieze,
Van het volk oet vrogger tied;
Waor het leven slicht en eerliek,
Vrij van stieve, strakke baand,
Veur 'n Drent is 't miest begeerliek
In zien eigen vrije laand.

Erkenning kreeg ook haar gedicht 't Diepien, bestaande uit drie kwatrijnen.255 Twee ervan
zijn romantisch getint in hun exposé van een beekje en het natuurschoon er omheen. De

250. Vgl. Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 253.
251. RAD, Archief Comite Tentoonstelling Amsterdam, inv.nr. 1, brief Bergmans-Beins aan H.A. Poelman

van 8 maart 1928.
252. Bijvoorbeeld haar artikel 'Het "wasschup" ' in: NDVA (1928), 71-75. Ook gepubliceerd in: De

Kampioen 47 (1930), 769-770 en in: Poortman 1940, 52-56.
253. Vgl. Meertens/Wander 1985, 168 en Poortman 1943b, 147.
254. Jan Naarding 1949c, 6-7. Het gedicht werd ook gepubliceerd in: Poortman 1940, 11-12. Na haar

overlijden opende het maartnummer van het maandblad Drenthe - als een eerbetoon - met dit gedicht.
Zie Drenthe 19 (1948) maart 33-34. In 1996 werd het opgenomen in de bloemlezing Poëzie van Hune-
bedden. Een cultuurtoeristische benadering, 55.

255. Voor een bespreking zie Wilms 1952a, 145-147.
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laatste strofe bevat een motief uit een volksverhaal. De witte wieven, die het goud aan de kant
van het water bewaken, worden nu ten tonele gevoerd:

En diep in het water, hiel diep op het zaand,
Daor glinstert het gold, dat er lig an de kaant.
Dat deur witte wieven bewaakt wordt en dekt,
Dat mennegien vaak nao de kolken hen trekt.

Voorts leverde ze dialectbijdragen aan het tijdschrift Ons Maandbericht. Hierin had ze in
1933 een vaste rubriek, getiteld Brief van Hannao van Oostermoer an heur nicht Lammechien
in 't Zudenveld.256 Naast dit alles droeg ze - zeker tot en met april 1940 - voor de VARA-
microfoon regelmatig zelfgeschreven dialectteksten voor.257 Mede hierdoor werd ze ook
buiten Drenthe bij een breed publiek bekend.

Hoewel een veelzijdig schrijfster, was Bergmans-Beins niet in alle genres even productief. Ze
schreef slechts één roman, getiteld Het bloed kruipt waar 't niet gaan kan. Een vertelling uit
het Drentsche boerenleven. Deze werd bij Kluwer in Deventer zonder jaartal uitgegeven;258

inmiddels is bekend dat 1933 het jaar van verschijning is.259

Het verhaal had van 19 april 1932 tot en met 17 januari 1933 als feuilleton in de krant
Salland gestaan. Ze schreef het in het Nederlands, de dialogen zijn Drentstalig (wellicht
Borgerder dialect).

In een klein dorp bij het Hunzedal260 wonen de families Luten en Frieling in harmonie naast elkaar. Boer Harm
Luten is een van de rijksten in het dorp; hij is getrouwd met Fennechien. Ze hebben een zoon Wiecher. Er zijn
meer kinderen geweest, maar Wiecher is de enige die in leven is gebleven. Buurman Rieks Frieling is een
keuterboer; hij en zijn vrouw Annechien hebben een dochter, Roelfien. Zij en Wiecher zijn als buurkinderen
samen opgegroeid en daardoor erg aan elkaar gehecht. Hun vriendschap wordt liefde en zij besluiten te trouwen.
Harm Luten is daar fel op tegen: Roelfien is immers de dochter van een keuter. Dit leidt tot een breuk tussen
vader en zoon. Wiecher zet zijn zin door en trouwt met Roelfien. Het jonge paar trekt in bij de ouders van
Roelfien. Na verloop van tijd wil bijna iedereen de oude banden weer in ere herstellen. Wiecher en Roelfien
krijgen een zoon, die ze Harm noemen. Grootvader Luten laat zich echter niet vermurwen door de geboorte van
zijn naamgenoot. Als Wiecher het ouderlijk huis bezoekt, kort na de geboorte van zijn zoon, wordt hij min of
meer weggejaagd door zijn vader. Twee jaar later overlijdt Wiecher na een ernstige ziekte. Hij is heengegaan
zonder dat zijn vader zich met hem verzoend heeft. Wat de volwassenen niet gelukt is, krijgt de kleine Harm wel
voor elkaar. Zijn grootvader laat eindelijk - vertederd door het ventje - zijn hart weer spreken. De toenadering
begint met een bezoek van Harm en Fennechien aan hun schoondochter. Daarmee wordt de vrede in de familie
hersteld: het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

De schrijfster eindigt haar boek met de spreuk "Naar waarheid gegeven, Met liefde beschre-
ven". Dat laatste is na lezing van de 234 pagina's wel duidelijk. Het eerste betekent waar-
schijnlijk niet méér dan dat standsverschil in het algemeen vaak fnuikend werkt bij ontlui-
kende liefde, wat ook toentertijd allang geen verrassende conclusie meer mocht heten.261

256. Een aflevering van 1 februari 1933, de één na laatste, wordt in haar persoonlijk archief bewaard.
257. Enkele voordrachten worden bewaard in haar persoonlijk archief.
258. Een fragment uit de roman is opgenomen in: Poortman 1954a, 113-117.
259. Brinkman, 81.
260. Zie voor een analyse van de roman: Van Til z.j., 40-48 en Ootjers 1990, 59-72.
261. Ootjers 1990, 59-72.

Het gaat te ver, uit het thema van de roman - het trouwen buiten de eigen stand, c.q. het verzet
daartegen - af te leiden, dat Bergmans-Beins wellicht een sleutelroman geschreven heeft. Ootjers ver-
meldt in bovengenoemd artikel een suggestie van Yda Bergmans in die richting.
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De recensies waren overwegend positief.262 A.J. Scholte besprak de roman in de NRC. Het
was haar opgevallen dat de schrijfster veel studie van de folklore van Drenthe had gemaakt.
Vooral lezers die deze streek kenden zouden naar haar mening het boek daarom waarderen.
Ze eindigde met: "We hopen nog meer van mevrouw Bergmans-Beins te hooren, verhalen
even eenvoudig, trouwhartig en gevoelig als dit."263 In het archief van de schrijver Hendrik
van Dijk bevindt zich zijn bespreking van de roman. Van Dijk, die het boek in de MC
besprak, merkte op:

"Een bijzonder mooi boek. Eenvoudig en waar, boeiend van het begin tot het eind en ontroerend
schoon! De schrijfster kent het boerenleven van nabij, moet het van nabij kennen om het zóó waar en
juist in al zijn dagelijkschen eenvoud te kunnen beschrijven."264

J. Rasch recenseerde voor het tijdschrift Eigen Volk en vergeleek het boek met Jennechien
van Aar van de Werfhorst. Laatstgenoemd werk vond hij forser en realistischer dan dat van
Bergmans-Beins. Maar ook haar roman had kwaliteiten:

"(...) de beschrijving der omgeving, de dialogen in het Drentsch, het is alles goed weergegeven. Ook
oude gebruiken en gewoonten zijn er in verwerkt en maken het boek te aantrekkelijker voor den folklo-
rist."265

Gezien dit oordeel is het niet verwonderlijk dat het Nederlandsch Tijdschrift voor volkskunde
de roman recenseerde en opmerkte:

"Mevrouw J.H. Bergmans-Beins is een geboren vertelster. Bladzijde na bladzijde leeft men haar
verhaal mee. (...) Wij leeren er den Drentschen boer kunnen [sic] in zijn geloof en bijgeloof."266

Na het overlijden van de schrijfster in 1948 noemde R.D. Mulder in een herdenkingsartikel de
roman "een juweeltje van Drentse kunst".267

Acht jaar later sloeg Harm Werners in het maandblad Drenthe een kritischer toon aan:

"Haar roman is origineel in de uitwerking van het gegeven en in het goed gevonden slot. (...) Hoewel
het werk stilistisch lang niet volmaakt is, heeft het door haar [sic] psychologisch en occult vermogen
een diepgang, die het werk van haar dorpsgenoot Tiesing mist."268

262. Uitgeverij Kluwer is helaas niet meer in het bezit van archivalia betreffende Bergmans-Beins. Ook
recensies van haar boek zijn bij Kluwer niet bewaard gebleven. Om een antwoord te krijgen op de
vraag hoe Het bloed kruipt waar 't niet gaan kan door de jaren heen beoordeeld en gewaardeerd is,
werd gebruik gemaakt van recensies en beschouwingen in de bekende periodieken.
Vgl. voor de receptie van de roman ook Ootjers 1992, 72-77.

263. Aanwezig in het persoonlijk archief van Bergmans-Beins. Een datum van het krantenartikel viel helaas
niet meer te achterhalen.

264. MC 15.9.1933.
265. J.R.' 'Boekenschouw' in: EV 5 (1933), 115.
266. Nederlandsch Tijdschrift voor volkskunde 38 (1933), 90.
267. Drenthe 19 (1948) februari 18. In de jaren vijftig werd de roman nog steeds besproken. Jan Poortman

schreef: "De wijze, waarop zij de Drentse familieverhoudingen beschrijft is zeer knap. Zij kent de ui-
terlijk zo onaandoenlijke Drent dóór en dóór (...). Vóór Bartje en Dorre grond heeft zij een werk ge-
geven met dialogen in feilloos Oost-Drents dialect, dat veel te weinig bekend is (...)." Zie Poortman
1951, 269. In zijn Drents geestesleven (1954a, 113-117) nam Poortman een fragment uit de roman op.
Hij merkte daarbij nog op: "Aan dit boek ontleenden later andere schrijvers gedachten en ideeën, juist
omdat het zijn tijd vooruit was."
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Ook bij Entjes valt, in zijn overzichtsartikel 'Streektaalliteratuur in Oost-Nederland' (1964),
een kritisch geluid te beluisteren:

"Van grote begaafdheid getuigt het werk uit die jaren van J.H. Bergmans-Beins, 1879-1948. Maar het is
weer opvallend, dat haar beste werk Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan, een vertelling uit het
Drentsche boerenleven [sic], 1933, in het Nederlands geschreven is, weliswaar met goed Drentse dialo-
gen. Het lijkt er ook bij deze talentvolle schrijfster weer op, dat zij de volkstaal nog altijd niet geschikt
vindt voor groot literair werk."269

De roman werd in 1992 door de stichting Het Drentse Boek heruitgegeven. Ook toen werd
hij, hoewel men het overige werk van Bergmans-Beins matig vond, waarderend besproken.270

In 1933 verscheen eveneens haar bundel Drentsche Legenden. Verzameld en naverteld door
J.H. Bergmans-Beins (Van Gorcum & Comp. te Assen).271 Hein Kray leverde de illustraties.
Het bekende Drentse kamerlid Harm Smeenge schreef de inleiding bij de bundel en merkte
op:

"Van de kortere schetsen en verhalen zou men zich kunnen afvragen, zijn deze legenden wel zuiver
Drentsch, geven zij niet meer in het algemeen weer wat daar leeft in de ziel der eenvoudigen, van den
meer primitieven mensch?"

Over haar bedoelingen met de bundel heeft Bergmans-Beins zich in het voorwoord duidelijk
uitgesproken:

"Ik wil ze u niet verhalen, zoekend naar hun oorsprong - ik wil ze u geven zooals ik zelf ze hoorde,
zooals er nog weinig leven in het Oude landschap. Ik wil ze u geven, zooals ze tot mij kwamen, de
meeste verteld door mijn vader, 's avonds als wij bij elkaar zaten, als de wind om het oude molenhuis
streek, als hij in den schoorsteen leefde en wij veilig om de helderbrandende kachel zaten. Zoo wil ik ze
u geven als onze oude werkvrouw ze vertelde als wij bij haar zaten terwijl ze 'poetste' (...)".272

De bundel opent met haar Drentstalig gedicht Wilde jacht, dat in 1929 al in het maandblad
Drente had gestaan. In gepaard rijm - kenmerk van epiek - geeft de dichteres een vrije
bewerking van een volksverhaal. In het gedicht zijn ook motieven uit de Oudgermaanse
mythologie verwerkt.273 Over het demonische verschijnsel heeft J.R. Sinninghe opgemerkt:

268. Drenthe 27 (1956) oktober 12.
269. Entjes in: Heeroma/Naarding 1964, 121.

Gerrit Kuipers vond nog in 1978 dat de roman Bergmans-Beins' belangrijkste werk was en voegde
eraan toe: "Dit is een mooi verhaal uit het Drentse boerenleven met goed getypeerde figuren en het is
knap geschreven. (...) Dit werk heeft literair méér waarde dan de romans van haar tijd- en dorpsgenoot
Tiesing, al heeft zij niet die grote kennis van zaken, die Tiesing had van alles wat op het volksleven be-
trekking had. Zij neigt in haar werk naar de romantisch-folkloristische kant." (Kuipers 1978, 14). Dit
laatste mag overigens geen verbazing wekken, want Bergmans-Beins stond gezien haar afkomst en be-
roep verder van het boerenleven af dan Harm Tiesing.

270. Stout 1992 en Schokland 1992, 17.
271. Het archief van Van Gorcum bevat geen stukken meer over het door de firma uitgegeven werk van

Bergmans-Beins.
272. Drentsche Legenden, 5.
273. Drente 1 (1929) juni 6. Vgl. voor een interpretatie van het gedicht ook Prakke 1980, 26. Dit gedicht is

ook in diverse bloemlezingen opgenomen. Bijvoorbeeld in: Heyting/Reyntjes 1966, 2. In deze bloem-
lezing werd ook haar gedicht Het Diepien gepubliceerd (p. 1). Zie voor een bespreking hiervan (inmid-
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"De Wilde Jacht wordt gehoord in de maanden, dat de schemering vroeg invalt, in najaar en winter,
maar bovenal in het voorjaar. Dan klinkt hoog in de lucht de roep der trekvogels, die wel wat gelijkt op
het blaffen van een talrijke meute jonge honden en wie opkijkt ziet vaak wolken voorbijgaan als fladde-
rende mantels."274

Wilde jacht

Het spoekt op de heide; daor gun in het veld,
Daor heur ij de hond'n, die bleekt met geweld.
A'j lustert....a'j rondkiekt; dan weet ij het wal:
En troep wilde jaogers met horengeschal.
De peerde, die trappelt; zie guntert en snoeft.
De kerels, die jaogt, dat zie klettert en stoeft.
Zie soest deur de wolken, zie riedt in de sprong.
Daor hoog in de locht; al begriep ij 't niet jong.
Dat volk giet oet jaog'n met raozend geweld;
Daor is heur en tied van weerumkomm'n steld.
Zie moet zuk wal haost'n; want gaauw giet de tied.
As ze niet te sprong doet, dan haolt zie het niet. -
Het kraokt in de boom'n en wild boest de wind;
Roeg jaogt de wolk'n, die toestereg zint.
A'j goed loert, dan zie j'hum - maor lang niet elkien,
- Daor is haost gien staarfling, die Wodan kan zien. -

Verder bevat de bundel verhalen, zowel in de streektaal als in het Nederlands. Dat zijn Ellert
en Brammert, De lichtjes275, De Heksen, De veurloop, Het gezicht, De wisseldaalder, Baos
Jobeng en de Duvel, Witte Wieven, 't Spinwieffien, Heunspraok, De Papenlooze kerk, Starke
Haarm, Het verbond met den duivel, De zuinige bakker, De voorspelling, De belofte en Het
Mirakel te Diever.276 Interessant is, dat het bekende Ellert-en- Brammert-verhaal in maar
liefst drie variaties wordt naverteld.
A.J. Scholte besprak de bundel in het maandblad Drente en sloot zich aan bij de kritische
opmerking van Smeenge, door te schrijven:

"We zijn het met hem eens, dat deze verhalen goed en ongekunsteld weergeven, wat er leeft in de ziel
van den eenvoudigen, den meer primitieven mensch, maar dat neemt niet weg, dat we blijven hopen op
een verzameling echte drentsche legenden, verteld in echt drentsch dialect."277

De bundel werd in 1945 in een uitgebreide editie herdrukt; hij verscheen toen onder de meer
passende titel Drentsche Volksoverleveringen. Verzameld en naverteld door J.H. Bergmans-
Beins (Van Gorcum & Comp. te Assen).278 Jan Fabricius recenseerde de bundel in De Vrije
Pers. Naar zijn mening was de grote verdienste van de schrijfster, "dat zij geen stap buiten de

dels 't Diepien getiteld): Drenthe 23 (1952) oktober 145-147.
Het maandblad Drenthe plaatste het gedicht Wilde jacht ook bij het in memoriam voor haar. Zie
Drenthe 19 (1948) februari 19.

274. Sinninghe 1949, 93.
275. Ook gepubliceerd in: Fop. I. Brouwer 1949, 25-26.
276. Voor Het mirakel te Diever zie ook Ootjers 1991a, 178-182.
277. Drente 5 (1933) oktober 8. Voor een recensie zie ook Rasch 1933, 286.
278. De herdruk werd uitgebreid met de bijdragen Hoe 't Roobrugge's kinner gung, Er is veel tusschen

hemel en aarde dat wij niet verklaren kunnen en "Aold nijs".
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oer-Drentse eenvoud heeft gedaan. Zó is het haar verteld, en zó geeft zij het weer. Hulde ook
voor Hein Kray voor zijn even luchtige als rake pen-krabbels."279 Jan Naarding besloot zijn
korte bespreking in het maandblad Drenthe met: "Werkjes als deze hebben een ongekende
waarde en verliezen hun bekoring nimmer."280

Bergmans-Beins schreef ook enkele toneelstukken, zoals Moed'r wikt, en t'wicht beschikt.
Vroolijk spel oet 't Drens boer'nleev'n. Dit is een blijspel in vier bedrijven voor drie mannen
en vier vrouwen.281

Hierin wil de weduwe Gerken Hillechien haar dochter Wilmtien aan haar neef, de oude vrijgezel Haarm
Götmak'r, koppelen. Wilmtien wordt door haar moeder klein gehouden, maar op advies van haar tante Jaantien
wordt ze samen met haar vriendin Grietien een poosje naar de stad gestuurd. Als stadse dames die 'hooghaar-
lemmerdijks' praten, keren de meisjes terug. Wilmtien wil nu geen boer meer als huwelijkspartner hebben. Nadat
ze een tijdje bij haar tante doorgebracht heeft, wordt ze weer 'normaal'. De wens van haar moeder wordt nu ook
ingewilligd: ze zal met een boer trouwen, zij het niet met de oude sok Haarm, maar met Jans Lesschen, een jonge
boerenzoon.

Over de opvoeringen van haar dramatisch werk is weinig bekend. Wel weten we dat Moed'r
wikt door een spelersgroep van de Vereniging 'Drenthe' in Utrecht voor de eigen leden is
opgevoerd.282 Het stuk werd ook door de rederijkerskamer Ees in Borger op een Nutsavond
opgevoerd. Voorafgaand hield Bergmans-Beins een causerie over Drentse folklore.283

In het spel Zorg'n en bliedschup, waarvan de titel ook wel geschreven wordt als Zörg'n en
Bliedschup284, wordt de oude boer Loeks Kamping voor een faillissement behoed door zijn
broer Albert. Deze heeft in Amerika zijn boerderij verkocht en komt definitief naar Neder-
land. Daardoor kan Loeks Kamping met zijn gezin op "d'plaos" blijven wonen.285 Verder
schreef ze nog Broedsvesiet bij Ebben Marchien286, Hoe 't Consultatiebureau tot bloei
kwam287, Trienmeui288, Boervergadering, Gien loozer goed as mensken en Oprichting van de
Afdeling van de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen te Zanddiek.289 Haar
toneelwerk verscheen niet in druk en bevindt zich grotendeels in haar persoonlijk archief.290

279. DVP 14.12.1945.
280. Drente 17 (1946) oktober 19.
281. Voor een typoscript van het spel zie RAD, PDR, inv.nr. 12a.
282. Drente 11 (1939) juli 7.
283. Gebaseerd op een programma in het archief van de rederijkerskamer Borger van zaterdag 17 november.

Een jaartal wordt helaas niet vermeld. In de jaren 1923, 1928, 1934 en 1945 viel 17 november op za-
terdag. Daarvan is 1934 het meest waarschijnlijk.
In het programma worden de namen van een tweetal personages anders vermeld: Gerken wordt als
Gerben en Götmak'r wordt als Görtmaker geschreven.

284. Vgl. de lijst 'Toneelstukken in de Drentse volkstaal' in: RAD, PDR, inv.nr. 11.
285. Het manuscript hiervan werd gevonden in haar persoonlijk archief. Een typoscript, dat gestencild werd

bij K.H. Hartman te Ees-Borger, wordt bewaard in het DLD.
286. Een niet-gedateerd manuscript wordt bewaard in haar persoonlijk archief.
287. Ibidem.
288. Ibidem.
289. Ibidem. Vgl. voor alle genoemde toneelstukken ook de lijst 'Toneelstukken in de Drentse volkstaal' in:

Drenthe 20 (1949) januari 5-8.
290. Een deel van het archief wordt bewaard door drs. R. Ootjers te Borger. De dochter van de schrijfster

bewaart een ander deel. Dit is door haar ter inzage gegeven tijdens een interview op 11 juli 1989 te
Tiendeveen.
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Voor de Regionale Omroep Noord vervaardigde zij kort voor haar overlijden een dialecthoor-
spel, maar of dit is uitgezonden is niet bekend.291

Ook in het literaire randgebeuren speelde ze een rol. In 1943 werkte ze mee aan de Podagris-
tenherdenking en in 1945 was ze aanwezig bij de herdenking van 1000 jaar Drenthe.
Organisator van deze evenementen was de studiekring D.H. van der Scheer, die zich na de
oorlog geleidelijk omvormde tot Het Drents Genootschap. Hiervan werd ze lid en als zodanig
heeft ze kort voor haar dood nog meegeholpen bij het uitschrijven van een prijsvraag voor een
Drents volkslied. Ze overleed op 23 januari 1948 in Bussum en werd op 28 januari in Borger
begraven.292

Het Drents Genootschap hield op 17 april 1948 een herdenkingsbijeenkomst in De Herten-
kamp in Assen. Jan Naarding hield een herdenkingsrede.293 Hierin wees hij nog eens met
nadruk op de betekenis van de schrijfster voor de Drentse volkskunde en literatuur. Naarding
ging zelfs zo ver, te stellen dat men haar met Tiesing en de schilder Reinhart Dozy de Drie
Podagristen van de twintigste eeuw zou kunnen noemen.294 In een herdenkingsartikel in de
PDAC uitte Naarding zich in woorden van gelijke strekking:

"Mevrouw Bergmans-Beins overleden. Een slag voor Drente, een grote slag. Want met haar is
heengegaan een der beste kenners van het oud-Drentse volksleven in al zijn rijkdom en kleur. (...) Me-
vrouw Bergmans-Beins zal genoemd blijven onder de grootste en beste kinderen van Drente. Haar stem
zwijgt, haar werk blijft spreken."295

De herdenking van Bergmans-Beins, de rede van Naarding en het door hem geschreven in
memoriam zijn illustratief voor de ietwat overdreven wijze waarop Het Drents Genootschap
min of meer 'Drentse' kunstenaars in de schijnwerpers zette. En dan was deze herdenking nog
sober in vergelijking met de 'vieringen' van levenden of de herdenkingen van reeds lang
overleden schrijvers.

H. VAN DIJK (1879-1956)296

291. R.D.M[ulder]. 1948a, 18.
292. Voor herdenkingsartikelen zie P.J.M[eertens]. 1948b, 22 en R.D.M[ulder]. 1948a, 17-19. Voor

informatie over haar graf zie Van den Broek/Groen 1985, 46.
293. RAD, HDG, inv.nr. 5. Ook de presentielijst van de herdenking bevindt zich in dit archief. Vgl. ook

PDAC 23.4.1948.
S.J.A. Beins, de zuster van de schrijfster, schreef in een bedankbrief aan HDG (RAD, HDG, inv.nr.5):
"In 'Het bloed kruipt waar het [sic] niet gaan kan' schrijft mijn zuster 'Op het kerkhof wordt niet gespro-
ken, dat is geen gebruik in 't oude landschap, maar de gevoelens van liefde en vriendschap zijn er niet
minder om.' Dat mochten wij 17 April in Assen ondervinden op de herdenkingsmiddag."

294. PDAC 19.4.1948.
295. 'Mevrouw J.H. Bergmans-Beins ┼' in: PDAC 27.1.1948.
296. Hendrik van Dijk is een goeddeels vergeten auteur. Naar zijn leven en werk is pas in de laatste jaren

meer onderzoek verricht. Voor enige biografische schetsen zie Werners 1956g, 10; Kuipers 1978, 47-
50 en Nijkeuter 1994a, 125-138 en Nijkeuter/Ootjers 1996, 5-13.
Boerma en Broersma volstaan in Drèentse schrieverij (Zuidwolde 1993, 178) met het vermelden van de
naam Van Dijk en delen hem daarbij in één adem in bij de "Aoldere schrievers as Tiesing, Jonker (...)
en Poortman." Zoals opgemerkt bij Tiesing, vinden zij dat Van Dijk - evenals de andere drie - niet uit
eigen ervaring putte bij het schrijven. Voor een voorlopige bibliografie wordt verwezen naar Nijkeuter
1994a, 137-138.
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Hendrik van Dijk werd op 10 december 1879 geboren te Ruinerwold als zoon van Goossen van Dijk en Jantje
Luten.297 Hij werd opgeleid aan de normaalschool te Meppel, waar hij in 1898 zijn onderwijzersakte behaalde.298

In hetzelfde jaar werd hij onderwijzer in Zuidwolde; van 1904 tot 1907 was hij onderwijzer aan de openbare
school te Linde (gemeente Zuidwolde), waarvan Lucas Jonkers grootvader ooit hoofd was.299 In Zuidwolde
raakte hij betrokken bij de oprichting van de rederijkerskamer Concordia, waarvan hij van januari 1902 tot juli
1905 secretaris was.300 Vanaf 2 februari 1907 werkte hij als onderwijzer in Hoogeveen. Daar bleef hij
tweeëneenhalf jaar; op 10 augustus 1909 namelijk werd hij door de gemeente Steenwijk benoemd tot plaatsver-
vangend hoofd van een nog te bouwen school aan de Stationsstraat, school A. Op 15 oktober 1909 vestigde hij
zich metterwoon in Steenwijk.301

Op 27 augustus 1912 vertrok hij naar IJmuiden, waar hij onderwijzer werd aan een zogeheten opleidingsschool.
Dergelijke - lagere - scholen pretendeerden dat zij opleidden voor het voortgezet onderwijs (vooral HBS) en
trachtten zich te onderscheiden van de 'gewone' lagere scholen, die veelal bezocht werden door kinderen voor
wie het daar gebodene eindonderwijs zou moeten blijven. Op 28 september van datzelfde jaar trad hij in Delfzijl
in het huwelijk met Maria Zwart. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: twee jongens en twee
meisjes.302 In IJmuiden had Van Dijk het als onderwijzer moeilijk; ten gevolge hiervan werd hij op 31 juli 1930
wegens hartklachten afgekeurd. Inmiddels had hij ook de akten Frans en Engels behaald, waardoor hij in staat
was door privaatlessen zijn inkomen aan te vullen. Daarnaast had hij enige bijverdiensten uit de journalistiek.303

Door oorlogsomstandigheden gedwongen (vermoedelijk ontruiming van de woning voor de bouw van de
Atlantikwall), vertrok het gezin Van Dijk op 13 januari 1943 naar Meppel.304 Hier bleef Hendrik van Dijk
wonen tot aan zijn dood op 16 maart 1956.

In IJmuiden begon Van Dijk, uit een gevoel van heimwee, over Drenthe te schrijven. Een
verschijnsel overigens dat bij meer Drenten buiten de provincie valt waar te nemen. Hij werd
hiertoe aangemoedigd doordat hij in 1925 een schrijfwedstrijd van het IJmuidens Adverten-
tieblad gewonnen had.305

Reeds in 1928 voltooide Van Dijk een serie Schetsen uit 't Drentsche Volksleven, geschreven
in Zuid-Drents dialect. Hij verzocht prof. dr. T.L.J.A.M. Baader, hierover een oordeel te
geven. Baader was hoogleraar Germaanse en Keltische taal- en letterkunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Tevens was hij directeur van het Instituut voor Dialectonderzoek
aldaar. Baader was van mening, dat het geheel aan literaire waarde zou winnen wanneer de
handeling uit de personen zelf zou voortkomen. Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk dat de
psychologische achtergronden, de beweegredenen van de personages, meer aandacht moesten
krijgen.306

297. GA Ruinerwold, Bevolkingsregisters.
298. Zie Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Meppeler Onderwijzers Opleiding.

Meppel [1946]. Dit is geredigeerd door - onder anderen - Jan Poortman en Van Dijk. Laatstgenoemde
hield op zaterdag 21 december 1946, de dag van de reünie, een lezing waarin hij een overzicht van ge-
denkwaardige feiten uit de geschiedenis van de school over de periode 1845-1915 gaf. (Zie Gedenk-
boek)

299. Vgl. Huizing 1975, 98 en 163.
300. Archief rederijkerskamer Concordia. Aldus het notulenboek, dat in het bezit is van de heer J. Kuiper te

Zuidwolde.
301. GA Steenwijk, Bevolkingsregisters.
302.  GA Velsen, Bevolkingsregisters.
303. Archief J. van Dijk te Weesp, brief Van Dijk aan zijn neef Albert Eisen van 31 juli 1930.
304. GA Velsen, Bevolkingsregisters.
305. Zie: IJmuidens Advertentieblad. Gratis weekblad voor IJmuiden en IJmuiden-Oost 8.11.1935.
306. Persoonlijk archief H. van Dijk, brief Baader aan Van Dijk van 2 juli 1928. Daarin gaat het over 15

stukjes. Over de onderwerpen is niets bekend; wel noemt Baader de personages Roewlef en Annechien,
die in één schets voorkomen. Deze personages gebruikte Van Dijk ook (weer) in een latere publicatie,
getiteld Het gezin van Roelof en Annechien (1951, De Torenlaan te Assen).
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Van Dijk was met Baader in contact gekomen nadat deze correspondenten had aangezocht
voor het samenstellen van een Zuid-Nedersaksisch woordenboek. Van Dijk was hiertoe
bereid en leverde voornamelijk dialectstukjes uit de MC: niet door hem geschreven, wel door
hem uitgeknipt en becommentarieerd.307

Van 9 mei 1930 tot en met 27 maart 1931 verscheen in de MC, als feuilleton in 47 wekelijkse
afleveringen, zijn Drentstalig verhaal Dialectschetsen uit het Drentsche Dorpsleven.308 Dit
feuilleton werd van 22 februari tot en met 27 augustus 1935 ook in de Overijsselse krant
Salland afgedrukt als Luuks Hilbers jonges (Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven).309

Kort nadat het feuilleton van start was gegaan in de MC, raakte Van Dijk verwikkeld in de
perikelen rond zijn afkeuring voor het onderwijs. Hierdoor werd hij genoodzaakt uit te zien
naar andere inkomsten, wat ook directe gevolgen had voor de lengte van het feuilleton:

"Dan zal er met wat werk op journalistiek gebied nog wel wat te verdienen zijn. Ik was tenminste al van
plan een slot te maken aan het dialectartikel in de Meppeler C, nu zal ik dat nog wel voortzetten en 't zal
nog wel een poos duren, voordat Freins Hillechien of Fömmechien krijgt of geen van beide [sic]. (Je
moet daarover maar geen inlichtingen geven, want dat zou de belangstelling doen verflauwen)",

schreef hij aan zijn oomzegger Albert Eisen.310

Ruim een maand eerder - op 20 juni - had onder aflevering 7 al gestaan dat het de laatste was.
Dat was een fout van de zetter geweest, zoals de redactie een week later verklaarde. Maar
misschien had Van Dijk toen al besloten te stoppen met zijn schetsen en had hij zich laten
overhalen, ermee door te gaan.311

De dialectschetsen werden in 1935 door uitgeverij Kluwer in Deventer op veler verzoek in
boekvorm uitgegeven als Luuks Hilbers jonges (Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsle-
ven).312 Ook daarna bleef het verhaal in feuilletonvorm populair. Het Drentsch Landbouw-
blad nam het van 29 januari 1946 tot en met 24 januari 1948 als vervolgverhaal op. De
redactie schreef erbij: "Wij willen op deze wijze het boekje Luuks Hilberts [sic] Jonges' dat
waard is door elken Drenth te worden gelezen, onder de oogen van onze lezers te [sic]
brengen."313

Verwarrend is, dat Van Dijk vanaf 29 januari tot en met 29 juli 1932 in de MC opnieuw een
feuilleton liet verschijnen onder dezelfde titel: Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven.
Het gaat hier echter wel degelijk om een ander verhaal, dat later dan ook als Op Strooienberg,
ja, op Strooienberg een plaats in de bundel Op Strooienberg zou krijgen. 

307. KDC, Archief T.L.J.A.M. Baader, inv.nrs. 425 en 426.
308. In eerdere publicaties van schrijver dezes wordt abusievelijk vermeld, dat dit feuilleton onder het

pseudoniem H. van 't Wold verschenen is. Nader onderzoek leert dat dit niet het geval is. De eerdere in-
formatie was ontleend aan Meertens/Wander 1958, 177, waarin ook de jaren van verschijning niet cor-
rect zijn. P.J. Meertens baseerde zich op een schriftelijke opgave van Van Dijk (MI, correspondentie
met Van Dijk), maar vergiste zich bij het weergeven van de feiten.

309. MI, map C1. 
310. Archief J. van Dijk te Weesp, brief Van Dijk aan Albert Eisen van 31 juli 1930.
311. MC 27.6.1930.
312. De roman zelf draagt geen jaartal; het jaar 1935 is ontleend aan Meertens/Wander 1958, 177.

Een fragment werd opgenomen in: Poortman 1954a, 125-128.
313. Drentsch Landbouwblad 29.1.1946.
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Vrijwel onbekend is, dat Van Dijk onder eigen naam nog een feuilleton schreef. Dat is Um
der wille van het smeer likt de katte den kandeleer; het verscheen in 1937 in Salland en in de
MC.314

In 1931 schreef Van Dijk voor de zaterdagnummers van de MC ook nog een reeks artikelen,
genaamd Van 50 jaar en thans.315 Aan dezelfde krant leverde hij tal van bijdragen. Soms
waren ze niet ondertekend; in de andere gevallen noemde de auteur zich H. van 't Wold,
H.W., Hadee, Van D. en v.d.H.. Vele teksten bevinden zich in zijn persoonlijk archief.316 Een
systematisch onderzoek naar zijn bijdragen voor de krant zal ongetwijfeld nog een aantal
'verborgen schatten' aan het licht brengen.
Sommige dialectschetsen en gedichten droeg hij ook voor. Zo is bekend dat hij voor de
Drentsche Vereeniging in Amsterdam - op 7 maart 1934 - optrad met een programma van
zang en voordracht.317

Van uitgever Boom kreeg Van Dijk in 1943 het verzoek, een selectie te maken uit zijn
gedichten en schetsen in Drents dialect, die daarna uitgegeven zou worden. Als titel koos men
Dicht en ondicht. Bundel proza en poëzie van eigen bodem in eigen taal.318 Hoewel Meertens
en Wander deze bundel in hun Bibliografie der dialecten van Nederland (1958) vermelden,
bleek het niet mogelijk hem te achterhalen.319 Ook in een briefwisseling met P.J. Meertens
maakte Van Dijk gewag van de bundel. Meertens was rond september 1943 een dialect-
bloemlezing aan het samenstellen en Van Dijk stuurde desgevraagd eigen werk in. Maar tot
publicatie is het nooit gekomen, aanvankelijk niet door de oorlogsomstandigheden en daarna
niet doordat verscheidene dialectschrijvers na de oorlog 'besmet' bleken.320

In de briefwisseling met Meertens beschreef Van Dijk de inhoud van een uit te brengen eigen
bundel, maar hij betwijfelde of die er wel zou komen, gezien het feit dat diverse instanties
nog hun goedkeuring moesten geven. Ook de toewijzing van papier was nog niet zeker.321

Voorts noemde Van Dijk een aantal werken die hij niet in Dicht en ondicht opgenomen
wenste te zien. Deze staan wel in de bundel Op Strooienberg. Dialectschetsen uit het
Drentsche dorpsleven, die in 1945322 door Boom in Meppel werd uitgegeven.323 Deze kreeg -
zo kort na de oorlog - geen aandacht van de recensenten.324 Hij bestaat uit gedichten en één

314. MI, brief Van Dijk aan P.J. Meertens van 25 september 1943. In Salland verscheen het feuilleton van
18 juni tot en met 25 juni 1937.

315. MI, brief Van Dijk aan de dialectcommissie van de KAvW van 16 juli 1931.
316. Vgl. de vele handgeschreven bijdragen die berusten in zijn persoonlijk archief. Vgl. ook MI, map C1.
317. 'Uit de Drentsche Vereeniging te Amsterdam' in: Drente 5 (1934) maart 7.
318. MI, brief Van Dijk aan P.J. Meertens van 25 september 1943.
319. Meertens/Wander 1958, 178. Ook H. Lubberts nam de bundel in zijn bibliografie op en weet te melden

dat deze zich bevindt in een - niet met name genoemde - particuliere collectie. Zie Lubberts 1976, 13.
320. MI, brief P.J. Meertens aan Van Dijk van 10 april 1947.
321. MI, brief Van Dijk aan P.J. Meertens van 25 september 1943.
322. De bundel verscheen zonder jaartal; het jaar 1945 is ontleend aan Meertens/Wander 1958, 178.
323. Het gaat om de volgende bijdragen: het gedicht Scheuvellopers, dat een korte samenvatting in

dichtvorm is van een dialectschets (waarschijnlijk van Op Strooienberg, ja, op Strooienberg, die weer
een bewerking is van het feuilleton Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven) en het gedicht Son-
net, dat ook in het maandblad Drente 11 (1939) november 4 geplaatst werd.
Ook gedichten, bedoeld voor de bloemlezing van Meertens, verschenen hierin, zoals: Olde Knelis en
Oost West, thuus best.

324. De bundel bevat de volgende bijdragen: Scheuvellopers [gedicht], Olde Knelis [gedicht], Sonnet
[gedicht], Op Strooienberg, ja, op Strooienberg [verhaal], Loeke Berend mit 't slimme gebit [gedicht]
en Oost west, thuus best! [gedicht]



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940256

verhaal. In dit volledig Drentstalige verhaal, getiteld Op Strooienberg, ja, op Strooienberg,
behandelt Van Dijk het thema van de twee geloven op één kussen.

Centraal staat de geschiedenis van Klaos van Meeuwes en Griet, wier liefde op verzet van de beide ouderparen
stuit. De bezwaren zijn vooral van religieuze aard: Klaos is hervormd en Griet is 'Cocks'. Haar ouders vinden de
betweter Frèèrk Loek voor haar een betere partij; maar zij gruwt van hem. Uiteindelijk krijgen Klaos en Griet
elkaar en Frèèrk trouwt met de lelijke, maar niet onbemiddelde, Fi'jchien. Van Dijk toont zich ook hier een
geboren verteller, die zijn verhaal met fijnzinnige humor kruidt.

Het gedicht Loeke Berend mit 't slimme gebit in deze bundel is een bewerking van een korte
schets, die als Loeke Beernt met 't slimme gebit op 12 juli 1929 zonder auteursnaam in de MC
had gestaan.325 Het is een humoristisch gedicht over een calculerende Drent, die zich bij een
tandarts laat verdoven en zijn gebit bij een andere laat trekken.
In 1951 verscheen nog Het gezin van Roelof en Annechien (Uitgeverij De Torenlaan te
Assen); ook hieraan was weer publicatie als krantenfeuilleton voorafgegaan.326 Als lid van de
Drentse Vereniging in Amsterdam had hij hierover reeds in 1937 en 1938 voordrachten
gehouden. Deze optredens bezorgden hem de reputatie  van een "talentvollen schrijver en
voordrager, die het Drentse boerenvolk heeft waargenomen met zijn ontvankelijk en zeer
gevoelig kunstenaars-hart".327

De schrijver zelf lichtte het werk als volgt toe:

"(..) toch heeft De Oude Landschap mij steeds bekoord en de liefde voor 'het dierbaar plekje grond,
waar eens mijn wieg op stond', deed mij besluiten een reeks schetsen te schrijven, waarbij ik getracht
heb, waar en onopgesmukt het dagelijks leven, doen en gebeuren van een eenvoudige boerenhuishou-
ding uit het laatst der negentiende eeuw uit te beelden zonder enige sensatie of overdrijving, maar ook
zonder verbloeming van onzalige gebruiken en gewoonten als het toen nog heersend en thans zo goed
als verdwenen drankmisbruik op markt- en feestdagen, inzonderheid op Oudejaarsavond en met
Nieuwjaar."328

In dit Nederlandstalige verhaal met Drentse dialogen beschrijft Van Dijk allerlei volkskundi-
ge bijzonderheden en laat hij tevens blijken dat hij een gelovig man is. Van Dijk was lid van
de Remonstrantse Gemeente in Meppel, overigens een uiterst vrijzinnige, erasmiaanse
geloofsrichting.329 De periode waarin het verhaal zich afspeelt is tamelijk lang, want daarin
stijgt het kindertal van Roelof en Annechien van zeven tot twaalf.
Ook dit boek kreeg niet meer het onthaal dat de literatuurkritiek aan Van Dijks debuut had
bereid. Onder de weinigen die reageerden was de recensent van het maandblad Drenthe, die
hem als volgt complimenteerde: "Bovendien behoort hij met Dening en Jonker tot de beste
dialectschrijvers (...)".330

Zonder zijn ander werk te kort te doen, moet gezegd worden dat Luuks Hilbers jonges Van
Dijks belangrijkste opus is. Ook Jan Naarding was die mening toegedaan; hij schreef: "De

325. Meertens/Wander 1958, 181 vermeldt ook een gelijknamige anonieme publicatie in Libel (1937), 254.
Naar alle waarschijnlijkheid is dit de schets van Van Dijk.

326. Het verhaal verscheen dan ook als nummer 5 in de Feuilleton-Bibliotheek van de uitgever.
327. Zie voor een verslag van een voordracht bijvoorbeeld Drente 9 (1938) januari 6.
328. Het gezin van Roelof en Annechien, 5.
329. Van Gelder 1962, 78-79.
330. Drenthe 22 (1951) oktober 158. De roman werd ook gerecenseerd in de PZOC 8.11.1951.
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latere uitgaven van Van Dijk: (...) bereiken niet de hoogte van het eerste werk, al valt er veel
in te prijzen."331

Hoewel Van Dijk zelf in zijn ondertitel van 'Dialectschetsen' spreekt, kan het werk toch een
roman genoemd worden, indien we 'de' roman definiëren als "elke langere verhaalvorm die de
avonturen en ontwikkelingen van individuen tegen de achtergrond van een bepaald tijdruim-
telijk kader weergeeft voor afzonderlijke lezers."332

De Drentse literatuur in de jaren dertig werd gedomineerd door werken in romantische stijl.
De meeste auteurs verpakten hun emoties in volkskundige motieven. Twee jaar voor Van
Dijk publiceerde - zoals reeds beschreven - J.H. Bergmans-Beins haar roman Het bloed kruipt
waar 't niet gaan kan. Een vertelling uit het Drentse boerenleven. De literaire en organisatori-
sche activiteiten van Bergmans-Beins op het gebied van de volkskunde kunnen niet los van
hun tijd worden gezien. Met name na de Eerste Wereldoorlog groeide in het culturele leven
de belangstelling voor dit onderwerp. Recensenten prezen Het bloed kruipt waar 't niet gaan
kan om de 'folkloristische' inhoud. Tal van schrijvers hebben voorzien in de behoefte aan
volkskundig getinte bellettrie. Dit geldt ook voor Hendrik van Dijk, die overigens al twee jaar
eerder aan zijn roman begonnen was dan zijn vrouwelijke collega en leeftijdgenoot aan de
hare.333

In het 'woord vooraf van den schrijver' bij Luuks Hilbers jonges legde Van Dijk uit wat hem
bewogen had:

"Er is in de laatste jaren groote belangstelling geboren voor de kennis van oude zeden en gewoonten,
van volksgebruiken en overleveringen, van taal en zegswijzen, kortom voor de kennis van alles, wat
men tezamen aanduidt met den vreemden naam 'folklore' en waarvan nog veel, vooral onder het volk
ten platten lande voortleeft, veel echter ook, dat, niet in geschrift is vastgelegd, reeds geheel en al verlo-
ren is geraakt. (...) Als een uiting van het streven in die richting moeten ook beschouwd worden de tal-
rijke dialectartikelen, welke tegenwoordig veel in couranten en tijdschriften verschijnen en met hetzelf-
de doel voor oogen had ik ook het genoegen een serie schetsen te schrijven in de gewestelijke taal, wel-
ke er de eigenaardige bekoring aan kan geven en den lezer verplaatst in de rustige sfeer van het land- en
boerenleven in al zijn soberheid en simpele eenvoud van een halve eeuw geleden. (...) En zoo heb ik
dan een serie dialectschetsen gegeven met een eenigszins romantisch tintje, waarin de lezer het landelijk
leven van den hooggeroemden, nu al weer 'goeden ouden tijd' vindt beschreven in de taal, die door de
eeuwen heen van geslachte op geslachte overgegaan, heeft stand gehouden (...)."334

De roman is ook voorzien van een inleiding door P.J. Meertens; deze schreef onder meer:

"De dorpsroman en de dorpsnovelle, dit eigenaardige literatuurgenre, dat omstreeks het midden der
vorige eeuw ook in onze letteren zijn intrede deed met Van Koetsveld's Pastorij te Mastland, en dat
sindsdien een zoo wijde vlucht nam, schijnt de laatste jaren te herleven. Over bijna al de elf gewesten
van ons land toch zijn in de na-oorlogsche jaren bundels schetsen of wel romans geschreven, die de
lijnrechte voortzetting zijn der dorpsvertellingen van een sinds lang afgesloten tijdperk in onze litera-
tuur (...)."

331. Naarding 1956a, 80.
332. Van Gorp 1991, 353.
333. In de MC van vrijdag 15 september 1933 besprak Van Dijk de roman van Bergmans-Beins. De redactie

zal hem - terecht - als deskundige op dit gebied beschouwd hebben, want in deze krant hadden vanaf
mei 1930 zijn Dialectschetsen uit het Drentsche Dorpsleven gestaan, waaruit pas in 1935 het boek
Luuks Hilbers jonges ontstond. Het feuilleton van Bergmans-Beins had dus aanzienlijk sneller de boek-
status bereikt.

334. Luuks Hilbers jonges 1996, 7-8.
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Vervolgens komt Meertens met de onhoudbare stelling: "Drenthe, dat in de vorige eeuw in
Van Schaick en Lesturgeon zijn dorpsnovellisten bezat, deed aan deze hernieuwing tot nu toe
niet mee (...)."335

In zijn roman beschrijft Van Dijk het conflict over de keuze van een rijke boerenzoon voor een meisje van lagere
komaf, dat bovendien een stuk jonger is. Hoofdpersoon is de boerenzoon Freins Hilbers, die tegen de veertig
loopt en inwoont bij zijn vier jaar jongere broer Jan en diens vrouw Fömmechien. Freins is verliefd op
Hillechien, de meid. Zij worden het eens, zoals dat heet. Het standsverschil tussen beiden wordt nog geaccentu-
eerd doordat Hillechiens ouders 's winters ondersteund worden door de diaconie. Jan en Fömmechien ontslaan
de meid, omdat zij deze relatie afkeuren. Wat hun echter vooral dwars zit, is dat hun kinderen geen erfenis meer
te verwachten hebben van een getrouwde 'ome Freins', vooral niet wanneer hij ook kinderen krijgt. Daarom
proberen zij Freins te koppelen aan de verre nicht Fömmechien. Op het gebied van nageslacht valt van haar
weinig gevaar meer te duchten, want ze is minstens zo oud als Freins. De echtelieden vragen haar, als spinster op
de boerderij te komen. Nicht Fömmechien wordt door Freins in Meppel van de trein gehaald en ziet hem meteen
in zijn slechtste gedaante: als drinkebroer. Na een lange tweestrijd kiest Freins toch voor Hillechien. Hiermee
kiest hij voor de liefde en niet voor het geld, want ook nicht Fömmechien is niet onbemiddeld. De afgewezen
Fömmechien trouwt uiteindelijk met Jan, nadat diens vrouw is overleden.336 

Ironie is niet de geringste gave waarover Van Dijk beschikte; daarmee nam hij ook 'zijn' MC
goedmoedig op de korrel. Wanneer men een belangrijke brief verwacht, wordt de komst van
de brievenbesteller becommentarieerd met: "Och, (...) 't is Zaoterdag, 't zal de Olde Möppel-
der kraante wèzen, laow oews now maar niet bliede maken mit een dood veugeltien!"337

Gemeend was het niet, want hij liet zich in IJmuiden de krant toesturen. En uiteraard was hij
een trouw feuilletonlezer. Dat blijkt uit een brief aan zijn broer Werner:

"Lees jullie in het Woensdagnummer van de Meppeler Courant ook 'De School de [sic] Levens'
Herinneringen uit Duitschland. Wij lazen dat allemaal, Marie de meisjes en ikzelf en we vinden het zoo
aardig. Wie zou de schrijver toch zijn, want 't maakt precies de indruk van werkelijk beleefd en mee-
gemaakt te zijn."338

Het boek werd bij zijn verschijning in 1935 buitengewoon goed ontvangen, wat blijkt uit het -
verloren gewaande, maar teruggevonden - persoonlijk archief van Van Dijk, die de bespre-
kingen nauwgezet heeft bijgehouden.339 Opvallend is, dat de roman zowel in Drenthe als
daarbuiten positief beoordeeld werd. Wij constateerden reeds, dat in de jaren dertig de
recensent J.J. Uilenberg felle kritiek uitte op het dialect in Drentsche novellen en typen van R.
Houwink Hzn. Nadat in 1935 - hetzelfde jaar waarin Luuks Hilbers jonges werd uitgegeven -
Bartje van Anne de Vries verschenen was, ageerde Uilenberg in 1937 ook tegen het dialect-
gebruik in deze roman.340 Maar op het werk van Van Dijk had hij weinig aan te merken.
Daarover schreef hij aan de auteur:

"Jou [sic] Luuks Hilberts is er ingegaan. Geen wonder! Vooral bij lui, die de boer kennen. Ik heb maar
één opmerking. Die ken je. De gevoelsuiting!"341

335. 'Ter inleiding' in: Luuks Hilbers jonges.
336. Analyses van de roman vindt men in Van Til z.j. en in Ootjers 1993, 39-51.
337. Luuks Hilbers jonges, 123.
338. Archief J. van Dijk te Weesp, brief Van Dijk aan Werner van Dijk van maart 1929.
339. Zijn persoonlijk archief wordt bewaard door zijn schoondochter, mevrouw J. van Dijk-Koning in

Groningen.
340. 'Lichtvaardigheid bij dialectschrijvers' in: Drente 8 (1937) februari 1-2.
341. Persoonlijk archief H. van Dijk, brief J.J. Uilenberg aan Van Dijk van 22 oktober 1938.
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Ook Anne de Vries reageerde met een persoonlijk schrijven:

"Ik heb het boek reeds in de zomer aangeschaft en het met zeer veel genoegen gelezen. Het is goed
werk. Het is echt Drents, in dat opzicht behoeft het niet beter, maar het is ook een verhaal, dat vertaald
in het Nederlands, waarde blijft houden. En dat juist is met de meeste dialectschetsen niet het geval. Ja,
dialect wordt verschrikkelijk weinig gelezen en het is voor een uitgever vaak een waag, om een behoor-
lijke oplaag te drukken. Daar is, geloof ik, weinig aan te doen. De Drentse boeren vooral lezen niet an-
ders dan de krant."342 

Jan Poortman schreef over de roman:

"Opmerkelijk is verder, dat Van Dijk - hoewel geboren Drent uit den Zuidwesthoek en ook mogelijk
dank zij een blijvend contact met deze omgeving - een dialectisch zeer zuivere weergave wist te geven,
ofschoon hij reeds lang elders woont. (...) Als men de gebundelde schetsen nog eens achter elkaar leest,
na ze vroeger stukje voor stukje genoten te hebben, blijft er van het boek een indruk van mooie gaaf-
heid over. Een stukje dorpsleven is hier vastgelegd, waaraan men ook later nog wat heeft. Dit alleen is
een voldoening voor den schrijver en onzerzijds 'n compliment waard."343

B. Lonsain, vaste medewerker van het maandblad Drente, stelde vast:

"Het is een verblijdend verschijnsel, dat in den laatsten tijd een opbloei valt waar te nemen in de
dialectlitteratuur en dat de auteurs van dorpsromans en dorpsnovelles weer op belangstelling kunnen
rekenen wanneer zij de gave bezitten het volksleven, de zeden en gebruiken op het land, in de geweste-
lijke taal, in onderhoudenden vorm te beschrijven. De heer van Dijk [sic] is daarin volkomen geslaagd.
Hij heeft het landleven, de zeden, gewoonten, gebruiken, ook misbruiken van die dagen, op een boeien-
de wijze geschetst en daarmede een werk verricht, 't welk ook voor de toekomst van een blijvende
waarde is."344

Recensent A.G. van Landbouw en Maatschappij merkte op:

"Uitstekend beheerscher van 't dialect uit zijn hoek en even uitnemend kenner van de gebruiken,
gewoonten en eigenschappen der plattelandbewoners als de heer Van Dijk is, heeft hij met dezen schet-
senbundel onze dialect-literatuur verrijkt met een werk, dat waard is door iederen Drenth, door iederen
Agrariër te worden gelezen."345

In het voorgaande zagen wij dat verscheidene recensenten Van Dijk prezen om zijn beheer-
sing van het dialect. Poortman constateerde daarbij dat de auteur "reeds lang elders" woonde.
Wat is lang? Van Dijk was in 1909 uit Drenthe vertrokken, dus had hij het zo'n twintig jaar
zonder dagelijkse omgang met de streektaal moeten stellen toen hij aan zijn 'dialectschetsen'
begon. Daar staat tegenover, dat wat hij zich in de eerste dertig jaar van zijn leven eigen

342. Persoonlijk archief H. van Dijk, brief Anne de Vries aan Van Dijk van 15 mei 1937.
343. MC 27.12.1935. De criticus van de NDC wees op de eerder geconstateerde neiging tot folklore en

romantiek in de jaren dertig en merkte op: "Overigens hebben we respect voor de breede kennis, die de
schrijver heeft van de zeden en gewoonten en van het Drentsche volksleven van voor een halve eeuw;
en hij beheerscht het dialect van zijn geboorteland volkomen." (NDC 8.11.1935).
En de Coevorder Courant schreef: "In het 192 pagina's dikke boekje toont de schrijver dat hij het
Drentsche dorpsleven van voor 25 jaren door en door kent. Trouwen, geboren worden en sterven, zoo-
als dat in het boerenleven voorkomt, van de goede als van de kwade zijden, wordt met talent geschetst."
(Coevorder Courant 16.11.1935).

344. B.L., 'Boekbespreking' in: Drente 7 (1936) februari 6-7.
345. L&M 12.12.1935.
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gemaakt had, toch wel overwegend duurzaam geacht mag worden. Met vrouw en kinderen
sprak hij weliswaar geen Drents, maar dat kon hij naar hartelust doen tijdens de vele
vakanties in Ruinerwold. Wat hij daar hoorde was - zoals bij iedere levende taal - niet vrij van
neologismen en vreemde insluipsels. 'Zuiverheid' is een subjectief begrip, dat vaak gerela-
teerd wordt aan de taal van het verleden. Het zijn dikwijls de emigranten die aangemerkt
worden als kampioenen van de 'zuiverheid', doordat zij het dagelijkse contact met de eigen
taal verloren hebben en dus de ietwat archaïsche taal uit hun jeugd spreken en/of schrijven.
Als Van Dijk dit ook deed, valt hem niets te verwijten, want zijn roman speelt in het
verleden.
A.J. Scholte, bibliothecaresse van de Asser leeszaal, besprak de roman in de NRC en
vergeleek hem met Het bloed kruipt waar 't  niet gaan kan van Bergmans-Beins. De recensie
werd afgesloten met:

"(...) dan weten we weliswaar, dat dit boek niet tegemoet komt aan de verlangens van hen, die bij
voorkeur moderne romans lezen, romans waarin veel gebeurt, romans van mondain leven, romans met
vele, liefst vluchtige en hartstochtelijke relaties, maar dan weten we ook, dat er toch velen met plezier
kennis zullen maken met deze figuren 'glanzend en kleurrijk en tintelend van leven'".346

In het Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde werd over de roman - kort maar krachtig -
opgemerkt: "Een brok heimatsliteratuur van het beste allooi, onderhoudend geschreven, vol
leven en kleur."347

Doordat de roman geheel Drentstalig is, lijkt zijn lezerspubliek beperkt te blijven tot degenen
voor wie het Drents de moedertaal of de tweede taal is (al dan niet in Drenthe woonachtig).
Dat meende althans de recensent van Het Volk, maar daarbij zag hij velen die dicht bij
Drenthe woonden over het hoofd, bijvoorbeeld de lezers van de krant Salland. Met andere
woorden: grenzen tussen streektalen zijn niet zo duidelijk te trekken als provinciegrenzen.
Zijn oordeel over het boek was overigens positief:

"De oud-Drentenaar zal zijn hart ophalen aan de - zo echt Drentse - filosofische beschouwingen, aan
prachtige dialectvormen, als 'deuren die op een gloepien stonden', en schorten die aan de 'krange kaante'
nog schoon waren, en aan de uitstekend geslaagde milieuschilderingen, waarin tussen de regels door
aardig wat folklore bewaard is. Dat schijnt in hoofdzaak ook wel de bedoeling van den schrijver ge-
weest te zijn, en men mag hem er slechts dankbaar voor wezen, dat hij daarvoor de vorm gevonden
heeft, die stylistisch uitermate geslaagd is. Voor den niet-Drentenaar een bijna niet door te komen ver-
haal in dialect, voor den 'kenner' een waardevolle novelle uit het boerenleven."348

Deze kritische instelling viel een jaar later opnieuw te bespeuren in de gelijkgeschakelde
Drentse pers. Recensent Tom Vos besprak de roman in het Drentsch Dagblad en schreef:

346. NRC 23.11.1935.
347. Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde 40 (1935-1936), 149. In 1941 werd de roman in het

maandblad Drente opnieuw  besproken. Toen viel een licht kritische ondertoon te beluisteren. Men be-
tichtte Van Dijk ervan, dat hij het boerenleven toch wat te afstandelijk bekeken had. In de woorden van
de anonieme essayist: "In "Luuks Hilbers Jonges" van Van Dijk, een goede schets uit het Drentse boe-
renleven, voelen we nog teveel de kijk van een deskundigen buitenstaander, à la Cremer, die nu en dan,
vooral in de natuurbeschrijvingen, zijn leermeester toont te kennen." Zie 'De Dorpsvertelling I' in:
Drente 12 (1941) mei 84.

348. J.E., in: HV 19.12.1935.
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"(...) dat het verhaal soms wel eens wat langdradig wordt ligt o.i. in den typischen Drentschen geest
waaruit het werk gesproten is dus in dit geval eerder een typeering dan een tekortkoming."349

En in De Landstand in Drente was recensent Slob in datzelfde jaar van mening dat de roman
het boerenleven weergaf als het "poovere overblijfsel van een vervallen cultuur". Hier zag hij
voor zijn geestverwanten een belangrijke rol:

"Aan den Landstand zal de taak zijn om het goede uit deze resten weder tot ontwikkeling te brengen het
dorpsleven weer vol en zinrijk te laten worden. Dat is tenslotte de voornaamste les, welke wij uit deze
schets trekken."350

Reeds in 1937, bij de bespreking van de roman in het tijdschrift Eigen Volk, wees dr. J.F.
Buisman - leraar Nederlands en geschiedenis aan het Christelijk Lyceum in Hoogeveen - op
de noodzaak van een herdruk.351 Zijn wens ging pas in 1996 in vervulling; toen verscheen bij
de stichting Het Drentse Boek een nieuwe uitgave van deze klassieker.352 

Hendrik van Dijk overleed op 16 maart 1956, na een met bewonderenswaardig geduld
gedragen ziekte. Een jaar daarvoor was hem nog de eer te beurt gevallen, benoemd te worden
tot persoonlijk lid van Het Drents Genootschap.353 Door zijn ziekte was hij toen al niet in
staat geweest de landdag in Hoogeveen van het genootschap bij te wonen, zodat hij niet bij de
benoeming aanwezig was. Hij werd op het kerkhof in Ruinerwold - zijn geboortedorp -
begraven.354

A. DENING (1873-1949)355

Albert Dening werd op 7 september 1873 in Sleen geboren. Zijn vader Jan Dening (afkomstig uit Erm) en zijn
moeder Aaltje Kruit (uit Borger) hadden in Sleen een café annex logement, met een eenvoudige stalhouderij;
tevens hadden zij een boerderij. Albert was de jongste zoon; hij had nog een broer en twee zusters. Op school
was hij een goede leerling. Zijn ouders zijn van plan geweest hem onderwijzer te laten worden, maar daar is -
waarschijnlijk door geldgebrek - niets van gekomen. Tot zijn 24ste bleef hij in Sleen en werkte hij als
boerenknecht bij zijn vader. Geholpen door de onderwijzer Nijdam studeerde hij in zijn vrije tijd. Naar
aanleiding van een advertentie besloot hij deel te nemen aan het toelatingsexamen voor rijksambtenaar bij de
dienst invoerrechten en accijnzen, beter bekend als de douane. Op 29 september 1897 werd hij aangesteld als
commies 4de klasse in Groenlo. Na de nodige examens werd hij op 31 oktober 1900 commies 3de klasse in
Beek bij Zevenaar, in 1904 commies 2e klasse in Zuidland op Voorne-Putten en in 1913 commies 1e klasse en

349. ' Van onze boekenplank' in: DD 20.8.1942.
350. De Landstand in Drente 13.3.1942.
351. EV 9 (1937), 86-87. Buisman kwam op 2 november 1949 bij een verkeersongeval op de IJsselbrug bij

Deventer om het leven. Zie J. Wattel, 'In memoriam Dr J.F. Buisman' in: Drenthe 20 (1949) december
177.
Ook de redactie van OV was van mening dat er een herdruk moest komen. Daarom startte men in 1964
onder de lezers een kaartenactie. Zie 'luuks hilberts jonges' in: OV  8 (1964) oktober 150-151.

352. De roman verscheen toen als Luuks Hilbers jonges. Dialectschetsen uut het Drèentse dörpsleven
(Zuidwolde 1996) en werd ingeleid door H. Nijkeuter en R. Ootjers.
Voor recensies zie Rodenburg 1996c en DC 3.8.1996.

353. Persoonlijk archief H. van Dijk, brief bestuur van HDG aan Van Dijk van 11 juni 1955.
354. Voor herdenkingsartikelen zie Eigen Blad. Maandblad voor de remonstrantse gemeente te Meppel  en

de remonstrantenkring te Zwolle (1956) maart en MC 19.3.1956.
355. Aan Albert Dening is tot nu toe bijzonder weinig aandacht besteed. Zie voor enige biografische

schetsen: Kocks 1971, 182-183; Kuipers 1978, 44-46 en Kuipers 1992, 258-260.
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onbezoldigd rijksveldwachter in Amsterdam. Hier maakte hij weer promotie: hij klom op van assistent
dienstgeleider tot chef de bureau. In Zuidland leerde hij Klara Kerkhoven kennen, met wie hij in augustus 1905
trouwde. Uit dit huwelijk werden twee zoons, Jan en Theo, geboren.

Met het schrijven begon hij kort na zijn pensionering in november 1934. Hij schreef schriften
vol verhalen, die hij aan familieleden voorlas.356 De inhoud van de vele schriften leverde in
gedrukte vorm toch maar een bescheiden oeuvre op; niettemin is hij een veelgelezen
dialectschrijver geworden. Zijn verhaal Um d'olde toren verscheen aanvankelijk van 14 maart
tot en met 1 juli 1939 in 48 afleveringen als feuilleton in het Agrarisch Nieuwsblad, dat drie
keer per week uitkwam.357 Van zijn naam had hij een anagram gemaakt dat - direct in de titel
- als pseudoniem diende: Um d'olde Toren. Herinneringen van D. Enniga.358 De redactie
schreef wervend:

"Sprankelend van boerenhumor, eerlijk en boeiend geschreven, verplaatst dit verhaal ons in de
Drentsche dorpsgemeenschap van een halve eeuw geleden. De ouderen van onze lezers en lezeressen
zullen in dit verhaal een deel van hun jeugd weervinden, aan de jongeren vertelt dit verhaal het leven en
de strijd van een vorig geslacht. En als een teere draad loopt door dit boek de romantische liefdesge-
schiedenis van Annie, het domineesdochtertje en Bertus, de zoon van een kleinen boer."359

Dit nagenoeg volledig Drentstalige feuilleton, dat Dening reeds in december 1937 voltooid
had, werd tijdens de oorlog (1944) door drukkerij Torenlaan in Assen, in de zogenoemde
'Hunebeddenserie', in verkorte en gewijzigde vorm als boek uitgebracht.360 Dit gebeurde met
toestemming van de Kultuurkamer, want het boek is achterin voorzien van het gebruikelijke
stempel K542.361 In hoofdstuk III zal hierop nader worden ingegaan. In de boekuitgave werd
het slot van het verhaal aan de actualiteit aangepast. Het feuilleton van 1939 was besloten
met:

"Drente, mien geboortegrond, lands lu, ik kan je niet beroepen, mor ik steek de hand op; dat het je goed
mag goan. Hol de kop er veur in de zwore stried um het bestoan. Dat het inzicht baan mag breken, van
hoe onschatbare wérde jo arbeid veur de gemienschap is, want het is hoog neudig dat je stoere wark wat
mér waardeering vindt."

In de boekuitgave lezen we:

"Landslu, in gedachten druk ik je d'hand, en ik hoop van harte, dat de benauwde, arme tieden, die oez'
geboortegrond, 't goeie olde Drente, deur mus maken, veurgoed tot het verleden beheurt, ik hoop dat 't
je almoal goed mag goan."

In dit verhaal beschrijft Dening in korte 'hoofdstukken' de belevenissen van diverse dorpsbe-
woners.362

356. Kopieën van deze manuscripten worden bewaard in het DLD.
357. Het Persmuseum in Amsterdam beschikt over jaargang 1939 van het AN. Het feuilleton verscheen dus

niet, zoals wel beweerd wordt, in de PDAC.
358. Het complete feuilleton wordt bij het DLD bewaard.
359. AN 11.3.1939.
360. NIOD, DVK, 177 Bm, notitie van 21 augustus 1944.
361. Het boek zelf heeft geen jaartal. In een aantal overzichten, zoals Meertens/Wander 1958 en Brinkman,

wordt het niet genoemd. Een paar bronnen vermelden dat het boek in 1943 verscheen. Zie Kocks 1971,
182 en Archief A. Dening, brief Theo Dening aan G.H. Kocks van 12 juli 1971.

362. Voor een analyse van de roman zie Van Til z.j., 52-62.
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Twee hoofdpersonen, de jongens Gerriet Dekkers en Bertus Henning, komen in alle hoofdstukken voor. Zowel
de een als de ander moet weerstanden overwinnen wanneer hij trouwplannen maakt. Beiden komen uit een
arbeidersmilieu, wat niet voor hun aanstaanden geldt. Nadat zij een aarden pot met oude munten gevonden
hebben, worden hun kansen groter. Bertus stijgt nog verder op de maatschappelijke ladder doordat hij zijn
onderwijzersakte behaalt. Uiteindelijk trouwen beide vrienden op dezelfde dag: Gerriet met Roelfien en Bertus
met de domineesdochter Annie.

Ook Denings werk is dus weer een variant op het thema standsverschil, dat in de Drentse
romans stilaan onverwoestbaar begint te lijken. Toppunt van naïviteit is het middel van de
gevonden schat als oplossing voor de problemen, waarmee Dening zich wel heel duidelijk
klasseert als zondagsromancier.
Centraal in deze herinneringen staat zijn geboorteplaats Sleen:

"(...) er giet gien dag veurbij, of ik denk an femilie, vrinden en kennissen, die'k achterloaten heb in dat
mooie darpien, dat doar dicht in 't bosch verscheulen an d'voet van d'olde toren lig; het darp woor'k ge-
boren en opgruid zin."363

Als Drent in den vreemde ging ook Dening, uit verlangen naar Drenthe, zijn herinneringen
aan het papier toevertrouwen:

"A'k mangs zoo zit te prakkezeeren, dan giet er 'n hiele film an mij veurbij. (...) Dan zie ik weer aal die
bekende gezichten oet mien jonge jaoren en leef weer in die lang vervleugen tied van zon viefteg jaor
leen, woorvan ik wil perbeeren wat op te schrieven in 't Drentsch, zooas moeder mij dat lèrd hef."364

Niet zelden culmineert Denings nostalgie in passages als de volgende:

"Stoatig stak d'olde toren doargin boven 't bosch oet as trouwe wachter over 't stille darp. En doarin de
rustege noatuur van zien geboortegrond welde in 't hart van dizze Drentsche jong het diepe verlangen,
dad' toch aaltied blieven mug in dit mooie eigen land met zien bluiende heide, zien stille veenties en
plassen en zien dennenbossies, die zoo zacht, zoo geheimzinnig kunnen zoezen, of ze van die wondere
dingen wollen vertellen oet lang, hiel lang vervleugen dagen."365

Uiteraard heeft het verhaal autobiografische elementen ('herinneringen') en ook een paar
kenmerken van de sleutelroman. De hoofdpersoon, Bertus Henning, is ook de zoon van een
logementhouder. Hij krijgt zonder dat iemand het weet bijles van meester Dammers (d.i.
meester Nijdam).
Dening schrijft vlot en humoristisch en weidt niet uit over volkskundige aangelegenheden.
In 1942 las hij het verhaal in gedeelten voor tijdens bijeenkomsten van de Drentse Vereniging
in Amsterdam, waarvan hij lid was.366 In 1972 werd Um d'olde toren samen met Harm
Tiesings Marthao Ledeng de bloem van 't daarp herdrukt en in één band uitgegeven door
boek- en kantoorboekhandel Iwema in Assen. Hans Heyting besprak beide boeken voor de
RONO-microfoon en merkte over Um d'olde toren op:

"Dening lardeert zijn verhaal met veel humor, sappige uitspraken en rake situatie-typeringen. Hij
vervalt niet in de uiteenzettingen, zoals we die bij Tiesing aantreffen, die graag uitweidt over het ver-

363. Um d'olde toren, 5.
364. Um d'olde toren, 5.
365. Um d'olde toren, 48.
366. Drente 14 (1943) januari 55. Dat zou hij in 1943 ook doen met zijn boek Oet 't olde darp. Zie Drente

15 (1943) oktober 15.
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schil tussen de oude en de nieuwe tijd en over de degelijkheid en flinkheid van Drentse jongens en
meisjes. Um d'olde toren is gewoon een fijne dorpsvertelling."367

Als tweede feuilleton werd Steven Benting. Een Drentsch verhaal van D. Enniga van 31 mei
tot en met 9 september 1940 in 43 afleveringen in het Agrarisch Nieuwsblad geplaatst.368

Zoals uit de titel blijkt, gebruikte Dening ook hier weer zijn pseudoniem. Bij de lezers van
deze krant was het vervolgverhaal populair, want hoofdredacteur Ter Haar schreef Dening dat
dit feuilleton het goed deed.369 Het werd in 1947 door uitgeverij De Torenlaan in Assen, met
als titel Oet 't olde darp, in bewerkte vorm als boek uitgegeven.

In deze dorpsschets worden tal van dorpelingen en hun bijzonderheden opgevoerd. Als rode draad loopt de
levensgeschiedenis van de hereboer Steven Benting erdoor. Hij woont samen met zijn zuster Minoa en zijn broer
Wilm en is na het overlijden van zijn vader hoofd van het gezin. Minoa en Wilm genieten aanzien in het dorp,
maar Steven wordt om zijn eigenwijsheid, vrekkigheid en hardheid gemeden. Pachters bijvoorbeeld, die de huur
van de boerderij niet kunnen betalen, zet hij er zonder pardon uit. Als Minoa en Wilm overleden zijn, trouwt
Steven nog met het "weedwiefien" Berendje Kribbe. Zij besteelt hem en verlaat hem als hij ziek wordt. Hij sterft
eenzaam; slechts een paar verre familieleden zijn in huis om hem te verplegen.

Een somber slotakkoord dus bij een verhaal dat in het algemeen meer humoristische passages
bevat dan Um d'olde toren.
De beklemmende sfeer van de eerste oorlogsmaanden - Dening voltooide zijn feuilleton in
oktober 1939 - spreekt ook uit het slotwoord van de auteur:

" 'k Zal de pen mor even achteroet leggen tot de lamp op komp, want ik kan niet goed mèr zien te
schrieven. 't Giet tegen de oavend en 't is 'n donkere locht. Zwarte bonken van wolken steekt rondum de
kop op en hoewal wij al diep in de Harfst zit, rommelt in de veerte anhollend de dunner. 't Hef nog
nooit zoo dreigend leken en wij zint almoal bang, mor wij wilt vertrouwen en hopen, dat de Algoede het
gevoar zal doen keeren. Lezers van het Agrarisch Nijsblad, ik hoop dat het verhaal 'Steven Benting', jo
'n angename ofleiding in de winteroavend mag wezen, en ik breng jo mien saluut, umdaj' begrepen hebt,
wat of jo krant is. Wieder hoop ik, dat noa dizze benauwde tied, de zun veur jo almoal deur brek, zoo
daj' met mèr moed je krachten veur jo gezin en veur de gemienschap kunt geven."

Dit afscheid van zijn lezers is niet opgenomen in de tweede versie (in boekvorm) van 1947;
niet alleen doordat het gedateerd was, maar waarschijnlijk nog meer doordat het eerder
genoemde Agrarisch Nieuwsblad intussen van ganser harte gecollaboreerd had met de
bezetter. Ook dit verhaal las hij op een bijeenkomst van de Drentsche Vereniging in 1943
voor.370

Tj.W.R. de Haan besprak het werk in Erica en noemde het, ondanks de grammaticale
onvolkomenheden die erin stonden, "een gezellig boekske, dat bij geen liefhebber van ons
Saksenland ontbreken mag."371

Kort na Denings dood - in 1949 - verscheen van zijn hand een bundel korte dialectschetsen,
getiteld Oet oes eigen Drenthe. Een bundel korte verhalen uit het land van hei en struiken

367. De bespreking werd uitgezonden op 6 juni 1973. De tekst wordt bewaard bij het DLD, Archief Hans
Heyting.

368. Het complete feuilleton wordt bewaard bij het DLD. Het verscheen niet, zoals wel wordt beweerd, in de
PDAC. Vgl. hiervoor G. Kocks, 'albert dening 1873-1949 bleef sleen trouw' in: Drenthe 42 (1971) de-
cember 182-183.

369. RAD, Archief L en M, inv.nr. 34, brief Ter Haar aan Dening van 10 juni 1940.
370. Drente 15 (1943) oktober 15.
371. Erica 2 (1947) augustus z.p.
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(De Torenlaan te Assen).372 De verhalen hadden daarvoor in een gelijknamige rubriek in de
PDAC gestaan. Door het vaak humoristische karakter ervan kreeg Dening bij de lezers van de
PDAC grote bekendheid. Opvallend is dat alle schetsen van een ondertitel voorzien zijn. Op
de keper beschouwd zijn het dorpsschetsen, waarin Dening de eigenaardigheden en beleve-
nissen van dorpsbewoners beschrijft. Zijn laatste feuilleton, De stee in 't veld, werd van 14
mei tot en met 19 november 1949 (postuum) in dezelfde krant geplaatst. Het werd eveneens
als laatste bijdrage in  bovengenoemde bundel opgenomen. Vergeleken met de rest van de
inhoud valt het door zijn grotere omvang direct op.

In dit verhaal staat het "spillegie", de boerderij, van Wilm centraal. Na het overlijden van Wilm moet zijn
dochter Mien het bedrijf voortzetten. Zij trouwt met Remmelt, maar deze is geen boer in hart en nieren.
Uitvoerig gaat de schrijver in op de verdere levensloop en de avonturen van Remmelt. Het wordt duidelijk dat
hij weliswaar geen boer is, maar wel een goed karakter heeft. Na zijn dood neemt zoon Riekes de boerderij over.
Deze brengt het verwaarloosde bedrijf weer tot bloei. Hij en zijn vrouw Stien zorgen ervoor, dat ook na het
overlijden van moeder Mien de stee in 't veld blijft voortbestaan.

De recensent van het maandblad Drenthe merkte over de bundel op:

"Zijn schetsen zijn juweeltjes van echt Drentse vertelkunst, van een mildheid en gevoeligheid als maar
enkelen in dit genre bereikten. Met enkele korte dialectzinnen wist hij een Drentse situatie zo te belich-
ten, dat men het hele tafreel [sic] voor zich zag. En dat was geen 'bedachte' situatie, neen, het was het
leven op het oude Drentse zanddorp, zoals de auteur dit in zijn jeugd te Sleen meemaakte."373

Dening schreef eveneens poëzie. Zijn gedichten publiceerde hij vooral in het maandblad
Drent(h)e, verder ook in de NDVA, in kranten (PDAC) en op kalenders.374 Zijn medewerking
aan het maandblad Drente begon in 1940 en eindigde met zijn overlijden in 1949. Aan de
NSB'er Jac. ter Haar Ezn., de hoofdredacteur van het Agrarisch Nieuwsblad, heeft Dening in
een brief uitgelegd hoe hij medewerker van het maandblad was geworden. Begin mei 1940
was hij door Jan Naarding benaderd met het verzoek, aan Drente dialectstukjes af te staan.
Naarding wilde met ingang van de nieuwe - enigszins gereorganiseerde - jaargang "de echt
Drentsche geest georganiseerd in Landbouw en Maatschappij" laten uitkomen.375 Relatief
veel leden van deze rechts-radicale boerenbond hadden op de NSB gestemd; het percentage

372. De bundel bevat de volgende schetsen: 't Zat hum vaak tegen. Veur 'n verrassing met 't Kroningsfeest
had Wilm Fennegien wat in 't hemd knoopt; Dolle Dries. Een [sic] toch kreeg Andries Stien in 't lest; 'n
Pettennegosie. Woar Gerriet zuk gek over zat te prakkezeeren; 't Zat heur in 't bloed. Steven wol Nel
hollen mor de stad trok heur; Heur tied was veurbij. Van een wicht dat vruug Wat hej mij te presentee-
ren?; De sterren wazzen hum genegen. Moar moeder Brants zee: "Doar sloap wij nog ies 'n nacht
over!"; d' Olde pil. De eerste en ienigste keer dat de dokter lachte; Oet vrijen. Minao van Zweel was 'n
vlot en aorig wicht; Ootien. "Hoe ootien en grootvoader an 't vrijen kommen zind"; Dolf Mossel. " 'n 
Zwarver, mor ien met 'n gevulig hart"; Drentsch bloed. 't Bloed vleug mij mangs noa 't heufd as 'n kwi-
bus 't olde Landschap wol kleineeren; Herinnering. "Nacht Jan, rust zacht, ik zal je niet vergeten";
Harm Moes. "Niet schriftelik, m.., mor mondeling", zee Harm; Unner de plak. Jans had'n spaarpottien
in d' voring van 'n ol jas...; Oom Wilm. Hij kreeg een vlesgien "Longa Vita" elixer; Nel Mispel. Grote
kletskous, die de darpsgemienschap in opsproak bracht; Dat was 'n tegenvaller. De politiek van Griet
was Piet te loek of; Dores. Zien grootste zwak was: geld lienen; Poletiek. Hoe Liene Derk tot 'n verlo-
vingsfeest kreeg; Beste femilie. " 'n Brief, die 'k niet op de bus dus doen"; "Leve de landbouw". Hier
he'j mien deuze jong, steek mor ies op; Jan en Tine. De luibert stund te bugen as 'n knipmes en De stee
in 't veld. Oet 't leven van Mien, een vrouw van stoere Drentsche oard, warkzoam en oppassend.

373. Drenthe 21 (1950) april 69.
374. Vgl. Meertens/Wander 1958, 178.
375. RAD, Archief L en M, inv.nr. 34, brief Dening aan Ter Haar van 6 juni 1940.
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NSB'ers in het bestuur was hoog. Door hun opvattingen "echt Drentsch" te noemen, heeft
Naarding bijgedragen aan de ongunstige reputatie die Drenthe tijdens de bezetting gekregen
heeft bij vele landgenoten - iets wat hij juist altijd probeerde te vermijden.
Ook uit Denings gedichten spreekt nostalgie naar vroeger en naar Drenthe. Zo luidt de eerste
strofe van zijn gedicht Drente:

Waor of ok mien weg mij bracht,
't naoste bleef mij toch verwant
de grond van 't zwaore iekenholt,
het olde Drentse land.376

En in zijn gedicht Mien darp schreef Dening:

Doe ik in 't schemeruur
Ies even de ogen dicht,
Dan komp het olde darp
Mij aaltied veur 't gezicht.

Dan zie 'k weer 't olderhoes,
Diep unner 't mossig dak,
De droeven an de gevelmuur,
Veur 't glas de bloemenbak.

A'k 't oor dan zo te lustern leg,
Heur 'k nog die lieve stem:
"Bedankt, mien kind, och, wat toch mooi
Die gollen bloem van brem."

Ik zie dan olde vrunden weer,
Mor 't hart dut even zèr,
De miesten gungen van mij weg,
De miesten zind niet mèr.

Herinnering an 't olde darp
Brenk in 't gemoed nog wee,
Verlangen noa 'n mooi weleer,
Noa rust en stille vree.

'k Bewaar je beeld, mien olde darp,
Het is mij hiel veul wèrd,
Umdak zo gern nog dreumen mag
Van Drentse hof en hèrd.

't Is net, a'k  's oavens d'ogen sluut,
of 't darp al op mij wacht,
of 't heuren wil mien verre groet,
Mien verre goeien nacht.377

376. Gedichten van Albert Dening, 3.
377. Drente 18 (1947) september 49.
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Een aantal van zijn gedichten werd in 1989 door G. Kuipers "bij 'n kanner gaard" en
verscheen in een bundeltje, getiteld Gedichten van Albert Dening (Stichting Streekeigen
Sleen).378

Ook schreef hij liedteksten, zoals Drente-lied, Drentse Jongs, Het Drentse Wicht en Een
Drents volkslied. Zijn Drente-lied werd op muziek gezet door E. Bos en werd als Kom jong
en old opgenomen in het door Jan Naarding samengestelde Drents Liedtiesboekien.379 In
1991, toen de Bond van Koren in Drenthe 75 jaar bestond, gaf deze aan de pianist Louis van
Dijk een compositieopdracht. Als tekst koos men toen Denings gedicht Drente.

Albert Dening overleed plotseling op zondagmiddag 1 mei 1949.380

J.J. UILENBERG (1881-1962)381 EERSTE PERIODE

In het voorgaande is al enige keren sprake geweest van Jan Jantinus Uilenberg. We merkten
op dat hij een zeer kritisch ingestelde recensent was, voor wie de zuiverheid van het dialect
boven alles ging.

Uilenberg werd geboren op 10 maart 1881 te Zuidwolde.382 Hij was het vijfde kind van Jan Uilenberg (1840-
1930)383 en Catharina Kiers. Jan Uilenberg was hoofd van de Zuidwolder school en tevens een vooraanstaand
publicist in zijn tijd. Hij schreef over zijn jeugd, het onderwijs en de historie vele artikelen voor de NDVA. Jan
Jantinus zou uiteindelijk samen met drie zusters en drie broers opgroeien.

In mei 1895, op veertienjarige leeftijd, ging hij naar Groningen om te gaan studeren aan de
Rijkskweekschool.384 Als opleiders kreeg hij onder anderen L. Leopold, medeauteur van de
dialectbloemlezing Van de Schelde tot de Weichsel, en H. Scheepstra, de geestelijke vader
van Ot en Sien. Hij was van 1 juli 1900 tot en met 28 februari 1902 onderwijzer in Veenoord
(gemeente Sleen).385 Daarna vertrok hij naar het Westen: in Den Haag werkte hij van 1 maart
1902 tot en met 31 december 1919 als onderwijzer.386 Zijn Haagse jaren verliepen niet zonder
problemen. Zelf schreef hij erover:

"Ik heb in mijn Haagsche periode veel strijd gehad en stond meermalen op het punt om het onderwijs te
verlaten en om naar het tooneel te gaan. Ik heb een middenweg gezocht en getracht, mijn taal- en ge-
schiedenis-onderwijs te illustreren met wat ik voelde als veredeling en ook heb ik een uitweg gezocht in

378. De volgende gedichten zijn opgenomen: Drente; Mien darp; 'n Gesprek met d' Sliener toren; Een
Drents volkslied; De scheper; Olde wannen; 't Is lente; Bij 't golvend roggeveld; Harfst; Vekansie; 't
Kerkhofhek; Ien is er in oes leven; Eigenwaan; Er is aaltied wal 'n gelukkien bij en De olde tram.

379. Drents Liedtiesboekien. Assen 1949, 18-19.
380. Voor herdenkingsartikelen zie R.D.M[ulder]. 1949e, 65-67; 'In Memoriam Albert Dening' in: De

Boerhoorn. Orgaan van de Drentse Vereniging Amsterdam 1 (1949) mei 1-2 en 'Albert Dening ┼' in:
PDAC 5.5.1949.

381. Voor biografische artikelen zie Werners/Wilms 1958e, 6; Naarding 1963, 7-11; Kuipers 1978, 151-154
en Cursus Drents 86/87. Les 4, 1-4.

382. GA Zuidwolde, Geboorteakte J.J. Uilenberg.
383. Zie over hem vooral Kuipers 1993a, 10-11 en Kuipers in: Bos/Foorthuis 1993, 106-109. Vgl. ook

Huizing 1975, 11, 98-99, 113 en 162.
384. Vgl. ook Het vijftigjarig bestaan 1912, 88.
385. In de bevolkingsregisters van de gemeente Sleen wordt een vestiging in deze plaats niet vermeld. Het

vermoeden bestaat dat hij destijds woonachtig was in Nieuw-Amsterdam, maar ook in de bevolkings-
registers van de gemeente Emmen komt Uilenberg niet voor.

386. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Staat van dienst van J.J. Uilenberg.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940268

het dramatiseren van de leerstof. Ik kwam in botsing met leerplan en rooster. Onaangenaamheden waren
vaak het gevolg. De school zat te veel in de beklemming van zijn paedagogische organisatie. Ik heb in
die tijd het tot in de puntjes verzorgde en georganiseerde schoolonderwijs wel eens als een noodzakelijk
kwaad gevoeld."387

In Medemblik, waar hij zich op 19 december 1919 vestigde, woonde hij in bij de hervormde
predikant.388 Van 1 januari 1920 tot en met 15 februari 1922 was hij in het havenstadje
waarnemend hoofd van de openbare MULO-school.389 Daarna keerde hij terug naar Drenthe.
In Smilde werd hij met ingang van 16 februari 1922 hoofd van de ULO-school en van de
openbare lagere school (in de volksmond de "school te Kloosterveen" genoemd).390 Van 30
oktober 1922 tot en met 2 maart 1923 was hij tevens hoofd en onderwijzer voor het vervolg-
onderwijs aan de openbare lagere school in Smilde.391

Hij trouwde op 49-jarige leeftijd in Deventer met de zeventien jaar jongere Catharina
Nicolina Rupp. Hun huwelijk bleef kinderloos.
Op zijn zestigste gaf hij te kennen, gebruik te willen maken van een bestaande rijksregeling
om vervroegd met pensioen te gaan. Het was 1941 en zijn ontslag werd enige keren uitge-
steld, niet alleen op eigen verzoek wegens verhuisproblemen, maar vooral doordat zijn
opvolging veel voeten in de aarde had: de kandidaat was kennelijk niet nazistisch genoeg.392

Zelfs Binnenlandse Zaken, onder leiding van Generalkommissar dr. F. Wimmer, bemoeide
zich ermee. Deze instantie schakelde Seyss-Inquarts directe ondergeschikte in Drenthe,
Beauftragte R. Thiel, in om de gemeente Smilde van benoeming te weerhouden.393 Intussen
naderde het eindexamen met rasse schreden en Uilenberg stelde voor, in het belang van zijn
leerlingen nog wat langer in functie te blijven.394 Uiteindelijk kreeg hij met ingang van 1 juli
1941 ontslag. Kort daarna schreef hij het college van B en W een zakelijk briefje waarin hij
als volgt afscheid nam: "Hierbij dank ik u voor steun en welwillende belangstelling in het
onderwijs, door mij gegeven, (...)".395 Zeven dagen later verhuisden hij en zijn vrouw naar
Paterswolde.396 Tot aan zijn overlijden op 20 januari 1962 zou hij daar blijven wonen.

Zijn vader heeft op zijn schrijfvaardigheid grote invloed gehad. Als tweeënzestigjarige
herinnerde hij zich:

387. MI, Archief P.J. Meertens, een autobiografische schets van Uilenberg voor het Twentsch Dagblad van
april 1943.

388. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Bevolkingsregisters Medemblik. De bevolkingsregisters
vermelden als Uilenbergs geboortedatum 7 januari 1881, dit is een abuis.

389. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Staat van dienst van J.J. Uilenberg. Vgl. ook MI,
Archief P.J. Meertens, een door Uilenberg geschreven overzicht van zijn leven en werk, zonder datum
en jaar.

390. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Staat van dienst van J.J. Uilenberg.
391. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Staat van dienst. Vgl. GA Smilde, Raadsnotulen

1920-1923 en Uittreksel uit de notulen van den Raad der gemeente Smilde van 24 september 1940. 
392. GA Smilde, Raadsnotulen van 13 september 1940. Vgl. ook GA Smilde, Raadsnotulen van 20

december 1940.
393. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Brief B & W van Smilde aan de secretaris-generaal

van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming van 24 maart 1941.
Zie voor soortgelijke kwesties ook: J.C.H. de Pater, Het schoolverzet. 's-Gravenhage 1969, passim.

394. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Brief Uilenberg aan de raad van 8 december 1940
en 21 maart 1941.

395. GA Smilde, Persoonsdossier Uilenberg, inv.nr. 438. Brief Uilenberg aan B & W van 22 juli 1941.
396. GA Smilde, Bevolkingsregisters.
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"Kwamen wij als kinderen met een mooi gezegde of een mooie opmerking thuis, dan was mijn vader
gelukkig. Die had een fijne smaak, zooals ook uit zijn schetsen blijkt, en liet nooit na ons bij onze me-
dedelingen erop te wijzen, wat het onderscheid was tussen geestig en flauw. Kwamen wij op banaal ter-
rein, dan hoor ik vader nog zeggen: 'Kan niet passeren.' (...) Op mijn 14 de jaar ging ik naar de kweek-
school. Vanaf dat ogenblik schreef ik 's zondags een brief naar huis. Dat heb ik jaren volgehouden.
(Mijn ouders zijn beiden 90 jaar geworden). Ik kon er op rekenen, dat ik dinsdag een brief terug had.
Vaak was daarbij mijn eigen brief gecorrigeerd op stijl en opmerkingen. Dankbaar ben ik Vader nog,
dat hij nooit naliet, het goede op te merken, wat in de school zo vaak vergeten wordt. Ik heb nog brie-
ven liggen, waarbij kanttekeningen als 'mooi gedeelte'."397

In 1911, tijdens de viering van het vijftigjarige bestaan van de Groninger Rijkskweekschool,
maakte Uilenberg furore als voordrachtskunstenaar. Tot twee maal toe hield hij een geestig
bedoelde voordracht, getiteld Albrecht Beiling. In het gedenkboek dat naar aanleiding van de
viering verscheen, werd Uilenberg hierom nadrukkelijk geprezen.398 Als uitgangspunt had hij
een geschiedenisles gekozen van zijn voormalige leraar aan de Rijkskweekschool, Herman
Holsbergen, over het genoemde lid van de Kabeljauwse partij († 1425).399 Overigens laat zich
de vraag stellen, hoe humoristisch een voordracht is over een persoon die volgens de
overlevering levend begraven werd. Naarding heeft in een artikel ter nagedachtenis van
Uilenberg beweerd dat de voordracht ook in het gedenkboek van 1912 staat; dit is echter niet
juist.400 Pas in 1937 werd deze opgenomen in het gedenkboek bij het vijfenzeventigjarige
bestaan van de Rijkskweekschool. De titel was toen: Albrecht Beilinck (Geschiedenisles uit
de Leerschool).401 Voor de publicatie in 1937 waren de dialogen in het Gronings vertaald
door Jan Boer, die er ook voor zorgde dat in hetzelfde jaar het verhaal in het maandblad
Groningen werd afgedrukt.402

Tijdens de reünie van de kweekschool in 1911 vertelde Uilenberg zijn oude studievrienden
ook over zijn ervaringen als beginnend onderwijzer in Veenoord. De bekende dialectdeskun-
dige dr. J. Bergsma - eveneens oud-kwekeling -  hoorde dit en stimuleerde hem er een artikel
van te maken voor de Driemaandelijksche Bladen. Zo ontstond Kiekje uit het leven in een
Drentsche Veenkolonie. (Omstreeks 1900) dat in 1914 in de DMB werd opgenomen.403

Uilenberg heeft deze schets, die ook zijn eerste Nutsvoordracht werd, ook wel betiteld als De
Brief aan de Koningin.404

Het is de geschiedenis van Jan Knol, die in Duitsland door een ongeluk een been verloren heeft. Hij vraagt de
ondermeester - die "hef meer letters evrèten as wij allemaole met mekaar" - namens hem een brief aan de
koningin te schrijven met het verzoek of zij hem een draaiorgel wil schenken. Het orgel komt er. Jan Knol moet
het zelf, getooid met hoed en oranjesjerp, van het station halen. De hele dag is er feest in Veendorp en als 's
avonds de kasteleins de kas opmaken, vinden ze dat de koningin toch " 'n best mense" is.

397. MI, Collectie P.J. Meertens, een autobiografische schets van Uilenberg voor het Twentsch Dagblad van
april 1943.

398. Het vijftigjarig bestaan 1912, 12 en 20.
399. Zie hiervoor 'In memoriam - Herman Holsbergen' in: Groningen 20 (1937) april z.p.
400. Naarding 1963, 7.
401. Het vijf-en-zeventigjarig bestaan 1937, 49-52. De redactie merkt in een voetnoot op: "zo getrouw

mogelijk in de roemruchte vorm van 1911 gerestaureerd."
402. Groningen 20 (1937) mei 85-87.
403. DMB 14 (1914), 87-98.
404. MI, Archief P.J. Meertens, een autobiografsche schets van Uilenberg voor het Twentsch Dagblad van

april 1943.
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Jac. van Ginneken en J. Endepols namen de schets in verkorte vorm, als voorbeeld van het
Drentse dialect, op in De regenboogkleuren van de  Nederlandse taal (Deel III, 1917).405 Zij
waren van mening dat deze schets een weinig bekende Saksische karaktertrek, namelijk "de
ruw-krachtige, voor lichamelijke pijn geheel onverschillige aard van den bewoners der
veenkolonies", liet zien.406

In het tijdschrift De Hollandsche Revue publiceerde Uilenberg in 1921 in vier delen het
verslag van een tocht door Frankrijk, getiteld Langs de ruïnen van den wereldbrand.407

Kort na de oprichting van het maandblad Drente leverde hij daaraan zijn eerste bijdrage.
Vanaf augustus 1934 werd zijn naam als vast medewerker vermeld. Tot 1940 publiceerde hij
vooral liedteksten, essays en dialectverhalen.408 Sommige bijdragen aan het maandblad
werden later in bundels herdrukt. Zo werd ook zijn bewerking van een bekend volksverhaal
Waorumme de doeve 't nusselen niet leerde, en altied Ro-koe röp met kleine veranderingen
opgenomen in de door Jan Poortman samengestelde bloemlezing Uut en um oes olde
laandschop.409 In zijn eigen bundel In 't schemeruur bij 't knappend vuur (1943) werd deze
schets, onder de titel Hoe het kwaamp, det de doeve 't nusselen niet leerde en altied ro-koe-
röp, eveneens opgenomen.410 Ook zijn liedtekst Mijn Drenthe werd in beide bundels
geplaatst.411

Tevens bleef hij optreden als voordrachtskunstenaar. Hoe hij het voordragen uit eigen werk
beleefde, beschreef hij als volgt:

"Ik draag mijn ontwerpen voor en voel mij, vertellend voor het publiek in jas, broek, vest en ...HART:
BOER, Drentsche boer. Dan weet ik precies, hoe ik het zeggen moet. Het publiek prikkelt mij, voor een
volle zaal vertel ik het natuurlijkst. Als ik er dan goed in zit, werkt mijn fantasie mee tot het welslagen
van het geheel, en tot volkomenheid van gelaatsuitdrukking en toon. Mijn vrouw, die me op mijn toch-
ten vaak gezelschap houdt, zegt vaak na afloop van een voorstelling: 'Je hebt weer iets leuks gezegd,

405. Van Ginneken/Endepols 1917, 114-117. Pas in de tweede druk (1931, 97-100) werd de naam van de
auteur vermeld.

406. Van Ginneken/Endepols 1917, 114. Hun beeld van Drenthe was, zo blijkt ook uit het citaat, niet erg
gunstig. Zo merkten zij op, dat de ontwikkeling van het gewone volk op een laag peil stond en dat de
provincie het grootste aantal analfabeten kende.

407. De Hollandsche Revue (1921), Deel I, 248-256; Deel II, 346-349; Deel III, 434-436 en Deel IV, 579-
882. In een autobiografische schets voor het Twentsch Dagblad van april 1943 (Archief MI), merkte hij
op dat in 1927 het verslag van een reis door Zwitserland in De Hollandsche Revue had gestaan. In die
jaargang is een dergelijk verslag echter niet te vinden.

408. In Drente verschenen van zijn hand de volgende bijdragen: Mijn Drenthe [liedtekst], 1 (1930) januari
124-125; Nogmaals Eursinge [essay], 4 (1933) februari 3-4; De Drentsche Bokmelkerij [essay], 4
(1933) maart 3-4; Mijn Drenthe [liedtekst], 5 (1933) juni 5; Taalverkrachting [essay], 5 (1934) januari
4; Mr. Harm Smeenge en de droogmaking der Zuiderzee [essay], 7 (1935) augustus 4; De legende van
Ellert en Brammert [essay], 8 (1937) april 1-5; Waar bleven zij? [essay], 10 (1938) juli 1-4; Waar ble-
ven zij? (Vervolg en slot) [essay], 10 (1938) augustus 5-6; De schone omlijsting van "Ons Lantschap"
[essay], 10 (1938) oktober 4-5; Onze moeder [dialectverhaal], 10 (1939) februari 1-2 en Waorumme de
doeve 't nusselen niet leerde en altied ro-koe röp [dialectverhaal], 10 (1939) mei 1-4.
Vgl. ook Meertens/Wander 1958, 182.
Uilenbergs bijdrage Mr. Harm Smeenge en de droogmaking der Zuiderzee wordt wel eens toege-
schreven aan zijn vader. (Zie bijvoorbeeld Kuipers in: Bos/Foorthuis 1993, 108.) Dit is niet juist. De
bijdrage is weliswaar ondertekend met J. Uilenberg, maar in het jaar van publicatie (1935) was Uilen-
berg senior al vijf jaar dood. Bovendien is het artikel geschreven in Smilde, de woonplaats van J.J. Ui-
lenberg.

409. Poortman 1940, 39-47.
410. In 't schemeruur bij 't knappend vuur, 80-94.
411. Poortman 1940, 13-14 en In 't schemeruur bij 't knappend vuur, 13-14.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940 271

weer wat nieuws' of  'op dat moment stond je gezicht zo goed.' Dan wordt 's avonds de schets met die
vondst verrijkt. Ik maak nooit opzettelijk gebruik van mimiek. Gezicht en houding ontstaan door het
woord. Zo groeien mijn schetsen uit herinnering en fantasie, die beiden op een gelukkig ogenblik sa-
menwerken tot een levend geheel. En vertellend ben ik de man, die ik laat spreken."412

Vooral op bijeenkomsten van de Drentse verenigingen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht
was hij populair als declamator en zanger, die aan de piano begeleid werd door zijn vrouw.
De verslagen van deze verenigingen werden in het maandblad Drente opgenomen en gaven
hem het volle pond: "De beste beroepsspeler kan dat den Heer Uilenberg niet verbeteren"413,
"Kortom - een onvergetelijke avond, die naar een nieuwen 'Uilenbergavond' sterk doet
verlangen"414 of "Mijnheer en mevrouw Uilenberg, 'Amsterdam' is U zeer dankbaar en
...komt U terug."415.
Zijn voordrachten kregen ook in de pers een goed onthaal. Het Vaderland schreef: "De
inhoud van de stukken is buitengewoon vermakelijk en ze winnen niet weinig door een
voortreffelijke voordracht". De Alkmaarsche Courant: "De kostelijke mimiek deed de zaal
soms daveren van het lachen. De typen werden meesterlijk uitgebeeld, èn door 't woord èn
door 't gebaar". Het Utrechts Dagblad merkte op: "De zaal is den heelen avond van de eene
proestbui in de andere gevallen door de wijze, waarop de voordrachten over het voetlicht
werden gebracht." Een noordelijke krant, de MC, schreef: "Wanneer hij den Drentschen boer
typeert, dan zien wij den voordachtskunstenaar Uilenberg op zijn best, dan acteert hij op een
wijze, die geen beroeps-kunstenaar hem verbetert." De Coevorder Courant was van mening:
"Er is genoten van hoge voordrachtskunst" en de PDAC, tenslotte, stelde kort maar krachtig:
"De Heer Uilenberg geeft schitterende typering met kostelijke humor."416

In zijn dorpsschetsen, geschreven in het dialect van Zuidwolde, grijpt Uilenberg dikwijls
terug op gebeurtenissen tijdens zijn jeugd. Als schooljongen liep hij graag met jagers door de
velden. Zijn herinneringen daaraan verwerkte hij in De olde jager, die op voordrachtsavonden
het meest gevraagd werd.417 Onder deze titel verscheen in 1939 bij Van Gorcum ook zijn
eerste bundel, met als inhoud: Mijn Drenthe, De Olde Jager, Willem Wachties is veertig jaor
etrouwd, De Candidaat-Orgeltrapper, Onze Moeder en Waar bleven zij? Achterin zijn
verklarende aantekeningen opgenomen. De Groninger hoogleraar Gerrit Siebe Overdiep
(1885-1944) schreef de inleiding en beweerde:

"Zijn schetsen zijn in elk opzicht levend: gezonde, geen gezochte humor; volop volksaardige natuur;
niet gecomponeerd, maar gevoeld, gedacht en gesproken, wat den stijl en de taal betreft. Wel mist de
lezer nu de voordracht van den spreker, die op bijeenkomsten op zooveel succes mag bogen (...)."

Aan P.H. Ritter schreef Uilenberg hoe de bundel ontstaan was. Hij legde uit hoe hij al
voordragende zijn teksten had laten uitgroeien tot schetsen. Enkele ervan had hij ook in
radioprogramma's van de AVRO voorgelezen. (Uilenberg was gewestelijk bestuurslid van de
AVRO.) Hij karakteriseerde de schetsen als "aangedikte levenservaring". Behalve een

412. MI, Archief P.J. Meertens, een autobiografische schets van Uilenberg voor het Twentsch Dagblad van
april 1943.

413. Drente 7 (1935) november 7.
414. Ibidem.
415. Drente 9 (1937) november 6.
416. De citaten zijn ontleend aan het prospectus Voordrachtsavonden van Drentse Folklore en Humor door

Jan J. Uilenberg. Het prospectus wordt bewaard bij het MI, Archief P.J. Meertens.
417. Voor een verslag van een voordracht van De olde jager wordt verwezen naar Drente 7 (1935)

november 6-8.
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"zielsuiting" was het werk, volgens hem, ook een protest tegen de doorsnee-dialectschrijfsels
in die dagen. Ook bij deze gelegenheid pleitte hij voor een zuivere weergave van de streek-
taal. Opnieuw fulmineerde hij tegen Anne de Vries, die zich in zijn boeken bezondigde aan
"fantasie-dialect".418 Hij hoopte dan ook met zijn brief te bereiken, dat Ritter voor de radio
eens aandacht zou besteden aan zijn visie op het dialect.
Ook in een ander opzicht is deze brief interessant: de schrijver geeft namelijk bij iedere schets
een korte toelichting. Zo merkt hij over Mijn Drenthe op, dat hij het lied in 1928 gedicht en
gecomponeerd heeft en dat de jeugd van ieder Drents kind erin bezongen wordt. De Olde
Jager is een type uit zijn jeugd. De man in kwestie schijnt meer van zijn hond gehouden te
hebben dan van zijn vrouw. Ook zou hij werkelijk met geweer en weitas begraven zijn, zoals
het personage in de schets. Zo niet, dan heeft Uilenberg een gegeven uit Die beiden Grena-
diere van Heine gebruikt. Het filosoferen van de hoofdpersoon in Willem Wachties is veertig
jaor etrouwd over zijn huwelijk, noemt Uilenberg echt Drents. Als motto boven De Candi-
daat- Orgeltrapper had ook kunnen staan: "As je van de mensen wat wilt, moj staodig an
doen, - aanders maak ie de duvel wakker." Hierin beschrijft hij een man die langs een grote
omweg een baantje wil krijgen. De schets Onze Moeder is weer gebaseerd op de realiteit.
Onderwerp is het leed van kinderen, wier moeder door een dronken automobilist aangereden
is en dit niet overleefde. In Waar bleven zij? beschrijft Uilenberg - zich baserend op histori-
sche feiten - de lotgevallen van enkele jongens uit Smilde, die in 1812 met Napoleon naar
Rusland trokken.419

Tot het uitgeven van de bundel was hij aangemoedigd door de hoogleraren G.S. Overdiep, R.
Casimir en A.A. Verdenius. De laatste twee bevalen het werk in een prospectus aan. Casimir
schreef:

"Zijn schetsen in de Drentsche Streekspraak hebben dien hartveroverenden humor, die zoo zeldzaam is.
Zij teekenen het leven in zijn werk, in zijn komische situaties, in zijn smartelijke belevingen en dat alles
gebaad in den glans eener milde levensblijheid en stille menschenliefde."

En Verdenius bekende:

"In het bijzonder juich ik het toe, dat door zijn (U's) publicatie betrouwbare proeven van Drents dialect
worden vastgelegd. Zij verdienen de aandacht van onze taalkundigen en folkloristen (...)."420

Uitgeverij Van Gorcum bracht van het boek - speciaal voor bibliofielen - een aantal exempla-
ren in een linnen band met een goudkleurige opdruk op de markt. In een reclamefolder prees
men het werk aan:

"Wie Uilenberg gezien en gehoord heeft in zijn schetsen en zijn buitengewoon fijne uitbeelding heeft
bewonderd, herkent in hem den oer-Drent, vol liefde voor zijn landstreek en landsaard. De schoonheid
van het dialect ligt in zijn typische plastiek. (...) Uilenberg  schetst, schildert en ziet den ouden Drent in
zijn typische omgeving."421

De Drentse recensenten ontvingen de bundel zeer welwillend. Jan Fabricius besprak hem
(tegelijk met Veenkolonialen van E.C.M. Frijling-Schreuder en Uittocht van M.A. Polman) in

418. Ook in een brief aan Ritter van 29 november 1939 (UBU, Archief P.H. Ritter) ging hij nogmaals op
deze kwestie in.

419. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Uilenberg aan Ritter van 19 november 1939.
420. MI, Archief P.J. Meertens.
421. UVA, Bibliotheek KVB, Dossier Van Gorcum.
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het maandblad Drente. Hij ging hoofdzakelijk in op het voorwoord van Overdiep en maakte
dit belachelijk. Wat hem stoorde was de opmerking van de hooggeleerde, dat de lezers het
zonder de voordracht moesten stellen. Over de schetsen zelf merkte hij (alleen maar) op:
"Gevoeld en - als grootste lof aan u, heer schrijver! - harmonisch gecomponeerd!"422

Hoofdredacteur J.A. Brouwer meende te moeten ingrijpen en voegde aan de bespreking een
noot toe, waarin hij verklaarde dat Fabricius' ongezouten kritiek op Overdiep niet gerecht-
vaardigd was. Voor Overdiep echter was de maat vol: hij trok zich terug uit de redactie van
Drente.
Het Agrarisch Nieuwsblad nam een fragment van het verhaal De Olde Jager op; daarbij werd
over de bundel opgemerkt:

"(...) Allen die dit boekje begeeren - en dit zijn er ongetwijfeld zeer velen - zullen het oude Drenthe in
een bonte mengeling van juiste beelden aan hun geestesoog voorbij zien trekken. Zooveel figuren uit
lang vervlogen jaren als typen, zooals men ze nog kan aantreffen, worden tot leven gewekt en staan
voor ons in hun sobere Drentsche omgeving. (...) Deze bundeling van schetsen zal ongetwijfeld de
plaats krijgen die zij verdient."423

Jan Naarding schreef een lovende recensie in Saxo-Frisia en meende:

"Men zal genieten van de prachtige schildering van Drentse typen en van de specifiek Drentse humor
van Uilenberg. Persoonlijk vind ik De olde Jager en vooral het zuivere, ontroerende Onze Moeder het
best."424

Over Uilenbergs 'volkslied' Mijn Drenthe is tot op de dag van vandaag veel te doen. Daarover
zal in hoofdstuk IV uitvoerig verslag gedaan worden. Ook een pastiche-in-dialect zal daarbij
niet onbesproken blijven. 

J. POORTMAN (1897-1984)425 EERSTE PERIODE

Jan Poortman werd op 1 oktober 1897, als zoon van Jan Poortman en Aaltje de Vries, geboren in De Wijk. Hier
bracht hij zijn jeugdjaren door. Over zijn jeugdbelevenissen schreef hij in 1983 het boek De Baandrekel (Krips
Repro te Meppel)426. Poortman, enige zoon van een boerenechtpaar, volgde van 1911 tot 1917 de opleiding aan
de dagnormaalschool voor onderwijzers in Meppel. In augustus 1919 behaalde hij zijn hoofdakte.427 Nadat hij
tijdens het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog zijn dienstplicht vervuld had, werkte hij als onderwijzer in
IJhorst (juli 1919), De Wijk (augustus en september 1919) en Aduard (1919-1920).428 In januari 1921 kreeg hij

422. Drente 11 (1940) februari 7-8.
423. AN 8.12.1939.
424. SF 2 (1940) nr. 1, 16.
425. Over Poortman is vrij veel geschreven. Verwezen wordt naar: Prakke 1953b, 134-136; Bart Veenstra

1977b, 148; Drenthen 1977b; Poortman 1979b, Dekker 1981, 170-172 en Minderhoud in:
Brood/Foorthuis 1989, 161-163.
Herdenkingsartikelen bevatten uiteraard ook feiten over leven en werk van Poortman. Zie hiervoor:
Kooistra 1988, 37-49; J.H.B. 1984; 'Meppeler schrijver-historicus J. Poortman (86) overleden' in: MC
15.2.1984; 'Publicist Jan Poortman overleden' in: Rotterdams Nieuwsblad 16.2.1984; Bart Veenstra
1984b; Huizing 1984 en Stahl 1984a, 3-4.

426. Zie hiervoor ook ''De Baanderrekel' [sic] van Poortman. Nieuwe Drentse uitgave voor burgemeester De
Wijk' in: Nv/hN 13.1.1983; 'Poortman schreef weer een boek. Eerste exemplaar "De Baandrekel" voor
de burgemeester van De Wijk' in: MC 14.1.1983 en Bart Veenstra 1983.

427. GA Meppel, Persoonsdossier J. Poortman.
428. GA Meppel, Persoonsdossier J. Poortman. Staat van dienst op datum van ingang benoeming.
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een vaste betrekking in Meppel. Zijn carrière verliep voorspoedig. In 1924 werd hij in Meppel hoofd van school
A en na een fusie met school C, de opleidingsschool, werd Poortman waarnemend hoofd. Vanaf 1922 tot en met
november 1962 was hij ook leraar aan de Handelsavondschool in Meppel. In 1922 begon hij met een studie MO-
Nederlands, die hij na tal van intermezzi pas in 1953 zou afsluiten.429

Er is beweerd dat zijn leermeester M.W. Verdenius en diens belangstelling voor volkskunde,
sagen, legenden en historie veel invloed op Poortman hebben gehad. Even verdienstelijk in
dit opzicht waren L. Mulder, de directeur van de Meppeler normaallessen, en de amateurhis-
toricus W. Koops.430 Ook van Geert Broekhuizen te Koekange heeft Poortman in talloze
gesprekken veel opgestoken.

Al op jeugdige leeftijd schreef Poortman voor de MC. Dit begon nadat hij was gezakt voor
het eindexamen van de dagnormaalschool. Hij werd aanvankelijk verslaggever, later
feuilletonist. Maar ongeacht zijn status is Poortman altijd een krantenman gebleven. Hij
schreef voor het Nieuwsblad van het Noorden, de MC, de PDAC, de POZC, de NRC en het
Algemeen Handelsblad. Tevens publiceerde hij regelmatig in de periodieken De Toeristen-
kampioen, De Auto en Drent(h)e.431 Eerst op de fiets, later in zijn auto en altijd gewapend met
zijn fototoestel bereisde hij de Olde Landschap om vast te leggen wat er aan waardevols
restte. Daarbij kwam zijn vaardigheid als stenograaf goed van pas. Hij noteerde tijdens
gesprekken dikwijls in steno bijzondere uitspraken en dialectwoorden heimelijk op zijn
manchetten. Tijdens zijn militaire dienst in Assen (als stenotypist op het bataljonsbureau) had
hij gelegenheid, het Rijksarchief te bezoeken. Daar werd zijn belangstelling voor de regionale
geschiedenis gewekt. Daar ook verzamelde hij materiaal voor een aantal publicaties, die
vooral na 1945 verschenen en hem grote bekendheid als streekhistoricus bezorgden. Voor
1940 schreef Poortman hoofdzakelijk literaire teksten. Daarbij moet opgemerkt worden, dat
zijn literaire oeuvre in veel gevallen wel uit geromantiseerde historische onderwerpen bestaat.
  
Hij maakte dikwijls reizen door Duitsland ten tijde van de Weimarrepubliek en leerde
zodoende de Duitse (streektaal)literatuur kennen. Dit had tot gevolg dat hij verscheidene
werken uit de (Duits)-Nedersaksische taalgebieden in het Drents - en wellicht in het Neder-
lands - ging overzetten. Een nauwkeurig overzicht van zijn vertalingen is niet te geven, want
vele ervan gingen tijdens de bezetting verloren doordat SD'ers en NSB'ers zijn bibliotheek
confisqueerden en vernietigden.432 Behalve een aantal hierna te noemen werken zou hij ook
teksten van F. Krüger en H. Boßdorf vertaald hebben.433

Zijn grote voorbeeld echter was Hermann Löns (nom de plume van Fritz von der Leine, 1866-
1914).434 Naar eigen zeggen vertaalde Poortman diens Der letzte Hansbur. Bauernroman aus
der Lüneburger Haide (1909), waarna deze als feuilleton geplaatst werd - in welke krant is
niet bekend.435 Een gedicht van de Luneburger heidezanger bewerkte hij tot Moderne tied, dat
in 1938 in het maandblad Drente geplaatst werd.436

429. Prakke 1953b, 134-136.
430. Ibidem, 134.
431. MI, ongedateerde brief Poortman aan P.J. Meertens.
432. Aldus Poortman in: Dekker 1981, 171.
433. Zie voor Ferdinand Krüger (1843-1915) en Hermann Boßdorf (1877-1921) Cordes/Möhn 1983, 453-

454 en 455.
434. Drenthen 1977b.
435. Poortman vertaalde het als De leste van zien geslacht. Roman uut 't boerenlèèmt. Zie Archief Poortman

te De Wijk. Vgl. ook MI, ongedateerde brief Poortman aan P.J. Meertens.
436. Drente 9 (1938) januari 4.
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Ook vertaalde hij Maren. En Dörpromaan ut de Tiet von 1848/51 van Johann Hinrich Fehrs
(1838-1916).437

In 1929 vertaalde hij van de Oldenburgse schrijfster Alma Rogge (1894-1969)438 haar
Platduitse toneelstuk De Straf. Pläseerlich Spill (1924, Niederdeutsche Bücherei in Ham-
burg).439 De vertaling verscheen aanvankelijk in gestencilde vorm en was getiteld De straf.440

Pas in 1950 bracht uitgeverij Neerlandia in Meppel het spel in druk uit. Het heette toen
Trouwen...tut straffe. Klucht in één bedrijf voor 2 dames en 3 heren in Z.W. Drents dialect.

Hierin laat Snieder de kleermaker zijn dochter Minao voor straf met zijn knecht Hendrik trouwen. Snieder vindt
dat zijn dochter, bewust of onbewust, een te grote aantrekkingskracht op de jongens uitoefent en daarom wil hij
de ontwikkelingen een slag vóór zijn. Wat hij niet weet, is dat Minao en Hendrik al stiekem verkering hebben.

Van deze uitgave distantieerde Poortman zich echter. Aan de bibliothecaris van de Koninklij-
ke Academie van Wetenschappen berichtte hij, dat het weergegeven dialect niet zuiver meer
was doordat de uitgever er in geknoeid had. Bovendien was de tekst in de oorlog door
Duitsgezinde lieden, zonder de toestemming van Poortman, gebruikt voor een opvoering.441

Poortmans vertaling van Dat Hus sünner Lücht van de Oostfriese schrijver Fritz Gerhard
Lottmann (1880-1918) werd het bekendst. Het origineel was in 1919, dus postuum, versche-
nen en oogstte in heel Nederduitsland veel succes. De roman wordt vaak beschouwd als het
eerste werk op niveau in de Oostfriese streektaal.442 Poortmans vrije bewerking verscheen als
Siebo Siebels' zwoare gaank [1932] en werd uitgegeven door drukkerij en uitgeverij De erven
J.J. Tijl te Zwolle.443 Een fragment ervan nam hij later op in zijn Drents geestesleven. Een
bloemlezing uit de Drentse literatuur.444 In 1979-1980 verscheen bij uitgeverij Stabo/All-
Round een herdruk in vier delen.

Siebo Siebels' vrouw is in het kraambed gestorven; daardoor wordt hun dochtertje Hillechien bij en door zijn
schoonouders opgevoed. Schoolmeester Siebels gaat in Schievetoren wonen en werken. Steeds vaker probeert
hij zijn problemen het hoofd te bieden door een vlucht in de alcohol. Het huis waarin hij woont is een "Hus
sünner Lücht". Nogmaals wordt hij beproefd als zijn dienstmeid, op wie hij verliefd is, komt te overlijden. Na
deze zware tegenslagen komt Siebels tot nieuwe levensinzichten. Dit heeft tot gevolg, dat hij besluit zelf zijn
dochtertje te gaan opvoeden.

De vertaling werd besproken door P.J. Meertens. Hij schreef:

"(...) en voor wie het lezen van deze eigenaardige streektaal geen bezwaar is, willen we de lezing van
dit boek graag aanbevelen. We vragen ons echter af of de heer Poortman niet beter had gedaan, een
oorspronkelijk verhaal in zijn dialect te schrijven, waartoe we hem, gezien zijn vlotten schrijftrant zeker
in staat achten."445

437. De vertaling, getiteld Marrechien. Een dörpsroman, verscheen als feuilleton; in welke krant is niet
bekend. Zie Archief Poortman te De Wijk. Vgl. ook MI, ongedateerde brief Poortman aan P.J. Meer-
tens. Fehrs' roman werd in 1937 herdrukt door Otto Meißners Verlag te Hamburg.

438. Gegevens verstrekt door het Institut für niederdeutsche Sprache te Bremen.
439. Zie over haar Lübbing 1978, 143-146 en Cordes/Möhn 1983, 399, 453.
440. RAD, Archief PDR, inv.nr. 12z.
441. MI, Correspondentie P.J. Meertens, brief Poortman aan de bibliothecaris van de KAvW van 9 april

1956.
442. Cordes/Möhn 1983, 452. Vgl. ook Albrecht Janssen 1971.
443. Het boek verscheen zonder jaartal. Volgens Meertens/Wander 1958, 181 moet dit 1932 zijn. Poortman

dateerde het Veurwoord overigens 'november 1931'.
444. Poortman 1954a, 137-142.
445. MI, Drenthemappen. Recensie zonder vermelding van periodiek en datum.
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A.J. Scholte recenseerde het boek voor de NRC. Zij had bezwaren tegen de titel: "Waarom is
b.v. de oorspronkelijke goed gekozen titel met de aardige symboliek vervangen door den
eenigszins precieus aandoenden zwaren gang?"
Ook was zij van mening dat het verkorten en bewerken ten koste van de psychologie was
gegaan. Toch eindigde zij positief:

"Maar overigens komen er mooie tafereelen en beschrijvingen in het werk voor en we verheugen ons er
dan ook zeer over, dat onze niet rijke Drentsche literatuur verrijkt is met dit boek, dat zich door de uit-
stekende weergave van het aardige dialect van onze provincie aangenaam laat lezen."446

De recensent van het maandblad Drente was minder te spreken. De nieuwe titel lag hem wel
bijzonder zwaar op de maag; hij vond hem "nietszeggend". Daarbij kwam fundamentele
kritiek op de vertaling vanuit het dialect in het dialect. In de woorden van de criticus:

"Dialect is prachtig en er gaat een groote bekoring uit van in dialect geschreven verhalen, doch alleen,
als de dialectschrijver in zijn eenvoudige spreektaal mededeelt, wat in hemzelf omgaat, of wat hij om
zich heen ziet gebeuren. Voor overzetting van dialect in dialect is geen reden; indien een boek waard is
algemeen gelezen te worden, men vertale het in het Nederlandsch."447

Poortman zelf schreef over zijn bewerking: "Ik hebbe mien best doane um de kleur van zien
verhaal te hollen, al is de draod op een paar stèèn, wat strakker ewörren."448 Hij had het
manuscript enige jaren laten liggen, totdat hij de tijd rijp achtte voor publicatie. In de
woorden van Poortman:

"Det is de leste joaren veraanderd. Oaveral koomt ze mit 'plat', mit dialekt op de lappen. In verscheiden
kraanten ku'j 't lèzen en der bint ook al verscheiden boeken en boekies edrokt. Mar de mèènsen mut
eerst heur taal leren lèzen, dan die taal duren lèzen. As ze zoo wied bint, kom 't willen lèzen van zöls.
Um ien veurbield te numen, det is wel ebleken, toe 'Harm', vertelde van 't boerenlèèmt an de Riest."449

Wat hem in Lottmanns boek aansprak was het volkskundige aspect, het boerenleven aan het
eind van de negentiende eeuw. De literaire waarde, af te meten aan een al dan niet geloof-
waardige duiding van de hoofdpersoon, interesseerde Poortman waarschijnlijk minder. Voor
zover bekend heeft hij zich hierover nooit uitgelaten. Hij was de mening toegedaan dat er
meer boeken zouden komen die het leven, de strijd en de zorgen van de boeren zouden
beschrijven. Boeren, die in de woorden van Poortman "vastezeugen bint an de grond van heur
olden, en niet geern ruilen wilt mit de luu uut de stienderbulten, die gien ruumte en gien locht
hebt."450

Hieruit valt op te maken dat Poortman niet ongevoelig was voor het gedachtegoed van de pas
opgerichte Drentsche Boerenbond, die een jaar later uitgroeien zou tot de Nationale Bond
Landbouw en Maatschappij. Voor deze beweging zou hij ook gaan schrijven. Behalve de
openluchtspelen De oude strijd en Als het daagt - zie paragraaf 10.4 - schreef hij voor het
orgaan Landbouw en Maatschappij (L&M) van oktober tot en met december 1940 de

446. Scholte 1932.
447. P. in: Drente 4 (1932) augustus 44.
448. Veurwoord in: Siebo Siebels' zwoare gaank.
449. Ibidem. Poortman doelt uiteraard op Harm Boer'nlèv'n an de Riest van L. Jonker.
450. Ibidem.
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artikelenreeks Groei. Een serie culturele schetsen voor het Saksische land. Deze artikelen
werden ook in het Agrarisch Nieuwsblad (25 oktober tot en met 27 juni 1941) opgenomen.

Poortman was eind jaren dertig ook nauw betrokken bij Saksenland, een maandblad dat
precieus werd aangeduid als 'maandschrift'. Deze periodiek verscheen van december
(wintermaand) 1937 tot en met mei (bloeimaand) 1938. De redactie bestond verder uit L.A.
Bähler, H.T. Buiskool en J. Jans. Met ingang van nummer 3 in 1938 wordt ook A. de Koe als
redactielid vermeld. Het maandblad werd uitgegeven door K.J. Erenst (uitgeversbedrijf De
Hoeve in Paterswolde). Poortman leverde foto's en één artikel, Zorgen om het groene
Landschap, aan het blad.451 Het tijdschrift stelde zich ten doel:

"(...) de wederopbouw van een plattelandscultuur; gegrondvest op den eigen aard van volk en
landschap; met begrip voor het verleden, staande in het nu, doch gericht op de toekomst; bezield door
een streven naar nieuwe harmonie, zoo innerlijk als uiterlijk, tusschen den mensch, zijn leven en werken
op den bodem, waarop hij zich vestigde."452

Alsof dit niet duidelijk genoeg was, ging de uitgever in een woord tot de lezer hierop dieper
in. Hij was van mening, dat het platteland beschavingsoffensieven bespaard waren gebleven.
Dat was maar goed ook: "Want hier in Saksenland leefde nog de eeuwenoude, door traditie
vervolmaakte en geheiligde Saksische cultuur, aan den bodem verankerd." Onder Saksenland
verstond de uitgever overigens Drenthe, Twente, de Gelderse Achterhoek, Friesland beneden
de Tjonger en Westerwolde. Niettemin was deze cultuur in de negentiende en twintigste eeuw
door diverse invloeden ernstig aangetast. Maar hij constateerde een nieuwe bewustwording:
velen hadden een leeg gevoel en kregen heimwee naar vroeger. Op deze gevoelens speelde
Saksenland in en zodoende zou het tijdschrift een belangrijke taak hebben:

"Hier dient SAKSENLAND op de bres te staan. Ziende dat een Umwertung aller Werte niet beduidt het
verontachtzamen [sic] van het vroegere zal het er naar moeten streven oude waarden opnieuw levend te
maken voor zoover zij vermoord zijn, voor zoover ze hun natuurlijk einde hebben gevonden late men
ze vooral rusten. De taak van dit maandschrift is in de eerste plaats om te komen tot een nieuwe platte-
landscultuur. (...) het zal verheugen degenen die inzien, dat een drastisch ingrijpen in den huidigen toe-
stand noodzakelijk is (...)".453

Wie men niet verwacht zou hebben in de nogal op Blut und Boden gerichte redactie was de
uiterst vrijzinnige predikant L.A. Bähler. Hij had een verleden als christen-anarchist,
Tolstoiaan, christen-socialist, drankbestrijder en anti-militarist. Maar hij schijnt in 1938 - drie
jaar voor zijn dood - het zicht op de realiteit enigszins verloren te hebben. Voor de anderen
diende hij waarschijnlijk als vlag op een omstreden lading.454

Poortman heeft zich nooit openlijk gedistantieerd van Landbouw en Maatschappij. Zoals wij
zagen schreef hij nog in december 1940 - de maand waarin de bond zichzelf ophief - in het
gelijknamige bondsorgaan. Daar staat tegenover dat hij geen lid werd van de NSB en dus niet
het voorbeeld volgde van velen die aan de wieg gestaan hadden van het (overwegend
Drentse) boerenactivisme in de jaren dertig. Sterker, omstreeks 1942 ging hij in het verzet en

451. Saksenland (1938), nr. 3, 15-26. Als Groote zorgen om het groene landschap gepubliceerd in:
Poortman, Oud-Drentsch boerenleven z.j., 25-29.

452. Hier begint Saksenland in: Saksenland (1937) wintermaand, nr. 1.
453. De Uitgever aan den Lezer! in: Saksenland (1937) wintermaand, nr. 1, 3-7.
454. Over Bähler zie Domenie-Verdenius/Arends-Luinge in: Bos/Foorthuis 1990, 13-16.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940278

daarvoor werd hij na de oorlog onderscheiden. Maar gezegd moet worden, dat hij tot ver in
1941 gebalanceerd heeft op de rand van wat politiek correct was.

Zijn eerste literaire bijdrage aan het maandblad Drente, het gedicht Mien Drèèns Dörrep,
leverde hij in maart 1935.455 Behalve dit en het reeds genoemde gedicht Moderne tied leverde
Poortman essays over schilderkunst, volkskunde en literatuur. Ook recenseerde hij voor
Drente. Zo besprak hij de - inmiddels vrijwel vergeten - bundel Tien voordrachten in
Drentsch dialect ([1933] G.F. Hummelen te Assen), geschreven door de Assenaar W.J.
Keizer.456 Van de weeromstuit schreef de recensent ook in de streektaal.457

Het lijkt erop dat Poortman het advies van Meertens om met origineel werk te komen ter
harte heeft genomen, want terwijl hij zich verdiepte in de literatuur ging hij ook eigen
geestesproducten publiceren. Dit deed hij hoofdzakelijk in kranten.
Voor de PDAC schreef hij rond 1934 een aantal Brieven van Jan Koops Luuks. In de MC
verscheen vanaf 1936 Wattet volk vertelt. Dialectschetsen. Deze serie schreef hij onder het
pseudoniem J. ter Whee, een familienaam van zijn moeders kant. (Ook noemde hij zich wel
Jan Berends of Jan Koops Luuks.) Na de oorlog zou hij deze rubriek weer voortzetten. De
schetsen werden gebundeld en verdeeld over zes brochures, die niet in de handel kwamen.458

Aan P.J. Meertens schreef hij, dat er tussen 1936 en 1942 vier van dergelijke bundeltjes
vervaardigd waren.459 In dezelfde tijd schreef hij voor de MC in afleveringen Meppel en
omgeving. Historische schetsen. De reeks verscheen hierna als overdruk in twee delen. Ook
schreef hij voor het Kamper Nieuwsblad, het Asser Nieuwsblad en - alweer - de MC in 1936
en 1937 artikelen van meer algemeen-geschiedkundige aard, die - eveneens als overdruk - in
vijf delen verschenen. Deze overdrukken droegen de titel Historische schetsen. Onder zijn

455. Drente 6 (1935) maart 3.
456. W.J. Keizer schreef ook de dialectschets Bij het afscheid van Mr. J. Bothenius Lohman als Burgemees-

ter der Gemeente Assen op 29 October 1949. Wat een "Drentse Boer" de toen vertrekkende magistraat
vertelde. [Assen 1949]. Een exemplaar wordt bewaard in het RAD, Archief Clewits.
W.J. Keizer werd op 12 augustus 1901 te Assen geboren (GA Assen, Geboorteakte W.J. Keizer). In de
Drentse hoofdstad had hij een assurantiekantoor. Keizer overleed op 3 april 1971 te Assen (GA Assen,
Persoonskaart W.J. Keizer).

457. Drente 8 (1933) december 8.
458. Voor een overzicht van de serie zie Meertens/Wander 1958, 342. Zij vermelden overigens abusieveliek

7 delen.
De complete serie wordt bewaard bij de PBC Drenthe. De indeling door de PBC ziet er als volgt uit:
Deel 1: Toe de nachtegaal reup; De leste wèènse; De botterdief; Olde Roef; Jan Maans, de scheuper;
Zoor holt; De spoekenkieker; Olde Geu; De schinke; De karstboom; Een Ni'j-joarwinnertien; Een
streupertien; "Iene van de olden"; De iemenboer; "De dierentemmer" en Stikt de neuze niet tussen Man
en Vrouwe.
Deel 2: Gèèrtien; In de rottestappe; De Hunnegloo barreg. Een Runer vertellechien; De juffer van den
Wildenbarreg. Een Drèènse heidelegende; Luuks Lap; Geesien Jaans oldejoarsoamt en Toe de Karst-
klokke ludde....
Deel 3: De Juffer van Batinge en de Dwingelder Toren; Streupers in Dwingel (Uit oorlogstied 1625);
Now ist toch wat te zeggen; De verleuren zeune; De scheuper; "Moeder!" en Hier völt een soldoat.
(Opgemerkt dient te worden dat het cahier op de voorkant wel vermeldt dat dit het tweede deel is).
Deel 4: Ome Dörrek beschikt..; De Hekse; Amalia en Henduk; 't Spinwiefien op Den Ekel; De
veedokter; "Zwarte, hellept mi'j" en Jan Klaas en zien akster.
Deel 5: Zien leste Wèènse; De streuper; De Duvelskoele; De brulleftsgaanze en Locht en scheemsel.
Deel 6: Honderd jaar...; De vrouwe zonder schaduw; De bonte wèèr; Olde Böppe en Van het majn, det
niet zwiegen kun.

459. MI, ongedateerde brief Poortman aan Meertens.
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pseudoniem Jan Berends vulde hij rond 1937 voor de Zwolsche Courant de rubriek Prooties
van Jan Berends en in het Nv/hN publiceerde hij van 1937 tot en met 1960 de serie Brieven
uit Drenthe.460

In zijn historische geschriften vermeldde Poortman zelden zijn bronnen. Daardoor kunnen
deze werken op hun beurt niet als bronnen voor serieuze wetenschapsbeoefening dienen en
blijven ze producten van een hobbyist. Het vermoeden bestaat dan ook dat de auteur wel eens
wat verzon. Bekend is dat zijn 'sage' De Juffer van Batinge en de Dwingelder Toren, die in
deel III van Wattet volk vertelt werd opgenomen461, ontsproten is aan zijn fantasie.

De juffer had de mysterieuze kracht waarmee ze een eventuele echtgenoot kort na de huwelijkssluiting kon laten
overlijden (het volksgeloof spreekt van 'een witte lever hebben').462 Desondanks had ze veel aanbidders, onder
wie de bouwmeester van de kerk Johannes van Utrecht. Hij verwaarloosde zijn werk, met als gevolg dat de juffer
verbannen werd. Maar intussen had ze de bouwmeester wel op het idee gebracht de toren met een 'siepel' te
bekronen. Later zou zij met hem zijn getrouwd, met onbekende afloop.

In een brief aan burgemeester W.W. Hopperus Buma van Dwingeloo heeft Poortman
toegegeven, dat het verhaal niet op een duidelijke bron terug te voeren is.463 Uiteraard zegt dit
voorval op het gebied van de volkskunde niets over Poortmans betrouwbaarheid als histori-
cus, maar het blijft te betreuren dat zijn publicaties - van welke aard ook - geen bronvermel-
dingen bevatten.
Hoewel hij weinig poëzie schreef, dichtte Poortman - naar eigen zeggen - in deze periode toch
een hele poëziebundel bij elkaar. Deze bundel, getiteld Wat Drèèns, verscheen niet in de
handel.464

Voorts was hij voor de verenigingen van Drenten in den vreemde actief als voordrager-
verteller. De inhoud van zijn voordrachten was meestal gemengd: voor de pauze een causerie
over historisch-volkskundige onderwerpen, daarna las hij voor uit eigen literair werk.465

Toen eind jaren dertig de wet toeliet dat er ook op scholen aandacht besteed werd aan de
streektaal, ontstond er behoefte aan geschikt lesmateriaal op dit gebied. In Groningen werd
hierin voorzien door de bloemlezing Grunneger Mòllebonen. Leesboekje in de Groninger
Volkstaal voor School en Huis (W.J. Thieme & Cie te Zutphen, 1939), die samengesteld was
door J. Barkman, G.R. Jager en K. ter Laan.
In Drenthe verscheen in 1940 - in dezelfde geest - Uut en um oes olde laandschop. Een
Drentse bloemlezing. Deze werd op initiatief van de Vereniging van Onderwijzers in de
voormalige inspectie Borger uitgegeven en maakte deel uit van de serie 'Nieuw Drentsch

460. Een aantal van deze artikelen wordt bewaard bij het MI, mappen C1 en C5. Hieruit blijkt ook dat de
schetsen Wattet volk vertelt. Dialectschetsen reeds in 1936 en niet in 1937, zoals wel wordt vermeld,
verschenen.

461. Wattet volk vertelt, 1-6. Vgl. ook noot 457.
462. Over de 'witte lever' zie Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 165.
463. Huizing 1997a.

In maart 1997 werd in Dwingeloo een bronzen beeldje onthuld van de Juffer van Bathinge. Roel
Reijntjes verwerkte dit verhaal tot een ballade.

464. MI, ongedateerde brief aan Meertens. Pogingen om de bundel te achterhalen zijn tot op heden niet
gelukt.

465. Zo las hij op 7 november 1934 voor de Drentse Vereniging in Amsterdam de volgende schetsen voor:
Het behekste Zwien, De turfboer en De botterdief. Zie Drente 6 (1934) november 7. Op 4 november
1936 las hij voor dezelfde vereniging de volgende verhalen voor: De Möppeler markt, Paosen, Olde-
jaorsaovnd, Toen de nachtegaal reup en Jan Maans, de Scheuper. Zie Drente 8 (1936) november 6.
Titels en spelling komen voor rekening van de verslaggever.
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Mozaïk' (nr. 13). Het Drentse leesboekje was bedoeld voor de hoogste leerjaren van de lagere
school. Door hierin bijdragen op te nemen die een beeld van het oude Drenthe gaven, hoopte
men de schooljeugd meer kennis van de provincie bij te brengen. Ook was men van mening
dat de ogen geopend werden "voor veel van het schone, dat Drenthe bezit en de liefde
aangekweekt tot de geboortegrond en tot het typische volkskarakter, dat aan deze provincie zo
eigen is."466 Poortman verzamelde de bijdragen, die bestaan uit Nederlands- en Drentstalige
verhalen, gedichten, beschouwingen en raadsels. Er werd werk opgenomen van J.H.
Bergmans-Beins, J.J. Uilenberg, H. Smeenge, G. Broekhuizen, L. Jonker, J. Linthorst Homan,
H. Tiesing, J.M. Linthorst Homan-Staal, P.W.J. van den Berg, H. van Dijk, Albert Wolting,
L. Braaksma, H. Bos, J. Naarding, H.T. Buiskool, K. Salomons Jbzn.467, H. Tuin, Harm
Drent, L. Koops en G.H. Voerman468. Van zichzelf nam hij het gedicht Now starft de Heide
op.
J. Eringa besprak de bundel voor Onze Taaltuin en schreef:

"Ook hier leert men het Drentsche volk beter waardeeren in zijn historie en zijn bedrijf, zijn gebruiken
en zijn innig familieleven. Ik geloof, dat men den invloed van een op deze wijze gegeven taalonderwijs
niet moet onderschatten. Het is zuivere cultuurbouw, omdat het losstaat van alle schoolschheid en aan-
sluit bij het meest vertrouwde dat de leerlingen in dit opzicht reeds bezitten. Een betere Drentenaar, een
betere Groninger beteekent een beter vaderlander."469

Een kritisch opmerking was te lezen in Het Gemeenebest. De recensent concludeerde:
"Gaarne zouden wij de historische stof iets uitvoeriger hebben gezien. Ook had men iets
kieskeuriger kunnen zijn in het opnemen van 'gedichten' ".470

In 1941 werd de bundel ook gerecenseerd in het Agrarisch Nieuwsblad. De recensent noemde
het boekje zeer geslaagd, maar had ook wat aan te merken. Niet alle bijdragen waren in het
Drents geschreven en dat werd betreurd, te meer daar:

"(...) de Drentsche het best van alle geslaagd mochten heeten, men krijgt de indruk, las [sic] men het
werkje doorleest, dat de Drent als hij de Hollandsche taal bezigt niet echt meer is, hij bespeelt een
vreemd instrument. Hij tracht het karakter van hetgeen hij beschrijven wil van buitenaf te benaderen,
het bruist niet uit zijn diepste wezen op, het komt niet recht uit zijn hart. Zijn Hollandsch wordt phrase,

466. Aldus R.H. de Vos van Steenwijk in de inleiding bij de bloemlezing (p. 7). Vgl. ook de recensie van
Meertens 1942c, 17. Deze vermeldt abusievelijk 1941 als jaar van uitgave.

467. Klaas Salomons Jbzn werd geboren te Bonnerveen (gemeente Gieten) op 9 juni 1880. Ter onderschei-
ding van een aantal familieleden die dezelfde naam droegen, werd hij in de volksmond Klaas Cito ge-
noemd - dit was de naam van zijn schip. Na een aantal jaren de binnen- en zeevaart beoefend te hebben
en na een functie bij de Rijksinspectie voor de binnenvaart, werd hij journalist. Van 1923 tot en met
1957 was hij hoofdredacteur van het weekblad Schuttevaer, het orgaan van de Koninklijke Schippers-
vereniging. Onder de titel Uit vroegere dagen publiceerde hij tussen september 1935 en 30 april 1936
een groot aantal artikelen over de historie van Gasselternijveen in het Nieuwsblad voor Gasselternij-
veen en omstreken. J.L[inthorst].H[oman]. recenseerde de artikelenreeks in het maandblad Drente en
sprak daarin de hoop uit dat deze nog eens zou worden gebundeld (Drente 7 (1936) mei). Dat gebeurde
pas in 1963, toen het dorp Gasselternijveen driehonderd jaar bestond. Salomons was maatschappelijk
zeer actief. Hij overleed te Ermelo op 6 november 1958.
Zie voor biografische schetsen Kuipers 1973, 122-123; Kroezenga in: Bos/Foorthuis 1990, 111-113; A.
Brouwer 1990, 1-8 en A. Brouwer/Munneke 1999, 398.

468. Zie voor een biografische schets J. Oosting in: Bos/Foorthuis 1997, 152-155.
469. Eringa 1940/1941, 273-274.
470. HG 4 (1941) december 40.
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rhetorica, zijn Drentsch weet het karakter van 'oude Landschap' [sic] in zijn diepste wezen te benaderen,
het is echt, onvervalscht. Men proeft iets van ' 't Olde Landschap' zelve." 471

Het maandblad Drente gaf in 1941 een gunstig oordeel over de bundel, waarbij recensent B.
liet merken dat hij de tekenen des tijds verstaan had: "In dezen tijd, nu de heemkunde in het
middelpunt van de belangstelling staat, kunnen we een uitgave als deze niet anders dan
toejuichen."472

J. NAARDING (1903-1963)473 EERSTE PERIODE

Jan Naarding werd geboren op 21 juni 1903 te Sleen, als zoon van Hendrik Naarding en Hillechien Nijs.474

Naarding stamde uit een geslacht van wevers; zijn vader en zijn oom werkten aanvankelijk samen met hun vader.
Toen Jan acht was verhuisde het ouderlijk gezin naar Noordseschut (gemeente Hoogeveen), nadat zijn vader
daar een aanstelling als postbode had gekregen.
Reeds op de lagere school leverde Naarding uitstekende leerprestaties. Voordat hij de opleiding aan de MULO
in Hoogeveen beëindigd had, deed hij toelatingsexamen voor de kweekschool. Hij werd aangenomen als leerling
van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen en verhuisde in 1918 naar 'stad'. In het voorjaar van
1922 slaagde hij daar voor het onderwijzersexamen. Zijn eerste aanstelling - als tijdelijk onderwijzer - kreeg hij
in de gemeente Hoogeveen. Zoals te doen gebruikelijk studeerde hij in de avonduren door voor de hoofdakte.
Ook begon hij aan de studie voor de akte L.O.-Frans. In hetzelfde jaar nog ging hij als onderwijzer naar
Woldendorp. Daarop volgde een periode van 1923 tot 1939 in Hoogkerk. Naarding was daar aanvankelijk
onderwijzer, maar klom op tot schoolhoofd. Kort voor zijn 60ste verjaardag, op 9 mei 1963, werd in Hoogkerk
de lagere school naar hem genoemd. Jan Naarding trouwde in 1927 met de onderwijzeres Hillegonda Schaap.
Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren.

In zijn Hoogkerkse jaren behaalde Naarding de akte MO- geschiedenis. Daarop verkreeg hij,
na het vereiste staatsexamen, toegang tot de Rijksuniversiteit Groningen. Prof. dr. G.S.
Overdiep werd hier zijn leermeester. In 1939 legde hij met goed gevolg het doctoraalexamen
Nederlandse taal- en letterkunde af. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot leraar aan de
Rijks-HBS in Almelo. Hij gaf les in de vakken geschiedenis en Nederlands. In 1945 werd hij
benoemd aan de Rijks-HBS te Assen.475 Hij verhuisde met zijn gezin op 19 december 1945
naar de provinciehoofdstad.
In mei 1935, dus nog woonachtig in Hoogkerk, begon Naarding te publiceren in het maand-
blad Drente. Zijn eerste bijdrage aan het maandblad ging over Drentse raadsels. Naardings
vooroorlogse werk bestaat vooral uit essays over de Drentse taal en geschiedenis en uit

471. AN 21.9.1940.
472. Drente 12 (1941) april 77.
473. Voor biografische studies over Naarding zie vooral: Prakke 1963, 1-2; Heeroma in: Laatste Lauwer

1963, 1-6; Heeroma 1963, 108-111 (Ook gepubliceerd in: Heeroma/Naarding 1964, 4-7); Prakke
1964b, 7-21; Heeroma 1966, 5-7; Doedens 1967, 22-26; Heeroma 1968, 121-129; Oet Jan Naardings
hof 1969, 5; Prakke 1969a, 9-11; Kuipers 1978, 98-101; Kool 1988, 33-40; Boekholt 1988;  Nijkeuter
in: Bos/Foorthuis 1991, 116-121 en Kuipers 1992, 256-258.
Er zijn tot dusver van Naardings werk twee  - incomplete - bibliografieën verschenen, te weten
Miedema in: Laatste Lauwer 1963,128-136 en Bote de Boer Lzn. in: NDVA (1964) 13-21.
Naardings persoonlijk archief wordt bewaard door zijn dochter, H. Jansonius-Naarding, in Zwitserland.
In een brief van 6 maart 1997 berichtte zij dat het persoonlijk archief van haar vader geen documentatie
en correspondentie bevat die voor deze studie van belang zijn. 

474. GA Sleen, Geboorteakte Jan Naarding.
475. Ter gelegenheid van het tachtigjarige bestaan van de HBS schreef Naarding een revue. Zie NDVA

(1964), 21.
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verhalen in het dialect van zijn geboortedorp. Bovengenoemde bijdrage over Drentse
(taal)raadsels demonstreert dat in deze periode zijn belangstelling vooral lag op historisch-
filologisch gebied.476 Ook schreef hij voor het maandblad boekbesprekingen. In die hoeda-
nigheid besprak hij Anne de Vries' Bartje.477 Tamelijk positief, want Naarding was in het
algemeen een mild criticus. Zijn voornaamste punt van kritiek gold het dialectgebruik in de
roman, dat naar zijn mening sterk verontreinigd was door andere invloeden. Over het Drentse
dialect publiceerde hij in deze periode ook artikelen in het tijdschrift Onze Taal.
Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van zijn oude kweekschool in 1936,
schreef hij voor het gedenkboek een opstel over de toneelvereniging Concordia.478

Vanaf 1938 bewoog Naarding zich ook op journalistiek terrein. Hij schreef voor de PDAC,
Het Dagblad van Coevorden, de Emmer Courant, Het (Vrije) Volk, Oostermoer-Noordenveld,
Het Drentsch Landbouwblad, De Landbode etc. beschouwingen over onderwerpen van
taalkundige, (literair)historische, culturele, politieke en levensbeschouwelijke aard. Veelal
besprak hij hierin op populariserende wijze nieuwe verworvenheden en inzichten, die hij in
andere publicaties wetenschappelijk uitwerkte.
Nog voordat hij naar Drenthe terugkeerde, was zijn vriendschap met de uitgever H.J. Prakke
begonnen en dat leidde in 1939 tot zijn medewerking aan een boekuitgave. Samen met H. Bos
bezorgde hij de bloemlezing Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect. Op verzoek van
uitgeverij Van Gorcum maakten zij een selectie uit de dialectbijdragen in het maandblad
Drente en kozen al doende vooral stukken over oude zeden en gewoonten. In het voorwoord
vreesden de samenstellers dat veel van de oude volkscultuur verloren zou gaan; uit de titel
van de bundel lieten zij blijken dat dit al (te veel) gebeurd was.479 Bos en Naarding besteed-
den in een apart 'hoofdstukje' in de bundel ook aandacht aan de Drentse spelling. Zij
baseerden zich daarbij grotendeels op de richtlijnen die Overdiep in 1935 in het februari-
nummer van Drente had voorgesteld. J.J. Westenbrink zou hierop reageren met een dialect-
bijdrage, die verderop aandacht krijgt.
De geselecteerde bijdragen bestaan uit een verhaal, getiteld Deur 't leege, van J.H. Bergmans-
Beins en uit schetsen van Bos (zie paragraaf 7) en Naarding zelf. In het verhaal van Berg-
mans-Beins wordt het geloof in de witte wieven beschreven. Naarding droeg bij met twee
schetsen, geschreven in het dialect van Sleen. In de schets 't Hemd putte hij uit een jeugdher-
innering.480

Bij het 'modderen' (met blote handen vissen) was hij door zijn 'bes' betrapt. Bij thuiskomst bleek dat hij zijn
hemd binnenste buiten aan had: dat was het overtuigende bewijs. Voor straf stuurde zijn moeder hem naar bed
en voor de deuren van de bedstee werd een stoel geplaatst, opdat hij niet zou ontsnappen. De moraal van dit alles
is: "Mor 't hiele zakien hef mij aait 'n laer waest: unnerzuuk de overtreedings van je kinner, eer daj de gaarde
zwaeit, en wees allergloependst vezichtig met getuugen. Zölfs met 'n hemd, dat vekeerd an is."

De andere bijdrage, De Klinkenbarg, berust op volksoverlevering. In geromantiseerde vorm
worden het ontstaan van een heuvel bij Gees en de herkomst van de plaatsnaam Oosterhesse-
len verklaard.
De bundel werd in het tijdschrift Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis
besproken door H.E. Buiskool te Leiden, broer van de auteur H.T. Buiskool. Zijn voornaam-

476. Voor zijn bijdragen aan Drente zie de in noot 473 genoemde bibliografieën. Vgl. ook Meertens/Wander
1958, 178-179.

477. Drente 7 (1936) maart 6-8.
478. 'Concordia' in: Het vijf=en=zeventigjarig bestaan 1937, 89-96.
479. Aldus het Voorwoord in de bundel.
480. Deze schets werd ook opgenomen in Oet Jan Naardings hof 1969, 75-77.
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ste kritiek gold de spelling: hij was van mening dat de samenstellers zich niet consequent aan
hun afspraak, een uniforme spelling toe te passen, gehouden hadden. Maar hij sloot af met:
"Dit is echter een betrekkelijk klein bezwaar, dat nauwelijks iets afdoet aan de waarde dezer
uitgave, waarmee we uitgevers en schrijvers gelukwensen."481

Het jaar 1939 bracht een duidelijke kentering in het leven en het werk van Jan Naarding. Hij
behaalde zijn afstudeerbul aan de Rijksuniversiteit Groningen, hij verliet het lager onderwijs
en werd leraar aan de HBS in Almelo. We constateerden in het voorgaande dat hij reeds voor
1939 aan een tweetal tijdschriften meewerkte, maar hij zou pas na zijn afstuderen tot
volledige ontplooiing als publicist komen. Tijdens de oorlog, als eindredacteur (tot juli 1942)
en recensent van het maandblad Drente, en na zijn terugkeer in het naoorlogse Drenthe zou
hij zich ontwikkelen tot een vurig regionalist, met alle bezwaren van dien. Deze ontwikkeling
wordt in de hoofdstukken III en IV uitvoerig besproken. Zijn houding en zijn publicaties
tijdens de bezetting zouden tientallen jaren later grote opschudding veroorzaken.

A. DE VRIES (1904-1964)482 EERSTE PERIODE

"Over Drente raakte Anne de Vries nooit uitgepraat en nooit uitgeschreven. De eenvoudige Drentse
arbeidersjongen, die hij zijn hele leven lang gebleven is, heeft zich buiten zijn geboorteland eigenlijk
nooit helemaal thuisgevoeld. Als geboren en getogen Drent kende en onderging hij de sterke drang naar
verbondenheid met de gemeenschap, die maakt dat een Drent alleen in zijn Drentse land kan aarden",

schreef P.J. Meertens in zijn necrologie van Anne de Vries.483

De Nederlandse literatuur had in hem de bekendste schrijvende Drent verloren; er was een
punt gezet achter het oeuvre van één van de populairste schrijvers in Nederland, dus ook in
Drenthe. Een protestants-christelijke schrijver wiens productie voor het merendeel bestaat uit
kinder- en schoolboeken. Zijn laatste boek Kinderen in de Bijbel (1964, J.H. Kok te Kampen)
is op het gebied van onderwerpskeuze geen incident.
Een Drents schrijver? Ongetwijfeld, maar wel een die relatief weinig over Drenthe - en nog
minder in het Drents - geschreven heeft. Het zijn juist deze werken die in het hierna volgende
aandacht zullen krijgen.

Anne de Vries werd op 22 mei 1904 te Assen geboren als zoon van Hendrik de Vries en Anna Mast.484 Het
ouderlijk gezin telde acht kinderen en leefde onder karige omstandigheden in de buurtschap Kloosterveen, achter
Huize Nassau. Annes vader was arbeider op de gasfabriek in Assen en als zoveel arbeiders in landelijke streken
was hij er ook een beetje boer bij.
Reeds op twaalfjarige leeftijd werd Anne de Vries door zijn vader uitbesteed als tuinmansknechtje. Dit werk
beviel hem echter niet en na een jaar werd hij letterzettersmaatje bij de PDAC. Maar zijn gezondheid werd al
spoedig aangetast door het lood van de letters die dagelijks door zijn handen gingen, zodat hij (halfwas)
boerenknecht werd.485 's Avonds bezocht hij de landbouwwinterschool, waar zijn goede prestaties niet
onopgemerkt bleven. Het hoofd der school kreeg vader De Vries zover dat hij Anne een hogere opleiding liet

481. Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis 47 (1940) augustus-september 335-336.
482. Voor de vele biografische artikelen over Anne de Vries wordt verwezen naar Anne de Vries jr. 1995,

153-160 en passim. Vgl. ook Bouwers 1994.
483. Meertens 1966, 1.
484. GA Assen, Geboorteakte Anne de Vries. Clare Lennart vermeldt dat de vader van De Vries' moeder de

dorpsdichter van Smilde was. De moeder van Anne de Vries schreef zelf ook wel eens een versje.
(Lennart 1955, 35).

485. Vgl. een interview met Clare Lennart in: Lennart 1955, 35.
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volgen. Aan Clare Lennart vertelde de schrijver: "De meester was nog zo'n ouderwetse dorpspotentaat. Hij zei:
'Ik zit in het bestuur van de Boerenleenbank en ik weet precies hoeveel jouw vader op de bank heeft staan. Dat
kan best. Zeg hem dat maar uit mijn naam.' "486 Anne de Vries werd leerling van de Rijksnormaalschool in Assen
en begon in die jaren zijn eerste pennenvruchten te leveren. Hij werd plaatselijk correspondent voor de PDAC,
die hem voor zijn - op waarheid berustende? - verhalen twee kwartjes zakgeld betaalde.
Na vier jaar behaalde hij de onderwijzersakte, waarna hij - nog geen twintig jaar oud - benoemd werd aan de
christelijke school in Tweede Exloërmond. Hij bleef er tot april 1926, toen hij onderwijzer werd bij het blin-
deninstituut Bartimeüs in Zeist. Daar bleef hij - met een korte onderbreking toen hij leerkracht bij het BLO in
Ermelo was - tot 1935. In dat jaar nam hij studieverlof om zich geheel aan het schrijven te wijden. Hij is nooit
meer voor de klas teruggekeerd. Inmiddels was hij op 7 augustus 1930 met Alida Gerdina van Wermeskerken
getrouwd. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren; twee zoons en drie dochters.

Drenthe bleef trekken, zodat het echtpaar in 1936 in het Mepperveld ging wonen. In het
volgende jaar verhuisden de echtelieden naar Driebergen, mede om er de komst van hun
derde kind af te wachten. Vlak voor de bezetting keerde De Vries terug naar een wel zeer
vertrouwde omgeving: de familie ging in Hooghalen wonen. Ook toen hij na de oorlog weer
in het Westen woonde, zou hij nog dikwijls heimwee naar Drenthe gehad hebben.
Volgens zijn vrouw ging hij bij het passeren van de provinciegrens Drents praten.487

Illustratief voor dit verlangen naar zijn geboortegrond is het verhaal Interview met Drenthe,
waarin hij een 'gesprek' met Drenthe (of de Drentse maagd) heeft.
" 'Wat zal dat een rust wezen, as wij weer aaltied samen bent,' zei ik. 'En dan ga 'k nooit meer
weg!' ", schrijft De Vries. En hij besluit dit verhalende artikel met:

"Ze lachte mij toe, toen ik al in de auto zat en stak de vinger waarschuwend op. Ik begreep haar. Die
dag reed ik kalmer dan anders en kwam toch overal op tijd. En terwijl ik dit schrijf, kijkt zij mij een
beetje bezorgd aan van het Drentse portret boven mijn bureau. Nee, stil maar, d'r komp niet teveule
volk. Alleen die de stilte minnen. De uitverkorenen..."488

Hij schreef onder verscheidene pseudoniemen, o.a: A. Nassau (hij woonde in de buurt van
Huize Nassau), Anna Mast (de naam van zijn moeder), Van de Heide en Daan Deken
(geconstrueerd uit zijn eigen naam en die van zijn vrouw: Alida Anne De Vries Van
Wermeskerken).489

In 1935 verscheen bij uitgeverij Callenbach zijn roman Bartje; deze beloofde al direct na de
verschijning een enorm succes te worden. Hij besloot van zijn pen te gaan leven en dat bleek
na enige jaren wonderwel te lukken.
Bijna gelijktijdig met Bartje schreef De Vries een aantal schetsen, die in 1936 bij Callenbach
als Verhalen uit het land van Bartje gebundeld zijn.490 De bundel - uitgevoerd in groot
formaat, geïllustreerd met fraaie foto's van Hans Gilberg en houtsneden van G.D. Hoogen-
doorn - bevat zes Nederlandstalige verhalen met dialogen in het Drents. De verhalen hebben

486. Lennart 1955, 35-36.
487. 'Een oud knipsel uit de 'Asser krant' is kostbaar aandenken voor de weduwe van Anne de Vries' in: DAC

1.4.1973.
488. Anne de Vries, 'Interview met Drenthe' in: Drenthe 25 (1954) mei 5. Een artikel met dezelfde strekking,

getiteld 'De schoonheid van Drente', publiceerde hij in Dietbrand. Maandschrift onder leiding van Wies
Moens 5 (1938) augustus-september 237-241.

489. Voor informatie over de achtergrond van de pseudoniemen wordt verwezen naar Anne de Vries jr.
1995, 21-24.

490. De bundel bevat de verhalen Het heilig verbond, Herinnering, Oudejaarsnachtlegende, Ongewoon
aanzoek, Als de dieren spreken... en Ouden van dagen. Voor een overzicht van eerdere publicaties van
deze verhalen, zie Anne de Vries jr. 1995, passim.
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een eenvoudige intrige. Opvallend is dat in de schets Als de dieren spreken  (over het
bijgeloof dat de dieren in de Midwinternacht kunnen spreken) ook een 'Bartje' voorkomt.
Bartje is in deze vertelling een boerenknecht in Hunzeloo.491

Jan Poortman besprak de bundel in de MC. Hij had nogal wat bezwaren; zijn belangrijkste
punt van kritiek was:

"(Anne de Vries) dient zijn krachten niet te versnipperen, zich allereerst te specialiseeren op wat hem
het beste ligt - het Bartje-verhaal -. Na Bartje verwacht men van Anne de Vries nu eenmaal meer! Want
naast het geschetste is er nog een ander, grooter Drenthe en daarin is de oude volkskracht, die in dit
boerenland gevonden wordt verpersoonlijkt, zoowel vroeger als nu. Psychologisch is deze uitgave nà
Bartje minder verantwoord. Ook al zijn de verhalen zelf vlot verteld en goed gedacht. Of de bundel niet
lezenswaard is? Ongetwijfeld! [sic] Als men er maar niet het Drenthe van nu of vroeger uit meent te
kunnen leeren kennen. Daarvoor is heel wat anders noodig en dat hebben b.v. Harm Tiesing vroeger, en
Van Dijk in dit blad beter gedaan."492

Zoals gezegd schreef De Vries veel schoolboekjes; voordat Bartje verscheen had hij er al
dertien op zijn naam staan. Ook in deze boekjes neemt Drenthe een belangrijke plaats in,
bijvoorbeeld in Evert in turfland (1930, P. Noordhoff te Groningen, twee delen) en Heidejon-
gens. Een verhaal uit het oude Drente (1932, P. Noordhoff te Groningen). Eerstgenoemd
boekje, dat hij "uit heimwee naar het goede Drentse land" geschreven had, kan als zijn
eigenlijke debuut beschouwd worden.493 Ook schreef hij bijdragen voor het tijdschrift
Opwaartsche Wegen, dat zich van 1923 tot 1940 profileerde als het middelpunt van de
moderne protestantse letterkunde.494

Bartje werd zijn grootste succes. Bijna honderdduizend exemplaren werden binnen een jaar
verkocht. (In 1935 meteen 15 drukken, de uitgave in de Nobel-reeks niet meegerekend.) 
Aanvankelijk was Bartje een verhaal van 28 bladzijden, opgenomen in de bundel Kleuters die
langs ons gaan ([1933], Bosch & Keuning te Baarn).495 Een lid van de Werkgroep Letteren
van de Bond van Christelijke Kunstenaars raadde hem aan, dit verhaal meer uit te werken.
Het gevolg was, dat De Vries er een roman van maakte. Het verhaal op zijn beurt was  in
1932 voorafgegaan door het schoolboekje Bartje, dat hij onder het pseudoniem A. van de
Heide liet uitgeven door P. Noordhoff te Groningen. De illustraties waren van Joh. Mulders.
Het manuscript van de roman staat in twintig schoolcahiers, die in het Rijksarchief Drenthe
bewaard worden.496 Daaraan is goed te zien hoe de auteur met de Drentse dialogen gewor-
steld heeft: voortdurend zijn in de dialectfragmenten met potlood verbeteringen aangebracht.
In interviews vertelde De Vries dat hij Bartje had móéten schrijven. Het boek ontstond uit
verontwaardiging en verontrusting over de verkeerde manier waarop kinderen opgevoed
werden. Zelf was hij van mening dat het geen streekroman en geen echt Drents verhaal was.
Het verhaal heeft alleen maar - bijna toevallig - Drenthe als achtergrond. In feite is het een
Bildungsroman. Ook vond De Vries Bartje een christelijk boek.497 De volwassenen worden
door de ogen van een kind bekeken, maar dat is voor een volwassen schrijver een bijna

491. Voor recensies zie Anne de Vries jr. 1995, passim.
492. MC 11.12.1936.
493. Risseeuw 1960.
494. Knuvelder 1964, 109.
495. Kleuters die langs ons gaan; een bundel novellen van Leentje M. Hagen, Diet Kramer, Hendrika

Kuyper-van Oordt, Juul Paats, Rudolf van Reest, Annie M. Ringnalda, Rie Taal, Anne de Vries, A.M.
de Vries Robbé-Bergmans en J.M. Westerbrink-Wirtz. Met 10 portretstudies van Sári Góth en voor-
woord van C.M.E. Kuyper. Bandteekening van J. Minderaa. Baarn 1933, 141-169.

496. RAD, Lijst van handschriften, inv.nr. 163.
497. Bijvoorbeeld in de PDAC 9.10. en 24.12.1935.
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onmogelijke opgave. Net als zijn Brabantse pendant Merijntje Gijzen - geesteskind van A.M.
de Jong - is Bartje dan ook een onwaarschijnlijk wijs kereltje. De dialogen in de roman, de
gebruiken en de entourage zijn Drents. Maar deze drie elementen hebben weinig invloed op
de handeling en de tendens, zij hebben slechts een decorfunctie.498

Veel sterker is het sociale aspect: de armoede waarin het kind opgroeit was tijdens de
economische crisis van de jaren dertig zeer herkenbaar, hoewel het verhaal in een andere tijd
lijkt te spelen.
Als motto kreeg het boek De kinderen, een aan Anne de Vries opgedragen gedicht van Roel
Houwink (1899-1987, niet te verwarren met Roelof Houwink Hzn.).

Bartje is de geschiedenis van een Drents arbeidersjongetje. De roman begint met het wakker worden van Bartje
Bartels. Hij gaat nog niet naar school, maar verveelt zich allerminst. De grote mensen vertrouwt hij niet; zelfs
zijn moeder stelt hem teleur door 's middags bruine bonen op te dienen, hoewel ze 's morgens gezegd heeft dat ze
iets anders zou koken. Omdat Bartje een gruwelijke afkeer van bruine bonen heeft, weigert hij bij het begin van
de maaltijd te bidden. Bartjes uitroep "Ik bid niet veur brune bonen" zou uitgroeien tot een alom bekende
metafoor voor Drentse koppigheid. Een pak slaag helpt niet en hij wordt de deur uitgezet met de boodschap dat
hij maar een andere vader en moeder moet zoeken. Daarna worden Bartjes eerste belevenissen op school uit de
doeken gedaan. Bartjes vader, die boerenarbeider is, krijgt een nieuwe baas. Een Groninger boer neemt het
bedrijf over en wordt daarmee ook eigenaar van het arbeidershuisje waarin de familie Bartels woont. Bartje is
met deze verandering niet ingenomen, want hij heeft een hekel aan Sikko, het zoontje van de boer. Sikko laat
namelijk steeds blijken dat hij zich hoog verheven voelt boven de familie Bartels. Omzichtig zorgt Bartje ervoor
dat Sikko zijn trekken thuis krijgt. Niet voor niets wordt Bartje een "gluipertien" genoemd. Cor, de vrijer van
Bartjes zuster Lammechien, zegt dat hij Bartjes vader aan ander werk kan helpen. Daardoor wordt Bartels
overmoedig en laat hij het op een vechtpartij uitdraaien als de Groninger boer hem weer eens het leven zuur
maakt. Bartels wordt ontslagen en belandt met zijn gezin in de Lange Jammer, het armenhuis.
Uiteindelijk krijgt Bartels werk bij boer Wapse, maar dan moet hij wél zijn kinderen naar de gereformeerde
school sturen. Met Bartjes broer Arie gaat het intussen minder goed: hij wreekt zich op de mensen die hem
bespotten om zijn spraakgebrek, door hen te bestelen. Bartjes moeder overlijdt na een kortstondige ziekte. Nadat
Lammechien een jaar lang de huishouding gedaan heeft, trouwt Bartels met Geesse. Zij brengt vier kinderen
mee, waardoor het kindertal tot twaalf stijgt. Lammechien wordt zwanger en trouwt met Harm van Zwarte
Jaante. Na de school doorlopen te hebben, verhuurt Bartje zich bij een boer. Hij kijkt met verlangen uit naar zijn
nieuwe bestaan, maar wordt ook een beetje weemoedig als hij het ouderlijk huis achter zich laat.

Door de toonaangevende critici in Drenthe werd de roman negatief ontvangen.499 Zo had Jan
Naarding nogal wat kritiek op wat hij noemde het 'verontreinigen' van het Drents. Hij was van
mening dat het gebezigde dialect te vaak Nederlands of Gronings idioom bevatte op plaatsen
waar dat niet nodig was. Dat speet hem bijzonder, want:

"(Anne de Vries) is een der weinigen, die de gave bezitten om ons dialect om te bouwen en op te heffen
tot een schrijftaal, die voor geen der andere Nederlandsche volkstalen behoeft onder te doen."500

Anders dan De Vries was Naarding van mening dat Bartje een echt Drents boek was. Hij
schreef: "Want geen boek kan meer Drentsch zijn dan dit" en even verder:

"Heel het milieu, waarin Bartje opgroeit, zijn eigen ouderlijk tehuis, zijn ervaringen in school en op
straat; dat leven in de 'Lange-jammer', moeders strijd en dood, de begrafenis, vaders tweede vrouw

498. Vgl. ook de bijdrage over Anne de Vries van J. Bouwhuis tijdens het Congres regionale romans, dat in
1989 gehouden werd. Zie Nieuwsbrief Informatiecentrum Volkscultuur, juni 1989, 5.

499. Zie voor meer recensies NLMD, Archief A. de Vries.
500. Naarding 1936, 7.
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Geeze [sic], zelfs de ontaarde Lammechien, alles is zo door en door Drentsch, dat alleen een rasechte
Drent het zóó kon beschrijven (...)."501

Ruim vier jaar later verkondigde Naarding over de authenticiteit van De Vries' werken een
heel andere mening. In Saxo-Frisia schreef hij in het begin van de oorlog over het negatieve
beeld dat velen van Drenthe hadden. Daarover merkte hij op:

"Dat irriteerde den zand-Drent, den echten oud-ingeborene. Evenals hem gehinderd heeft de schadelijke
ideeën, die auteurs als Anne de Vries in 'Bartje' en 'Hilde' verkondigen over Drente en 't Drentse volk.
Wie Drente meent te leren kennen uit dergelijke werken, zal Amsterdam 't best kunnen bestuderen in
Querido's Jordaan."502

J.J. Uilenberg betichtte De Vries van 'lichtvaardigheid' bij het weergeven van het dialect in de
dialogen. Hij besloot met het welgemeende, maar ietwat pedante advies:

"Wij hopen zeer, dat hij, indien hij zich zelf niet vertrouwt, zijn werk zal laten corrigeren door iemand,
met wien hij als kind gespeeld heeft en die, wonende in deze omgeving, het oude dialect heeft vastge-
houden. Zijn werk zal erbij winnen, en wij Drenthen hebben recht op eerbied voor wat ons heilig
is."503

Alleen een anonieme recensent in de PDAC begroette het boek juichend:

"(...) Anne de Vries, die met deze geschiedenis van het Drentsche arbeidersjongetje een zoo uitnemend
debuut heeft gemaakt, dat we mogen wenschen, dat de schrijver de Nederlandsche literatuur met meer
werk van dit zuivere gehalte moge verrijken. (...) Het is geen wonder dat dit in den winter van 1934 op
1935 geschreven boek nu reeds tien herdrukken beleefde."504

De roman kreeg ook kritiek uit een onverwachte hoek, namelijk van orthodox-protestanten.
Het bestuur van de Christelijke Volksbibliotheek in Hoogeveen werd in februari 1936 met
brieven bestookt door Johannes Slaa Jzn. Deze zeventiger was onderwijzer aan de gerefor-
meerde school in Hoogeveen geweest; hij had geen waardering voor Bartje.

"Thans moet ik bezwaar uitbrengen tegen het veelgeprezen boekje Bartje. In Kneppelhouts Typen loopt
de duivel op klompen; daar kun je hem hooren aankomen. In Bartje loopt hij op sokken. Nu hoor je
hem niet. Daarom is hij te gevaarlijker voor onze jonge menschen en de vele minder ontwikkelde le-
zers. Ik vind Bartje een vuil, vies boek."505

Slaa was van mening dat in de roman het christendom - lees: het gereformeerd onderwijs,
vertegenwoordigd door boer Wapse - bespottelijk werd gemaakt en verzocht het bestuur dan
ook het boek niet meer uit te lenen en het zelfs uit de bibliotheek te verwijderen. Drie
maanden eerder had het bestuur ook al over dergelijke maatregelen moeten beslissen, doordat
er onder de lezers gemord zou zijn over het vermeend onchristelijke karakter van de roman.
Deze kwestie zou het bestuur tot 1938 bezighouden: vele brieven werden geschreven, tal van
vergaderingen werden gehouden en op jaarvergaderingen werden er nog veel vragen over
gesteld. Het boek bleef echter in de bibliotheek gehandhaafd. Pas nadat Anne de Vries in

501. Ibidem, 6-7.
502. Naarding 1940c, 51.
503. Uilenberg 1937, 2.
504. PDAC 2.9.1935.
505. Geciteerd in Huizing 1979, 39.
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1937 in Hoogeveen een lezing voor een vrouwenvereniging gehouden en verontruste
vragenstelsters antwoord gegeven had, keerde de rust enigszins terug.506

Maar dit alles kon niet verhinderen dat Bartje enorm populair werd. De Vries hield er voor de
'Drenten in den vreemde' lezingen over507; ook werd de roman voor vele buitenlanden
vertaald, waardoor hij zelfs wereldvermaard werd.508

Wellicht mede daardoor was men in Drenthe na 1945 veel positiever over Anne de Vries. In
zijn Drente een handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen (1951)
schreef Jan Poortman:

"De Vries is een begenadigd verteller, die de mensen hier steeds beter is gaan begrijpen en waarop de
Drenten met recht trots kunnen zijn. En juist in de tijd dat hij buiten Drente woonde, schreef hij zijn
beste werk. De hantering van zijn taal is knap, als is het gebruikte dialect kleurloos terwille van een be-
tere leesbaarheid voor het grote publiek. Hierover kan verschillend gedacht worden, doch we hebben
het te aanvaarden."509

N. Meyboom-Veltman schreef dertig jaar na het ontstaan van De Vries' magnum opus, dat
Bartje het enige kind in de Drentse literatuur is dat werkelijk een Drents kind is: "(...) geen
enkele schrijver na hem ontkomt aan het alternatief: Een tweede Bartje of geen echt Drents
kind."510 De bewerking voor televisie in 1973 maakte de roman nog populairder.
In 1984 verscheen van Bartje een Drentse vertaling. Gerrit Kuipers vertaalde (met inachtne-
ming van de handleiding voor de Drentse spelling) het boek in het Midden-Drents.511

De Vries beschouwde het schrijven voor kinderen en eenvoudige mensen als een roeping. Dit
blijkt al uit zijn debuut met het kinderboek Evert in turfland (1930). Hij wilde geen succes-
schrijver worden en keerde daarom na Bartje terug tot de kinderliteratuur. Zo vertelde hij de
bijbel na voor kinderen in het Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis (1939, 2 delen)
en in het Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis (1948). Het kleuterboek werd
grotendeels door hemzelf voorgelezen in de Drentse uitzending van de RON(O). In 1979
vertaalde Hans Heyting het in het Drents.

Toen De Vries in het Mepperveld woonde, stelde hij met P.J. Meertens het Groot-Nederlands
boerenboek (1937, Callenbach te Nijkerk) samen. Het bevat geen wetenschappelijke
verhandelingen over het boerenleven, maar novellen van auteurs uit verscheidene Nederland-
se en Belgische provincies en zelfs uit Zuid-Afrika. Dat de Drentse bijdrage - Tussen geld en
liefde - van De Vries zelf was, zal geen verbazing wekken.512 Ook deze novelle voorzag hij

506. Zie hiervoor Huizing 1979, passim.
In het archief van de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek te Hoogeveen bevindt zich de bundel
met recensies uit christelijke bladen waarin schrijver en roman uitbundig worden geprezen. Hierdoor
voelde het bestuur zich gesterkt om Bartje in Hoogeveen te handhaven. Zie Huizing 1997b.

507. Zie bijvoorbeeld Drente 11 (1940) april 4, waarin het verslag van een lezing voor de Drentse
Vereniging te Amsterdam is opgenomen.

508. Voor een overzicht van de vele vertalingen en voor de grote hoeveelheid recensies wordt verwezen naar
Anne de Vries jr. 1995.

509. Poortman, 'Van Literatuur over Drente tot Drentse Literatuur' in: Poortman 1951, 270.
510. Meyboom-Veltman 1965, 124.
511. Voor enige achtergrondinformatie over de vertaling wordt verwezen naar DAC 26.11.1983 en Kupers

1984. Zie voor een recensie Wilms 1984b, 124.
512. Overige bijdragen kwamen van Geert Blas (pseudoniem van B.H. de Graaff, Groningen); R.P. Sybesma

(Friesland); J.K. van Eerbeek (Overijssel); Joh. van Hulzen (Veluwe); Jan Roselaar (Noord-Holland);
Jo Ypma (Zuid-Holland); D.A. Poldermans (Zeeland); Antoon Coolen (Noord-Brabant); Matthias
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van dialogen in het Drents. Trouwen uit liefde of om het geld is het dilemma waarvoor de
hoofdpersoon staat.

De boerenknecht Rieks Manting wordt verliefd op Hille. Om bij haar in de buurt te komen, zoekt hij werk op de
boerderij van Jans Oldenbanning. Diens dochter krijgt een oogje op Rieks. Hij moet nu kiezen tussen de
bemiddelde boerendochter of de eenvoudige Hille. Aanvankelijk kiest hij voor het geld, maar hij bedenkt zich en
"In de nazomer reeds begon Rieks Manting aan de verwerkelijking van zijn eerste droom, die stralend
teruggekomen was."

Dit verhaal werd de basis voor zijn latere roman Bartje zoekt het geluk.
Dat hij in die jaren zeer geboeid bleef door Drenthe, bleek ook uit zijn bijdrage aan de bundel
de Nederlandse volkskarakters, die in 1938 verscheen bij J.H. Kok te Kampen. Ook daarvan
waren hij en P.J. Meertens de redacteuren. De Vries schreef een genadeloos eerlijke schets
over de Drent en zijn karakter. Terwijl Landbouw en Maatschappij en de NSB floreerden,
hield hij de Drenten een spiegel voor:

"Er behoeft na dat alles niet meer over uitgeweid te worden, dat de theorie van 'Blut und Boden' in het
hart van den Drent, die zo gemeenzaam en liefdevol de natuur aanziet, een vruchtbare akker vindt."513

Een reactie kon niet uitblijven: Jan Poortman reageerde met een uitgebreid artikel - 'Anne de
Vries en "De Drenten" ' - in het maandblad Drente.

"Anne de Vries zal nog heel wat moeten studeren voor hij 'er achter is' en als autoriteit kan worden
beschouwd voor Drente en de Drentse volkstaal, hoe gevarieerd die ook mag zijn. Vooralsnog is hij
niet de aangekondigde deskundige, maar gaat hij nog met te wankele schreden voorwaarts. Zijn lading
vaart onder valse vlag!",

aldus een geïrriteerde Poortman, die overigens om de hete brij heen draaide en met Landbouw
en Maatschappij sympathiseerde.514

In 1939 kwam onder de titel Hilde de tweede roman van De Vries uit bij uitgeverij Callen-
bach. Ook deze was een uitgewerkte versie van een eerder geschreven kort verhaal. Dat had
als Hilde in het tijdschrift Opwaartsche Wegen gestaan.515

Hilde maakte - al kreeg ook deze roman diverse vertalingen - minder opgang dan Bartje, maar
de schrijver zelf beschouwde het boek als zijn beste en meest Drentse werk. Geen wonder,
want het Drentse landschap en de Drentse volkscultuur komen in dit boek goed uit de verf,
zonder dat ze er met de haren bijgesleept zijn.516 Daardoor is Hilde een echte streekroman.517

Hilde Moes, de dochter van de keuterboer Hilbert en zijn vrouw Femmechien, raakt zwanger van de boerenzoon
Wubbe Hidding. De Hiddings zijn drie jaar daarvoor in het dorp komen wonen en zijn afkomstig uit het
Noordenveld. Wubbe, opgestookt door zijn moeder, wil echter niet met Hilde trouwen. Hildes zwangerschap
wordt al spoedig bekend in het dorp, waarna de spanning in haar ouderlijk huis toeneemt. Een tekstje, dat ze
vroeger op zondagsschool gekregen heeft, 'Werpt al uwe bekommernissen op Hem, Hij zal het alles in orde

Kemp (Limburg); Ernest Claes (Belgisch Brabant); Emile Buysse (Vlaanderen) en Jochem van Bruggen
(Zuid-Afrika).

513. Meertens/De Vries 1938, 63.
514. Poortman 1938, 3.
515. Opwaartsche Wegen 16 (1938) september 360-371.
516. Er werd naar het boek ook een openluchtspel gemaakt. Dat werd in de zomer van 1957 in het

openluchtmuseum te Schoonoord opgevoerd. Vgl. ook Katholieke Illustratie 7.9.1957.
517. Vgl. Nieuwsbrief Informatiecentrum Volkscultuur, juni 1989, 5.
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maken' wordt haar troost. Deze tekst wordt in het verhaal vaker gebruikt.518 Tegen Wubbe wordt een volksge-
richt gehouden: de 'jongkerels' uit het dorp zetten hem op een wagen en rijden daarmee naar het huis van Hilde.
Daar moet hij onder bedreiging en gehoon schuld bekennen en beloven dat hij Hilde zal trouwen. Maar Hilde
geeft in het openbaar te kennen, dat ze niets meer met hem te maken wil hebben en jaagt hem weg.
Na deze beslissing trouwt ze met de arme stroper Mans Lubbers, die aanzienlijk ouder is dan zij en uit een nest
van stropers en zuipers komt. Toch denkt ze dat hij een goede vader zal zijn voor haar kind. Maar ook met hem
krijgt ze een teleurstelling te verwerken: hij geeft weer toe aan zijn lage hartstocht voor het stropen en wordt
gepakt. Voor zijn vergrijp komt hij in de gevangenis. Hierna gaat het beter: Hilde verwacht een kind van Mans,
nadat beiden de hoop daarop al bijna opgegeven hadden. De plannen om van de plaggenhut naar een boerderijtje
te verhuizen, krijgen vastere vorm. Hun geluk kent nu geen grenzen.519

Deze roman werd onmiddellijk na zijn verschijnen door Drenthe geclaimd. Dat blijkt uit een
juichende recensie van K. van der Kley, in het maandblad Drente. Hij schreef:

"Maar toch wil ik er hier de aandacht op vestigen, omdat het òns boek is, het is de eigen stem van ons
Drentse leven. (...) Welnu, zo zal het straks ons Drenthe gaan. Duizenden zullen Hilde van Anne de
Vries lezen en ze zullen zeggen: 'Wat leeft men daar eerlijk en sterk in die Drentse dorpen. Ik wist dat
niet!' Lezer, een boek als dit speelt niet zo maar toevallig in Drenthe, het kon alleen geschreven worden,
door iemand, die zich verbonden voelt met dat gehele dorpsleven dat hij beschrijft! Het is een mooi en
sterk boek, en wij Drenthen mogen daar trots op zijn!"520

En de recensent van de PDAC merkte op dat de grootste verdienste van het boek was, dat het
een sober, maar vooral menselijk verhaal was. Hilde werd een boeiende roman over een jong
huwelijksleven genoemd.521

Alleen Uilenberg was een andere mening toegedaan. Zo schreef hij naar aanleiding van een
vooraankondiging in Drente aan Jan Poortman:

"(...) alweer enorme blunders. Wie onzer neemt nu het woord 'slet' in zijn mond. Die man heeft nooit
tussen het boerenvolk verkeerd, voordat hij daar in Meppen mer [sic] veel 'stille bombarie' zo'n soort
dichter-kluizenaarsbestaan ging leiden."522

Maar ook Hilde wekte in orthodoxe kringen beroering. Ditmaal gooide het bestuur van de
Christelijke Volksbibliotheek in Hoogeveen zelf de knuppel in het hoenderhok. Men achtte
het boek niet geschikt voor jeugdige lezers, doordat seksueel verkeer voor het huwelijk ten
grondslag ligt aan de gehele ontwikkeling van het verhaal. Anne de Vries werd zelfs
uitgenodigd om tijdens een bestuursvergadering over zijn boek te komen spreken. Naar
aanleiding van de causerie van De Vries - die zich bijna volledig beperkte tot het citeren en
toelichten van enige fragmenten uit zijn roman - besliste men dat het boek in de Christelijke
Volksbibliotheek opgenomen kon worden, maar dat het niet geschikt was voor personen
beneden de achttien jaar.523

J. Ubink maakte in 1954 van deze roman een toneelbewerking in drie bedrijven, die vele
keren opgevoerd is.524

518. Bijvoorbeeld op p. 266 (eerste druk).
519. Zie voor een analyse van de roman Van Til z.j., 63-66.
520. Van der Kley 1939, 6.
521. PDAC 15.7.1939.
522. Persoonlijk archief J. Poortman, brief Uilenberg aan Poortman van 24 maart 1938.
523. Huizing 1979, 44-45.
524. Het toneelstuk werd eveneens bij Callenbach te Nijkerk uitgegeven. W. Sillevis vond het "weinig

geslaagd". Naar haar mening was het stuk een typisch uittreksel uit een roman. Zie Sillevis 1955, 9.
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In 1940 bracht De Vries het vervolg op Bartje, getiteld Bartje zoekt het geluk. Hierin is de
schrijver meer de beschrijver; dus minder de vertolker van kindergedachten die hij in het
eerste boek was. De hoofdpersoon is minder spontaan, want hij is geen kind meer.

De jongeman Bartje trekt de 'wijde wereld' in. Dat is echter niet verder dan Hunzeloo; de weg erheen leidt over
een bruggetje. Daar ontmoet hij Harmke Geerts. Bartje wordt knecht bij Willem Boest, die altijd ruzie met zijn
vrouw heeft. Het meisje van zijn dromen meent hij gevonden te hebben in Greet, het halfzusje van de boerin.
Wanneer hij gewaar wordt dat zij hem bedriegt met Willem Boest, vertrekt hij woedend. Hij vindt onderdak bij
de jonge boer Arend-Jan. Deze zorgt ervoor dat Bartje het leven wat zonniger gaat zien en wordt in veel
opzichten diens voorbeeld. Nadat zijn vader overleden is, gaat Bartje terug naar huis om voor het gezin de kost
te verdienen. Deze verantwoordelijkheid drukt zwaar op hem. Wanneer zijn stiefmoeder Geesse gaat hertrou-
wen, verlaat hij opnieuw het ouderlijk huis. Op het hooifeest ontmoet hij Harmke weer en nu krijgen zij
verkering. Bartje wordt bedrijfsleider bij Jan Oldenbanning, die een beroerte gehad heeft. Daar raakt hij onder
de bekoring van Triene, de dochter van de boer, zodat hij Harmke de bons geeft. Maar na enige tijd ziet hij in,
dat er geen onbaatzuchtige liefde tussen Triene en hem bestaat. Hij gaat naar Harmke terug: zij trouwen, hij
wordt los-arbeider en zij gaan in de Lange Jammer wonen.

"In deze mooie roman over den menswordenden Bartje toont A. de Vries, dat hij Drente inderdaad veel
en veel nader is gekomen. En als verteller blijkt hij nóg weer gegroeid: in allesvergetende spanning
voert hij den lezer mee, en laat hem geen kans het boek neer te leggen, vóór de laatste bladzijde is uit-
gelezen",

schreef een anonieme recensent in het maandblad Drente.525

Er kwam meer lof uit de Drentse hoek: de PDAC vond het een roman met grote kwaliteiten526

en Naarding tenslotte beval het boek aan als een goed Sinterklaascadeau.527

Dit vervolg op Bartje werd geen commercieel succes.

E.C.M. FRIJLING-SCHREUDER (1908)

In 1939 verscheen bij uitgeverij Van Gorcum & Comp., als nummer 9 in de serie 'Nieuw
Drentsch Mozaïk', de novelle Veenkolonialen, van Elisabeth Catharina Margaretha (Bets)
Frijling-Schreuder.

Zij werd op 31 augustus 1908 in Amsterdam geboren. Toen ze het boekje schreef, woonde de schrijfster in
Gasselternijveen, waar haar man Albert René Frijling huisarts was. Deze vestigde zich op 26 januari 1934 vanuit
Dalfsen in Gasselternijveen. Na hun huwelijk, op 9 mei 1934, betrok ook zijn vrouw de woning aldaar.528 Als
huisvrouw en moeder van twee kleine kinderen vond ze tijd voor het schrijven van dit verhaal.529 Op 15 mei
1938 vertrok het gezin naar Haarlem. Later zou Frijling-Schreuder hoogleraar in de kinder-psychiatrie aan de
Universiteit van Amsterdam worden. Ander literair werk heeft ze niet geschreven.530 Van de universiteit nam ze
in 1974 afscheid met een college, getiteld De preventieve betekenis van de behandeling van ernstig gestoorde
kinderen.

525. 'De Dorpsvertelling I' in: Drente 12 (1941) mei 84.
526. PDAC 29.6.1940.
527. Drenthe 26 (1955) oktober 14. Voor meer recensies wordt verwezen naar Anne de Vries jr. 1995.
528. De biografische feiten zijn gebaseerd op gegevens uit de Bevolkingsregisters in het GA van Gasselte. 
529. Telefonische mededeling E.C.M. Frijling-Schreuder van 5 november 1996.
530. Ibidem.
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In de bijzonder sombere novelle Veenkolonialen beschrijft Frijling-Schreuder de levensstrijd
van de jonge vrouw Annechien, dochter van Vuile Triene, die zich ondanks vernederingen en
liefdeloosheid enigszins boven haar ouderlijk milieu weet uit te werken.
Het verhaal speelt zich af in de actualiteit van de jaren '30: de crisistijd. De bewoners van de
Veenkoloniën - ongetwijfeld had Frijling-Schreuder Gasselternijveen in gedachten - worden
als armoedig, rauw en hard beschreven. De novelle is Nederlandstalig; een enkele dialoog
wordt in het Veenkoloniaals weergegeven.

Annechien is de dochter van de koopvrouw Vuile Triene. Het  epitheton zegt al genoeg over de status van de
moeder; beiden worden dan ook met de nek aangekeken. Annechien moet op heel jonge leeftijd met Luie
trouwen. Zeer tegen de zin van haar schoonouders komt ze bij hen inwonen. Luie kan alleen maar in de
werkverschaffing een karig loon verdienen en in zijn relatie met Annechien is weinig plaats voor tederheid:
"Voor een tijd is hun leven grauw en kaal als de eindelooze vlakten van het veenlandschap in de herfst. Er is
geen verdriet meer in en geen groote blijdschap, alleen de alledaagsche zorgelijkheid van armoed (...)".531 De
huwelijksmoeilijkheden leiden bij Annechien zelfs tot zenuwaanvallen. Luie wordt krantenbezorger. Het
echtpaar krijgt vier kinderen, maar na haar 25ste vindt Annechien een mogelijkheid tot anticonceptie: een arts in
Groningen voorziet haar van een pessarium. Ondanks de armoede groeit ze uit tot een keurige, maar wel bazige,
huisvrouw en een potige schoonmaakster.532

In de literatuur van de jaren dertig, die vooral uit nostalgisch en neoromantisch gekleurde
producten bestaat, neemt deze novelle wel een aparte plaats in. Er wordt van de Drentse
Veenkoloniën geen idyllisch beeld gegeven. Integendeel, landschap en mensen worden in hun
onsympathieke gedaante getoond:

"En teruggaand over het smalle Dijkje, waar de huisjes van de allerarmsten zoolaag [sic] aanhurken,
denkt zij dat zij hier toch nooit in terug zou willen. Het is zoo verlaten, het is een misère gemeenschap
op zichzelf".533

En even verderop valt te lezen:

" 'Bin muij, genaovend', zegt hij plotseling en gaat naar boven. Annechien volgt gedwee. In het donker
van de bedstee valt hij over haar heen, zwaar, zonder  teederheid, zonder andere hunkering dan naar vijf
minuten vergeten. Erna slaapt hij onmiddellijk in (...)."534

Kortom: de schrijfster deed een poging tot realisme, al lijkt ons een bedstee 'boven' niet erg
reëel.
Toch werd de novelle in Drenthe niet overwegend negatief ontvangen. De uitgever noemde
het werk een "voortreffelijke schets van mensen en toestanden in Drenthe" en maakte zelfs
een vergelijking met Anne de Vries' Hilde.535 Jan Naarding schreef:

"Een goed geschreven schets, zuiver van karaktertekening en van stijl. Van waarde tevens als goede
schildering van eigen tijd: de gesel der werkloosheid in de kleine wereld der veenkoloniale arbei-
ders."536

531. Veenkolonialen, 72.
532. Voor een interpretatie van de novelle wordt verwezen naar Van Til z.j., 67-70.
533. Veenkolonialen, 42.
534. Veenkolonialen, 50.
535. UVA, Bibliotheek KVB, dossier Van Gorcum. Vgl. ook de advertentie op het laatste blad van Drente

11 (1940) januari.
536. SF 2 (1940), nr. 2, 32.
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De in Engeland wonende Jan Fabricius noemde als hoofdlijn van Veenkolonialen: "de
troosteloosheid van een Gasselternijveensche arbeidersbevolking. Zonder zon. Ploeteren,
ploeteren, ploeteren. Zonder uitzicht, zonder eind."537

Felle kritiek kreeg de novelle daarentegen van het Agrarisch Nieuwsblad, dat als spreekbuis
van de rechts-radicale boerenbeweging het platteland en zijn bewoners idealiseerde. Na veel
detailkritiek concludeerde de recensent:

"De lezer en ongetwijfeld de veenkoloniale lezer, is echter allerminst voldaan, hij kent zichzelf en zijn
streekbewoners en voelt met de klomp de vernedering en de onwaarheid die het Drentsch-Groningsche
land wordt aangedaan. Ik acht het een blaam voor een Nederlandsch recensent een dergelijk geschrift
gunstig te beoordeelen en als geboren Drent en veenkoloniaal hoop ik zeer, dat voortaan zulk mislei-
dend geschrijf over ons gewest en de veenkoloniale volksgroep worde nagelaten."538

Voor het maandblad Drente schreef Frijling-Schreuder in 1941 nog het artikel Kleuterrij-
men.539

4. FEUILLETONIST EN BOERENACTIVIST

J.H. HOLM (1898-1968)540  EERSTE PERIODE

   "(...) dit is geen boek, Die 't aanraakt, raakt een volk
   aan.541

 J.H. Holm (naar Walt Whitman)

Jan Hendrik Holm werd geboren op 6 oktober 1898 in Nieuw-Buinen. Zijn ouders waren Geert Holm en
Jeichien Jantien Kamp, een welvarend boerenechtpaar.542 Holm beschikte over een grote opmerkingsgave en het
schrijven was zijn lust en zijn leven. Hij begon er al mee op de lagere school en ging er mee door op de HBS.
Daarna ging hij zijn geluk beproeven als boer in Zeeland. Honkvast was hij niet, want hij trok vrij spoedig naar
België en belandde daarna in Noord-Frankrijk, waar hij werk vond in de bietenoogst. Een tijdlang verbleef hij
nog in Beieren en in Noord-Duitsland. Na een kort oponthoud in Den Haag, waar hij als vertaler werkte, keerde
hij terug in Nieuw-Buinen om zich geheel aan het boerenbedrijf te gaan wijden. Op 19 mei 1925 trouwde hij te
Borger met Jantina Speelman.543

537. Drente 11 (1940) februari 17.
538. H.A. 1940.
539. Drente 12 (1941) april 76-77.
540. Voor bio- en bibliografische gegevens over Holm zie Lectuur-Repertorium 1953, 1193; 'Jan Holm:

"Soms heb ik de smaak zo te pakken, dat ik zelf op de tanden bijt". Boer en schrijver uit Nieuw Buinen
heeft reeds vijftien romans op zijn naam' in: DNO 18.11.1960; H.v.L[unzen]. 1968; Dr. Geert van Bu-
nen 1992; Nijkeuter 1993, 52-53 en Brinkman, passim.
Opvallend is dat Van Lunzen in zijn herdenkingsartikel Holms oorlogsverleden niet ter sprake brengt,
hoewel hij in dit opzicht fel van leer kon trekken. Zo had hij bijvoorbeeld geageerd tegen de benoeming
van Ter Haar tot kerkvisitator voor Drenthe, maar ook had hij Uilenberg laten schrijven voor zijn Kerk-
krantje en later had hij diens uitvaart geleid. Ook ijverde hij kort na de bevrijding al voor betere behan-
deling van de NSB'ers in de interneringskampen. Van Lunzen had Holm bij diverse gelegenheden leren
kennen, onder andere in het Comité van Aanbeveling voor een monument ter herinnering van de slag
bij Ane.

541. Dit is het motto van zijn boek Uit Huis en Hof verdreven. Meppel 1935.
542. GA Borger, Geboorteakte J.H. Holm.
543. GA Borger, Bevolkingsregisters.
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Teruggekeerd in zijn geboorteplaats, pakte hij zijn oude liefhebberij weer op. Daaruit
ontstonden meestal romans over het leven in het veengebied van Oost-Drenthe en omgeving.
Zijn ouders hadden daar veel grond, die ze zelf exploiteerden. Met zijn schrijfsels wilde hij
vooral op realistische wijze misstanden in het veen aan de kaak stellen.
De meeste van zijn verhalen werden in de wintermaanden geschreven; in de andere jaargetij-
den eiste zijn boerderij hem te veel op. Bij het schrijven kon hij putten uit een welvoorziene
bibliotheek. Hij bezat volgens ds. H. van Lunzen te Odoorn, die hem goed kende, "een zo
veelzijdige bibliotheek als ik nog nooit bij een landbouwer en zelden bij één ander zag".544

Zijn eerste roman Van menschen en tijden schreef hij op vierentwintigjarige leeftijd. Deze
werd echter nooit uitgegeven en zoals Holm beweerd heeft, verdween het manuscript enkele
jaren later spoorloos.545 Blijkbaar wilde hij zich in de eerste plaats tot de boeren onder het
lezerspubliek richten, want hij schreef feuilletons voor kranten als De Noord-Ooster, L&M en
het Agrarisch Nieuwsblad, die alle nauw verbonden waren met de landbouw. Zo publiceerde
hij in L&M, het weekblad van de bond Landbouw en Maatschappij, de feuilletons: Uit huis en
hof verdreven. Een greep uit het boerenleven dezer dagen. (9 augustus 1934 - 15 augustus
1935)546 en Onvervulde hoop (29 augustus 1935 - 26 maart 1936), dit laatste onder het
pseudoniem HATé547. Het doel voorbijgestreefd. Roman uit het boerenleven (23 april 1936 -
12 augustus 1937) verscheen in het genoemde weekblad en tevens in het Agrarisch Nieuws-
blad, de drie keer per week uitkomende krant van dezelfde uitgever: de Agrarische Pers in
Meppel.548 In deze krant werd ook Het Raadsel van den Boschrand. Roman uit het boerenle-
ven (19 augustus 1937 - 26 mei 1938) afgedrukt. Dit feuilleton, een misdaadverhaal, schreef
hij onder het pseudoniem Jan van Esch.549

Voor L&M overigens, schreef Holm ook artikelen, boekbesprekingen en bijdragen voor
rubrieken.

In het Agrarisch Nieuwsblad verschenen voorts Tot in het derde geslacht. De misdaad der
vaderen (deel I van de reeks Tot in het derde geslacht, 1937 - 26 januari 1938)550 en Het
hervonden geluk (13 mei 1938 - 3 juni 1938).

544. H.v.L[unzen]. 1968, 7.
545. DNO 18.11.1960. Vgl. ook UB Utrecht, Archief P.H. Ritter, brief Holm aan Ritter van 22 november

1938.
546. Aanvankelijk bleef de schrijver anoniem. Pas vanaf de aflevering van 4 april 1935 werd zijn naam

vermeld.
547. Het complete, uitgeknipte feuilleton wordt bewaard bij het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.

Onder het pseudoniem HATé schreef Holm ook een groot aantal korte verhalen.
548. In L&M van 10 december 1936 schreef de redactie, dat naar aanleiding van talrijke verzoeken besloten

was het feuilleton Zijn doel voorbij gestreefd weer op te nemen. Wegens ruimtegebrek was men voor-
tijdig gestopt met de publicatie. Alle volgende afleveringen die volgens plan in het AN geplaatst zouden
worden, zouden nu ook in L&M verschijnen.
Doordat jaargang 1936 van het AN niet in zijn geheel bewaard is gebleven, is een precieze datering van
het feuilleton niet meer mogelijk. Het AN verscheen voor het eerst op 16 oktober 1936 (collectie Pers-
museum); daarin staat aflevering 24 van het feuilleton. Aflevering 23 had precies een week daarvoor -
dus op 9 oktober in L&M gestaan. Dit weekblad verscheen sinds kort op vrijdag in plaats van de ge-
bruikelijke donderdag. Het feuilleton was daarin op (donderdag) 23 april begonnen en had in 25 weken
zijn 23ste aflevering bereikt.

549. In een brief aan P.H. Ritter (UB Utrecht, Archief Ritter) van 22 november 1938 vermeldt Holm
abusievelijk dat hij het schreef onder zijn pseudoniem HATé.

550. Een incomplete jaargang 1937 wordt alleen bij het Persmuseum in Amsterdam bewaard. Een precieze
begindatum van het feuilleton valt daarom niet meer te achterhalen.
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Tot het Agrarisch Nieuwsblad voelde Holm zich sterk aangetrokken. In augustus 1937
solliciteerde hij zelfs naar de functie van redacteur. Het dagelijks bestuur van Landbouw en
Maatschappij, de eigenaar van de krant, benoemde hem niet; wel deelde men mee dat zijn
geregelde literaire bijdragen (hoofdzakelijk feuilletons) gewaardeerd werden.551 In november
van hetzelfde jaar kreeg hij in een vergadering de gelegenheid zijn mening over de redactio-
nele koers en de inhoud van de krant uiteen te zetten. Hij voelde zich hiertoe geroepen
aangezien het nieuwsblad niet bijster floreerde, waardoor binnen het hoofdbestuur van
Landbouw en Maatschappij controverses ontstaan waren.552 Holm bepleitte vooral meer
aandacht van de krant voor de veenkoloniën. Reeds in 1933 en 1934 had hij in L&M in een
artikelenreeks, getiteld Veenkoloniale brieven belangstelling proberen te wekken voor dit
gebied. Uiteraard stond hij niet alleen in dit streven. Persoonlijk gewin zocht hij door in zijn
toespraak openlijk naar de functie van boekrecensent te solliciteren.553

Zijn artikelen voor L&M en voor het Agrarisch Nieuwsblad strookten geheel met wat deze
bladen uitdroegen: sympathie voor het nationaal-socialisme. Hij was sinds 1933 lid van de
NSB, maar hij werd - volgens De Ru - door zijn 'kameraden' niet erg vertrouwd en met
weinig respect bejegend.554 Vermoedelijk heeft dit wantrouwen vooral in de begintijd
bestaan, toen uit de agrarische wereld voornamelijk kleine boeren toetraden tot de NSB. Toen
later - in navolging van Holm - ook grote boeren lid werden, zou hij een meer geaccepteerde
figuur geworden kunnen zijn. Over zijn bijdragen aan L&M schreef hij aan ir. H.J. van
Houten, toentertijd de belangrijkste agrarische medewerker van Mussert:

"Dat al wat in dat orgaan geschreven wordt wat riekt naar fascisme van mij is, soms drie à vier artikelen
per week, kunt u wellicht wel begrijpen, al onderteken ik mijn artikelen op de feuilleton na, nooit meer
(...)".555

Toen hij werkte aan Tot in het derde geslacht, besloot hij dit verhaal al schrijvende te laten
uitgroeien tot een cyclus; er kwamen uiteindelijk vijf delen.556 Pas na de oorlog zouden de
vervolgdelen uitgegeven worden.
In deze romans grijpt Holm terug op een historisch feit, namelijk de moord op een rondrei-
zende joodse koopman met rood haar. Diens lijk werd - gemummificeerd door het veen -
opgegraven toen Holm een jongetje was. 

In het eerste deel (1938) - getiteld De misdaad der vaderen I, dat tussen 1850 en 1890 speelt - wordt de
koopman vermoord door Starke, die daarmee een doem over zich afroept. De vloek rust ook op de volgende
generaties, totdat er uiteindelijk een catastrofe plaatsvindt waarbij het geslacht tenonder gaat.

551. RAD, Archief Noord-Nederlandse Drukkerij, Notulen van de vergadering op 4 augustus 1937 van het
Dagelijks Bestuur.

552. De Ru 1979, 218.
553. RAD, Archief Noord-Nederlandse Drukkerij, Notulen van de vergadering op 27 november 1937 van

het Dagelijks Bestuur.
554. De Ru 1979, 174.
555. Geciteerd in: De Ru 1979, 174. De schrijver haalt een brief aan van H.J. van Houten aan R.O.

Kruizinga van 16 juli 1935, waarin deze opmerking gemaakt werd (NIOD, Archief NSB, 123/81, map
440). Verder vermeldt De Ru nog (a.w., noot 507), dat Ter Haar, destijds redactiesecretaris van L&M,
tegenover hem ontkend heeft dat Holm een dergelijke hoeveelheid artikelen geplaatst heeft gekregen.
Bij het invullen van het enquête-formulier van het Verbond van Nederlandsche Journalisten uitte hij
zich in woorden van gelijke strekking: Holm overdreef door te beweren dat hij het blad meer dan eens
voor de helft gevuld had (RIOD, Persgilde, 59/4/7).

556. DNO 18.11.1960. De feuilletons worden bewaard bij het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.
Aflevering drie ontbreekt helaas.
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De hoofdpersonen in De misdaad der vaderen II (1952) behoren tot de volgende generatie, nadat de moordenaar
vroegtijdig aan zijn eind gekomen is. Deze heeft het geheim meegenomen in zijn graf. Zijn kinderen weten dan
ook niet waaraan alle tegenslagen te wijten zijn.
In De misdaad der vaderen III (1953), waarin het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog en de woelige tijd
daarna wordt beschreven, verspreidt de familie zich over de wereld. Gissingen over het leven van de stamvaders
beheersen de gedachten van deze generatie.
Deel vier is getiteld Weerzien in Holland (1958). De inhoud beslaat een korte periode: de zomermaanden van
1939. Hierin draait alles om de oude Freerk, de oudste zoon van de moordenaar. Zijn nazaten en verwanten
komen op een reünie bijeen. Duidelijk is, hoe heterogeen het gezelschap is en hoe divers de gevoelens en
meningen zijn.
Het vijfde deel, Het laatste gebeuren (1966), beschrijft de ondergang van het geslacht. De geruchten van weleer
zijn alleen nog bekend bij de oude grootmoeder die in de VS woont. Zij is de enige die de reünie van 1939 nog
meegemaakt heeft. Zij is de hoofdpersoon in dit verhaal. Het slot is macaber: door een derde wereldoorlog
vernietigt de mensheid zichzelf.557

Alle delen verschenen als feuilleton in De Noord-Ooster. Deel I had - zoals beschreven -
daarvoor al in het Agrarisch Nieuwsblad gestaan. Het tweede en het derde deel werden
respectievelijk in 1959 en 1960, bij drukkerij en uitgeverij De Noord-Ooster in Wildervank,
in boekvorm uitgegeven.558

Het feuilleton Uit huis en hof verdreven werd bij de Agrarische Pers in Meppel in 1937 als
boek gedrukt. Het boek verscheen met de ondertitel Roman uit het boerenleven in de jaren
1930-1935. In 1938 kregen nieuwe abonnees op het Agrarisch Nieuwsblad het gratis
toegezonden.
Als motto voor de roman koos Holm - in een vrije vertaling - de woorden van de Amerikaan-
se dichter Walt Whitman (1819-1892) die ook boven deze paragraaf staan. Kennelijk spraken
de ideeën van de Amerikaanse dichter Whitman - die in niet-rijmende, niet-metrische verzen
zijn geboorteland bezong - hem aan. Het oorspronkelijke motto stond in Leaves of grass
(1855), dat in 1917 in een vertaling van Maurits Wagenvoort onder de titel Grashalmen
verscheen.559

Het motto dekte de lading van zijn boek, vond Holm:

"(...) dat hij weergegeven heeft datgene wat er leeft en zucht in zware zorgen in de harten der boeren,
die allen met den ondergang bedreigd worden, indien de crisis mocht voortduren. Zeven jaren gaat de
boerenstand onder de crisis gebukt, zijn onder hen de slachtoffers reeds bij duizenden gevallen en nog
duurt dit proces voort. Mocht schrijver dezes het geluk smaken door dit geschrift de publieke opinie in
gunstigen zin te bewerken voor den misdeelden en ontrechten boerenstand dan is hij tevreden en is er
voldaan aan het doel van dit verhaal, dat niets overdreven is, en enkel als voorlichting wil dienen voor
hen die niet weten, wat de boerenstand in deze jaren heeft doorstaan. Een beetje gezond verstand en een
beetje sympathie! Meer wordt niet beoogd."560

De roman Uit huis en hof verdreven bestaat uit twee boeken (afdelingen.) Hoofdpersoon is de landbouwer
Hendrik Sloters. Vroeger was hij een rijke boer, maar door de crisis is hij niet zo welvarend meer. Zijn oudste
zoon Harm is gehuwd met Mina. Ook hij raakt door de crisis in moeilijkheden. In het eerste boek zijn de
financiële problemen van Sloters zo groot, dat hij van zijn zwager geld moet lenen. In het tweede boek trouwt

557. Gegevens ontleend aan een overzicht, met korte beschrijving van de inhoud, door de auteur zelf. Zie
hiervoor Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, Archief J.H. Holm.

558. Het Veenkoloniaal Museum in Veendam bewaart van beide uitgaven een exemplaar. De uitgave van
1959 bestaat uit drie boeken van deel twee. In 1960 werd deel drie uitgegeven; dit deel ontbreekt bij het
Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.

559. Hart 1965, 918-920.
560. 'Een woord vooraf!' in: Uit Huis en Hof verdreven.
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zijn dochter Annie met Jan van Hameren. Zoon Koos trouwt overhaast met zijn zwangere verloofde. Intussen
gaat het met Sloters bedrijf steeds slechter; op een gegeven moment leest hij in de krant dat hij failliet verklaard
is. Door alle problemen wordt zijn vrouw ziek; tenslotte overlijdt zij aan een longontsteking. Het faillissement
heeft een openbare verkoping tot gevolg. Beukers, de schoonvader van Koos, koopt het grootste deel. Ook biedt
hij Sloters werk aan, maar deze - trots als hij is - weigert. Pas wanneer Beukers over hun kleinkind Hendrik
begint, accepteert hij de baan.

Door alle misère die hij beschrijft, vlecht de auteur propaganda voor het blad Landbouw en
Maatschappij:

"Van Hameren en zijn vrouw, die werkelijk niet wisten, hoe slecht het de boeren in deze laatste jaren
ging, vroegen veel meer aan Sloters dan hij hun wel kon uitleggen. Ten einde raad ried Sloters Van
Hameren aan, om zich te gaan abonneeren op het boerenorgaan 'Landbouw en Maatschappij', waarin
iedere week de nooden en klachten der boeren in de ware gedaante worden geschilderd. Van Hameren
nam het voorstel direct aan."561

Voorts was Holm actief als kaderlid van de bond: zo zat hij sinds 1936 in een adviescommis-
sie van de Agrarische Jeugdbeweging, een dochterorganisatie van Landbouw en Maatschap-
pij.562

Ook Holm hoopte (radio)publiciteit voor zijn boek te krijgen door een beroep te doen op dr.
P.H. Ritter jr.. In zijn brieven aan Ritter weidde Holm over de roman uit en deed hij een
aantal interessante uitspraken. Zo deelde hij mee, dat het feuilleton door het lezerspubliek
verslonden was en dat hij vooral in agrarische kringen hieraan zijn populariteit te danken had.
Het boek - door Holm omschreven als een boerenroman - was in een oplage van 10.000 stuks
verschenen, waarvan eind 1937 de meeste al verkocht of weggegeven waren. Een Duitse
vertaling was in de maak. Dat het boek onvolkomenheden vertoonde, weet hij aan de
feuilletonvorm; uit literaire kringen verwachtte hij dan ook beslist geen lof. Hij had het boek
geschreven "zooals mijn geest het ingaf, en wat de waarschijnlijkheden in het verhaal betreft,
niets te veel of overdreven." Verder merkte hij op: "Gelukkig behoef ik niet om de broode te
schrijven, doch eerlijk gezegd, schrijven kan ik niet nalaten, omdat het mij een behoefte is
geworden."563

Ook schreef Holm dat hij Antoon Coolen om diens mening over het boek gevraagd had.
Coolen vond dat het vlot geschreven was en had beweerd dat hij ermee "sympathiseerde".
Verder had hij Holm aangeraden, het schrijven niet ten koste van zijn bedrijf te laten gaan.
Een radiobespreking van de roman door Ritter is niet gevonden564; wel deelde Ritter mee, dat
hij het boek in allerlei andere lezingen genoemd had.565

Een jaar later - in 1938 - wendde Holm zich weer tot Ritter. In literaire kringen voelde hij
zich een vreemdeling in Jeruzalem, maar "evenmin als men een kat het muizen afleert, zoo
min kan ik de pen rusten laten en werk ik dus gestaag voort", aldus Holm. Hij had, ondanks
een grote lezerskring, twijfels over de kwaliteit van zijn werk en hij verzocht Ritter te
fungeren als zijn adviseur. Ook in deze brief deed Holm belangwekkende mededelingen over
zijn letterkundig reilen en zeilen. Zo onthulde hij voor Ritter zijn pseudoniem HATé. Voorts
merkte hij op, dat enkele feuilletons door hem op bestelling geschreven waren en dat deze

561. Uit Huis en Hof verdreven, 123-124.
562. De Ru 1979, 199.
563. UB Utrecht, Archief P.H. Ritter, brief Holm aan Ritter van 15 november 1937.
564. Vgl. ook Van Herpen 1982, passim.
565. UB Utrecht, Archief P.H. Ritter, brieven Ritter aan Holm van 25 november 1937 en 7 maart 1938.
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misvormd waren door redactioneel ingrijpen. In dit verband noemde hij Uit huis en hof
verdreven zijn "eerste geesteskind op bestel" en vond hij dat het slot van Het doel voorbijge-
streefd weggelaten had kunnen worden. Hij kon onder druk slecht schrijven en hij had nieuwe
opdrachten dan ook geweigerd.566

Uit Huis en Hof verdreven werd in L&M uiteraard besproken; men liet zich de kans niet
ontnemen de auteur te pousseren als een der populairste exponenten van blad en beweging:

"In deze boerenroman wordt het leven van de familie Sloters behandeld. (...) Dit is nu een leerzaam en
rijk boek. Naast geschiedenis van L. en M. geeft het een duidelijken kijk op het moeilijke en zorgen-
volle leven der boeren (...)".567

Reeds door anderen genoemde feuilletons, verhalen en romans zijn: Verlate jeugd (1934), Het
dagboek van Casper Coens568, Brieven van een taxateur, Ulrica (1954), Tussen vrees en
liefde (1956), Ik zal altijd op je wachten (1957), Het meisje dat je nooit vergeet, Glas en
kristal (1967, over zijn geboorteplaats Nieuw-Buinen), De laatste boer (1968, onvoltooid) en
Zelfportret (1968, onvoltooid).
Een tweede misdaadverhaal, na Het Raadsel van den Boschrand, is Het meisje uit het land
der witte wieven (1936). Al deze verhalen verschenen in feuilletonvorm, sommige zouden
ook als boek gepubliceerd zijn.569 Behalve Moeder Aarde (zie II.10.4.2) schreef hij nog de
toneelstukken Een verworpen leven (1921) en Tegen de branding (z.j.).570 In diverse
archieven bevinden zich vele manuscripten die nooit de drukker bereikt hebben.571

Holms feuilletons waren bij de lezers bijzonder populair; de kranten kregen er zelfs nieuwe
abonnees door. Zo zou een lezer van De Noord-Ooster, nadat de laatste aflevering van Tot in

566. UB Utrecht, Archief P.H. Ritter, brief Holm aan Ritter van 22 november 1938.
567. L&M 30.11.1939.
568. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier bedoeld het verhaal Uit het dagboek van een dorpsnotabele:

zijnde de aanteekeningen van Caspers Coens, dat zonder auteursnaam van 1936 tot 1939 in het AN
werd gepubliceerd. 

569. DNO 18.11.1960 en Kerkkrantje (1968) wijnmaand. Vgl. ook Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal,
Archief J.H. Holm, overzicht van zijn werk.
Holms werken zijn moeilijk te inventariseren doordat vrij veel van het geschrevene niet meer te
achterhalen is, ook wanneer een bron vermeldt dat het in druk verschenen is. Het jaar van verschijnen
en de juiste titel kunnen daardoor niet gegeven worden. Vermelding in een bron kan zelfs geheel abuis
zijn.

570. UB Utrecht, Archief P.H. Ritter, brief Holm aan Ritter van 22 november 1938. Over Een verworpen
leven merkte hij nog op dat het meermalen in de omgeving gespeeld was.

571. In het RAD, Archief L en M, inv.nr. 33 bevinden zich de manuscripten van de roman De ten gronde
gegaande [sic] Hoeve (1939) en van het verhaal Uit het dagboek van C.C. [1938]. Het Streekhistorisch
Centrum te Stadskanaal (Archief J.H. Holm) bewaart de volgende handgeschreven teksten: De Drentse
venen en hun oorspronkelijke eigenaren (juni 1964); Boer contra scheper (z.j.); Het grote geheim
(z.j.); De hond, die steeds maar wegliep. (Een oudejaarsavondvertelling) (z.j.); Hoe ver is mijn heide
(z.j.); De potjesbakker (z.j.); De laatste boer (z.j.); Tussen angst en liefde. Deel I (1956), II en III;  Des
Levens Tweesprong (z.j., onvoltooid); De gelegenheid maakt de dief (z.j.); Volzomer (z.j.); Idylle in het
veen (z.j.); De man uit Grindstone (z.j.) en Toen de "Noord-Ooster" er nog niet was (z.j.). Twee manu-
scripten, waarvan één onvoltooid, dragen geen titel. Voorts zijn er twee getypte teksten: Ik zal altijd op
je wachten (z.j.) en Waar de turf verdwijnt (1942).
Uit DNO zijn een aantal korte verhalen verzameld: Het Pinkstervuur (z.j.); De kolenbrandster van het
Zwarte Woud (z.j.); Nooit op vrijdag (9 juni 1962) en Sint Nicolaascadeau van meester "Job" '. Ook
bevinden zich in Holms persoonlijk archief een aantal uitgeknipte feuilletons. Het zijn: Ulrica, Er werd
'n huis gesloopt, Onvervulde Hoop en De misdaad der vaderen tot in het derde geslacht. Deel I, II, IV
en V.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940 299

het derde geslacht in de krant gestaan had, verzucht hebben: "Hou mout dat nou wel wieder.
Ik heb ja gain oarighaid meer aan het leven."572

Aan zijn taalgebruik zal men Holm niet licht herkennen als Drentse schrijver: zijn proza -
inclusief de dialogen - bevat weinig Drents. Zijn stijl is gedateerd en doet bij tijd en wijle
geforceerd aan. Zijn werk is voor de geschiedenis van belang doordat hij in toneelstukken en
romans de bond Landbouw en Maatschappij van binnenuit beschreef. In die zin zijn de
werken over dit onderwerp een vorm van mentaliteitsgeschiedenis.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Holm, die reeds voor de oorlog een lyrische
bespreking wijdde aan Richard Walther Darré's Neuadel aus Blut und Boden, geheel in de ban
van het nationaal-socialisme en collaboreerde hij met de bezetter.573 In hoofdstuk III zal op
zijn houding tijdens de oorlog en op zijn werk uit deze periode worden ingegaan.

5. ANDERE FEUILLETONISTEN

Of een feuilletonist goed of slecht schreef, deed er niet eens zoveel toe - gelezen werd zijn
werk toch wel. Feuilletonlezers moesten nu eenmaal hun 'dagelijkse lepel romantiek' hebben.
Voor velen was het vervolgverhaal in de krant dan ook de enige amusementslectuur die ze
lazen.574 De moderne variant van het feuilleton, de soap, wordt door velen ook nogal
kritiekloos en bijna dwangmatig geconsumeerd. Zwakheden in het feuilleton, met name op
het gebied van de compositie, vallen vaak niet zo vlug op door de fragmentatie; men weet
doorgaans niet precies wat er in de afleveringen van weken of maanden geleden stond. In het
algemeen kan men stellen dat het feuilleton tot de massacultuur behoort, afgestemd als het is
op een grootste gemene deler van culturele bagage bij een lezerspubliek zoals de schrijver
zich dat voorstelt.
Zelfs over H. van Dijks Luuks Hilbers jonges, dat tot het betere soort feuilletons behoort,
schreef een recensent, toen het als boek was verschenen: "(...) dat het verhaal soms wel eens
wat langdradig wordt (...)". De oorzaak lag volgens hem "in den typischen Drentschen geest",
maar het ligt meer voor de hand dat werk in afleveringen bijna altijd herhalingen bevat, dus in
zijn totaliteit langdradig kan aandoen.575

Het lijkt erop dat het feuilleton in de hier beschreven periode het toppunt van zijn populariteit
bereikt heeft. Vanaf het midden van de jaren twintig kreeg dit huiselijk vermaak (het werd
vaak voorgelezen) steeds meer concurrentie van de radio - met name van de hoorspelen - en
vanaf de jaren vijftig uiteraard van de vele soorten series die de televisie te bieden had en
heeft.
Als typisch stukje massacultuur kan het feuilleton niettemin met literaire maatstaven gemeten
worden. Maar de populariteit zegt - ook getalsmatig - niets over de kwaliteit.576 Het oplagecij-
fer van een feuilleton in boekvorm zinkt meestal in het niet bij het aantal abonnees van de
krant waarin de afleveringen gestaan hebben.577

572. DNO 18.11.1960.
573. De Ru 1979, 128. Vgl. Buning 1977, 302.
574. Meertens in: Jaarboek 1969, 46.
575. Tom Vos, 'Van onze boekenplank' in: DD 20.8.1942.
576. Meertens in: Jaarboek 1969, 46.
577. Zo bestond bijvoorbeeld de eerste oplage van Lucas Jonkers Harm Boer'nlèv'n an de Riest (1929) uit

1500 (!) exemplaren. Een tweede druk bleek spoedig gewenst, maar ook deze ging de 1500 exemplaren
niet te boven. Pas tien jaar later durfde een andere uitgever een derde druk uit te brengen. Zie paragraaf
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Voordat een drietal Drentse feuilletonisten besproken zal worden, dient kort stilgestaan te
worden bij een schrijver die geen Drent was en niet in het Drents schreef en toch binnen deze
provincie veel lezers had. Dat was HENDRIK VAN HEERDE (1905-1968), geboren in
Ambt-Vollenhove en ruim dertig jaar lang journalist te Kampen.578 Ongeveer even lang
schreef hij onder de pseudoniemen 'Havanha' of 'Garriet Jan' voor de MC het humoristische
feuilleton Garriet Jan en Annegien. Het dialect was Noordwest-Overijssels, maar dat leverde
weinig problemen op voor de lezers in en om Meppel. Garriet Jan, een plattelander, weet met
zijn kwajongensachtig gevoel voor humor en zijn dialect de mensen in de stad menigmaal op
het verkeerde been te zetten. Zijn echtgenote Annegien beschikt over een scherpe tong. Van
Heerde werkte op de secretarie van Zwartsluis toen uitgeverij Boom zijn talenten ontdekte.
Behalve plaatsruimte voor zijn feuilleton in de MC bezorgde zij hem in 1936 de functie van
hoofdredacteur van een nieuwe Boom-krant, het Kamper Nieuwsblad. De firma Boom gaf
ook vanaf 1952 zijn feuilletons als boek uit. In 1982 verschenen postuum nog twee omnibus-
sen.

G. DE VRIES (1867-1925)

Gerrit de Vries werd op 7 mei 1867 in Meppel geboren als zoon van Leffert de Vries en Hendrina Wilhelmina
Zovele.579 Gerrit werkte aanvankelijk als knecht bij zijn vader, die in Meppel zilversmid en leenbankhouder
(pandjesbaas) was. Op 8 juli 1886 vertrok hij naar Heerenveen. Niet ver daar vandaan had hij een bottelarij voor
mineraalwater.580 Twee jaar later verplaatste hij zijn bedrijf naar Meppel.581 Later werd hij rechtbankverslagge-
ver voor de MC. Hij was ook leraar stenografie aan de Handelscursus.582

Bij de krant werd hij vooral bekend door zijn humoristische dialectfeuilletons, die hij
gewoonlijk met G.d.V. ondertekende. Als feuilletonist is hij het productiefst geweest tussen
1910 en 1920. Over de mens en de schrijver De Vries merkte de MC tien jaar na zijn dood op:

"Hij was de verpersoonlijking van den humor. Wat hem intusschen zoo niet was aan te zien. Kalm ging
hij altijd zijn weg, maar ingewijden wisten, dat het dan woelde in zijn brein en dat hij in gedachten be-
zig was aan den opzet van een gedegen artikel of een dialectschets, sprankelend van luim, hier en daar
vermengd met een tikje weemoed of ironie. Zijn humor had een geheel eigen karakter: oorspronkelijk
en gezond, sprekend tot het volk, en de menschen teekenend in hun deugden en gebreken. Zijn humo-
resken waren spiegelbeelden van het leven en hij wist die beelden zóó te schilderen, dat ze de taal van
het leven spraken."583

Enkele feuilletons werden postuum nogmaals afgedrukt in de MC, namelijk in 1935 en 1936.
Zijn bekendste feuilletons, die bij het Meertens Instituut bewaard worden, zijn: De rèderie-

3, p. 228.
578. Voor een biografische schets wordt verwezen naar Wiersma 1994, 7-8. Zie voor een in memoriam '

"Garriet Jan" leeft niet meer...en toch nog wel!' in: Het Kerkkrantje. Onafhankelijk maandblad voor
geestelijke bezinning, redelijke religie, ethisch waardebesef en daadwerkelijk Christendom (1968)
slachtmaand en voorts 'H. van Heerde (Garriet Jan) overleden' in: MC 18.10.1968.

579. GA Meppel, Geboorteakte G. de Vries en Bevolkingsregisters. De naam Zovele wordt in diverse akten
verschillend geschreven. De hier gevolgde schrijfwijze is die van de geboorteakte van Gerrit de Vries.

580. GA Meppel, Bevolkingsregisters en GA Heerenveen, Bevolkingsregisters.
581. Vgl. de advertentie in de MC van 2.3.1889.
582. Gebaseerd op het in memoriam dat op 1.4.1925 in de MC geplaatst werd.
583. MC 4.1.1935.
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kerskaomer "Nooit verveerd"584, Oe 't kwam dat Triene nooit meer lotten wol585, Hoe de
koolrape borgemeister werd van Teutersoek586, Leepe Jochum en d' eileuver587, Hoe Tienus
de riemelaor mit al zien gekheid op de koffie kwamp588, Waorumme de Vlèèrmoes niet meer
vliegen wol589 en Geesien van Diever en de Taofeldaans590. 
Gerrit de Vries overleed na een langdurige ziekte op 31 maart 1925 in Meppel.591

H. OOSTENBRINK (1907-1995)

Harm Oostenbrink werd geboren op 20 september 1907 te Nijeveen. Hij werd boer in
Dwingeloo en woonde daar op de hoeve 'Voshaar'. In de MC had hij vanaf februari 1931 een
brievenfeuilleton, getiteld Brieven uut 't Boerenlaand. In dit dialectfeuilleton liet hij néve
Lamert aan Ome Harm  brieven schrijven. Hij gebruikte hiervoor echter niet het dialect van
Dwingeloo, omdat hij voor de lezers zijn domicilie geheim wilde houden.592 Voor zover
bekend publiceerde Oostenbrink geen ander werk. Hij overleed op 15 februari 1995 te
Dwingeloo.

G. STILLE (1915-1990)

Behalve J.H. Holm was ook Gerrit Stille een feuilletonist die in het Agrarisch Nieuwsblad
aan de weg timmerde. Onder het pseudoniem Bèrend Jan schreef hij voor deze krant
verscheidene dialectschetsen, die meer weg hebben van cursiefjes. Naar alle waarschijnlijk-
heid is hij ook de auteur van het verhaal De Weddenschop, dat op 10 maart 1938 onder de
afkorting St. in het Agrarisch Nieuwsblad gepubliceerd werd.

Gerrit Stille werd op 8 oktober 1915 in Havelte geboren als zoon van de landbouwer Ernst Stille en diens vrouw
Hendrikje Schoemaker.593 Na de ULO ging hij naar de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Meppel. Op 17
april 1932 ging hij in De Wijk wonen. Hier was hij onder meer lid van de plaatselijke toneelvereniging.

In zijn schetsen, geschreven in het Zuidwest-Drents, laat hij de keuterboer Bèrend Jan aan het
woord. Dit boertje leeft rustig en zonder zorgen aan de Reest; 's avonds schrijft hij zijn
stukjes voor de krant, die uit dagelijkse overpeinzingen en belevenissen bestaan.

584. Opnieuw gepubliceerd in de MC 4.1.1935 t/m 25.1.1935. Zie ook MI, map C9.
585. Opnieuw gepubliceerd in de MC 1.2.1935 t/m 26.2.1935. Zie ook MI, map C8.
586. Verscheen oorspronkelijk in de MC 19.6.1915 t/m 26.1.1916. Opnieuw gepubliceerd in de MC

15.3.1935 t/m 20.9.1935. Zie ook MI, map C11 II.
587. Opnieuw gepubliceerd in de MC 29.11.1935 t/m 7.2.1936. In een inleiding bij het feuilleton staat dat

het verhaal in 1918 geschreven is. Zie ook MI, map C10 II.
588. Opnieuw gepubliceerd in de MC 4.10.1935 t/m 26.11.1935. Zie ook MI, map C7.
589. Opnieuw gepubliceerd in de MC 11.2.1936 t/m 28.4.1936. Zie ook MI, map C12.
590. Opnieuw gepubliceerd in de MC 1.5.1936 t/m 10.7.1936. Zie ook MI, map C4.
591. Hij moet een innemende persoonlijkheid geweest zijn, want in zijn in memoriam werd opgemerkt: "De

heer De Vries had door zijn prettigen omgang, z'n optimistische en humoristische natuur en vooral ook
door bereidwilligheid om steeds iemand te helpen en met raad en daad bij te staan, zich vele vrienden
gemaakt." Zie MC 1.4.1925.

592. MI, Brief Oostenbrink aan P.J. Meertens van 22 maart 1932.
593. GA Havelte, Geboorteakte Gerrit Stille.
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Af en toe verkondigde Stille in zijn afleveringen ook politieke opinies. Zo schreef hij in de
schets De aandere Bèrend Jan over de positie van de kleine boer. De schrijver, die nu zelf
aan het woord was, merkte op:

"Mar 't boe'renwark wordt niet waardèèrd, de kleine boer hef 't beroerdste van allemoa'le...; nog altied
wordt de boer, wordt ook Bèrend Jan, niet beschouwd als een volwèèrdig meinsche van de Maatschap-
pij. (...) En doarnoast strid hi'j ien Landbouw en Maatschappij um waardèèreng veur zien wark, um een
behandeling en een belooneng, die evenredig bint an de behandeling en de belooneng van heur, die ien
aandere bedrie'ven warkt. (...) A'j goewd esnapt hebt dat 't een flinke boer is en gien stomme jonge -
aans kun hi'j gien stukken ien de kraante schrieven - dan begriep' ie, dat zoe'n ie'ne zien doel bereiken
zal, as...as...hi'j niet mit opzet kört ehöllen wordt en ie zult 't mit mi'j ie'ns wezen, dat as ter zukke mein-
schen bint, die nog gien doodschie'ten ewèèrd bint!"594

Gespierde taal, die doet vermoeden dat hij de NSB-opvattingen huldigde.595 Hij was er in
ieder geval niet ver van verwijderd; dat blijkt alleen al uit zijn medewerking aan het Agra-
risch Nieuwsblad. Ook schijnt hij een functie aanvaard te hebben bij de jeugdbeweging van
Landbouw en Maatschappij. Daarvoor moest hij zijn medewerking aan de Agrarische Pers
opzeggen, waarschijnlijk in de hoop dat hij - als onderwijzer - bij zijn nieuwe werkgever
cursussen kon geven. Maar bij deze organisatie kwam hij alleen aan administratief werk
toe.596 Teleurgesteld wendde hij zich tot zijn voormalige hoofdredacteur, Jac. ter Haar Ezn.,
en vroeg of hij bij de krant mocht terugkomen:

"De 'kruiwagen', de 'hulp naar hoogere regionen' bleek niet meer dan een mythe te zijn. Ook in de Wijk
denkt men (tegen U gezegd en gezwegen) 'nur an sich'. Ik heb eerlijk berouw over alles wat gebeurd is.
Mag ik terugkeeren dáár waar ik hoor? Indien het op de zaak voorloopig nog te slap is zou dit thans een
mooie gelegenheid zijn om een flinken tijd, onder auspiciën van de A.P., op het platteland in Duitsch-
land te gaan werken. Met U zal ik het geloof in Bond en Pers nooit verliezen."597

Ter Haar was echter niet te vermurwen:

"Indertyd heb ik U m.i. voldoende voorgehouden dat het verstandig zou zyn te blyven. U hebt ons
echter opeen [sic] voor ons zeer moeilyk oogenblik in den steek gelaten. Thans hebben wy, afgezien
nog daarvan geen plaats voor U op de A.P."598

Daarna vond Stille werk bij het onderwijs in het Duitse Trier, waar hij precies drie jaar
verbleef.599

Na 31 augustus 1944 - de eerste Amerikaan zou op 12 september bij het naburige Vianden de
Duitse grens oversteken - keerde hij terug in De Wijk. Vanaf 29 september 1944 tot de
bevrijding was hij onderwijzer in het gehucht Fort (gemeente Zuidwolde).600 Na de oorlog
werd hij door het Tribunaal te Assen uitgesloten van de bevoegdheid tot het geven van
onderwijs.601

594. AN 13.1.1939.
595. Het gemeentebestuur van Zuidwolde deelde mee dat hij lid van de NSB was. Zie RAD, Archief

Rijksschooltoezicht Inspectie Assen, inv.nr. 21.
596. Weijer 1942, 193-200.
597. RAD, Archief L en M, inv.nr. 34, brief Stille aan Jac. ter Haar Ezn. van 22 juni 1940.
598. RAD, Archief L en M, inv.nr. 34, brief Ter Haar aan Stille van 9 juli 1940.
599. GA Brederwiede, Staat van dienst G. Stille.
600. GA De Wijk, Bevolkingsregisters. Vgl. ook RAD, Archief Rijksschooltoezicht Inspectie Assen, inv.nr.

21, lijst gemeentebestuur Zuidwolde van 18 juni 1945.
601. PDAC 16.11.1946 en 30.11.1946.
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In 1953 mocht hij weer lesgeven en dat deed hij achtereenvolgens in Assen, Vries, nogmaals
Assen en Blokzijl.602 Dat de perikelen van de zuivering zelfs in 1959 nog voelbaar waren,
blijkt wel uit het feit dat B & W van Blokzijl voor de benoeming van Stille toestemming
moesten vragen aan het Bureau Zuivering.603 Een langdurig dienstverband was ook in deze
plaats niet voor hem weggelegd: in 1962 werd hij op wachtgeld gesteld. Later verdiende hij
geheel of gedeeltelijk zijn brood als corrector. Hij verhuisde nog twee keer: eerst naar Zwolle,
daarna naar Emmen.604 In deze plaats overleed hij op 3 oktober 1990.605

Een groot oeuvre schreef hij niet. Behalve stukjes in het Drents Landbouwblad, publiceerde
hij bijna niets meer.606 In 1957 schreef hij nog, samen met H. Oldenburg, het toneelstuk Het
Boertien van Buut'n; komische schets voor 1 dame en 2 heren (Neerlandia te Meppel). Dit
spel ontstond toen beide auteurs in het Academisch Ziekenhuis te Groningen verbleven en uit
verveling waren gaan schrijven.607

Het is een spel vol meligheid, waarin de gemoedelijke, maar schrandere, boer Garriet Jan een belangrijke rol
speelt. In allerlei situaties - waarin Garriet Jan dialect spreekt - lijkt hij een dom boertje, maar uiteindelijk blijkt
hij een pittig dienstertje en een avonturier de baas te zijn.

6. EEN DRIETAL DIALECTDICHTERS

In Drenthe werd tussen 1900 en 1940 meer proza dan poëzie geschreven. Wel zagen we dat
enkele van de tot nu toe besproken auteurs beide vormen van letterkunde beoefenden, maar
de nadruk legden zij toch op hun verhalende werk. In het hierna volgende worden drie
schrijvers besproken die hoofdzakelijk poëzie schreven en dus zonder restrictie dichters
genoemd kunnen worden. Van hen is de dichter-schilder Louis Albert Roessingh de meest
opvallende: hij is te beschouwen als een belangrijk dialectdichter, die op jongere collega's
veel invloed gehad heeft. 

L.A. ROESSINGH (1873-1951)608

Louis Albert Roessingh werd op 10 december 1873 geboren in Assen als zoon van Isaac Roessingh (1835-
1901), president van de arrondissementsrechtbank in Assen, en Trijntien Bouwina Homan (1841-1919).609 De
familie bewoonde een groot patriciërshuis aan de zuidzijde van de Vaart. Roessingh had in Assen, zoals hij op
het eind van zijn leven in het boek Stad der paleizen schreef, een gelukkige jeugd.
Na de 5-jarige Rijks Hoogere Burger School te Assen volgde hij een opleiding aan de Academie der Schoone
Kunsten te Antwerpen. Als student was hij, getuige zijn correspondentie, een liefhebber van wijntje en Trijntje.

602. GA Assen, Bevolkingsregisters. Het persoonsdossier van Stille in Assen is vernietigd. Mededeling van
de gemeentearchivaris, P. Zweegers, op 25 april 1997. Vgl. ook GA Brederwiede, Staat van dienst G.
Stille.

603. GA Brederwiede, brief Ministerie OK en W aan B&W van Blokzijl van 5 augustus 1959.
604. Op 14 januari 1965 verhuisde hij van Blokzijl naar Zwolle (GA Brederwiede, Bevolkingsregisters), op

3 november 1976 vertrok hij naar Emmen (GA Zwolle, Bevolkingsregisters).
605. GA Emmen, Akte van overlijden.
606. RAD, Archief DLG, inv.nr. 678.
607. Mededeling van L. Stille te Rotterdam.
608. Voor biografische artikelen zie Kupers 1973b, 101-103; Kuipers 1978, 111-112; Albert Doedens 1981;

G. Nijenhuis Cursus Drents 86/87. Les 9 1987 en Hilbrandie-Meijer/Nijkeuter in: Bos/Foorthuis 1993,
83-90.

609. GA Assen, Geboorteakte L.A. Roessingh.
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Maar door zijn verhouding met de Vlaamse Rosalie (Rose) Mongaré, één van zijn modellen, werd hij serieuzer.
Zij trouwden op 5 april 1909. Ook de verantwoordelijkheid voor zijn twee dochters, Alice (1906) en Lucy
(1912), had een gunstige invloed op zijn leefwijze. De familie is binnen Antwerpen dikwijls verhuisd.
Naar men aanneemt, kwam Roessingh na de dood van zijn vader in 1901 weer vaker naar het ouderlijk huis aan
de Vaart om zijn moeder te bezoeken. Even sterk voelde hij zich met Drenthe verbonden, wat ook doorklonk in
het Nederlands dat hij sprak. Zijn bezoeken waren tevens bedoeld om de Olde Lantschap op schetspapier en
linnen te vereeuwigen en hij verbleef dan ook niet altijd bij zijn moeder in Assen. Aanvankelijk had hij een
logeeradres in Hooghalen, maar later maakte hij kennis met nog minder toegankelijke, pittoreske streken.
Tijdens een fietstocht, samen met zijn vriend Jorissen, ontdekte hij in de diepste binnenlanden van Drenthe het
moeilijk te bereiken plaatsje Elp. " 'k Was zo verrukt, dat ik een stee aanwees en hem zei: 'Zie, dáár ga ik wonen'
", schreef Roessingh in Stad der paleizen.610 In 1904 vond hij onderdak in Elp; vier jaar later liet hij er een huis
bouwen. Dit buitenverblijf, De Zandhoeve of De Zandhof genaamd611, diende hem tijdens de Eerste Wereldoor-
log als toevluchtsoord en groeide in de loop der jaren uit tot een pand met de allure van een kasteeltje, omringd
door een tuin in de stijl van de Franse tuinarchitect André Lenôtre.612 Na circa tien jaar in Elp te hebben
gewoond, resideerde hij - afhankelijk van de seizoenen - in Antwerpen en in Elp. Kort daarvoor had zijn neef,
J.T. Linthorst Homan, hem aangeraden administratief recht te gaan studeren opdat hij bevoegd zou worden voor
het burgemeestersambt. Maar Roessingh liet weten dat de Muze al dermate veeleisend was dat de Kroon niets
van hem kon verwachten.613

In het gedicht Witte wieven noemde Roessingh De Zandhof ook wel "mien börchien". Ook de
witte wieven schenen zich er thuis te voelen:

Daor kruupt ze aal oet lege veenties,
Oet gres en rusk en spil,
En dweelt en dwirrelt om mien börchien
As doeven om heur til.614

En in het gedicht 't Levenshörkie schreef hij over zijn huis:

He'k mien leven dan vernusseld?
Nee, mien lochtkasteel he'k bouwd.
Om een ideaol te baargen,
Dat God mij har toevertrouwd.615

Deze derde strofe uit het gedicht geeft ook aan dat De Zandhof uitgroeide tot een monument
dat tot de verbeelding kon spreken: een plek waar in gedachten ruimte werd gegeven aan
velerlei voorstellingen.616

610. Stad der paleizen, 54. Enkele bronnen vermelden voor de 'ontdekking' van Elp verschillende jaartallen,
die variëren van 1906 tot en met 1908. De heer J.B.D.H. Bolt deelde in een brief van 17 februari 1997
hierover het volgende mee: "Hoe Roessingh ooit in Elp terecht gekomen is, is niet uit de overleveringen
bekend. Maar hij kende Westerbork vanwege (aangetrouwde) familieleden die er begraven waren. Van-
uit Westerbork was terug te fietsen naar Assen over Zwiggelte, Hooghalen en Tol. Een andere, wat lan-
gere weg ging over Elp, Grollo en Rolde. Het kan ook zijn dat Roessingh vanuit een werkadres in
Hooghalen tussen 1901 en 1904 oostwaarts het Zwiggelter Veld introk en bij Elp uitkwam. In 1904
verplaatste hij zijn werkadres daarheen."

611. Roessingh schreef de naam van zijn huis als 'de Zandhof'. In deze studie wordt de meer gangbare
schrijfwijze - met een hoofdletter D - gevolgd.

612. Zie ook J.E. Bolt 1967, 160-162 en J.B.D.H. Bolt 1998, 1-10.
613. J.B.D.H. Bolt 1998, 6-7.
614. 't Diggelhoes 1948, 2.
615. Ibidem, 28.
616. J.B.D.H. Bolt 1998, 9.
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Van Roessinghs schilderijen bevindt zich nog steeds een aanzienlijk deel in musea en
particuliere collecties in de lage landen. Daaruit valt af te leiden dat zijn totale oeuvre
omvangrijk geweest moet zijn. Van zijn vermaarde landschappen vindt men uiteraard weinig
meer terug in de realiteit van het hedendaagse Drenthe. Ook als portrettist was Roessingh zeer
bekwaam.

In diezelfde tijd - kort na 1910 - was hij ook gaan dichten: eerst voor huiselijk gebruik
(waarover later meer) en vanaf 1923 voor de NDVA. Bij wijze van uitzondering volgt hier
eerst de apotheose van zijn dichterschap, de hulde die hem aan het eind van zijn leven
gebracht werd. Maar daarbij moet bedacht worden dat deze huldiging minstens in gelijke
mate de schilder L.A. Roessingh gold - en terecht.
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag in 1948 wilde Het Drents Genootschap hem eens
flink in het zonnetje zetten. Zoals reeds geconstateerd, gingen dergelijke evenementen al
spoedig het handelsmerk van het jonge genootschap vormen: ietwat bombastisch en met een
niet te verwaarlozen dosis publiciteit voor de huldigers. In de aanloop naar de feestelijkheden
besloot de gemeenteraad van Westerbork, de viering luister bij te zetten door Roessingh te
benoemen tot ereburger.617

In Assen zou een jubileumtentoonstelling van Roessinghs schilderwerken gehouden worden.
Medio november van dat jaar leek het er echter op dat de tentoonstelling daar niet kon
doorgaan; men overwoog toen alle activiteiten in Westerbork te laten plaatsvinden. B & W
aldaar hadden echter bezwaar tegen dit plan:

"(...) daar de heer L.A. Roessingh in de eerste plaats Drents schilder en dichter is en pas daarna oud-
inwoner der gemeente Westerbork, waar weinig ingezetenen hem kennen, meent ons College, dat de
gehele huldiging niet te Westerbork dient plaats te vinden. (...) Slechts indien de oorspronkelijke opzet
van de huldiging wordt gehandhaafd, is ons College genegen mee te werken aan de huldiging van de
heer L.A. Roessingh door aanbieding van het ereburgerschap der gemeente",

aldus de autoriteiten.618

De vice-voorzitter van Het Drents Genootschap, Jan Naarding, reageerde hierop met een
uiteenzetting van wat zijn genootschap op cultureel-literair gebied nastreefde:

"(...) Alleen op cultureel gebied, maar ook uitsluitend daarop, heerst er nog geweldige achterstand. Ook
die willen we inhalen, en waarom zouden we daarin niet slagen, wanneer we gezamenlijk aanpakken?
(...) De 75ste geboortedag van de Elper schilder L.A. Roessingh is door het Drents Genootschap aange-
grepen als een kans voor een hernieuwde stoot omhoog voor het oude Landschap (...)."619

Naarding bracht ook nog wat zwaarder geschut in stelling om het college het belang van de
zaak te doen inzien:

"(...) men zal in de grote pers deze culturele daad plaatsen als loffelijke tegenstelling naast de oneer van
het beruchte Kamp Westerbork, als bewijs van Drentse beschaving naast de Duitse verwildering. (...)
Wellicht bestaat er kans de aandacht te vestigen op de beide kampcomplexen, die straks ongebruikt
zullen liggen, waardoor op de mogelijkheid kan worden gewezen van een doelmatig en ook voor Wes-
terbork nuttig gebruik."620

617. Zie hiervoor Nijkeuter in: Kleine 1994, 184-188.
618. GA Westerbork, dossier -.1.856.8 nr. 1037, brief B & W aan HDG van 17 november 1948.
619. Ibidem, brief Naarding aan B & W van Westerbork van 20 november 1948.
620. Ibidem.
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Ook vóórdat meer dan honderdduizend joodse landgenoten moesten lijden onder de 'Duitse
verwildering' had het Naarding aan kiesheid ontbroken wanneer hij over Kamp Westerbork
schreef. In oktober 1940 werd in het maandblad Drente, waarvan hij eindredacteur was,
opgemerkt:

"En welk gewest werd opgesierd met een vluchtelingenkamp, dat elders niet kon worden geduld om het
toerisme? Alsof Drenthe niet worstelt om een plaatsje als vacantie-oord. En hoe, zouden die perma-
nente kampen van vreemdelingen de Drentse geest niet kunnen schaden?"621

Door Naardings schrijven en na een onderhoud van voorzitter Prakke met de burgemeester,
besloot het college alsnog mee te werken aan de huldiging, ook als deze alleen in Westerbork
zou plaatsvinden.622 Dit laatste zou niet gebeuren, want de tentoonstelling in Assen ging toch
door en wel in het Provinciaal Museum; de opening werd op 24 december 1948 verricht.623

In navolging van eerdere vieringen noemde men het gebeuren in Westerbork de Borker
Vesperije.624 Voorafgaand aan de benoeming van Roessingh tot ereburger hield burgemeester
Van der Worp een toespraak waarin hij releveerde dat de dichter-schilder met zijn werken
zowel Westerbork als Drenthe een goede naam bezorgd had. Bovendien was hij van 4
september 1917 tot 30 augustus 1923 raadslid van de gemeente Westerbork geweest.625

Tijdens deze vesperije werd het eerste exemplaar van 't Diggelhoes. Gedichties van Louis A.
Roessingh bij 'nkannerk gaard deur Jan Naarding. Met petret en eigenhandige illustraoties
van de dichter gepresenteerd. De Drentstalige bundel verscheen als no. 1 in de serie 'Nieuw
Drentsch Mozaïk II' uitgegeven door Het Drents Genootschap.626 De gedichten hierin hadden
tussen 1923 en 1943 in de NDVA gestaan.627 Prakke heeft later beweerd dat slechts weinigen
de bundel gekocht hebben, hoewel 'kenners' hem wel hadden aanbevolen.628

621. Drente 12 (1940) oktober 25. Dit openingsartikel October 1940 is niet ondertekend. Zekerheid over de
herkomst is zoveel jaar na dato niet meer te krijgen. Ook Boekholt waarschuwt voor het klakkeloos toe-
schrijven van ongesigneerde artikelen aan Naarding in zijn functie van eindredacteur. De openingsarti-
kelen echter behandelt hij in zijn onderzoek als onversneden producten van Naarding. "Op zijn minst
dienen ze beschouwd te worden als artikelen, waar Naarding, als eindredacteur, een bijzondere verant-
woordelijkheid voor had", aldus Boekholt (1988, 18-19).
Inmiddels is bekend dat onder 'elders' de Veluwe moet worden verstaan. In 1939 besloot de regering, in
nauw overleg met vele politieke en maatschappelijke organisaties, een kamp voor joodse vluchtelingen
uit Duitsland te laten bouwen in het Elspeterveld (gemeente Ermelo), een heidegebied. Verzet daarte-
gen kwam uit de toeristische sector en van koningin Wilhelmina, wier Kroondomeinen op een afstand
van twaalf kilometer lagen. De regering wees daarop Westerbork als nieuwe locatie aan; op 9 oktober
1939 betrokken de eerste vluchtelingen het kamp aldaar. Zie Huiskes/Van der Kroef 1999, 21. Vgl. ook
'Eeuwig Nieuws 1939' in: DC 21.10.1999.

622. GA Westerbork, brief B & W aan HDG van 23 november 1948.
623. R.D.M[ulder]. 1949d, 12.
624. Zie Nijkeuter 1996b, 82-86.
625. GA Westerbork, Raadsnotulen 1945-1949. Voor een verslag van de vesperije zie ook PDAC

22.12.1948 en R.D.M[ulder]. 1949c, 9-10.
Voor correspondentie van Roessingh met HDG zie RAD, HDG, inv.nr. 5. Hierin bevindt zich ook een
kopie van de oorkonde van de ereburger.

626. Voor recensies zie Drenthe 20 (1949) januari 16 en Wilms 1952c, 183-186.
627. Vgl. Meertens/Wander 1958 171-172.

De volgende gedichten werden in 't Diggelhoes opgenomen: Veuroetgaank; De luibert van Elp; De
koekoek (legende); 't Aolde iekien; 't Palmbossien; Allèn; Gien tied; Wegeleedtien; Och, wij weet
neet....; Haarfstnaacht; Wat wezen zol; Allèn; Op 't kaarkhof; Bladvulling; 't Zoepertien; Dodendaans;
Witte wieven; 't Dweellocht; Aolderdom; Vraogen; 't Menuëttien; Zeelsverhoezing en 't Levenshörkie.

628. Hadderingh 1984, 199.
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De titel van de bundel verwijst naar de resten van verloren schoonheid.
De gedichten zijn vaak kort, zij bestaan uit drie of vier kwatrijnen met een vast rijmschema.
Ze kenmerken zich door een verkleinwoordencultus, maar daarmee wijkt Roessingh niet af
van het regionale spraakgebruik. Kenmerk van de inhoud is, dat de dichter vaak een motief
uit de volkscultuur als uitgangspunt kiest voor zijn mijmeringen; in die zin zijn de gedichten
representatief voor hun tijd, waarin de Drentse literatuur nog steeds een uitgesproken
romantisch karakter had. Al met al spreekt er weemoed uit deze bundel; het voorbijgaan van
de tijd en van het eigen leven of de veranderingen in het Drentse landschap lopen als een rode
draad door Roessinghs poëzie. Heel duidelijk wordt dit verwoord in het eerste gedicht van de
bundel:

Veuroetgaank

Ja, krek ales weur hier offerd:
Brede wegen, heid' en heerd,
Strubben, wal en zaandverstoeving,
Ales weur verliekedeerd.

Daolkies wordt, mien golden iempies,
Hier het leste slaggien scheurd.
Veur deen sangen hoed, mien Drenthe, 
Hebt deen kinder 't geld dan beurd.

Dwelend zuuk ik nog de ressies,
Dee men over luut veur oes,
En ik speul, as paartie kinder,
Stillijk met een diggelhoes....629

Jan Naarding herkende in deze verzen het dialect van Elp en omgeving, maar ook de invloed
van het Assers.630 Hij noemde Roessinghs creaties "pretentieloze gedichtjes".631 De auteur
zelf wist dat hij geen begenadigd poëet was; zijn gedichten zijn meer meditaties waarmee hij
tot de kern van zijn onderwerpen probeert door te dringen en die op hun beurt de lezer tot
nadenken moeten stemmen. Deze twijfel aan zijn dichterlijke capaciteiten uitte hij ook in een
brief aan zijn kinderen, nadat hij op een inzending voor de volksalmanak geen antwoord
gekregen had: "Vond men ze niet goed, iets waar ik mij in kan denken, dan zend ik natuurlijk
geen nieuwe meer."632 Met enige zelfspot noemde hij zijn verzen dan ook wel "riempies". Op
latere leeftijd stuurde hij de familie dikwijls concepten van gedichten met verzoeken om
commentaar.633 Ook vroeg hij advies over de schrijfwijze van Drentse woorden. Zo schreef
hij op 26 maart 1934 aan zijn dochter Alice:

629. Voor enige opmerkingen over het gedicht wordt verwezen naar Werners 1955a, 11.
In de NDVA van 1926 (p. 19) publiceerde Roessingh een gedicht onder dezelfde titel. Dit is een ander
gedicht met overigens een overeenkomstige thematiek: verlangen en weemoed.

630. Zie hiervoor de inleiding van Jan Naarding in: 't Diggelhoes 1948, 6. Vgl. ook Wilms 1952c, 184.
631. Aldus Naarding in de inleiding bij 't Diggelhoes 1948, 5.
632. Archief Roessingh, brief aan zijn kinderen van 29 september 1941.
633. Vriendelijke mededeling van J.B.D.H. Bolt in een brief van 17 februari 1997.
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"In een van mijn gedichtjes heb ik gezet 'blattien'. Zou dat niet blatie moeten zijn? Als gij ze later in
druk leest, zult ge nog al wat veranderingen constateeren. Lees ik ze na een tijd over, dan zijn er altijd
dingen die me heelemaal niet bevallen en tracht dit dan te verbeteren."634

In een brief van 13 april 1937 schreef hij: "Zo gaat 't me dikwijls, ook met de gedichtjes.
Alles is te duidelijk, te direct verteld. Er moet gelegenheid voor nadenken overblijven."635

Veel gedichten - bijvoorbeeld Weegeleedtien - ontstonden uit rijmpjes die hij voor zijn
kleinzoon gemaakt had.636 Anne de Vries was over Roessinghs poëtica ook al niet erg
enthousiast. Hij schreef in de inleiding bij diens memoires: "Wij geven toe: hij schilderde met
het penseel beter dan met de pen. Hij was geen schrijver van geboorte."637

Na het uitreiken van de bundel hield de schilder Hans Heyting, secretaris van de Drentse
schilderskring en nog maar nauwelijks begonnen als schrijver, een lezing over Roessingh als
schilder, getiteld Roessingh van Elp. Nestor der Drentse Kunstschilders.638

't Diggelhoes is de eerste bundel die geheel uit Drentstalige gedichten bestaat. Gerard
Nijenhuis is van mening dat Roessinghs invloed op andere dichters zeer groot is geweest. De
poëzie van Johan Hidding, Hans Heyting en Roel Reijntjes draagt zijn sporen, naar inhoud en
naar vorm (vooral de verkleinwoorden). De jongere generatie leerde van hem dat het Drents,
ook voor de poëzie, bruikbaar is.639 De stichting Het Drentse Boek bracht in 1984 een
herdruk uit van 't Diggelhoes.640

In zijn laatste levensjaren werkte Roessingh aan zijn jeugdherinneringen; het verschijnen
daarvan heeft hij echter niet meer meegemaakt. Reeds in 1935 was hij van plan over zijn
leven te gaan schrijven:

"In een huis met dergelijke kleuren ga ik mijn memoires schrijven, maar dan moet ik eerst een torentje
laten bouwen aan de N.O. kant van 't kasteel, hebbende een oppervlakte van 2 x 2 meter en met een uit-
gang, evenals wij allen, van achter. Memoires moeten altijd in een toren geschreven worden, kunnen
niet anders geschreven worden. Waarom ik die ga schrijven? Wel, als eens mijn voorouders dit gedaan
zou [sic] hebben, had ik die met belangstelling doorlezen en zoo is't mogelijk, dat er onder mijn nako-
melingen een zal zijn met dezelfde gevoelens bezield."641 

Nadat hij in november 1950 het manuscript van Stad der paleizen voltooid had, vertrok hij
naar Antwerpen. Daar sloeg begin januari 1951 het griepvirus toe; aan de gevolgen daarvan
overleed hij op 18 januari 1951. Hij werd op 25 januari 1951 in Westerbork begraven.642

Als we de Drentse pers mogen geloven, rouwde Drenthe massaal over het verlies van de
dichter-schilder. In de PDAC, bijvoorbeeld, verscheen een verslag van de begrafenis met de

634. Archief Roessingh.
635. Archief Roessingh. Vgl. ook het Voorwoord in: Stoefzaand, 6.
636. Zie Archief Roessingh, brief aan Alice van 24 februari 1939.
637. 'Ter Inleiding' in: Stad der paleizen.
638. De voordracht van Heyting werd gepubliceerd in de NDVA (1950), 10-22.
639. Zie Cursus Drents 86/87. Les 9, 1987.
640. Het betreft hier een kerstgeschenk voor de donateurs.
641. Archief Roessingh, brief aan zijn kinderen van 13 september 1935.
642. Voor herdenkingsartikelen zie R.D.M[ulder]. 1951b, 17; De Cnodder 1951, 17-18; PDAC 20.1.1951 en

PDAC 26.1.1951; Heyting 1953, 15-18. Vgl. ook het jaarverslag van HDG over 1951 in: NDVA (1953),
1. Bij de begrafenis van Roessingh droeg Jan Naarding een afscheidsgedicht voor, getiteld In Memori-
am Louis A. Roessingh, dat opgenomen werd in Drenthe 22 (1951) januari 2-3.
Voor informatie over zijn graf zie Van den Broek/Groen 1985, 50.
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pathetische kop: 'Klaaglijk klokgelui over Westerbork. Drenthen vertrouwden groot zoon aan
hun aarde toe'.643

Ook na zijn dood bleef er belangstelling bestaan voor de persoon Roessingh en zijn werk. In
september 1951 kwam het genoemde Stad der paleizen uit. Dit relaas van de geboren
Assenaar over zijn jongensjaren werd door Anne de Vries voorzien van een inleiding in
dichtvorm:

Doe ol' Roessingh wuur verluud,
Luut de lucht zien zwaore wolken
Hangen as een zwarte wao.....
En dat iekien op de heide
- Wied verdweeld van durp en es -
En de meidoorn bij de mao
En de ol' jeneverbes,
En de berk in de hof van 't börgien
En de brem bij de heideplas,
Stunden slap en stil te kwienen,
Of er nou gien hoop meer was.....
Maor doe 't volk weer was vertrokken
En de maon scheen in de nacht,
Kwamen staodug 'olle voeten
- En een stokkien tikte zacht -
En ze huulden stil bij 't iekien
En ze stunden bij de brem
En zien haanden aaiden 't berkien,
Meidoorn, els en liesterkral,
En zien goeie olle stem
Zee met een verbörgien lachien:
"Wees toch wiezer, ik bin d'r wal...."644

De schrijver droeg zijn jeugdherinneringen op aan Jan Fabricius, een oud-Assenaar die een
soortgelijk boek geschreven had. De auteur beschrijft de Drentse hoofdstad en haar bewoners
in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Typerend voor Roessinghs werk is de milieu-
schildering; hij beschrijft vooral de gegoede klasse waartoe hijzelf behoorde.645

In 1952 werden in het maandblad Drenthe enkele gedichten van Roessingh gepubliceerd, die
op muziek gezet waren door de Groninger dichter Jan Boer. Het maandblad herdacht de Drent
in jaargang 1956, vijf jaar na zijn dood, door elke maand een prent met een bijbehorend
rijmpje uit het Drentse Prentenboekje van Roessingh af te drukken. Tussen 1910 en 1920 had
hij voor zijn kinderen achttien van dergelijke artistieke combinaties gemaakt en gebundeld.
H.J. Prakke - in 1956 hoofdredacteur van het maandblad Drenthe - had het manuscript ooit
gezien bij een bezoek aan de kunstenaar. Het werd zorgvuldig bewaard door diens dochter en
schoonzoon. Prakke verkreeg toestemming tot publicatie en daarna verschenen elf van de
achttien kunstwerkjes in het maandblad.646 Krips Repro in Meppel bracht in 1992 de achttien
prenten en rijmpjes in boekvorm uit, getiteld Het Drentse prentenboekje van Louis Albert
Roessingh.

643. PDAC 26.1.1951.
644. Ook gepubliceerd in de NDVA (1952), 18.
645. Zie voor een recensie Drenthe 22 (1951) oktober 159.
646. Zie Prakke 1956, 7. Vgl. ook Frans van der Veen 1992, 5-9.
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Het prentenboekje verraadt de invloed van enige 'Bilderbücher', zoals Max und Moritz (1865)
van Wilhelm Busch. Ook kende de Drentse rijmer uiteraard de geschriften voor kinderen van
J.J.A. Goeverneur (1809-1889), zoals de bewerking Reizen en avonturen van mijnheer
Prikkebeen (1858) naar het Duits van Julius Kells Fahrten und Abenteuer des Herrn
Steckelbein bij de plaatjes uit Rodolphe Töpffers Histoire de M. Cryptogame. Roessinghs
prentenboek bevat echter geen doorlopend verhaal; het geeft een verzameling fysionomieën
die op de keper beschouwd karikaturen zijn. De versjes zijn kort (ruim de helft bestaat uit
twee kwatrijnen) en ze hebben een eenvoudig rijmschema (omarmend of gepaard rijm). Ze
kunnen dan ook als zondagswerk beschouwd worden.
Het adjectief 'Drentse' in de titel, dekt niet de hele lading. Slechts twee rijmpjes verwijzen
expliciet naar Drenthe en van de tekeningen geven er maar vier een onmiskenbaar Drentse
situatie weer. Wel woonde de familie tijdens het ontstaan van dit werkje bijna ononderbroken
in Elp, zodat de titel zich ook laat lezen als 'Prentenboekje uit de Drentse tijd'.

In 1988 werd door de stichting Het Drentse Boek de bundel Stoefzaand, gedichten en
tekeningen L.A. Roessingh uitgegeven. Het betreft hier werk uit de periode 1939-1948 dat,
niet eerder in boekvorm was verschenen. De illustraties komen uit de schetsboeken van de
auteur.647 Uit het gedicht Mien Drenthe.. in deze bundel blijkt nog eens de verknochtheid aan
zijn geboortegrond. Ook kondigt hij aan, dat hij eens - na zijn overlijden - naar Drenthe zal
terugkeren:

Mien Drenthe..

Aal he'k nou vremde naober,
Aal heur ik 't Drents neet mèer,
Mien haart zegkt mij ja wisse,
Da'k eens terugge kèer.

De stee, waor aal oez olden
Heur zuddenvuur hebt buut,
Dee stee is mij ja heilig,
En dàòr wor' ik verluud.

Mien Drenthe, nooit vergeten,
Wat klinkt deen taol toch zuut!
Naor dei he'k wensch aal laange,
Wat zee'k dei in de muut!

J.J. WESTENBRINK (1866-1947)648

Jan Jacob Westenbrink werd geboren op 22 juli 1866 in Oldenhave (gemeente Ruinen) als zoon van de
landbouwer Egbert Lukas Westenbrink en Femmechien Luning.649 Doordat hij - naar verluidt - niet met zijn

647. Voor recensies zie Stout 1988c en Bakker 1988.
648. Aan leven en werk van J.J. Westenbrink is tot dusver weinig aandacht besteed. Voor artikelen zie

H.J.M[ansier]. 1983, 13-14 en Jongsma in: Bos/Foorthuis 1990, 141-144.
649. GA Ruinen, Geboorteakte J.J. Westenbrink.
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vader overweg kon, groeide hij op bij zijn grootouders, Roelof Luning en Marchien Smid, die op het Nije Loar
woonden.650 In 1884 behaalde hij zijn onderwijzersakte aan de Rijksnormaalschool te Hoogeveen.651

Met ingang van 20 oktober van hetzelfde jaar werd hij aan de school in Ruinen benoemd tot 'onderwijzer tot
bijstand'.652

Westenbrink, die de enige gegadigde voor deze functie was, werd door de schoolopziener in
het district Frederiksoord "een bekwaam jongmensch tevens zeer aanbevelenswaardig wat
karakter en gedrag aangaat" genoemd. Tegen zijn benoeming bestond van de zijde van de
schoolopziener dan ook geen bezwaar.653 Hij moet een enthousiast onderwijzer geweest zijn,
die zijn leerlingen meer dan alleen kennis bijbrengen wilde. Zo vroeg hij bijvoorbeeld het
gemeentebestuur van Ruinen in 1900 toestemming, om in een woning naast het gemeentehuis
muziekonderwijs te geven. Het verzoek werd ingewilligd.654 
In Ruinen begon Westenbrink in de avonduren te studeren voor de middelbare akte schoon-
schrijven. In 1902 slaagde hij in Den Haag voor het examen.655 Ook had hij plannen om te
gaan studeren voor de middelbare akte Nederlands. Hij benaderde hiervoor zelfs dr. Jan te
Winkel, bij wie hij privélessen wilde nemen.656 Het bleek echter dat zijn kennis van de Franse
en Duitse taal onvoldoende was. Volgens Te Winkel zou dit voor een vak als Middelneder-
lands problemen opleveren. Westenbrink besloot hierop, eerst zijn kennis van deze talen op te
halen voordat hij met de studie voor de akte begon.657 Of hij daarna metterdaad een cursus
MO Nederlands heeft gevolgd, is niet bekend.
Hij bleef tot februari 1903 in Ruinen, daarna werd hij onderwijzer in Groningen. Daarvoor
had Westenbrink al eerder geprobeerd zich maatschappelijk te verbeteren: in januari 1893 had
hij vergeefs gesolliciteerd naar een vacante betrekking in Stuifzand.658 In Groningen werd hij
tevens correspondent voor het Groninger Dagblad. Zijn journalistieke bijdragen vielen in de
smaak en de redactie werd dan ook dikwijls gevraagd Westenbrink te sturen als er wat te
verslaan viel.659

Hij trad op 25 april 1908 in Smilde in het huwelijk met de elf jaar jongere Aaltje Hofman. Uit
het huwelijk werden twee kinderen geboren. 
In zijn Ruiner periode was hij actief in het verenigingsleven. Hij was oprichter en dirigent van
het fanfarekorps Crescendo en regisseur van de toneelvereniging De Volharding. Hiervoor
schreef hij verscheidene stukken, waarvan de meeste niet meer te achterhalen zijn. Ook
schreef hij het verenigingslied van De Volharding.660 Verder was hij een begaafd tekenaar.
Het schijnt dat vroeger in menige huiskamer in Ruinen een tekening van hem hing.
Westenbrink verwierf grote bekendheid door zijn Kaart van Drente (schaal 1:50.000), door
hem zowel ontworpen als getekend. Deze kaart verscheen in 1901; zij was vooral bedoeld als
wandkaart voor het onderwijs. Bij het vervaardigen ervan liet Westenbrink zich adviseren
door de in Den Haag wonende dr. H. Blink, wiens hulp hij had ingeroepen.661 Nieuw was, dat

650. Vriendelijke mededeling van H. Niezing te Hees, zomer 1996.
651. De onderwijzersakte werd hem in 1885 uitgereikt. Zie Drentsch jaarboekje, 1885.
652. GA Ruinen, Notulen van de Raad van 22 oktober 1884.
653. GA Ruinen, brief schoolopziener aan B & W van Ruinen van 16 oktober 1884.
654. Moelker 1995, 253.
655. AMR, kopie van de akte van bekwaamheid.
656. KBi, Archief Te Winkel, brief Westenbrink aan Te Winkel van 1 oktober 1889, 77 D51.
657. KBi, Archief Te Winkel, brief Westenbrink aan Te Winkel van 25 oktober 1889, 77 D51.
658. GA Ruinen, brief van de schoolopziener aan B & W van 30 januari 1893.
659. 'J.J. Westenbrink †' in: Groninger Dagblad 24.2.1947.
660. Zie H. Wever, Ruinen in oude ansichten. Deel I, foto 33.
661. Voorbericht in: Blink 1901, VI. Voor recensies van de kaart wordt ook verwezen naar het AMR.
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het gebruik van de gronden in kleuren was aangegeven. Gewoonlijk werden (en worden) de
geologische kenmerken in kaart gebracht. Om deze nieuwe manier van aanduiden werd de
kaart geroemd en aanbevolen voor het onderwijs. Zo merkte P. Kat Pzn. in De Vacature op:
"In één woord deze wandkaart is bij het onderwijs in de aardrijkskunde van Drente een
voortreffelijk hulpmiddel."662 C. Pet in Hoogeveen gaf de kaart uit in combinatie met een
door dr. H. Blink geschreven ‘leesboekje’, getiteld Drente van 't Verleden tot het Heden.663

Zoals gezegd, verliet Westenbrink in 1903 Drenthe. Dat de keuze op Groningen viel, had
wellicht ook te maken met zijn ambities op studiegebied. Welke studie dat was - geografie of
Nederlands - is niet bekend. Zijn nieuwe bezigheden lieten  voorlopig niet toe dat hij
bijdragen aan de NDVA leverde. Aan de redactie schreef hij na zijn vertrek naar Groningen:

"Ik ben echter te zeer Drent, om later, wanneer die studietijd achter den rug is, niet van harte gaarne op
Uw verzoek in te gaan, en als dan kan't zijn, een steentje ertoe bij te dragen, dat de Oude Landschap
beter gekend en gewaardeerd wordt".664

Zijn eerste bijdrage aan de NDVA was in 1897 gepubliceerd. Het was het gedicht Het huis te
Ruinen en zijn omgeving.665 In 1901 volgde een dialectstuk, getiteld Zóó ver is 't nog niet.666

Een bewerking in verkorte vorm werd in 1912 als Zoo wied is 't nog neet opgenomen in de
DMB. De redactie vermeldde erbij, dat het een voordracht was in Ruiner dialect, die de auteur
een paar jaar daarvoor had gehouden.667 Deze opmerking is niet geheel correct. In een brief
uit 1900 aan de redactie van de NDVA, waarin hij zijn stuk ter publicatie aanbood, had de
auteur het een en ander toegelicht. Hij schreef: "De inhoud  gaat niet bijzonder hoog - maar 't
geheel is van dien aard, dat ik het hier in de buurt eenige keeren met succes heb voorgedra-
gen."668 Hieruit blijkt dat de "paar jaar" waarvan DMB gewag maakte, er minstens twaalf zijn
geweest. Hij was nog verder gegaan in zijn zelfkritiek: "Verdienste heeft het niet - m.i. -
maar, zei 'n vriend, die ik Uw briefkaart liet zien, 't is nogal leuk."669

In 1942 werd in de NDVA nog zijn gedicht Ouderwetsche boerenkermis opgenomen.670

Aan het tijdschrift DMB, dat voor het eerst in 1902 werd uitgegeven door de Vereeniging tot
Onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland, leverde Westenbrink nog
een bijdrage. In 1921 verscheen hierin zijn humoristische dialectverhaal Geert, de klokken-
schoonemaker.671

Een paar grappige voorvallen in het leven van Geert de horlogemaker en zijn vrouw Annechien worden in deze
schets beschreven. De slotepisode, waarin zij onder een broedse kip vijftien eieren leggen en vol vertrouwen op
uitbreiding van de pluimveestapel wachten, is een variatie op een bekend motief. Als er na zes weken nog geen
kuikens zijn, leert Geert in de salon van de 'scheerbaos' dat er ook een haan aan te pas moet komen, wat niet
gebeurd was.

662. De Vacature 6.12.1901. Meer recensies worden bewaard bij het AMR.
663. In 1990 verscheen bij uitgeverij Noorderbroek in Groningen een fotografische herdruk.
664. RAD, APM, inv.nr. 158, ongedateerde brief Westenbrink aan de redactie van de NDVA.
665. NDVA (1897), 96-100. Voor briefwisseling van Westenbrink met de redactie van de NDVA over het

gedicht, zie RAD, APM, inv.nr. 158.
Het gedicht werd ook gepubliceerd in: H. Wever, Ruinen in oude ansichten deel 2. Zaltbommel 1978.

666. NDVA (1901), 89-93.
667. DMB 10 (1912), 37-41.
668. RAD, APM, inv.nr. 158, brief Westenbrink aan de redactie van de NDVA van 17 juli 1900.
669. Ibidem.
670. NDVA (1942), 87-88.
671. DMB 19 (1921), 27-33. Ook gepubliceerd in: D. Wouters/Waterink 1931, 54-59.
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Deze schets is geen oorspronkelijk werk van Westenbrink; het is een vertaling van een
Groninger dialectverhaal door collega-onderwijzer J. Tilbusscher K.Jzn (1876-1958).672 Ook
Jan Naarding nam in zijn boek Uit Ruinen's verleden (1962, J.A. Boom & Zoon te Meppel)
een fragment uit dit verhaal op en noemde het De kukens.673 

Ook aan het maandblad Drente leverde Westenbrink bijdragen. Reeds voor de eerste jaargang
van het blad stuurde hij gedichten en liedteksten, zoals Mooi Drente en Excelsior.674

Met het laatste lied mengde hij zich in de discussie die vanaf juni 1931 in het maandblad
gevoerd werd over de vraag of er een officieel erkend Drents volkslied moest komen. G. Bos,
de voorzitter van de Bond van Koren in Drenthe, had in juni 1931 geopperd, het Bondslied
van J. Stel RZn. als volkslied voor te dragen.675 Hierop kwam al spoedig kritiek van 'een
zekere' Arenz. Daarop ontbrandde een ware polemiek over dit onderwerp, waaraan Westen-
brink voorlopig een eind maakte door in een artikel zijn eigen Excelsior - dat al eerder
gepubliceerd was - aan te bevelen.676 
In 1935 werd hij vast medewerker van het maandblad Drente. Een jaar daarvoor had prof. dr.
G.S. Overdiep via het maandblad opgeroepen tot medewerking aan een dialectonderzoek.677

Westenbrink had hierop zijn dialectgedicht Het Olde Loar ingezonden, dat in drie afleverin-
gen werd gepubliceerd.678 Hij schreef er een toelichting bij, waarin hij (opnieuw) uitspraken
deed over zijn neiging tot het 'riemen' en tevens wat meedeelde over de achtergrond van het
gedicht:

"(...) en doe dacht ik zoo bij mij zöls: ' 'n Klein beetien kan 'k veur de perfester wel doon.' Ik bin wel
wat te old om er veule tied an te bestèden en mien tegenswoordige umstaandigheden loat det ook neet
too, nou ik mien zeune zoo of en too wat meu helpen, mar 't scheut mij te binnen, dèk 'r nog 'n beriemde
studie har liggen over ' 't Olde Loar'' bij Rune: de boerkerije, woar mien òver-grootvader Kloas Smid
mit zien gezin 'ewoond  en 'ewaarkt hef. Ik (g)leuve neet, det ik deur die riemelarije de taal van Rune en
doar umme too al te veule geweld an 'edoane hebbe. 't Was veur (j)oen dool misschien bèter 'ewest, det
't stök neet op riem was, mar doar kan 'k nou eenmoal niks an doon. A'k 't good an buis hebbe, begun ik
te riemen. 't Is n hebbelikheid, die 'k van mien grootvader Roolf Lunink(g) over 'eaarfd hebbe."679

"Riemelarije" die genetisch bepaald was - Westenbrink was sinds Excelsior aanmerkelijk
minder ambitieus. Het Olde Loar, dat eigenlijk een berijmd verhaal genoemd moet worden,
getuigt van een opmerkelijk waarnemingsvermogen en van de gave om zijn bevindingen in
dialect weer te geven. Het rijmschema is het eenvoudige, maar van oudsher voor epiek
toegepaste, gepaarde rijm. De beginregels luiden:

" 't Huus te Rune" veurbij, an de weg hen Koekange,
Steet 'n groote boerkerije. Hij steet er al lange,
Misscheen wel zoo wat al 'n tweihonderd joar:
'n Kiend zal oe zeggen: "Det is 't Olde Loar!"

672. Aldus een noot van de redactie van de DMB bij de inhoudsopgave van de twintigste jaargang.
Voor informatie over Tilbusscher wordt verwezen naar Ter Laan 1955, 787 en Van Leeuwen 1984, 71.

673. Naarding 1962b, 7-8.
674. Drente 1 (1929) november 90 en Drente 1 (1930) april 173.
675. G. Bos 1931, 4-6.
676. Westenbrink 1931, 82-86
677. 'Drentsch dialect' in: Drente 6 (1934) augustus 1-2.
678. Drente 6 (1934) oktober 3-4; Drente 6 (1934) december 4-6 en Drente 6 (1935) februari 3-5.
679. Drente 6 (1934) december 3.
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Zoo a'j het nou zeet is het eerst neet 'e-bouwd:
Aleer wordde steen as 'n wèelde beschouwd
Veur kaarken, veur huze van d' heeren van 't laand,
Gewone boerkerijen hadden muren van waant.
Aleer waren ook, 't liekt oons nou wel wat gek,
De keuken en d' dèle één deurloopend vertrek!

Het gedicht werd van 4 februari tot en met 1 juli 1959 in de rubriek 'Het Olde Loar. "Een
recht en slicht Dreensch boerengedicht" deur J.J. Westenbrink' nogmaals in afleveringen door
de MC gebracht. Dit is een sterk uitgebreide en veranderde versie van het oorspronkelijke
gedicht.
In 1935 leverde hij aan Drente een schets in het Ruiner dialect, getiteld Naeve Jan op bezeuk.
Met de overpeinzing Bij het graf van Mr. H. Smeenge stond hij stil bij het overlijden van deze
politicus.680 Daarna werd in het juli-nummer van 1935 zijn naam toegevoegd aan de rij van
vaste medewerkers. Tot en met 1939 verschenen regelmatig bijdragen van zijn hand.681

De contacten met Overdiep werden geïntensiveerd. Bekend is dat Westenbrink voor hem
Drentse woorden en uitdrukkingen ging verzamelen. Ook bezocht hij Overdiep in diens
studeerkamer in het universiteitsgebouw om er Drentstalige stukjes voor te dragen. Daarvan
werden geluidsopnamen gemaakt.682

In 1925 verscheen zijn dichtbundel Van de Landschap en de Stad. (Berijmde Kiekjes uit
Drente en Groningen, enz.) bij Nauta & Bleeker te Groningen. De bundel bestaat uit vier
afdelingen: I. 'Aan Drenthe', II. 'Groningen', III. 'Van alles wat' en IV. 'Snippers'. In het
voorbericht schrijft Westenbrink dat enkele gedichten reeds gepubliceerd waren in kranten.
Uit deze bundel van de enigszins vergroningste Drent, spreekt grote liefde voor zijn geboor-
teprovincie. Daarvan getuigt de eerste afdeling 'Aan Drenthe', die maar liefst vierendertig
gedichten bevat. Hierin verheerlijkt hij zijn geboortegrond, waarnaar hij zo sterk verlangt.
Toch is Westenbrinks poëzie naar inhoud en vorm meer episch dan lyrisch. Zijn nostalgie
verwoordt hij treffend in het gedicht Idylle, dat later in het maandblad Drente in verkorte en
(licht) bewerkte vorm onder de titel Drentsche Idylle werd geplaatst.683 

Zie, daar ginder ligt mijn dorpje,
Half in 't lommer van 't geboomt',

680. Zie hiervoor respectievelijk Drente 6 (1935) maart 2-3 en Drente 7 (1935) juni 4-5.
681. De volgende bijdragen - zowel Nederlandstalig als in de streektaal - verschenen: Mooi Drente,

november 1929, 90; Excelsior, april 1930, 173; Drentsche Idylle, september 1930, 56-59; De kerk te
Ruinen en de voormalige huizinge "De Oldenhof", maart 1931, 157-158; Een Drentsch Volkslied [es-
say], november 1931, 82-86; Mooi Assen, mei 1932, 187-188; Druk Meppel, juli 1932, 26-27; Oud
Koevorden, augustus 1932, 38-39; Wij vliegen, oktober 1932, 3; Labora, september 1933, 2; De snel-
trein passeert. (Momentopname), september 1933, 6; Het olde Loar, (te Oldenhoave bij Rune), oktober
1934, 3-4; december 1934, 4-6, februari 1935, 3-5; Ruun'r dialect. Naeve Jan op bezeuk [schets], maart
1935, 2-3; Bij het graf van Mr. H. Smeenge (Oude herinneringen), juni 1935, 4-5; Kienderspil, januari
1937, 3; De butenwieke. (Mit 'n schetskoartien tut baeter begrip), mei 1937, 3-5 en augustus 1937, 2-3;
Oome Luuks, die ien de stad woont, oaver 't huze verhuren, september 1937, 5; Opruming, augustus
1937, 5-6; Havezathen [essay], januari 1938, 1-2; De Drentsche velden [essay], april 1938, 5-6, mei
1938, 2-4 en juni 1938, 2-4; 't Was toch 'n beetien aans [verhaal, anoniem], juni 1938, 4-5; In de wei-
den: Drente's roem, augustus 1938, 4-5; Een ouderwetsche Boerenkermis in Drente, april 1939, 3-4 en
De Drentsche boerenknapen, januari 1941, 50-51. Vgl. voor bilbiografische gegevens ook Meer-
tens/Wander 1958, 177.

682. Archief H. Niezing te Hees, brief Westenbrinks vrouw aan familie in Ruinen [1935].
683. Van de Landschap en de Stad, 39-40 en Drente 2 (1930) september 56-59.
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Met zijn tuinen, akkers, weiden,
Door de bruine heide omzoomd.
Rustig slingert zich het beekje,
Als een zilv'ren lint door 't land:
't Beekje met kristallen water,
Murm'lend over steen en zand!

In het dorpje, op een heuvel,
Rijst de toren met zijn kerk.
Eeuwen zien reeds op hem neder
En nog is hij hecht en sterk!
Waar de klokken zijn gegoten,
Wie den tempel heeft gesticht,
Wie hem tot den dienst eens wijdde,
Brengt geen vorscher meer aan 't licht.

Zwijgen stemmen uit 't verleden,
Des te meer nog trekt gij aan:
Oud gebouw met grauwe steenen,
't Leien dak, den gulden haan!
Klimop rankt zich om uw bogen,
Dringt de holle voegen in.
Musschen, spreeuwen bouwen 's voorjaars
't Nest in 't groen voor hun gezin!

Oude toren, in uw krochten,
Hurkt de uil, die 't licht ontvlucht,
Om uw koepel zwermen kraaien,
Kringen teek'nend in de vlucht!
Zie, daar ginder ligt mijn dorpje,
Half in 't lommer van 't geboomt',
Met zijn tuinen, akkers, weiden,
Door de bruine heide omzoomd!

Het overgrote deel van de gedichten in deze bundel schreef hij in het Nederlands; de afdeling
Drenthe kent slechts één dialectgedicht (Lief en leed van een boer).
Ondanks al zijn loftuitingen, "Ja, zijt ge niet schoon ook, o land, waar mijn wieg stond?",
"Een lustoord voor haas en patrijs en voor vos" en het hierboven geciteerde, had Westenbrink
toch een open oog voor de ontwikkelingen die Drenthe doormaakte. Zo spreekt hij in zijn
verzen over het verdwijnen van standsverschil, de doorbreking van het isolement van de
dorpen en de geringer wordende invloed van het liberalisme.684

Enige gedichten uit de bundel, bijvoorbeeld Zomeravond en Idylle, werden op muziek gezet
door G. Jellesma en verschenen bij uitgever G. Nienhuis te Groningen als bladmuziek voor
koren.685

Na zijn debuutbundel verscheen van hem nog Schiermonnikoog. Berijmde kiekjes (z.j., R.
Zeilinga te Schiermonnikoog).686 Uit zijn persoonlijk archief blijkt, dat hij nog meer werk in
voorbereiding had. In zijn nalatenschap bevinden zich een aantal manuscripten, waaronder de

684. Vgl. C[or].R[odenburg]. 1996a.
685. Beide teksten worden bewaard in het AMR.
686. Een exemplaar wordt bewaard in zijn persoonlijk archief. Verder is gebleken dat de PBF ook een

exemplaar in bezit heeft.
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bundel Amsterdamsche Rijmpjes en tal van andere niet-gepubliceerde gedichten en liede-
ren.687

In 1934 schreef Westenbrink ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde weg Beilen-
Ruinerwold de Ruiner verkeers-revue. Deze werd op 23 september 1934 - de dag van de
opening - in café Luning in Ruinen door leden van de Ruiner Boerinnenbond met succes
opgevoerd.688 De tekst van de revue, in rijm en voorzien van dialectfragmenten, werd in de
MC van 25 september 1934 afgedrukt. Daarna werd deze door dezelfde krant afzonderlijk
gedrukt en verspreid.689

Ook maatschappelijk blies Westenbrink zijn partijtje mee, namelijk in het Comité voor de
aanleg van een Zuidwest-Kanaal. Door middel van een ingezonden stuk in dichtvorm in de
PDAC, wees hij de lezers op een plan voor een kanaalverbinding tussen Meppel en Wester-
bork.690 Hij was onder de indruk geraakt van het realiseren van het Linthorst-Homankanaal en
meende dat een soortgelijk kanaal zijn geboortestreek veel profijt zou kunnen brengen. Zijn
plan om, als werkverschaffingsproject, een Zuidwest-Kanaal vanuit Meppel via Ruinerwold,
Ruinen, Pesse, Drijber en Westerbork naar het Oranjekanaal te laten graven, trok de aandacht
van de genoemde gemeenten en van het provinciebestuur. In 1926 werd een werkcomité
gevormd onder voorzitterschap van de burgemeester van Meppel, J. Knoppers; Westenbrink
werd secretaris. Het comité belastte zich met het maken van een kanaalontwerp, dat in 1928
gereed kwam. Een jaar later werd het plan bij de minister van Waterstaat ingediend.
Om in brede kring aandacht voor het plan te wekken schreef Westenbrink in 1929 de
brochure Iets over de beteekenis van het Zuid-West Drentsch Kanaal voor ontwatering
ontginning scheepvaart. De kortste verbinding dwars door Drente Holland- Groninger
Veenkoloniën. (F. Wolters te Meppel). Hierin wordt over hem opgemerkt: "Laatstgenoemde
woont weliswaar thans te Groningen, maar hij is een geboren en getogen Drent, die zijn
afkomst niet verloochent."691 De Kamer van Koophandel te Meppel adviseerde negatief over
het plan en ook de minister wees het in 1931 af. Het werkcomité hief zichzelf daarna op. Het
betekende echter niet het einde van Westenbrinks interesse voor de ontginning van woeste
gronden en de vergroting van de welvaart in Drenthe. In het maandblad Drente publiceerde
hij hierover in 1938, onder de titel De Drentsche velden, nog een aantal artikelen.692

Westenbrink overleed op 22 februari 1947 in Groningen en werd aldaar op de Noorderbe-
graafplaats ter aarde besteld.693 R.D. Mulder merkte in het maandblad Drente over hem op:

"Met hem is iemand heengegaan, die het oude heide-Drente nog gekend heeft, als onderwijzer het
zware leven van de kleine boeren en arbeiders en de armoedige jeugd van hun kinderen nog van nabij
heeft meegeleefd en steeds heeft getracht, hierin minder zorgen en meer vreugde te brengen."694

687. Het archief van J.J. Westenbrink wordt bewaard door zijn kleinzoon J.J. Westenbrink te 's-Hertogen-
bosch.

688. Zie MC 25.9.1934.
689. Een exemplaar hiervan wordt bewaard in het AMR.
690. In de MC van 8 november 1929 verscheen ook nog een dialectdialoog over dit plan: Meppel-

Westerbork. 'n Kenoalprootien.
691. Iets over de beteekenis van het Zuid-West Drentsch Kanaal, 1.
692. Drente 9 (1938) april-mei 2-4 en 5-6 en Drente 10 (1938) juni 2-4.
693. Zie voor herdenkingsartikelen 'J.J. Westenbrink ┼' in: Groninger Dagblad 24.2.1947; R.D.M[ulder].

1947d en 'J.J. Westenbrink ┼' in: MC 4.3.1947.
694. Drente 17 (1947) maart 38.
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L. KOOPS (1877-1934)

Ook de dichter Lubertus Koops liet vooral in de jaren dertig van zich horen. Hij werd op 29 november 1877
geboren in Assen als zoon van Wolter Koops en Aaltien Vrijs.695 Welke opleidingen hij volgde, is niet bekend.
Op 31 juli 1897 vestigde hij zich in Leeuwarden waar hij - waarschijnlijk als telegrafist - was aangesteld.696 Op
27 februari 1899 vertrok hij weer naar zijn geboorteplaats. Vanaf 2 mei 1900 woonde hij in Amsterdam, waar hij
als klerk 2e klasse bij de PTT werkte.697 In de standplaatsen Delden en Meppel698 werkte hij zich op tot klerk 1e
klasse en tenslotte verhuisde hij op 29 juli 1913 naar Den Haag.699 Daar bereikte hij de rang van adjunct-
commies.700 Hij zou tot zijn dood in de residentie blijven.

Koops werd het bekendst als dichter, in casu liedtekstschrijver. Zijn werk verscheen
hoofdzakelijk in periodieken als het maandblad Drente701, de NDVA702 en De Kampioen703.
In 1933 verscheen zijn bundel 12 Drentsche liederen. (Van Gorcum); het jaartal werd er niet
in vermeld. De liederen zijn: 'k Wil zingen, Drenthe, Mooi Drenthe, Toren van Rolde, Brug
bij Oudemolen, Zonnige heide, Drentsche esch, Het Drentsche beekje, De scheper, De
dorschvloer, De Drentsche heide en Mijn eerste liefde.704

Zoals uit de titels blijkt, lag Drenthe hem na aan het hart. Koops bezingt hierin de Drentse
natuur en alle bekoorlijkheden van zijn geboortegrond. A.J. Scholte besprak de bundel in het
maandblad Drente en merkte op: "(...) ze zijn eenvoudig en zonder pretentie, niet altijd
heelemaal oorspronkelijk, maar door het zuivere gevoel dat ze ingaf, hebben ze ons toch veel
te zeggen."705

De liederen werden populair doordat ze dikwijls op de bijeenkomsten van de Drentse
verenigingen buiten de provincie gezongen werden.706 Later kregen ze concurrentie van het
bekende lied van J.J. Uilenberg. Een bijeenkomst van de vereniging Het Lantschap Drenthe
verliep als volgt:

"In de pauze werd verkocht het inderdaad zeer mooie lied van het lid den heer L. Koops, getiteld ' 'k
Wil zingen van Drenthe' op muziek gezet door den heer van Ramshorst [sic] alhier, dat daarna door
mevrouw Veurman werd voorgezongen en met de aanwezigen eenige malen werd herhaald. Men toon-
de zich zeer ingenomen met dit Clublied, waarvan de dichter de opbrengst wilde bestemmen ten bate

695. GA Assen, Bevolkingsregisters.
696. GA Leeeuwarden, Bevolkingsregisters.
697. GA Amsterdam, Bevolkingsregisters.
698. Op 27 juni 1912 vestigde hij zich in Delden (GA Amsterdam, Bevolkingsregisters).
699. Den Haag, Bevolkingsregisters.
700. Archief KPN, dossier L. Koops.
701. In Drente publiceerde Koops uitsluitend gedichten c.q. liedteksten. Het gaat om de volgende bijdragen:

'k Wil zingen, april 1931, 183; Mooi Drenthe, september 1931, 63; Het Drentsche Dörpie, mei 1932,
182; Het Drentsche Beekje, september 1932, 4; Wat partie luu van Drenthe zegt!, november 1932, 5;
De Drentsche Hunnebedden, december 1932, 5-6; De Drentsche Hunebedden. 2 De Reis, maart 1933,
5; De Drentsche Hunnebedden. 3 Het Hunnebed, april 1933, 5; Wat het maagie vertelde, januari 1934,
2, De toren van Rolde, januari 1934, 2; Brug bij Oudemolen [anoniem], mei 1934, 4; Drentsche stoet,
juli 1934, 4 en Het sprookie!, september 1935, 5-6, (postuum).

702. Bijvoorbeeld: De Ballerkoel [toneel] in: NDVA (1934), 26-41; Weemoed [gedicht] in: NDVA (1934),
66-67; Het lied van oes Drenthe [liedtekst] in: NDVA (1935), 48 (postuum) en Het Tumulibosch bij As-
sen [gedicht] in: NDVA (1935), 53, 59-60, (postuum).

703. Opgemerkt in een boekbespreking van Uut oes Drèènse Laand in de Kampioen van 28.12.1935. Vgl.
ook Meertens/Wander 1958, 167.

704. De bundel is zeldzaam. Een exemplaar wordt bewaard bij het DLD en het MI.
705. Drente 5 (1933) oktober 8.
706. Vgl. Drente 3 (1931) juni 3, 15 en 3 (1931) december 109.
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van de opbouw van Drenthe. De heer L. Koops boeide ons daarna zeer met zijn vers over het Drentsche
hunebed (...)."707

Ook in een aantal bloemlezingen werd werk van hem opgenomen. In de door Boy Wolsey
samengestelde zangbundel Jan Pierewiet, in 1933 door Van Gorcum uitgegeven, werd zijn
lied De zwerver geplaatst. De muziek was geschreven door J.D. van Ramshorst. In het
leesboek voor de lagere school Uut en um oes olde laandschop (1940, Van Gorcum) werd het
lied Drente! opgenomen.708 Van Jan Naarding kreeg het een plaats in diens Drents liedties-
boekien (1949, Van Gorcum) onder de titel Drente, land, dat ons geboren (naar de beginre-
gel). Het was inmiddels op muziek gezet door A.W. Koops. De samensteller voegde er aan
toe: " 'n Gedicht van Koops, die 'n boel goeds daon hef veur Drente."709

En in 1935 werden in de bundel Uut oes Drèènse Laand. Drentsche verhalen en voordrach-
ten, verzameld door R. Houwink Hzn., van Koops de volgende (dialect)bijdragen opgeno-
men: Drenthe! (hetzelfde lied als het zoëven genoemde, maar toen met een h geschreven),
Mien Maagie, Naojaorsstörm in 't bosch, Boerenmaagie an de pomp! en Wat Partie Luu van
Drenthe zegt.
Sommige liederen met melodie verschenen als losse bladen, bijvoorbeeld Drenthe! (muziek
A.W. Koops)710, Het lied van oes Drenthe (muziek Piet Lustenhouwer)711 en 'k Wil zingen
van Drenthe (muziek J.D. van Ramshorst).712

Niet zelden wordt in Koops' lyriek de grens tussen regionaal bewustzijn en regionalisme
overschreden. Zijn verheerlijking van het Drentse land lijkt ontsproten aan de nostalgie
waardoor zo menig 'Drent in den vreemde' bevangen wordt. Zo luiden bijvoorbeeld de eerste
en de laatste strofe van Drenthe!:

Drenthe, land, dat ons geboren,
dat als kind ons spelen zag,
Waar we onze jeugd doorleefden
als één langen blijden dag;
Gij hebt aan ons hart geschonken
warmte, lust en zonneschijn,
Nimmer zullen wij vergeten,
dat wij Drenth' uw kindren zijn.

Drenthe, land van harde werkers,
in de heide en in t' zand,
Waar de ruste heerscht en vrede,
als de beste oogst van 't land;
Waar de eenvoud nog durft wonen,
niet met vreemde veer zich tooit,
Altijd willen w' U gedenken,
U vergeten, doen we nooit!713

707. Drente 3 (1931) juni 15.
708. Poortman 1940, 107-108.
709. Naarding 1949c, 10-11.
710. Zie hiervoor de advertentie op het titelblad van Drente 11 (1940), waarin wordt meegedeeld dat

"Drenthe" een volkslied van L. Koops bij Van Gorcum voor een kwartje te koop is.
711. Archief Het Lantschap Drenthe in Den Haag. Het gedicht werd nog eens geplaatst in: Klompmaker

1996, 54.
712. Zie Drente 3 (1931) juni 2 en Drente 3 (1931) december 109.
713. De tekst is weergegeven zoals die is afgedrukt in Uut oes Drèènse Laand. 1935, 18-19.
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En in het gedicht Wat Partie Luu van Drenthe zegt bestrijdt hij een aantal vooroordelen over
Drenthe. Zijn eigen mening aan het eind heeft uiteraard weer de vorm van een ode:

Oes aole laandschap is van zöls
Een schilderij geliek
Waor gil gien liest um neudig is,
Zoo zuuver, mooi en riek.
Maor één ding wi'k oe nummen toch
Wat 't aole laand bezit,
De liefde van oes Drenthen man,
Waor of we staot of zit.
En wordt [sic] ik veur een tweede keer,
Geboren naoderhaand,
Dan hoop ik, dat 't in Drenthe is,
Zoo mooi is 't Drèènse laand.

Behalve gedichten en liedteksten schreef Koops ook toneel. In 1934 verscheen van hem in
boekvorm - nadat het eerst in de NDVA had gestaan714 - het toneelspel De Ballerkoel. Het
werd in Van Gorcums toneelfonds 'Kamptoneel' als nr. 12 uitgebracht.715 Dit geeft aan, voor
wie en voor welke gelegenheden het stuk het meest geschikt geacht werd. De uitgever deelde
dan ook mee, dat het stuk bedoeld was voor oudere jongens (12-17 jaar) en dat het vooral
indruk zou maken tijdens een avond om het kampvuur.

Dit spel voor vijf personen is in de streektaal geschreven. Een herder vertelt aan zijn bezoeker (een jongen) een
van de oude sagen van de 'Ballerkoel'. Hij doet dit nadat de jongen de Oudgermaanse ontmoetingsplaats bezocht
heeft en daarover een - naar de mening van de scheper - onjuist rijmpje gemaakt heeft. De scheper vertelt hem de
sage van Zwarte Aoldert, die in het veld dicht bij de Ballooërkuil woonde en van roof en diefstal leefde. Hij
werd daarbij geholpen door 'aolde' Bart. Aoldert leefde samen met een jong meisje, dat hij vermoedelijk
ontvoerd had toen het nog een kind was. Op een dag waren Aoldert en Bart op rooftocht en het meisje was alleen
thuis. Zij kreeg bezoek. (Het relaas van de scheper wordt nu onderbroken door de bezoekscène op de andere
helft van het toneel.)
Een koerier uit Overijssel heeft met zijn paard op de heide een ongeluk gekregen en vraagt haar om hulp. Als
Aoldert thuis komt vermoordt hij, geholpen door Bart, de gast en het meisje. Zij worden in de buurt van de
Ballooërkuil begraven.
De herder vertelt nu de afloop van het verhaal. Dezelfde avond nog vermoordde Aoldert ook zijn metgezel.
Daarna werd hij krankzinnig en sindsdien heeft geen mens hem meer gezien, maar wel gehoord: als het boven de
heide onweert kan men Aoldert tussen de donderslagen door horen gillen. En bij de Ballooërkuil, omzoomd door
struikgewas, rusten de vermoorden in graven waarop altijd bloemen bloeien. Na dit verhaal belooft de jongen dat
hij de Ballooërkuil voortaan met andere ogen zal bekijken. Hij zal ook zijn rijmpje veranderen.

Voor de Drentse vereniging Het Lantschap Drenthe in Den Haag, waarvan Koops kort voor
zijn dood in 1934 secretaris werd, schreef hij verscheidene toneelstukken in Drents dialect,
die (uiteraard) met veel succes opgevoerd werden.716 De stukken zelf zijn - voor zover
bekend - niet bewaard gebleven, maar enige titels vielen uit de verslagen van de vereniging
nog te achterhalen. Bij den photograaf (1931) werd door hemzelf en een medespeelster ten
tonele gebracht.717. Voorts schreef hij Rondom het hunebed (1932)718, Hooge bomen vatten

714. NDVA (1934), 26-41.
715. Voor een bespreking zie Drente 6 (1934) september 8 en EV 6 (1934), 325.
716. Vgl. voor enige titels ook RAD, Archief PDR, inv.nr. 11.
717. Voor een verslag zie Drente 3 (1931) december 109. Het spel werd door de Hagenaars ook in

Amsterdam opgevoerd. Zie hiervoor Drente 3 (1932) februari 141-142.
718. Voor een verslag van opvoeringen zie Drente 3 (1932) april 170-171 en Drente 9 (1937) december 6.
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veule wiend (1934)719, De eerste pries720 en De wieze burgemeester721.    Na de opvoering van
Hooge bomen vatten veule wiend in april 1934 - toen overigens Hoge Boomen vatten veel
Wind getiteld - noemde de correspondent van het maandblad Drente dit spel een karakterstuk.
De opvoering werd een succes genoemd en de verslaggever merkte nog op: "(...) vooral
mogen wij, Drenthen, er trots op zijn, dat de Schrijver van dit stuk, een ras echte Drenth
is."722

Zijn stukken werden ook voor andere Drentse verenigingen opgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld
Rondom het hunebed op 16 december 1933 voor de Drentse Vereeniging in Amsterdam
gespeeld. Koops werd daarna gehuldigd als schrijver van Drentse toneelstukken en als
dichter.723

Lubertus Koops overleed plotseling op 10 augustus 1934 en werd in Den Haag gecremeerd.724

De crematieplechtigheid werd indrukwekkend genoemd. Vele aanwezigen, onder wie het
Eerste-Kamerlid Harm Smeenge, voerden het woord. De bijeenkomst werd besloten met het
spelen van zijn eigen lied Drenthe!725

De Drentse vereniging in Den Haag eerde hem door op 17 oktober 1934 een speciale Koops-
avond te houden. Tijdens deze avond werd uit zijn werk voorgedragen en werd het toneelstuk
Rondom het hunebed nogmaals opgevoerd.726

7. DRENTSE LITERATUURPRIJSVRAGEN

In 1939 nam J.B. Rodenburg, een geboren Drent die in Hilversum woonde, het initiatief tot
het uitschrijven van een literatuurprijsvraag. Daartoe verscheen in de PDAC een oproep aan
(nog) onbekende Drenten, met hun schrijftalent voor de dag te komen, wat mogelijk het begin
zou zijn van hun verdere ontwikkeling op dit gebied.727 Rodenburg en de door hem aange-
zochte jury waren dus van mening dat de Drentse (streektaal)literatuur gestimuleerd moest
worden, hoewel er juist in de jaren dertig een schier onafzienbare reeks schetsen, verhalen en
feuilletons in kranten en tijdschriften verschenen was, meestal in dialect. Ook in 1942 heerste
deze opvatting nog, maar toen zat er wellicht een bedenkelijk 'kultuurpolitiek' luchtje aan. In
dat jaar verkondigde het maandblad Drente, waarschijnlijk op gezag van eindredacteur Jan
Naarding:

719. Voor een verslag van opvoeringen zie Drente 5 (1934) mei 7, Drente 8 (1936) juni 7 en Drente 8
(1937) maart 7.

720. Voor een verslag van een opvoering zie Drente 8 (1936) december 6. Uit een bewaard gebleven
programma (Archief Het Lantschap Drenthe) blijkt dat het stuk op 7 december 1939 ook werd opge-
voerd voor de vereniging in Utrecht. Als ondertitel werd toen vermeld: Drentsch Boerenspul, krek zoo
as 't in 't leven is, zonneschien en schadde deur mekaor, in 3 bedriev'n.

721. Voor een opvoering zie Drente 8 (1937) mei 8.
722. Drente 5 (1934) mei 7.
723. 'Uit de Drentsche Vereeniging te Amsterdam' in: Drente 5 (1934) januari 4.
724. GA Den Haag, Akte van overlijden.
725. Zie 'In Memoriam L. Koops' in: Drente 6 (1934) augustus 6-7 en 'Crematie L. Coops' in: Haagsche

Courant 14.8.1934.
726. Vriendelijke mededeling van de heer J. Tjassens, voorzitter van de Drentse Vereniging in Den Haag, in

de zomer van 1996. Vgl. voor een verslag van deze avond ook Drente 6 (1934) november 6-7.
727. Zie Van Dockum 1942, 121-122. Vgl. ook het L.S. van H. Clewits in de gebundelde bekroonde

inzendingen.
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"De Drentse litteratuur is weliswaar nog arm, maar wat niet wordt gekweekt en verzorgd, kwijnt.
Aanmoediging en steun is hier zeer nodig. Men kan wel vragen: 'Kan uit Drente iets goeds komen?',
maar dan wijs ik op onze levenden - om van de doden te zwijgen - op Jan Fabricius - op Anne de Vries
- op onzen jongsten drentsen schrijver Joh. Hidding, wiens jeugdroman 'De Race' dezer dagen is ver-
schenen als veelbelovende eersteling. Geen dialectschrijvers, zegt ge. Neen, maar ze bewijzen dat
Drente's kinderen literair talent bezitten, en dat dialectwerk hun stellig zal lukken, als ze 't aanpak-
ken."728

Aanmoediging en steun met hetzelfde doel stonden dus reeds in 1939 Rodenburg c.s. voor
ogen. De genoemde oproep in de PDAC - van 8 april - stelde als voorwaarden: er moest een
verzonnen of historisch verhaal, in het Nederlands of het Drents, geschreven worden; het
verhaal moest in Drenthe spelen of een herkenbaar Drents thema hebben.
De jury bestond uit J.H. Bergmans-Beins, Anne de Vries en H. Nijdam. Er kwamen 32
inzendingen binnen. De eerste prijs (f 50,-) werd toegekend aan H. Bos, voor het verhaal De
Verkooping, J.L. Thalen won de tweede prijs (f 30,-) met Wat Aoldert underweg ve'telde en
H.T. Buiskool kreeg de derde prijs (f 20,-) voor De Nachtwacht.
De prijzen werden op 13 december 1939 in het Concerthuis te Assen uitgereikt.729 J.B.
Rodenburg constateerde bij deze gelegenheid, mede namens de jury, dat het doel van de
eerste prijsvraag bereikt was: velen hadden meegedaan en er hadden zich veelbelovende
talenten aangediend. Na de pauze lazen de winnaars voor uit hun werk. Ook de voordrachts-
kunstenaar W.J. Keizer uit Assen trad die avond op.
De drie bekroonde inzendingen werden gebundeld en uitgegeven door drukkerij Torenlaan in
Assen.730 De illustraties waren van Jan Otter.731 Eerder al hadden er een tiental inzendingen -
waaronder de bekroonde - in de PDAC gestaan.
In 1940 werd de prijsvraag opnieuw gehouden. Het aantal inzendingen bedroeg toen 49.732 De
jury, dezelfde als het jaar daarvoor, oordeelde als volgt: J. Hidding Azn. kreeg de eerste prijs
voor het verhaal Het Nieuwe Vuur, J.L. Thalen ontving de tweede prijs voor 'n Strik stund in
'n Wag'nspeur733 en H. Bos won nu de derde prijs met Vergadering in 't Waterschap "De
Oosterstroom".734

Opvallend veel verhalen waren onder pseudoniem ingestuurd. Onder de inzendingen die in de
PDAC geplaatst werden, bevinden zich pennenvruchten van Hapé, Drenthinus, Gerriet Jan
van Haol'n, J. Thijm, X, Tijs en G.v.D.
Op 6 februari 1941 schreef Rodenburg voor de derde keer een prijsvraag uit. In de daarbij
gebruikelijke advertentie in de PDAC werd gememoreerd dat bij de eerdere prijsvragen totaal
onbekenden ware meesterwerken ingezonden hadden. Dezelfde kwaliteit hoopte men voor de
derde keer te ontvangen; een belangrijke reden waarom Rodenburg wederom in actie
kwam.735 Men beschouwde kennelijk het reservoir van getalenteerden als onuitputtelijk. Ook
wat het genre betreft bestonden er verlangens, vooral buiten de kring van organisatoren. Zo
schreef het maandblad Drente: "Krijgen we bij de 3e prijsvraag eens een greep naar groter

728. Drente 13 (1942) februari 54.
729. Drente 11 (1939) december 5. Vgl. ook PDAC 14.12.1939.
730. J. Poortman besprak de bundel in: Drente 5 (1933) december 8.
731. Vgl. H. Bos (e.a.), Oet 't Drèènsche Laand. Drentsche schetsen van Drentsche schrijvers. Assen 1943.

Hierin zijn de bekroonde inzendingen ook opgenomen.
732. In Drente 12 (1941) januari 50, werd vermeld dat het aantal inzendingen 34 bedroeg.
733. In Dijkstra 1999, 76 wordt Thalens bijdrage abusievelijk 'n Schrik stund in 'n wag'nspeur genoemd.
734. De bekroonde inzendingen werden - evenals een aantal andere - aanvankelijk gepubliceerd in de PDAC,

respectievelijk op 18, 20 en 21 januari 1941. Ook opgenomen in: H. Bos (e.a.), Oet 't Drèènsche
Laand. Drentsche schetsen van Drentsche schrijvers. Assen 1943.

735. PDAC 6.2.1941.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940322

werk?"736 Maar de oogst was schraal, waarschijnlijk wegens het steeds grimmiger karakter
dat de bezetting kreeg.737

In de PDAC van 10 januari 1942 plaatste Rodenburg nogmaals een oproep voor een prijs-
vraag, toen voor het schrijven van Drentse toneelstukken, liefst één- of tweeakters. Gezien het
resultaat van de derde prijsvraag, is het bevreemdend in deze advertentie te lezen: "Na
driemaal een Drentsche literatuurprijsvraag middels ons blad met veel succes te hebben
uitgeschreven (...)".738

Of hij met deze opmerking veel aspirant-schrijvers tot deelname heeft weten over te halen,
kan niet worden nagegaan. De literaire krachtmeting moest namelijk wegens de oorlogsom-
standigheden uitgesteld - dus afgelast - worden.739 Waar de schoen eigenlijk wrong, lag
ongetwijfeld in het feit dat de PDAC - die toch een belangrijke taak had bij het publiceren van
de inzendingen - per 30 mei 1942 moest verdwijnen en vervangen werd door het volledig
genazificeerde Drentsch Dagblad (zie hoofdstuk III). Wie zich met deze krant inliet, begaf
zich op glad ijs.
In het hierna volgende zullen een drietal laureaten worden besproken. J. Hidding zal, doordat
hij vooral na 1945 productief werd, in de volgende hoofdstukken besproken worden.

H. BOS (1878-1947) EERSTE PERIODE

Hendrik Bos werd op 11 april 1878 geboren in Dalen als zoon van Olf Bos en Hillichien Schuring.740 Hij was
achtereenvolgens bakker en herbergier in Dalen. Op 29 april 1903 trad hij daar in het huwelijk met Hendrika
Smits.741

Bos begon zijn schrijverscarrière met het publiceren van verhalen, feuilletons en gedichten -
meest geschreven in de streektaal - in de Emmer Courant en in de Coevorder Courant. In een
briefwisseling met P.J. Meertens, waarin Bos een opsomming van zijn publicaties gaf,
beweerde hij dat hij in juli 1934 gedebuteerd had in de Emmer Courant.742

In dezelfde tijd begon hij ook bijdragen te schrijven voor het maandblad Drente. Hierin zijn
tot en met 1939 dialectbijdragen van hem te vinden.743 In 1935 werden in de bloemlezing Uut
oes Drèènse Laand, samengesteld door R. Houwink Hzn., zijn Oogsttied en 'n Winterdag op
de boerderij opgenomen. In deze verhalen brengt Bos zijn betrokkenheid bij de landbouw
onder woorden. Dat is ook het geval in zijn inzendingen voor de prijsvragen van 1939 en
1940.
De Verkooping, dat na de bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag ook in de PDAC
gepubliceerd werd,744 is een onderhoudend, met humor geschreven verhaal over de verkoping
van een keuterij. In Vergadering van 't Waterschap "De Oosterstroom", typisch een verhaal
uit de crisistijd, beschrijft Bos in levendige dialogen de vergadering van een pas opgericht
waterschap. De ingelanden moeten een schuld aan de provincie terugbetalen, maar de meeste

736. Drente 12 (1941) januari 50.
737. Van Dockum 1942, 122.
738. PDAC 10.1.1942.
739. Van Dockum 1942, 122.
740. GA Dalen, Geboorteakte H. Bos en gezinskaart van de familie H. Bos.
741. GA Dalen, Trouwakte H. Bos.
742. MI, brief Bos aan P.J. Meertens van 29 maart 1936.
743. Vgl. ook Meertens/Wander 1958, 170-171.
744. PDAC 14.12.1939.
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boeren voelen zich door de provincie niet rechtvaardig behandeld. Zij beslissen dan ook bij
meerderheid van stemmen, geen geld te zullen lenen om hun schuld af te lossen.
Reeds genoemd is de bundel Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect (Van Gorcum) die hij
en Jan Naarding in 1939 samenstelden. Van Bos, die uiteraard in het dialect van Dalen
schreef, werden opgenomen: Paoschen, Met bikkies hen Coevermark, Middelbiestemaandag
veur 'n veertig, vieftig jaor, Nijjaor veur de grooten en Nijjaor veur de kleinen.745 In deze
literaire schetsen beschrijft Bos tal van volksgebruiken ten plattelande. Zo deelt hij in
Paoschen mee wat er vooraf gaat aan het traditionele paasvuur. De jongens uit de dorpen
trekken dan gewoonlijk langs de huizen om brandbaar materiaal te verzamelen. Ze zingen
daarbij het bekende lied:

Hej nog aole wannen,
Die wij Paoschen brannen?
Hej nog 'n bossien stroo of riet,
Anders hebb' wij Paoschen niet!

Als na het eiereneten het paasvuur ontstoken is, gaan de jongens proberen de aanwezige
meisjes met roet in te smeren. Alleen gezicht en handen komen daarvoor in aanmerking.
In Met bikkies hen Coevermark gaat Rieks met een toom biggen naar de markt in Coevorden.
In gedachten is hij nog bij de vorige avond, die hij met zijn Annechien doorgebracht heeft.
Hij let niet goed op en ziet niet dat de biggen van de kar vallen. Onder grote hilariteit van
omwonenden en passanten moet hij nu terug om zijn biggen te zoeken. Middelbiestemaandag
veur 'n veertig, vieftig jaor beschrijft de festiviteiten tijdens de traditionele veemarkt in
Coevorden (op de vierde maandag in oktober).746 Het vrijen, het drinken van borrels en het
zingen van vele liedjes vormden de hoofdmoot van dit festijn.
Nijjaor veur de grooten is het relaas van de tocht die de vrienden Hinthe, Jan en Hinderk
langs buren en familie maken op nieuwjaarsdag. Overal krijgen zij een 'borreltien', 'joskoeken'
en soms een 'worstien'.
In Nijjaor veur de kleinen wordt hetzelfde gebruik door de ogen van Hillechien bekeken.
Samen met andere kinderen gaat ze nieuwjaar wensen. Ze zingen dan het liedje:

Geluk in 't Nijjaor!
Zint de joskoeken klaor?
'n Zeupien d'r bij,
Is goed veur mij.

In 1943 verscheen bij uitgeverij Torenlaan in Assen de bundel Oet 't Drèènsche Laand.
Drentsche schetsen van Drentsche schrijvers door H. Bos e.a., waarin de bekroonde
inzendingen van de prijsvragen van 1939 en 1940 waren opgenomen, dus ook die van Bos.
Voorts was Bos bekend als voordrachtskunstenaar, die in het Drents eigen schetsen ten
gehore bracht.747

Bos is een van de Drentse schrijvers die in de nationaal-socialistische val liepen. Ook in zijn
geval was de eerste stap daartoe gezet door zijn medewerking aan het omstreden Agrarisch
Nieuwsblad, waarin hij openlijk en onder zijn pseudoniem Opmarker publiceerde.748 Reeds in
1937 werd hij lid van de NSB; tijdens de bezetting zou hij op vele manieren collaboreren.

745. Het laatste verhaal is als Nijjaor opgenomen in: Poortman 1940, 70-75.
746. Vgl. H.T. Buiskool 1940, 69.
747. Zie bijvoorbeeld Drente 10 (1938) december 5.
748. Zie hiervoor RAD, Archief L en M, inv.nr. 34, correspondentie van de redactie van het AN.
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H.T. BUISKOOL (1881-1956) EERSTE PERIODE

Henderikus Tebbe Buiskool werd op 21 december 1881 in Weerdinge (gemeente Emmen) geboren.749 Zijn
ouders waren Hendrik Buiskool en Alberdina Wilderika Bos. Zijn vader was in Weerdinge hoofd der school.
Buiskool volgde de onderwijzersopleiding (waarschijnlijk in Hoogeveen) en werd in 1900 onderwijzer in
Emmercompascuum, waar hij zes jaar bleef. Daarna werkte hij tot 1910 in Nieuw-Weerdinge, vervolgens tot
1915 in Barger-Oosterveld en tenslotte tot 1942 in Weerdinge. In laatstgenoemde twee plaatsen was hij hoofd
der school.750 Met ingang van januari 1940 werd de school in Weerdinge school Emmen IV genoemd. Op de
leeftijd van 60 jaar nam hij, na bijna 42 dienstjaren, ontslag.751 Hij is ook jarenlang werkzaam geweest bij het
landbouwavondonderwijs. Na zijn pensionering vestigde hij zich in Emmen.

Zoals velen in het onderwijs was Buiskool eveneens actief op maatschappelijk gebied. In
Barger-Oosterveld richtte hij een landbouwvereniging op, waarvan hij secretaris werd. Ook
was hij leider van de toneelvereniging Thalia, bestuurslid van het Groene Kruis en lid van de
Oranjevereniging in Emmen.752

Bekendheid in breder kring kreeg hij uiteraard door zijn publicaties. Al vroeg heeft Buiskool
zijn eerste schreden op de weg naar het lezerspubliek gezet. Reeds in 1904 en 1906 schreef
hij voor de DMB een aantal artikelen.753 Hij ondertekende ze met H.H.T.B(uiskool).754 Hij
werd enige tijd als vast medewerker van dit tijdschrift vermeld op een lijst die ook Harm
Tiesing als zodanig betitelt. Buiskools artikelen gingen toen al over historische en volkskun-
dige onderwerpen; de belangstelling daarvoor heeft hij nooit verloren. Vele van zijn pennen-
vruchten kunnen dan ook moeilijk 'literair' genoemd worden; de andere houden het midden
tussen literaire schets en historisch opstel. Ook voor Het Noorden. Geïllustreerd Tijdschrift
voor het Noorden van Nederland schreef hij in 1904 enkele artikelen.
Hij was zeer geïnteresserd in de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe, wat vooral resulteerde in
artikelen over de gemeente Emmen. De predikant H. de Groot te Emmen en Buiskool zijn de
auteurs van de Geïllustreerde plaatsbeschrijving Gemeente Emmen, die in 1923 verscheen,755

in 1932 schreef hij voor het boek In en om de Gemeente Emmen het hoofdstuk Emmen's
geschiedenis. In 1933 verscheen zijn boek Ecclesia Emmensis, een historie van de hervormde
kerk van Emmen.756 A. de Kat Angelino, de toenmalige predikant, schreef het voorwoord.
Buiskool speelde een belangrijke rol bij de totstandbrenging van de Oudheidkamer 'De
Hondsrug' in Emmen. De plannen hiervoor ontstonden nadat ds. H. de Groot in 1928 naar
Usquert vertrokken was. De door hem aangelegde verzameling van oudheden - uit de
collecties van een aantal particulieren - werd toen ondergebracht in het koor van de hervorm-
de kerk. Een deel daarvan werd echter door de eigenaars teruggevraagd en een ander deel

749. GA Emmen, Geboorteakte H.T. Buiskool. Buiskools jongere broer Herman Eildert (Weerdinge, 12
januari 1884 - Leiden, 11 augustus 1963) was productief als publicist op het gebied van de lexicologie.
Zie bijvoorbeeld: Peter Verhagen in: Van den Muyzenberg/De Bruijn 1991, 30-35. 

750. GA Emmen, Persoonsdossier H.T. Buiskool, Staat van dienst.
751. GA Emmen, Raadsbesluit 27 augustus 1941.
752. EC 8.5.1956.
753. Zie ook Meertens/Wander 1958, 162, 172 en 180.
754. De artikelen die ondertekend zijn met de initialen H.H.T. Buiskool, worden ook wel toegeschreven aan

Buiskools vader. Dit is niet juist. Uit de plaatsnamen die bij enige van deze artikelen staan, valt te her-
leiden dat ze van de hand van Hendrikus Tebbe moeten zijn. Zijn vader Hendrik namelijk heeft in die
plaatsen niet gewoond. (Zie GA Emmen, Persoonsdossier H. Buiskool, Staat van dienst).

755. Bij uitgeverij Noorderboek verscheen in 1980 een herdruk.
756. Zie voor recensies EV 6 (1934) 137 en Drente 5 (1934) mei 8.
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verhuisde naar het Provinciaal Museum in Assen.757 In maart 1932 werd na een lezing van
A.E. van Giffen een vereniging opgericht, die een Emmer Oudheidkamer wilde gaan
beheren.758 Deze kamer werd in augustus 1934 gerealiseerd in een oude Saksische boerderij
in het centrum van Emmen. Op 11 mei 1935 werd de Oudheidkamer officieel geopend.
Buiskool fungeerde toen als secretaris en conservator.759 Van het bestuur zullen wij burge-
meester J.L. Bouma (erevoorzitter) en D. v.d. Bospoort (lid) nog in andere hoedanigheden
tegenkomen.
In het maandblad Drente, waaraan hij na 1933 als redactielid meewerkte, verschenen
regelmatig verslagen over de Oudheidkamer - correct ondertekend met H.T.B[uiskool].
Voor dit maandblad schreef hij ook geregeld artikelen over historische en volkskundige
onderwerpen. Daarbij legde hij uiteraard het accent op Zuidoost-Drenthe.760 Ook in de
NDVA,761 de Emmer Courant en het Drentsch Landbouwblad werden bijdragen van Buiskool
opgenomen.762 In het Kerkkrantje zijn ook een paar artikelen van hem te vinden.

Nadat hij de derde prijs in de prijsvraag van 1939 gewonnen had, werd zijn naam als
dialectschrijver onder de aandacht van een (nog) breder publiek gebracht. Zijn inzending De
Nachtwacht had reeds in 1904 in Het Noorden gestaan,763 wat de bekroning na 35 jaar toch
enigszins merkwaardig maakt. Maar Rodenburg en de jury hadden niet uitdrukkelijk om
recente werken van debutanten gevraagd en kennelijk was Buiskools talent tot dan toe
voldoende onopgemerkt gebleven.

Deze schets gaat over een vergadering van de volmachten van de boermarke, waarin beslist wordt over het
benoemen van een (nacht)wacht. Uit de sollicitanten wordt Wienhold, die het werk al een jaar gedaan heeft,
opnieuw gekozen. Het tweede deel van de schets geeft een gesprek weer tussen de verteller (de 'meester') en
Wienhold. Hierin wordt duidelijk wat de taken van een nachtwacht waren. Zie hiervoor I.4.5: Eenige dichtrege-
len door een Drentenaar.

Met twee korte versjes over de nachtwacht besluit Buiskool zijn schets. Het laatste luidt:

Tien uur heeft de klok geslagen,
Gij kunt slapen en ik moet waken
Dat is mijn plicht.
Doet deuren en vensters maar dicht!

Deze schets werd ook gepubliceerd in de bloemlezing Uut en um oes olde laandschop.764 Zelf
nam hij haar nog eens op in zijn - verderop te bespreken - bundel Op Naobervesiet. Bij deze
gelegenheid werd een Nachtwachtslied van "den bekenden Drentschen rijmer Harmannus
Hoving te Odoorn" aan het verhaal toegevoegd.765 In 1994 werd de schets opgenomen in

757. H. de Groot 1962, 320. Zie ook RAD, APM, Archief Oudheidkamer te Emmen, inv.nrs. 176-178.
758. 'Een oudheidskamer te Emmen' in: PDAC 11.3.1932.
759. Vgl. ook Rondwandeling door de Oudheidkamer 'De Hondsrug' te Emmen (Dr.). Emmen z.j. Aanwezig

in RAD, Archief Oudheidkamer te Emmen, inv.nr. 177.
760. Vgl. Ubink 1974, passim en Brood 1984, passim.
761. Zie ook Poortman 1943b, 148.
762. RAD, Archief DLG, inv.nr. 678.
763. Het Noorden, 1904, nr. 6, 239-242.
764. Poortman 1940, 85-91.
765. H.T. Buiskool 1940, 37-39.
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Maandewark. Drèentse verhaolen en gedichten, een bloemlezing die verscheen ter gelegen-
heid van het veertigjarig jubileum van de Drentse Schrieverskring een jaar daarvoor.766

In de jaren dertig en veertig had Buiskool ook een aantal rubrieken in het Agrarisch Nieuws-
blad, getiteld Uit de Veenkoloniën, Schetsen uit De Oude Landschap en Uit het Zuidenveld.767

In deze rubrieken probeerde hij stelselmatig aan te tonen hoe modern Drenthe geworden was.
Buiskool geloofde dat Drenthe gebukt ging onder het 'Assepoestercomplex' (d.w.z. zich door
'Den Haag' verwaarloosd voelde): "Drenthina en was de Bruijd niet om welke [sic] men
danste (...)", stelde hij dan ook in de inleiding bij zijn tweede rubriek. Het Agrarisch
Nieuwsblad nam ook tal van andere artikelen van hem op.768  

Buiskool was voorts redactielid van het tijdschrift Saksenland, samen met - onder anderen -
Jan Poortman. Hierin publiceerde hij in twee delen het artikel Naoberschup en - voor het eerst
- Paaschvuren in het Zuidenveld.769 Bij het eerste artikel werd vermeld dat het een schets was
uit een boek dat in het voorjaar van 1938 zou verschijnen. Maar pas twee jaar later zou een
boekwerk van de hand van Buiskool uitkomen, namelijk Op naobervesiet; een bundel
schetsen en vertellingen over gebruiken en gewoonten in Het Oude Drenthe (1940). Het werd
door Van Gorcum & Comp. als nr. 12 in de serie 'Nieuw Drentsch Mozaïk' uitgegeven.
Johannes Mulders leverde de illustraties. Ds. A. de Kat Angelino schreef - weer - het
voorwoord en merkte daarin op:

"Wij zijn den heer Buiskool dankbaar voor het feit, dat hij een stuk Drentsch verleden in dit boekje
heeft vastgelegd, dat hij ons in dit geschriftje een voorraadschuur gegeven heeft, waarin het Koren en
het Kaf van vroeger bewaard blijven voor het nageslacht."770

Buiskool noemde zijn vertellingen regionale schetsen zonder enige pretentie. Sommige ervan
zijn geschreven in het dialect van Weerdinge. Zijn belangrijkste doel was, de lezer te
ontroeren door het oproepen van herinneringen aan de 'Oude Landschap'.771

De schetsen gaan over tal van volkskundige zaken, zoals de scheper, de steenbakker, trouwen
en begraven, het lijstervangen, de vlascultuur, de tiende garve, het paasvuur etc. Deze
onderwerpen behandelt Buiskool op (semi-)literaire wijze, waarbij genres als het essay, de
vertelling, poëzie en liedtekst en de parafrase van historische documenten elkaar afwisselen.
Enkele schetsen waren al eerder gepubliceerd.
J. Moormann recenseerde het werk in Museum Maandblad voor Philologie en Geschiedenis
en was van mening:

"Het werk is aardig; maar het bevredigt me niet. (...) De lezer, die zo'n beetje in het Oosten van ons
land bekend is, zal zich niet bevredigd gevoelen, als hij dit boekje gelezen heeft: 't is te fragmentarisch.

766. Kleine 1994, 39-43.
767. Zie AN 4.1938, 26.5.1939, 21.7.1939 en 4.1940.
768. De volgende artikelen werden gevonden: Paasvuren in het Zuidenveld (7.4.1939); Oud-Drenthe

(4.11.1939); IJzeren koeien (1.6.1940); Het Drentsch Californië (20.9.1940); Hannekemaaiers heschen
den rugzak op de schouder. Hollandgängerei (20.11.1940); Zuid-Oost Drenthe in 't najaar van 1903
(5.12.1940)en Het vroegere postwezen in Zuid-Oost Drenthe (22.1.1941). In het archief van L en M
(RAD, inv.nr. 33) bevindt zich ook nog een handgeschreven artikel, getiteld Langs de Hondsrug.

769. Saksenland (1937), nr. 1, 25-27; (1938), nr. 2, 27-28 en (1938), nr. 7, 28-30.
770. Voorwoord, 6-7.
771. Inleiding, 9.
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Dit hele gebied vraagt naar degelijker onderzoek. Bij dit onderzoek zal het boekje van meester Buis-
kool als schema, aardig dienst kunnen doen."772

Ook P.J. Meertens had kritiek op de bundel. In zijn bespreking in Volkskunde schreef hij:

"Als materiaalverzameling heeft dit boekje stellig waarde, maar te betreuren is dat er zoowel in de
rangschikking van de afzonderlijke schetsen als in de behandeling van de verschillende onderwerpen
niet het minste systeem valt te onderscheiden."773

Jan Naarding was een geheel andere mening toegedaan. Ondanks lichte kritiek op de titel, op
de "ordeloze" samenvatting en op het ontbreken van een inhoudsopgave, ontving hij in
Drente het boek heel welwillend:

"Daar hebben we nu eens een boekje, waarop reeds lang is gewacht. Onze bekende Weerdinger auteur
geeft ons hier in beknopt bestek een beschrijving van allerlei oud-Drentse gewoonten en gebruiken. En
dat die beschrijving betrouwbaar is, daarvoor staat borg het feit, dat de schrijver een geboren en geto-
gen Drent geworden is [cursivering HN]. Een boekje als dit is voor de Drentse scholen onmisbaar, mits
de onderwijzer alles weet te zien in groter verband van volkskultuur en volkshistorie. Het kan oneindig
meer nut stichten dan de talloze jaartallenboekjes met alle namen van de Hollandse en Henegouwse
graven, enz. wier bestaan en leven en streven voor Drente nimmer van enige betekenis is geweest. (...)
Niemand kan den Drent waarderen, niemand zal Drente ooit begrijpen, als hij het gewest en zijn bewo-
ners niet kan zien in hun eigen oude kultuur, in hun eigen oude gewoonten en gebruiken, op hun dagen
van vreugde en hun dagen van rouw. (...) Een prachtig boekje, ook qua uitvoering: schrijver en uitgever
beide verdienen een compliment."774

Van Lunzen recenseerde het in zijn kerkkrantje. De uitgave was tot stand gekomen op
voorwaarde dat Buiskool 250 exemplaren zou afnemen; daarvan hadden De Kat Angelino en
Van Lunzen weer (onbekende) aantallen gekocht. Inwoners van Odoorn konden het boekje
voor f 1.25 bij de pastorie verkrijgen. "Koop en leest dit historisch juweeltje!" schreef Van
Lunzen dan ook.775 De bundel werd ook in het tijdschrift Volksche Wacht besproken, maar
een duidelijk oordeel werd er niet over gegeven: de recensent beperkte zich tot een bespre-
king van de inhoud.776

Zelfs in Duitsland kreeg de bundel aandacht. B. Martin besprak in 1942 de schetsen en
vertellingen in het Zeitschrift für Mundartforschung. Hij was van mening dat de inhoud voor
taalkundigen, volkskundigen en woordenboeksamenstellers interessant was. Wat Buiskool
betreurde - het verdwijnen van vele volksgebruiken - had hij vaker gehoord: "Auch hier wird
übrigens geklagt, daß manches ausgestorben ist oder im Vergehen ist; man hofft daß die alte
Kraft der Landschaft Neues hervorbringt."777 
In 1944 en in 1949 verschenen de delen twee en drie van Op naobervesiet. In de hoofdstuk-
ken III en IV zullen deze bundels, samen met het andere werk van Buiskool, besproken
worden.

J.L. THALEN (1909-1960)

772. Museum 48 (1941) juni 250.
773. Volkskunde 43 (1942), 16-17.
774. Drente 12 (1941) februari 59-60.
775. ' "Op naobervesiet" - Een boekje van meester Buiskool' in: Kerkkrantje (1940) herfstmaand 5.
776. Volksche Wacht 5 (1940) zaaimaand 11.
777. Zeitschrift für Mundartforschung (1942), 206.
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Jan Lourens Thalen werd op 25 februari 1909 in Beilen geboren. Hij bezocht de RHBS in Assen en behaalde in
1926 zijn einddiploma. In februari 1927 werd hij volontair op de secretarie van de gemeente Beilen. Zijn vader,
Hilbert Thalen, was daar werkzaam als gemeentesecretaris. Daarna werkte hij als ambtenaar in Dwingeloo
(1928-1929), Zeist (1929-1931) en Beilen (1931-1946).778 Zijn benoeming in Beilen verliep niet geruisloos,
want in de raadsvergadering van mei 1932 stelde een raadslid hierover vragen. Men had Thalen - niet in het bezit
van een diploma - verkozen boven een sollicitant met papieren. Ook werd gevraagd of het wenselijk werd geacht
dat de gemeentesecretarie voortaan in handen kwam van vader en zoon. Hoe dan ook: Thalens benoeming werd
gehandhaafd.779 Hij klom op tot chef van de afdeling financiën. Uiteindelijk zou hij - op 27 februari 1946 - zijn
vader opvolgen als gemeentesecretaris van Beilen.780

In de oorlog sloot hij zich aan bij de verzetsbeweging in Drenthe. Wellicht nam hij een
voorbeeld aan zijn burgemeester, mr. dr. H.J. Wytema, die geweigerd had mee te werken aan
het deporteren van joden en daarna ontslagen was.781 In september 1944 besloot hij - samen
met zijn vader - onder te duiken, nadat de NSB-burgemeester Hendrik Cool hem had
opgedragen personen aan te wijzen die voor de Duitsers verdedigingswerken moesten helpen
aanleggen.782 Maar de SD wist hem te vinden en arresteerde hem, waarbij hij zware verwon-
dingen opliep. De rest van de bezettingstijd bracht hij door in verscheidene Duitse kampen.
Tijdens de oorlog publiceerde Thalen geen nieuw werk; hij gaf alleen in 1943 aan P.J.
Meertens toestemming een fragment uit zijn dialectverhaal 'n Strik stund in 'n wag'nspeur in
een bloemlezing op te nemen. En dit na lang aarzelen:

"Meer nog verbaasde het mij echter, dat er menschen zijn, die in dezen tijd een onderneming
aandurven, die riekt naar 'heemkunde', waar juist nu zeker 9/10 deel van ons volk afkeerig van is, zelfs
zij, die er vroeger wel voor hebben gevoeld. Mijn eerste impuls was: Naast je neerleggen, wachten tot
andere tijden komen. Pas nadat ik dezer dagen Anne de Vries heb gesproken, ben ik ingelicht en
schoorvoetend besloten niet afzijdig te blijven. Zoo spoedig mogelijk zal ik u een fragment zenden
(...).",

schreef hij aan Meertens.783 Deze antwoordde:

"Het heeft me verheugd dat U Uw aanvankelijke bezwaren tegen mijn plannen heeft opgegeven. Mijn
standpunt is dat wetenschappelijke arbeid ook in dezen tijd zooveel mogelijk moet doorgaan, en daarop
is mijn streven gericht."784

Na de bevrijding keerde hij, hoewel nog niet geheel hersteld van de opgelopen verwondingen
en doorstane ontberingen, op de secretarie in Beilen terug. In juli 1946 werd Thalen burge-
meester van de Friese gemeente Utingeradeel, waar hij tien jaar lang actief was.785 Op 16 juli

778. MI, Correspondentie met P.J. Meertens omstreeks 1942/43. Vgl. ook GA Smallingerland, Persoons-
dossier J.L. Thalen.
Aan Meertens schreef Thalen overigens, dat hij in september 1926 als volontair in Beilen begonnen
was, zijn staat van dienst vermeldt als begindatum hiervoor 25 februari 1927, zijn achttiende verjaar-
dag.

779. Dijkstra 1997c, 171.
780. Ibidem, 257.
781. RAD, Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 31, rapport van chef-veldwachter N. Viëtor (Beilen)

aan de Commissaris der Provincie van 3 oktober 1942. Vgl. ook Braker 1995, 41.
782. PDAC 21.3.1947. Vgl. ook Braker 1995, 136 (noot 128) en Dijkstra 1999, 54-55.
783. MI, brief Thalen aan Meertens van 5 november 1943.
784. MI, brief Meertens aan Thalen van 17 november 1943.
785. GA Smallingerland, Persoonsdossier J.L. Thalen, Staat van dienst.
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1956 werd hij - als lid van de PvdA - eerste burger van Smallingerland. Daar overleed hij ten
gevolge van een hartaanval op 24 december 1960.786

Thalen werkte voor de oorlog als correspondent voor diverse dag- en weekbladen, zoals de
NRC, het Nv/hN, de PDAC, de HC en de Beiler Courant.
Hij was een veelbelovend auteur, die inzendingen voor de literatuurprijsvragen van 1939 en
1940 schreef: Wat Aoldert underweg ve'telde en 'n Strik stund in 'n wag'nspeur. Het eerste
verhaal speelt zich af tijdens de crisisjaren dertig, in het tweede is de verstandhouding tussen
een jachtopziener en zijn aanstaande schoonzoon het thema.
Thalen schreef, zoals hij in een brief aan P.J. Meertens vermeldde, ook onder het pseudoniem
Urse. Voor de prijsvraag van 1940 werd inderdaad een korte schets Met hen boet'n onder die
naam ingezonden.787 Dit is een verhaal over een vechtpartij waarbij een jongen zijn boezem-
vriend, die tussenbeide wil komen, per ongeluk een dodelijke messteek toebrengt.
Naar de mening van Jan Kuik, schreef Thalen zijn literaire werk in het Drents van de Beiler
gehuchten en niet in dat van het dorp Beilen.788

Na de oorlog is er - voorzover bekend - geen literair werk van hem meer uitgegeven. Dat is
buitengewoon jammer, want zijn pennenvruchten geven blijk van veel talent. Zoals we zagen
had hij tijdens de oorlog weinig animo voor het schrijven; daarna werd hij te veel in beslag
genomen door zijn werk als burgemeester.

8. ALMANAKKEN

Nieuwe Drent(h)sche Volksalmanak (1891-1940)

Na het overlijden van Hartogh Heijs van Zouteveen in 1891 nam mr. W.L. van den Biesheu-
vel Schiffer (1821-1901)789 tot 1896 de redactie van de almanak op zich.790 De redacteur
werd vanaf dat moment niet meer met naam genoemd; onder de titel van de almanak stond
alleen: "Orgaan der Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in
Drenthe." De Commissie van Bestuur was de jure de redactie. De facto was er slechts één
redacteur: het commissielid Van den Biesheuvel Schiffer. Dit valt ook op te maken uit het
archief van de NDVA, waarin zich een overzicht bevindt van de verschillende redacteuren die
de almanak heeft gehad.791

Wat opvalt is, dat tijdens het redacteurschap van Van den Biesheuvel Schiffer de poëzie -
vooral de Nederlandstalige - nagenoeg uit de almanak verdween. Van den Biesheuvel
Schiffer, die in Assen bij de rechterlijke macht werkte, had veel belangstelling voor geschie-
denis en nog meer voor archeologie. Op deze gebieden lagen dan ook zijn bijdragen aan de
NDVA.792 Tot aan de Tweede Wereldoorlog stonden er in de almanak vooral historische
bijdragen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben: omzien in nostalgie.793

786. Zie voor herdenkingsartikelen: 'Burgemeester Thalen van Smallingerland overleden' in: PDAC
27.12.1960; 'Aan de vooravond van Eerste Kerstdag Burgemeester J.L. Thalen plotseling overleden' in:
Drachtster Courant 27.12.1960 en 'Wijlen burgemeester Thalen in de gemeenteraad herdacht' in:
Drachtster Courant 30.12.1960.

787. Gepubliceerd in: PDAC 30.1.1941. Of de schets inderdaad door Thalen geschreven is, is niet met
zekerheid te zeggen.

788. Vriendelijke mededeling van Jan Kuik te Leeuwarden op 14 april 1996.
789. Voor een in memoriam zie Kymmell 1902, 19-22.
790. Ibidem. Vgl. ook RAD, APM, inv.nr. 157, lijst van redacteuren van de NDVA.
791. RAD, APM, inv.nr. 157.
792. Zie hiervoor Brood 1984, 10, 29, 35, 46, 50, 52, 60, 63, 65, 87, 89, 92, 95, 102, 109, 186, 255, 257,
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Geert Broekhuizen en J.E. Bloemen leverden in de jaren negentig hun eerste literaire
almanakbijdragen. E. van Veen uit Nieuw-Amsterdam voegde zich in de rij van dialectschrij-
vers met 'En week oet spinnen. Drentsche novelle. P.A. Derks schreef vooral historische
artikelen, maar aan de almanakken voor 1893 en 1894 leverde hij een literaire bijdrage,
getiteld Botterfabriek en de botterwieven. (Samenspraok Tusschen Harm en Klaos.).794

Medewerkers van voor 1891, zoals Harm Tiesing, G.F Crone en A. Steenbergen, leverden
bijdragen die moeilijk zuiver literair te noemen zijn: ze bestaan uit een mengeling van
volkskundig opstel, historische schets en literaire vertelling. In zijn historische bijdragen aan
de almanak bevestigde Tiesing de algemeen gangbare opvattingen over Drenthe.
Toch bleef de behoefte aan literaire werken in de almanak bestaan. Zo schreef de recensent
van de NPDAC in een bespreking van de NDVA voor 1893, waarin literaire bijdragen van
Broekhuizen en C.L. Kniphorst waren opgenomen:

"Als aan bijdragen van deze soort een grootere plaats in het jaarboekje werd ingeruimd, zou het zeer
zeker meer dan thans den naam volksalmanak verdienen. Wanneer het waar is (...) dat Drenthe zooveel
stof aanbiedt voor alle genres van dichtkunst, dan zou het wenschelijk zijn, dat de almanak, meer dan
thans, daarvan getuigenis gaf."795

Van 1896 tot 1920 nam J.A.R. Kymmell (1851-1922) het redactiewerk voor zijn rekening.796

Ook hij werd in de almanak niet als redacteur aangeduid. Wel werd hij genoemd als lid van
de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe, evenals
de overige leden. Hij was tweede secretaris en vanaf 1897 waarnemend secretaris-
penningmeester. Maar ook de lijst met het overzicht van de opeenvolgende redacteuren
vermeldt zijn naam, zodat we weten wie feitelijk de hoofdredacteur was in deze periode.
Bovendien werd meegedeeld, dat bijdragen voor de NDVA naar Kymmell gestuurd moesten
worden.
Jan Abraham Rudolph Kymmell was een kleurrijke figuur. Hij werkte aanvankelijk bij het
Provinciaal Archief (later het Rijksarchief) in Assen, waar zijn vader archivaris was.
Vervolgens werd hij burgemeester van Havelte (1877-1883), maar als zodanig heeft hij - door
overmatig drankgebruik - weinig gepresteerd. Wegens het verkopen van archiefstukken als
oud papier belandde hij zelfs in de gevangenis. Daarna werkte hij opnieuw bij het archief in
Assen, maar hij moest - doordat Koning Alcohol hem wederom in zijn greep had - in 1902
ontslag nemen.797 
Rond de eeuwwisseling maakte de almanak een crisis door, die het gevolg was van de lage
verkoopcijfers. De Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum gaf haar medelid E.
Pelinck opdracht te onderzoeken wat er met de NDVA zou moeten gebeuren. Op zijn advies
werd vanaf 1902 de almanak uitgegeven voor rekening van het Provinciaal Museum.798 Ook
besloot men, voortaan het verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal
Museum in de almanak op te nemen.799 Over de oorzaak van de tegenvallende verkoop gaf de

261 en 278.
793. Vgl. ook Groenhuis 1983, 5-21.
794. NDVA (1893), 219-234 en NDVA (1894), 73-81. Naar de mening van de dialectoloog H. Scholtmeijer

is deze samenspraak "een mooi voorbeeld van hoe de opkomst van het Nederlands als gesproken taal
samenhangt met de industrialisatie (...)". Zie: Scholtmeijer 1999, 69.

795. NPDAC, 30 december 1892.
796. Vgl. RAD, APM, inv.nr. 157.
797. Vgl. ook Den Teuling in: Bos/Foorthuis 1990, 83-85.
798. RAD, APM, inv.nr. 157, rapport Pelinck van oktober 1901.
799. Ibidem.
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auteur J.M. Schiphorst in een brief aan Kymmell zijn mening. Schiphorst, die als landbouwer
de gevoelens van de mensen op het platteland goed kende, raakte hier waarschijnlijk de kern
van de zaak. Hij merkte op:

"Wat betreft het bezorgen van abones [sic], daartoe is hier niet veel kans om reden dat het te duur is, en
maar een enkele houdt van van [sic] geschiedkundige oudheden te lezen. Als er niet meer van alles wat
in werd geschreven, en dan wat goedkooper, zou het veel beeter gaan."800

(Wat van Schiphorst zelf in de almanak verscheen, moet wel zwaar geredigeerd zijn.)
Kymmell had meer belangstelling voor literatuur dan zijn voorganger en hij deed zijn
voordeel met de suggesties van Schiphorst. Reeds voor zijn aantreden als redacteur hadden er
in de NDVA van 1889 en 1890 gedichten van hem gestaan (hoofdzakelijk sonnetten). Erg
origineel waren ze niet; het waren voornamelijk parafrasen op gedichten van Herwegh,
Chamisso, Dahn, Schwab en Stelter.801 Ook had hij voor de almanak enige historisch getinte
artikelen geschreven.802 Een tiental jaren voor zijn aantreden als redacteur had hij zelfs de
filoloog J. te Winkel benaderd met het verzoek of deze gedichten aan de almanak wilde
bijdragen. Herhaalde verzoeken - smeekbeden bijna803 - waren nodig geweest voordat Te
Winkel eindelijk toegaf: in de almanak van 1888 had men diens gedichten De eerste
lichtstraal en Vrijheidslied kunnen opnemen.804

Als redacteur kreeg Kymmell bijdragen van enkele zondagsdichters, zoals S. Ebbinge
Wubben-van Nes uit Roden, die zowel natuurlyriek als epiek schreef. Literaire pretenties had
zij niet. Zo schreef zij Kymmell:

"(...) letterkundige talenten bezit ik hoegenaamd niet. Voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht
ontbreken mij ten eenemale en waar in de enkele schetsjes, die ik wel eens vervaardigd heb, de be-
schrijving zich gemakkelijk lezen liet, ontbrak er toch een krachtig merg - een draad - waarom zich die
beschrijving moest wikkelen."805

Behalve bijdragen van de reeds besproken auteurs Geert Broekhuizen, J.M. Schiphorst, J.J.
Westenbrink en J. Bloemen, werden pennenvruchten - zowel in het Nederlands als in de
streektaal - opgenomen van romantici als A.C. Callenfels te Assen, A. Cool-Vos, H. van Dijk
te Alkmaar (niet te verwarren met de schrijver van Luuks Hilbers jonges; deze woonde vanaf
1912 in IJmuiden), J.C. Gaerthé te Zwolle, W. Heetjans te Epe, A. ten Heuvel, Hora Siccama,
H. Hoving te Assen, J.A.R. Kymmell, B. Lonsain, J.G.C. Vegter, J.G. van der Wal en
R.G.S.L. Westra van Holthe.
Op 4 oktober 1920 werd een 'Commissie van redactie voor de NDVA' gekozen. De commis-
sie bestond uit: B.M de Jonge van Ellemeet (voorzitter tot 1921), M.A. Schwartz (penning-
meester tot 1926) en W. van Gorcum (secretaris tot 1928). Na het vertrek van De Jonge van
Ellemeet in 1921 werd S.A. Waller Zeper tot voorzitter gekozen. Hij bleef dit tot het voorjaar
van 1924, toen hij rijksarchivaris in Friesland werd. De commissie werd in 1921 uitgebreid
met de leden P.W.J. van den Berg, G.F. Hummelen en J.H.C. Deelken.

800. RAD, APM, inv.nr. 158, brief J.M. Schiphorst aan J.A.R. Kymmell van 11 december 1904.
801. NDVA (1889), 174-175, 213-214, 237 en 255. NDVA (1890), 68-69, 125 en 238.
802. Zie hiervoor Brood 1984, passim.
803. KBi, Archief Te Winkel, 77 E31, brieven Kymmell aan Te Winkel van 29 augustus 1887, 8 november

1901 en 9 juli 1902.
804. NDVA (1888), 191-195 en 204-206.
805. RAD, APM, inv.nr. 158, brief S. Ebbinge Wubben-van Nes aan Kymmell van 26 september 1896.
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In 1922 creëerde men een nieuwe categorie lezers: de 'begunstigers'. Zij ontvingen gratis een
exemplaar van de almanak.

Er is een verzendlijst bewaard gebleven waarop boekhandelaren in het land vermeld staan
met de aantallen almanakken die zij in de periode 1917-1922 afnamen.806 De lijst geeft enig
inzicht in de verspreiding van, en de belangstelling voor, de NDVA in heel Nederland in die
tijd. De gegevens uit de lijst zijn in de onderstaande tabellen weergegeven, respectievelijk
voor Drenthe (Figuur I) en plaatsen daarbuiten (Figuur II).

Figuur I

NAAM 1917 1918 1919 1920 1921 1922

H. ten Brink Meppel 1

J. Fokke  Coevorden 1

Van Gorcum  Assen 7 7 8 4 9

L. Hansma  Assen 2

C. Pet  Hoogeveen 1 3 3 3 3

P. van Straaten 
Meppel

2 1 1

F. Born  Assen 1 2 1 1 1

Figuur II

NAAM 1917 1918 1919 1920 1921 1922

Adriani  Leiden 1 1 1 1 1 2

Ten Brink en De
Vries  Amsterdam

1 1 1 1 1 1

P.M Bazendijk
Rotterdam

1 1 1 1 1

W.J. Berends JJzn.
Zwolle

1 1 1 1 1 1

F. Bareman  Hengelo 1

S.C. van Doesburgh 
Leiden

1 1 1 1

W. Eekhoff en Zn. 1

806. RAD, APM, inv.nr. 167.
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Leeuwarden

T. van Kampen
Baflo

1 1

P.N van Kampen en
Zn. Amsterdam

1 1 1 1

H. Koster  Mussel-
kanaal

1 1 1

Kirberger & Kesper 
Musselkanaal

1 1

F.R. Lentz  
Groningen

1

Meijer en Schaafsma
 Leeuwarden

2 2 2

Mart. Nijhoff Den
Haag

3 3 3 3 3 3

P. Noordhoff
Groningen

1 1 1

W.P. van Stockum &
Zn. Den Haag

2 2 2 1

F.M. Smits Velp 1

Scholtens & Zn.
Groningen

1 1 1 1 1

J. Valkhoff
Amersfoort

1 1 1

J.M.W. Waanders
Zwolle

1 1 1

J. Bouma Groningen 1 1

Allert de Lange
Amsterdam

1 1

Noord Nederlandse
Boekhandel
Groningen

1

J. Cikot Den Haag 1

E. Broekhuis en Zn.
Hengelo

1

W.S. Terpstra 1



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940334

Steenwijk

Na 1920 kwam een nieuwe generatie schrijvers en dichters aan het woord. Kymmell werd
opgevolgd door H.A. Poelman, rijksarchivaris in Groningen en na 1924 ook in Drenthe. Pas
in de almanak van 1925 wordt zijn naam als voorzitter van de redactiecommissie vermeld.
Onder de literaire medewerkers werd schoon schip gemaakt. Vooral L.A. Roessingh en J.H.
Bergmans-Beins gingen in het vervolg literaire bijdragen leveren.807 Zoals we bij de
bespreking van Bergmans-Beins reeds opmerkten, waren haar bijdragen sterk volkskundig
gekleurd.

Poelman overleed in april 1933.808 J. Linthorst Homan werd daarna voorzitter van de
redactiecommissie, waarin ook P.W.J. van den Berg en A.E. van Giffen zitting hadden. In
1935 trok Van Giffen zich uit de redactie terug; Linthorst Homan beëindigde zijn redacteur-
schap in 1937, toen hij CdK in Groningen werd. J.A. Brouwer en Jan Poortman namen
vervolgens zitting in de redactie.
In deze jaren voegden L. Koops, Harm Drent en E. Karst zich in de rij van voornaamste
schrijvers voor de almanak.809  Harm Drent debuteerde in 1939 in de almanak met zijn
dialectverhaal Hoo Bettus op Vao paste.810 Vanaf 1932 publiceerde E. Karst te Schoonebeek
in de almanak. Zijn proza - dat erg ambtelijk aandoet - bestond voornamelijk uit jacht- en
natuurverhalen. Af en toe leverde hij ook artikelen over onderwerpen uit de omgeving van
Schoonebeek.811 In 1938 debuteerde J.M. Linthorst Homan-Staal (J.E. L.H.-S. [sic]) met twee
Nederlandstalige gedichten, getiteld De konijnen en Herfst buiten.812 Jan Poortman schreef,
nadat hij al eerder historische bijdragen had ingestuurd, in 1939 zijn eerste gedicht voor de
almanak: Now starreft de heide....813

Het oorlogsgeweld, dat als de aanrollende donder ons land naderde, had ook invloed op het
aantal inzendingen voor de NDVA. Slechts weinigen stuurden kopij in. De redactie deed in
het maandblad Drenthe van oktober 1939 dan ook een herhaald, dringend beroep op allen die
konden schrijven en gaf als haar mening:

"We moeten ons in dezen tijd toch niet geheel door de oorlogsgebeurtenissen en den neerdrukkenden
invloed daarvan laten overmeesteren, maar ook in geestelijken arbeid een tegenwicht zoeken."

Met deze houding ging de almanak het eerste oorlogsjaar in.  

9. TIJDSCHRIFTEN

MAANDBLAD DRENTE814 (1929 - JUNI 1940)

807. Zie Meertens/Wander 1958, 171-172 en 168. Vgl. ook Poortman 1943b, 150 en 147.
808. Voor een herdenkingsartikel zie Linthorst Homan 1933, 3-4.
809. Zie ook Poortman 1943b, 141-151.
810. NDVA (1939), 87-105.
811. Zie ook Poortman 1943b, 148.
812. NDVA (1938), 76-77. De gedichten zijn ook opgenomen in haar bundel Het bezige hart. Assen 1946,

21-22 en 18.
813. NDVA (1939), 111-112.
814. Tenzij anders vermeld, is deze paragraaf gebaseerd op de volgende artikelen: 'Nummer 200' in: Drente

13 (1941) juli 1; R.D.M[ulder]. 1949a, 1-3; Prakke 1954b, 3-6; Kocks 1979, 12 en 'Terugblik; van 't
olde greuntien naar Drenthe Totaal' in: Drenthe Totaal 1 (1996), nr. 1/2, 8-10.



HOOFDSTUK II: DE PERIODE 1900-1940 335

Een ontmoeting op de Brink in Assen leidde in 1929 tot de oprichting van het maandblad
Drente. H.J. Prakke had aan de NDVA van 1928 een artikel bijgedragen over het Nieuws- en
Advertentieblad voor de provincie Drenthe van 1823. Op de Brink trof hij Albert Egges van
Giffen, de conservator van het Provinciaal Museum. Deze maakte Prakke deelgenoot van zijn
zorgen over het voortbestaan van de NDVA. Het aantal intekenaren liep bedenkelijk terug.
Prakke kwam daarop met het idee, de almanak in groter formaat uit te brengen. Tevens ging
men een intensieve wervingscampagne onder Drenten buiten de provincie voeren. Al doende
kreeg Prakke de ingeving, naast het 'jaarboekje' een maandblad te laten verschijnen voor
kleinere bijdragen en mededelingen van actuele aard.
De in 1928 opgerichte Drentsche Vereeniging te Amsterdam (onder beschermheerschap van
Harm Smeenge) adopteerde het nieuwe blad als eigen orgaan en nam er een collectief
abonnement op voor al haar leden. Vooral de vice-voorzitter J.A. Lotgering heeft ertoe
bijgedragen dat dit besluit genomen werd. Hoofdredacteur van het nieuwe blad werd H.A.
Poelman. Door hem bestond er een personele unie met de redactie van de almanak. Poelman
stelde één voorwaarde: hij wilde alleen hoofdredacteur zijn als de provincienaam waarmee
het blad zich zou tooien zonder h gespeld werd. Zijn verzoek werd ingewilligd en pas in 1948
is die zwierige, ietwat archaïserende letter aan Drente toegevoegd. Poelman kreeg na een jaar
assistentie van J. Linthorst Homan, de burgemeester van Vledder. Uitgever was uiteraard de
firma Van Gorcum, waarvan Prakke directeur was.
In het eerste nummer van juni 1929, beval de redactie het blad aan met de woorden:

"Bescheiden is de omvang, bescheiden de inhoud. Schuchter vraagt de jonggeborene een klein plaatsje
aan den huiselijken haard van alle Drenten en van hen, die Drente liefhebben. Of deze jonge Drent le-
venskrachtig zal zijn? Uitgevers en redactie meenen van wel (...)."815

Over de ontstaansgeschiedenis van het maandblad, de nood waaruit het geboren was, liet de
redactie zich niet uit. Pas in 1954, ter gelegenheid van het zilveren jubileum, heeft Prakke dit
uit de doeken gedaan.816

De ondertitel van het maandblad was: Gewestelijk Maand-Periodiekje voor Praehistorie -
Historie - Folklore - Heemschut - Opbouw - Toerisme. Het werd het officiële orgaan van de
Drentsche Praehistorische Vereeniging, van de Drentsche Vereeniging te Amsterdam, van het
Provinciaal Museum van Oudheden en Geschiedkundige Voorwerpen in Drenthe en van de
Provinciale Vereeniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Drenthe. Wegens
de groene kleur van het omslag kreeg het blad de bijnaam ' 't Greuntien', die na enige tijd
zowaar in de ondertitel vermeld werd.817 Redacteuren die tot 1940 hun stempel op het blad
hebben gedrukt waren H.A. Poelman (1929-1933)818, J. Linthorst Homan (1930-1934) en J.A.
Brouwer (1934-1940). In zijn eerste jaargangen was het blad een spiegel van het opbloeiende
verenigingsleven. Na de Eerste Wereldoorlog werden er in Drenthe - net als in heel Neder-
land - tal van verenigingen opgericht.
Alhoewel niet in de ondertitel van het maandblad vermeld, wilde het ook literaire bijdragen
opnemen. Prakke zelf had hiertoe contact gelegd met schrijvers als H. Tiesing en J.H.

815. Prakke bracht het maandblad ook onder de aandacht van de lezers van de NDVA door hierin in 1929 het
bericht ' "Drente". Een Gewestelijk Maand-Periodiekje' te plaatsen. Zie NDVA (1929), 51.

816. Zie Prakke 1954b, 3-6.
817. In de jaren vijftig werd als ondertitel ook enige tijd ' 't olde greuntien' gebruikt.
818. Voor een herdenkingsartikel zie 'In memoriam Dr. H.A. Poelman' in: Drente 4 (1933) april 2.
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Bergmans-Beins, wier namen vanaf het prille begin in de kolommen te vinden waren.819 Van
J.H. Bergmans-Beins werd in het eerste nummer het gedicht Wilde jacht opgenomen en
Tiesing droeg in het juli-nummer bij met het essay Aol Plechten. Andere literatoren, zoals J.J.
Westenbrink, L. Koops, R. Houwink Hzn, J.J. Uilenberg, H. Bos, J. Naarding, J. Poortman,
L. Braaksma, A. de Vries, J. Fabricius820, H. van Dijk en Harm Drent verleenden ook al
spoedig hun medewerking aan het maandblad.
Behalve deze bekende schrijvers, leverden ook een aantal zondagsschrijvers incidenteel
bijdragen aan Drente. J. Bastiaans uit Bloemendaal publiceerde in december 1936 een verhaal
in Noordoost-Drents dialect, getiteld Van 'n groaverei en 'n votvoarende veldwachter821. In
1937 droegen S., Jaap Rovers, An Germa en J.B. bij aan de dialectpagina's: S. schreef 'n
Prootien over radio, Rovers creëerde een gedicht in het dialect van Hoogeveen, getiteld In
Drentelaand.822 De in Amsterdam wonende Germa schreef - eveneens in de Hoogeveense
streektaal - het gedicht 'Oe naar.823 J.B. leverde als kenner van Anloo en Zuidlaren het
gedicht In de hörn van d'heerd en het korte verhaal Snei.824 Van G. Bos te Dieren verscheen
in 1938 nog het dialectgedicht De laatste scheper.825

Van begin af aan was het maandblad dus een medium voor een heterogene groep schrijvers:
ervaren en onervaren, Nederlands- en vooral Drentstalig. Naast de kranten en de NDVA,
ontwikkelde het maandblad zich als het orgaan waarin literaire producten een onderdak
kregen. Bovendien maakte men een begin met literaire beschouwingen, boekaankondigingen
en boekbesprekingen. Dit gebeurde vooral na oktober 1933, toen de redactie in een artikel,
getiteld 'Drentsche litteratuur', had meegedeeld aandacht aan dit onderwerp te willen
besteden. 
Vanaf juni 1932 (tot en met juni 1940) maakte ook het mededelingenblad van de Openbare
Leeszaal in Assen, de Volksuniversiteit Assen en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
getiteld De Vuurtoren, deel uit van het maandblad. Vanaf oktober 1930 was het al als bijblad
tegelijk met Drente verzonden.

Met ingang van de tweede jaargang verscheen het blad in een groter formaat (23 x 15); opdat
er ook illustraties in opgenomen zouden kunnen worden.826 Zoals gezegd trad mr. J. Linthorst
Homan tot de redactie toe, waardoor de band met tal van Drentse verenigingen versterkt
werd. Ook het begin van de ondertitel werd veranderd in: Provinciaal Drentsch Periodiek.
In juni 1932 werd de redactie nogmaals uitgebreid, en wel met A.J. Scholte en dr. J. Postma,
secretaris van de Volksuniversiteit in Assen. In hetzelfde jaar veranderden het formaat en de
ondertitel opnieuw: vanaf september was het formaat 24 x 30 en in de ondertitel werd
Periodiek vervangen door Maandblad. Na het overlijden van Poelman trad H.T. Buiskool,
secretaris van de pas opgerichte Oudheidkamer 'De Hondsrug' in Emmen, met ingang van
november 1933 tot de redactie toe. 

819. Hadderingh 1984, 199.
820. De redactie van het maandblad vermeldde in het januari-nummer van 1940 (jrg. 11, p. 8), dat van

Fabricius' gedicht Warken 'n Old lietie van Xavier Privas. Maor dan  op zien Assersch door uitgeverij
Van Gorcum overdrukken op Oudhollands papier gemaakt waren. Daarvoor had het in Drente 10
(1939) mei 5-6 gestaan.

821. Drente 8 (1936) december 3-4.
822. Drente 8 (1937) januari 4.
823. Drente 8 (1937) maart 4.
824. Drente 8 (1937) januari 5 en 9 (1937) december 3.
825. Drente 9 (1938) maart 5.
826. Aldus de redactie in een 'Aan de lezers' in: Drente 2 (1930) juni 1.
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In augustus 1934 werd de redactie ingrijpend gereorganiseerd. Men was van mening dat er
vaste medewerkers aangetrokken moesten worden om de inhoud van het maandblad te
verbeteren.827 J. Linthorst Homan trad uit de redactie, die daarna ging bestaan uit: P.W.J. van
den Berg, predikant te Nijeveen; J.A. Brouwer, waarnemend rijksarchivaris in Drenthe; H.T.
Buiskool; A.E. van Giffen; A.F.W. Lunsingh Meijer; G.S. Overdiep en A.J. Scholte. Vaste
medewerkers waren: J.H. Bergmans-Beins, G.A. Brouwer, J.J.M. Jansen, J. Linthorst Homan,
B. Lonsain, J. Luchies, J. Poortman, J. Popping, G.A. de Ridder en J.J. Uilenberg.
Het toetreden van Buiskool, Bergmans-Beins en Poortman - om de bekendste namen maar te
noemen - moet wel invloed gehad hebben op de aandacht die de volkskunde van het
maandblad kreeg. In augustus 1934 veranderde de ondertitel dan ook weer eens. Voortaan
werd Drente omschreven als: Provinciaal Drentsch Maandblad, gewijd aan Praehistorie,
Historie, Volkskunde, Dialectonderzoek, Heemschut, Opbouw en Toerisme. Het augustus-
nummer opende met een artikel van Overdiep, waarin hij pleitte voor een vaste en algemene
spelling van het Drents. In hetzelfde nummer stond een bijdrage van P.W.J. van den Berg
over Drentse volkskunde. Men ging door op de ingeslagen weg, zodat het aantal dialectbij-
dragen een stijgende lijn bleef vertonen dankzij de creativiteit van onder anderen H. Bos, J.
Poortman en J. Naarding. In juli 1935 werd J.J. Westenbrink, die al dikwijls dialectbijdragen
geleverd had, aan de groep vaste medewerkers toegevoegd. De belangstelling voor het dialect
in die jaren blijkt bijvoorbeeld ook uit het verschijnen van een woordenboekje, getiteld
Hoogeveensche woorden en uitdrukkingen (1935, R. Slingenberg te Hoogeveen). Het was
samengesteld door de onderwijzer en journalist Lambert Slingenberg (1879-1935), die
redacteur was geweest van de Nieuwe Hoogeveensche Courant. Het woordenboekje ver-
scheen postuum.828

Kort na het begin van de economische crisis van 1929, was het maandblad gevlucht in het
verleden. Het heimwee naar vroeger - toen alles beter geweest zou zijn - leidde tot de vele
artikelen over historie, volkstaal en volkskunde. Aan actuele ontwikkelingen besteedde men
nauwelijks aandacht.
Ook de redactie onderging weer enkele wijzingen. In het augustusnummer van 1936 werd
vermeld, dat mejuffrouw A.F.W. Lunsingh Meijer wegens haar vertrek naar Den Haag uit de
redactie was gestapt. De kersverse CdK in Groningen, J. Linthorst Homan, bedankte in 1937
als vast medewerker en werd vervolgens bedankt met het erelidmaatschap van de redactie.
Als vast medewerker werd hij opgevolgd door J. Westra van Holthe te Assen.
In oktober 1939 deelde de redactie mee, dat de reserve aan kopij tot een minimum was
geslonken en dat nieuwe bijdragen slechts sporadisch binnenkwamen. Dit was uiteraard het
gevolg van de dreigende internationale situatie. De redactie was echter van mening dat de
oorlog, die niet ver van onze landsgrenzen woedde, niet iedere literaire activiteit in Drenthe
mocht verstikken:

"Het is misschien wel begrijpelijk, dat men thans veelal de noodige rust en bezinning mist voor het
schrijven van een historisch of literair artikel, maar is het aan den anderen kant geen dringende eisch
des tijds, dat het nationale en gewestelijke kultuurleven ongerept blijft, ja zich versterkt en verdiept en
is het niet dringend noodig, dat ook 'Drente' zijn bescheiden taak in deze blijft vervullen? Laat U daar-

827. 'Geheel nieuwe opzet van dit maandblad' in: Drente 6 (1934) juli 2.
828. Een exemplaar wordt bewaard door H. Slot te Assen. Hij was zo vriendelijk het boek ter inzage te

geven. Vgl. ook Naarding 1948a, 180.
Lambert Slingenberg werd op 18 februari 1879 te Hoogeveen geboren (GA Hoogeveen, Geboorteakte
L. Slingenberg). Hij overleed op 2 oktober 1935 te Koog Zaandijk (GA Zaanstad, Overlijdensakte L.
Slingenberg.
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om niet te veel door het oorlogsgedruisch afleiden van Uw plicht als medewerker, vat de pen op en
zendt ons spoedig Uw gewaardeerde bijdragen."829

In maart 1940 onderging de redactie nog eenmaal een verandering toen Overdiep - na
onenigheid met recensent Jan Fabricius over Uilenbergs De olde jager - besloot uit de
redactie te stappen.
Bij het begin van jaargang 12 in juli 1940, nam J. Naarding het secretariaat en de eindredactie
van J.A. Brouwer over. Twee jaar lang - tot juli 1942 - zou hij het maandblad door de
bezettingperikelen loodsen. Gelet op de inhoud, kostte hem dat opvallend weinig moeite.

10. HET TONEEL TUSSEN 1900 EN 1940

10.1. INLEIDING

Reeds in de negentiende eeuw bleek er bij diverse rederijkerskamers behoefte aan samenwer-
king te ontstaan. Zo werd in 1870 het rederijkersverbond De Grenzen opgericht, dat kamers
in de zuidoosthoek van Friesland en de zuidwesthoek van Drenthe in zich verenigde.
Aangesloten waren Vollenhove te Vledder, Generaal Van den Bosch te Frederiksoord,
Mnemosynae te Noordwolde, Onno Zwier van Haren te Wolvega en De hoek van Zevenwou-
den te Oldeberkoop. Lang heeft dit verbond niet bestaan, mede doordat tijdens de landbouw-
crisis in de jaren tachtig veel rederijkerskamers ontbonden werden.830

Rond 1910 kwam er weer een opleving: opgericht werd toen het verbond De drie provinciën,
dat kamers in de reeds genoemde grensstreek met kamers in de kop van Overijssel verenigde.
Ook dit verbond was geen lang leven beschoren.831 In het oosten van Drenthe werd in 1911
op initiatief van de rederijkerskamer Borger het rederijkersverbond De Hondsrug opgericht.
Tot op dat moment hadden de bonden zich vrijwel uitsluitend bemoeid met het organiseren
van toneelwedstrijden. Maar men besefte tenslotte dat er veel meer gedaan kon worden; er
was dringend behoefte aan goede voorlichting, goede regie, goede toneelaccommodaties
etc.832 Dit leidde ertoe, dat een aantal kamers op voorstel van De Bloem te De Wijk op 5
maart 1938 besloot tot de oprichting van Het Provinciaal Drentsch Rederijkersverbond
(PDR).833 Hiermee wilde men het amateurtoneel in Drenthe op een hoger peil brengen.
Het repertoire van de Drentse toneelgezelschappen in die tijd bestond meestal uit kluchten en
blijspelen in de streektaal, die geschikt waren voor dilettanten. De publicatie ervan werd
mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Neerlandia in Meppel, wier eigenaar - W. Haverkamp
- een zogeheten Toneelfonds gesticht had. Tal van toneelstukken zijn - vooral na 1940 - in dit
fonds verschenen maar inmiddels verloren gegaan, evenals de rest van het archief. Veel
toneelteksten dragen geen jaartal, zodat bijna niet na te gaan is in welk jaar ze uitgegeven
werden.

829. 'Mededeeling aan alle medewerkers van het maandblad' in: Drente 11 (1939) oktober 4.
830. Van der Dam in: Poortman 1951, 304.
831. P.H. v.d. Dam vermeldt in Poortman 1951, 305, dat dit verbond in feite dezelfde organisatie is als De

Grenzen, maar dan onder een andere naam.
832. Vgl. Peter Haay, 'Het dilettanten-tooneel in Drenthe' in: Ons Tooneel (1937/1938), 335-336 en 'Het

Drenthsch dilettanten-tooneel II. "Nieuwe paden" ' in: Ons Tooneel (1938-1939), 16-17.
833. Voor een verslag van het verhandelde tijdens de oprichtingsvergadering zie RAD, Archief PDR, inv.nr.

1.
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De meeste auteurs en hun werken zijn overigens sinds lang in vergetelheid geraakt. Zo
schreef W. van Heerde: Teun Truffels avontuurlijke reis; de wonderbaarlijke avonturen van
een goedmoedige boer, die met een geleerde een reis naar de stratosfeer maakt; samenspraak
in vier bedrijven [1936]. In dit bijna geheel Drentstalige blijspel is Teun Truffels de domme
boer die rijk en beroemd wordt door een ballonvaart die hij met jonkheer Wind tot Waterhoos
gemaakt heeft. In het vervolg hierop - Diepzeegevaren, een klucht in vier bedrijven [1939] -
komen dezelfde personages voor. De beide hoofdfiguren dalen nu in een stalen kogel af naar
de diepten van de zee. Annigje, de vrouw van Teun Truffels, is als verstekeling meegegaan,
wat uiteraard tot enige komische scènes leidt. Na de oorlog verschenen van Van Heerde nog
het spel Gangsters in Kathoek [1959] en Dorus Druppel als beklaagde. Komische scène
(z.j.).834

Ook werd in het fonds werk van F. Koekoek, Garriet; boerenspel in drie bedrijven [1937],
opgenomen. Het aloude thema van de wegens standsverschil bijna onmogelijke liefde is
wederom van stal gehaald voor dit Drentstalige stuk.

De boerenknecht Garriet is verliefd op Grietien, de dochter van zijn baas. Maar Jinne, haar moeder, vindt hem
geen goede partij; bovendien is de vader van Garriet vroeger veroordeeld wegens diefstal. Het spel krijgt een
gelukkige afloop: de onschuld van Garriets vader wordt bewezen, Garriet krijgt Grietien en een aanzienlijk
vermogen op de koop toe, doordat hij een erfenis krijgt van de man die zijn vader valselijk beschuldigd heeft.
De schrijver heeft duidelijk een volkskundige invalshoek gekozen: het tweede bedrijf is een uitbeelding van een
spinsteravond en na het derde bedrijf volgt een naspel in de vorm van een boerenbruiloft.

Van Koekoek verscheen voorts het spel Dr'j olde jongens (z.j.).835 Als derde wordt hier G.J.
van Veen genoemd, auteur van - onder meer - Raadsvergadering in Iksdorp; dolle klucht in
één bedrijf ([1938], Okken te Wildervank).836

In kwantitatief opzicht steken de Drentse toneelstukken in deze periode ongunstig af tegen de
voortbrengselen van de Groninger toneelliteratuur. Steenhuis vermeldt voor de jaren 1916 tot
en met 1939 in deze provincie maar liefst 284 grotere en kleine stukken, die veelal ook
uitgegeven werden.837 Na de oorlog nam in Drenthe de productie toe, maar ook toen - tot
1956 - bleef het bij enkele tientallen.

Veel Drentstalig toneelwerk werd geschreven en opgevoerd voor en door de Drentse
verenigingen in Amsterdam (opgericht 7 mei 1928)838, Den Haag (opgericht 11 februari
1930), Utrecht (opgericht 23 maart 1936) en Haarlem en omstreken (opgericht 20 mei 1938).
Behalve de reeds bestaande populaire stukken van G. Broekhuizen, stonden er nieuwe werken
op het repertoire.839 Zo schreef S.H. van Esso, die ook vele voordrachten hield, een toneelspel
met zang en dans in drie bedrijven, getiteld Jaantien van den streuper. Het spel werd voor het
eerst op 30 januari 1937 tijdens een bijeenkomst van de Drentse Vereniging in Amsterdam
opgevoerd;840 een bewerking ervan door J.G. Duiven (Neerlandia te Meppel) verscheen in
1951.

834. Een exemplaar van laatstgenoemd spel wordt bewaard in het persoonlijk archief van J.G. Duiven te
Holten.

835. Zie voor een exemplaar RAD, PDR, inv.nr. 12va.
836. Zie hiervoor ook Catalogus 1984, 49-55 en Lubberts 1976, passim.
837. Steenhuis 1960, 22.
838. Vgl. ook Louwes 1997, 1-31.
839. Sommige titels van toneelstukken worden genoemd in de verslagen van de verenigingen, afgedrukt in

Drente. De auteurs worden echter niet genoemd. Ook de inhoud van deze stukken valt niet te achter-
halen, zodat zij hier buiten beschouwing blijven. 

840. 'Uit de Drentse Vereniging te Amsterdam' in: Drente 8 (1937) januari 5. Vgl. voor meer opvoeringen
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Ook in dit stuk worden de toeschouwers onthaald op de perikelen van een liefdespaar dat zich niets aantrekt van
standsverschil. Jan van Diek, een boerenzoon is verliefd op Jaantien van de Streuper, een onecht kind. De vader
van Jan, Harm van Diek, heeft daarom een andere partij voor zijn zoon in gedachten: Albertien Saanting, de
dochter van een collega-landbouwer. Maar Jan is volhardend en aan het eind blijkt ook nog, dat de vader van
Albertien de echte vader van Jaantien is.

Een zekere Benting schreef het dialectstuk Een goeie raad, dat in Amsterdam op 6 mei 1936
werd opgevoerd.841

Het toneelwerk van L. Koops werd hiervoor reeds samen met zijn andere werk behandeld. A.
Grutterink, notaris in Borger, vertaalde een Platduits stuk in het Drents en betitelde dit
blijspel als Op ieder pottien past een deksel. Het werd op 4 december 1937 voor het eerst
gespeeld door de Vereniging 'Drenthe' in Utrecht.842

10.2. TWEE TONEELSCHRIJVERS

Voorts werden goed speelbare stukken geschreven door W. Eisen en H. Tuin. Aan hen
worden korte besprekingen gewijd.

W. EISEN (1899-1963)

Willem Eisen werd geboren op 22 februari 1899 in Ruinerwold als zoon van Albert Eisen en
Roelofje van Dijk, een zuster van Hendrik van Dijk.843 Hij werd landbouwer van beroep.
Eisen kreeg vooral bekendheid door het schrijven van toneelstukken en het samenstellen van
revues in Drents dialect. Zijn bekendste stukken waren Harm's poletiek. Klucht in één bedrijf
([1934], Neerlandia te Meppel) en Harm's rechtsproake. Tooneelspel in één bedrijf ([1934],
Neerlandia te Meppel).844 Beide stukken spelen zich af in een boerenmilieu.

In Harm's poletiek draait het om een voorgenomen huwelijk. De landbouwer Harm Wolters wordt door zijn
buurman Joapik om raad gevraagd. Joapik, inmiddels tegen de zestig, zoekt een vrouw. Harm gaat 'poletiek'
bedrijven en probeert hem te koppelen aan zijn dienstmeid Koba, maar dit wordt een jammerlijke mislukking:
Koba heeft al trouwplannen met Jan, de knecht van Harm. Uiteindelijk beveelt Harm meuj Geertien - ook op
leeftijd - aan als huwelijkskandidate voor Joapik. Harms 'poletiek' lijkt geslaagd: de aanstaande echtgenoten
hebben geen kinderen en zullen ook, gezien hun leeftijd, geen kinderen meer krijgen, dus de erfenis is veilig
gesteld. Het spel heeft een happy end: Joapik gaat rentenieren en Jan en Koba worden meiers op zijn boerderij.

In Harm's rechtsproake is het huwelijk geen doel, maar een middel om problemen op te lossen. Beertien Flink,
de huishoudster van Luuks Koopmans, wil haar werkgever verlaten. Naar haar mening betaalt hij haar te weinig.
Met tegenzin verlaat zij hem. Berend Willems, een buurman van Luuks, doet nog een bemiddelingspoging, maar
deze mislukt. Uiteindelijk verschijnt een andere buurman, Harm Wolters, ten tonele. Hij velt een Salomonsoor-

Drente 8 (1937) februari 5-6.
841. 'Uit de Drentse Vereniging te Amsterdam' in: Drente 8 (1936) juni 5-6.
842. Drente 9 (1937) oktober 7.
843. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens over W. Eisen ontleend aan zijn persoonlijk archief. Dit wordt

bewaard door de heer J. Eisen te Nijeveen en mevr. A. Maat-Slagter te Emmeloord.
844. De stukken zelf vermelden geen jaar van verschijning. Meertens/Wander 1958, 163 vermeldt 1934 als

zodanig. Volgens deze bron zou van Harm's poletiek een tweede druk in 1946 verschenen zijn. Een
derde druk (zonder vermelding van jaar) bevindt zich in het persoonlijk archief van Eisen. Vgl. ook
RAD, Archief PDR, inv.nr. 12o.
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deel, uitmondend in wederzijdse afhankelijkheid voor beide partijen, in casu een huwelijk tussen Beertien en
Luuks.

Over de opvoeringen van Eisens stukken zijn weinig gegevens bewaard gebleven. Wel is
bekend, dat Harm's rechtsproake in 1938 voor de vereniging 'Drenthe' in Utrecht met succes
is opgevoerd.845

Voorts schreef Eisen een aantal Nederlandstalige éénakters, zoals In dagen van strijd. Schets
uit het Boerenleven, De les en Het bezoek van zijn hooggeleerde.846

In deze stukken behandelt Eisen de problematiek van de crisisjaren dertig, speciaal wat betreft
de landbouw. De stukken zijn doordrenkt met propaganda voor de bond Landbouw en
Maatschappij. Zoals te verwachten valt, zijn deze toneelspelen belerend, moraliserend en
vooral tendentieus. Behalve zijn toneelwerk schreef hij onder het pseudoniem X ook
feuilletons voor de MC.847 Voor het koor Zanglust schreef hij een zangspel in drie bedrijven,
getiteld Katrijnke. Dit spel wordt, samen met een aantal niet-uitgegeven manuscripten van
liedteksten en toneelstukken, in zijn persoonlijk archief bewaard.848

In 1938 schreef hij ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de coöperatieve zuivelfa-
briek Rogat in De Wijk het dialectstuk Van jonk tot old. Het spel werd op 14 juni 1938 door
zoons en dochters van de leden opgevoerd. De levensgeschiedenis van de twee hoofdperso-
nen Harm en Geesien valt hierin samen met het wel en wee van de jubilerende fabriek. De
opvoering ging er bij het publiek goed in. De MC schreef tenminste: "(...) en toen de auteur na
afloop uit handen van den voorz. namens het bestuur, een schilderij ontving, had hij van het
publiek een welverdiende ovatie in ontvangst te nemen."849

Eisen was voorts erevoorzitter van de zangvereniging Zanglust in Ruinerwold. Ook in de
toneelvereniging TOP in Ruinerwold was hij actief. Hij was een verdienstelijk toneelspeler.
Zo wordt in een recensie in de MC van december 1957 over het stuk De Olmenhoeve, waarin
hij een rol speelde, opgemerkt dat Eisen tot de uitblinkers behoorde.850 Willem Eisens
gezondheid werd door een hartaanval ernstig aangetast. Hij overleed op 21 oktober 1963 te
Hamingen (z.w. van Meppel); hij werd in zijn geboortedorp Ruinerwold begraven.851

H. TUIN (1910-1996)

Van Hillie Tuin verscheen in 1937 het toneelstuk De ienege uutweg kemeliestukkien uut het
Dreinse boerenleêm ien drij bedrieven (Van Gorcum & Comp. te Assen). Hilligje Tuin werd
op 23 december 1910 in Havelte geboren als dochter van Jan Tuin en Jantje Lubberink.852 Zij

845. Drente 10 (1938) december 7.
846. De stukken verschenen zonder vermelding van plaats, jaar en uitgever. Ze bevinden zich in het

persoonlijk archief van Eisen.
847. Mededeling van mevrouw A. Maat-Slagter. Enkele feuilletons werden aanvankelijk door de familie

bewaard. Zij zijn in de loop der jaren helaas zoek geraakt.
848. In zijn archief bevinden zich de toneelmanuscripten De repetitie en De Samenzwering.
849. MC 17.6.1938.
850. 'Plattelandsvrouwen uit Meppel en omgeving bijeen' in: MC 23.12.1957.
851. 'De heer W. Eisen overleden' in: MC 23.10.1963.
852. GA Havelte, Bevolkingsregisters.
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werd verpleegster en vertrok na haar huwelijk (op 8 augustus 1947 met Wiechert Loggers)853

naar Bergen op Zoom.
Bovengenoemd toneelstuk bracht ze uit onder de auteursnaam H. Tuun. Ze droeg het op aan
de rederijkerskamer Ontwikkeling in haar geboortedorp en liet het voorwoord schrijven door
Jan Poortman, die van mening was dat er dringend behoefte was aan "een goed Drèèns
kemeliestok". Hij juichte het geesteskind van het jonge talent toe en merkte op:

"Hier hew dan een stok woar ak zeker van binne, dettet goed van taal is, en dettet zien stèè in 't "Drèèns
Mozaiek" eweerd is, juust umdetter mèènsen in veurkomt, die aw allemaole kent, en die heur eigen taal
proot en gien ien of aander uutfieneersel, det narrengs espreuken wördt."854

De ienege uutweg behandelt weer een liefde die op gespannen voet staat met de heersende huwelijksmoraal.
Plaats van handeling is uiteraard een boerendorp. Het eerste bedrijf speelt in 1904, het tweede in 1908 en het
derde in 1910. Landbouwer Durk Harmsen zit in geldnood en weet geen uitweg. Daardoor tekent zijn zoon
Jannus voor zes jaar dienst in de Oost. Diens vriendin Annechien belooft dat zij al die tijd op hem zal wachten.
Bij zijn terugkeer denkt Jannus dat Annechien met Jan Baander zal gaan trouwen; haar vader vindt dit in ieder
geval een betere partij. Annechien heeft dit haar vader wijsgemaakt om te voorkomen dat hij een andere
huwelijkskandidaat gaat zoeken. Jan Baander heeft verkering met Dina, de zuster van Jannus. Tenslotte geeft
vader Klaos dan toch zijn toestemming voor het huwelijk van Annechien en Jannus. 

Hillie Tuin moet meer toneelstukken geschreven hebben die ook het podium gehaald hebben,
maar deze verschenen niet in druk. Er bestaat een lijst van 'Toneelstukken in de Drentse
volkstaal', waarop van H. Tuun de niet-uitgegeven stukken Boerenmeid gevraagd en Het
diploma van Pietien vermeld worden.855 Ook typo- of manuscripten van haar stukken zijn niet
bewaard gebleven.856

Poortmans belangstelling voor het werk van Tuin komt ook tot uiting in de door hem
samengestelde bundel Uut en um oes olde laandschop, waarin hij haar dialectverhaal Het
Paosvuur opnam.857 In dit verhaal geeft zij haar literaire impressies weer rond de totstandko-
ming van een paasvuur. In 1942 deed ze onder het pseudoniem Sannigje Hof mee aan de
hoorspelprijsvraag van de gelijkgeschakelde Nederlandsche Omroep. Voor het spel Op de
hoeve van de Kloezes won ze een eerste prijs (zie III, 13).
Hillie Tuin overleed op 19 november 1996 te Oud-Beijerland; ze werd in Meppel gecre-
meerd.858

10.3. GELEGENHEIDSSPELEN

DE HEILIGE VAN WITTENHILLINGE (1907) IJ. Zijlstra en J. Fabricius

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van Assen (100 jaar zelfstandige gemeente), dat in 1907
gevierd werd, schreven IJ. Zijlstra en J. Fabricius het spel De heilige van Wittenhillinge.

853. GA Havelte, Trouwakte H. Tuin.
854. ' 'n Woord veur of' in: De ienege uutweg.
855. RAD, Archief PDR, inv.nr. 11.
856. Vriendelijke mededeling van haar zuster, mevrouw Lentink-Tuin in Deventer.
857. Poortman 1940, 98-102.
858. GA Oud-Beijerland, Overlijdensakte H. Tuin.
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Romantisch-Historische Legende.859 Richard Holtorf schreef de muziek voor twee zangnum-
mers - het Duet en het Feeënlied - die in het stuk voorkomen.
Zijlstra was hoofd van de openbare lagere school in de Gymnasiumstraat te Assen.860 Jan
Fabricius werkte op dat moment als hoofdredacteur bij De Spaarnebode in Haarlem en had
net gedebuteerd met zijn Indisch drama Met den handschoen getrouwd. Nog in hetzelfde jaar
zou van hem een tweede Indisch drama, genaamd Eenzaam, verschijnen.
De Heilige van Wittenhillinge heeft een merkwaardige wordingsgeschiedenis. Jan Fabricius
was uitgenodigd het stuk te schrijven. De gegevens kreeg hij grotendeels van Zijlstra, die ook
betrokken was bij de organisatie van de uitvoeringen. Zijlstra was in Assen geen onbekende;
behalve onderwijzer was hij ook schrijver. In 1905 had hij de Gids voor Assen en omstreken
(uitgeverij Hansma) geschreven.861 Voorts schreef hij samen met J.A.R. Kymmell in het
kader van het eeuwfeest van Assen het boek Na een eeuw. 1807-1907. Gedenkschrift ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Gemeente Assen (Van Gorcum & Comp. te
Assen). Zijlstra had een kleine vijfentwintig jaar daarvoor ook Jan Fabricius als leerling
gehad. Deze heeft geschreven dat hij aan het onderwijs van Zijlstra veel te danken heeft
gehad. Hij beschouwde zijn leermeester als "een dier onderwijzers, die het idealisme in de
kinderen levendig houden met hun eigen idealisme!"862

Na de opvoering in Assen van Fabricius' stuk Met den handschoen getrouwd door het
Rotterdamsch Tooneelgezelschap op 19 december 1906 werd de auteur gehuldigd. Overigens
moet deze voorstelling in het Concerthuis een soort try out geweest zijn, want algemeen
wordt aangenomen dat de officiële première plaatsvond in januari 1907 in de Rotterdamsche
Schouwburg.863 Tijdens zijn verblijf in Assen bezocht Fabricius ook zijn oude school,
waarvan Zijlstra nog steeds hoofd was. Met Zijlstra als gangmaker werd de oud-leerling toen
een feestelijk onthaal bereid.864

859. De tekst verscheen in 1907 in druk bij Van Gorcum & Comp. te Assen. In het tekstboekje staan ook het
Duet en het Feeënlied in notenschrift.

860. IJnse Zijlstra werd geboren op 12 maart 1860 in Doezum (gemeente Grootegast). Uit zijn geboorteakte
blijkt, dat zijn moeder, IJnskje Sijmens van der Wal, in het kraambed is overleden. Op 22 maart 1870
vertrok het gezin Zijlstra naar Achtkarspelen. Zijn vader, van beroep landbouwer, was inmiddels op-
nieuw getrouwd. Het echtpaar had in 1870 tien kinderen; negen kinderen waren geboren uit het tweede
huwelijk. (GA Grootegast, Bevolkingsregisters).
Op 8 mei 1879 behaalde hij zijn onderwijzersakte. Van 1 juni 1879 tot 15 augustus 1883 werkte Zijlstra
als onderwijzer in Groningen. Daarna werd hij in Assen benoemd tot hoofd van school 4 (GA Assen,
Naamlijsten van het onderwijzend personeel 1876-1911 van school 4). Op 24 april 1925 vertrok hij
naar Ermelo. Op 29 maart 1928 verhuisde hij met zijn vrouw naar Hamburg (GA Nunspeet). Vanaf dat
moment is zijn levensloop niet meer in kaart te brengen. Dit komt doordat in juli 1943 de bevolkingsre-
gisters van de stad Hamburg over de periode 1926-1943 door bombardementen verloren zijn gegaan
(Staatsarchiv Hamburg, brief van 13 december 1996 en Bezirksamt Hamburg-Harburg, Melderegister
en Mikrofilmarchiv, brief van 21 november 1996).

861. Als publicist besteedde Zijlstra ook aandacht aan een tweetal prominente Asser burgers. Zie hiervoor
zijn bijdragen: 'Warmold Albertinus baron van der Feltz' in: NDVA (1912), 100-105 en 'M.A.D. Jolles.
In memoriam' in: NDVA (1926), 9-12.   
Zie voor zijn overige bijdragen aan de NDVA ook: Brood 1984, 33, 63, en 171.

862. Geciteerd in: Loos 1923, 15. Niet duidelijk is hoe lang hij bij 'meester Zijlstra' in de klas gezeten heeft.
Kort na Zijlstra's komst werd Fabricius twaalf jaar. Of hij nog een zevende of achtste leerjaar gevolgd
heeft, is niet bekend. Wel had hij op zijn vijftiende - toen hij bij de PDAC ging werken - al twaalf am-
bachten en dertien ongelukken achter de rug (zie IV, 4).

863. Vgl. Spierdijk 1971, 42 en Loos 1923, 34.
Volgens de recensie van de opvoering in Assen van 19 december 1906, waren er dat jaar in den lande
nog meer geslaagde voorstellingen geweest. Zie PDAC 21.12.1906.

864. PDAC 25, 26 en 27.12.1906 (gecombineerd nummer).
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Toen Fabricius op een keer een repetitie bijwoonde, merkte hij tot zijn verbazing dat er ook
een verlengstuk werd ingestudeerd. Het ging om een soort apotheose waarin de leidster van
de Witwiven - gespeeld door mevrouw J.M. Linthorst Homan-Staal, schoondochter van de
CdK en echtgenote van diens opvolger - een voorspelling uitsprak. Deze hield in, dat Drenthe
300 jaar later zou worden geregeerd door een wijze vorstin. Zijlstra had deze toevoeging
geschreven; zij werd onder de titel De profetie der Witwiven zonder onderbreking na het
eigenlijke spel opgevoerd. Zo veroverde Zijlstra zich een plaatsje op de Drentse Parnassus.865

De Heilige van Wittenhillinge is een stuk in drie bedrijven en een voorspel, dat zich afspeelt omstreeks 1600.
Het voorspel is een dialoog tussen de twee geliefden Lutgarde van Ane en Warner van Welvelde. Het eerste
bedrijf speelt drie jaar later in de nabijheid van de heuvels van Wittenhillinge. Hier wonen de 'Witwiven', dat
zijn de wijze, wetende vrouwen. Warner van Welvelde heeft hier het commando over een troep soldaten die naar
Coevorden optrekt om de stad van de Spanjaarden te bevrijden. Warner vertelt zijn adjudant Gockinga dat zijn
geliefde Lutgarde, te gast in het klooster van Assen, hem een brief heeft geschreven die hem tot in het diepst van
zijn ziel getroffen heeft: zij bemint hem niet meer en zegt hem vaarwel.
Het tweede bedrijf speelt in de vergaderzaal van Drost en Gedeputeerden in het klooster van Assen, dat door de
protestanten onteigend is. Daarin zijn de voormalige abdis en een enkele kloosterzuster blijven wonen onder de
naam 'Vrouwe Margaretha en de Stiftsjuffers'. Zij wijden zich nu aan werken van barmhartigheid, zoals het
verplegen van zieken. Warner brengt - vermomd als scheper Wolter - een bezoek aan het klooster, want hij wil
Lutgarde nog een keer zien. Lutgarde ontmaskert hem echter. Ook zijn overige gedrag vindt ze merkwaardig,
vooral het definitieve afscheid dat hij klaarblijkelijk van haar neemt. Dan blijkt dat Lutgarde, die analfabeet is,
haar brieven aan Warner altijd door ene Herbrande heeft laten schrijven. Deze heeft ook, stiekem uiteraard, de
'afscheidsbrief' aan Warner geschreven om hem te straffen voor het feit dat hij haar ooit versmaad heeft. Met de
bekentenis van de daderes eindigt dit bedrijf.
In het derde bedrijf bevinden de scheper Lubbert en Lutgarde zich in de heuvels bij Wittenhillinge. De scheper,
de enige die Drents spreekt, heeft haar voorspeld dat in de twaalfde maand bij volle maan de zieneres Holda haar
zal helpen. Holda wordt ook wel de Heilige van Wittenhillinge genoemd. De zieneres verschijnt aan Lutgarde en
spreekt zachtjes de naam Warner uit. Tenslotte vinden de geliefden elkaar weer, letterlijk en figuurlijk.
In deze slotscène blikt Warner vooruit: "Wat je in de Asser en Witter Marke voor zieken en gewonden deed, het
zal gedijen. Wie weet, of de Overlevering niet eenmaal in vervulling gaat, dat 's Landschaps zonen en dochteren
in verre toekomst in deze Marke een Stichting zullen vesten, waarin de weldoende geest van Wittenhillige [sic]
blijft voortleven".866 Hiermee wordt gezinspeeld op de actualiteit. Tijdens het eeuwfeest namelijk zou de
koningin op 5 juli - 's morgens om 10.20 uur - de eerste steen leggen van het ziekenhuis dat naar haar genoemd
zou worden.867

Het spel werd op 5, 7 en 8 juli in het Concerthuis te Assen opgevoerd. Het was dus geen
openluchtspel, zoals wel eens beweerd wordt.868 De opbrengsten van de opvoeringen werden
bestemd voor het te bouwen ziekenhuis.869 De eerste opvoering van 5 juli was een galavoor-
stelling, die bijgewoond zou worden door koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Uiteinde-
lijk waren de hoge gasten alleen tijdens het laatste bedrijf aanwezig, doordat het voorafgaande
diner bij de CdK blijkbaar langer geduurd had dan de bedoeling was.
Veel Assenaren werkten aan het spel mee, maar de hoofdrol was voor een niet-Assenaar
weggelegd. De rol van ritmeester Warner van Welvelde werd namelijk gespeeld door de
bekende acteur Louis de Vries (1871-1940), die ook de regie in handen had (gehad).870 De

865. Zie 'Paard dat haver verdiende kreeg ze niet. Hoe ontstond "Heilige van Wittenhillinge"? ' in: PDAC
21.10.1961.

866. De Heilige van Wittenhillinge, 52.
867. Vgl. Kijmmell [sic]/Zijlstra 1907, 95. Vgl. ook Officieel Programma 4, 5 en 6 juli 1907.
868. Vgl. bijvoorbeeld 'Johan Fabricius over de mens Jan Fabricius' in: PDAC 30.9.1961; Spierdijk 1971, 45

en Moree in: Brood/Foorthuis 1989, 45.
869. Aldus Louis de Vries in een interview in: PDAC 21.11.1935.
870. Zie 'Korte interviews. In de Schminkkamer bij Louis de Vries' in: PDAC 21.11.1935.
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Vries was een karakterspeler uit de school van Louis Bouwmeester en zou in 1918 leider van
de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam worden. Zijn naam werd in het programma van
de galavoorstelling dan ook in kapitalen gedrukt. Het decor was ontworpen door F.H.E.
Bicknese, A.B.F. Feickens en L. Krans.

De voorstellingen werden positief ontvangen. De recensent van de PDAC merkte na de
première op dat alle spelers een woord van lof toekwam en stelde verder:

"Allereerst den heer Louis de Vries, die zeer bereidwillig de hoofdrol op zich heeft willen nemen; maar
dan vooral ook de dames en heeren dilettanten, waarvan de meesten en vooral, waar het de hoofdrollen
betrof, goed werk hebben geleverd. Ten bewijze hiervoor kan dienen, dat H.M., die zich bij het heen-
gaan geruimen tijd met de auteurs van het stuk onderhield hare hooge tevredenheid over de opvoering
te kennen gaf. Met veel belangstelling informeerde H.M. verder naar bijzonderheden omtrent stuk en
spelers, terwijl de schrijvers met hun moeilijk, doch goed geslaagd werk, gecomplimenteerd wer-
den."871

De tweede voorstelling werd beter gevonden dan de eerste, doordat de dialogen vlotter
werden uitgesproken.872

HET WASSCHUP

Behalve op het zojuist besproken toneelstuk werden de inwoners van het honderdjarige Assen
ook getrakteerd op een massale optocht. Daarin reed ook een Drentse wasschups- of
bruiloftswagen uit 1870 mee. Meester G.F. Crone te Oudemolen had hiervoor de gegevens en
het benodigde materiaal verzameld.873 Zoals reeds beschreven, groeide de Borgerder
schrijfster J.H. Bergmans-Beins uit tot de drijvende kracht achter de toneeluitvoeringen van
de Drentse boerenbruiloft; acht jaar na haar overlijden zou G.J. Bieze (1903-1985) het
wasschup weer nieuw leven inblazen.874 Het nieuwe gezelschap gaf zijn eerste opvoering op
2 augustus 1958 in het openluchttheater De Speulkoel in Borger.875 Daarmee begon een
traditie die tot op heden voortduurt.
In 1975 werden de bezittingen overgedragen aan een stichting, die met de bewaring belast
werd. Momenteel worden kleding en andere attributen bewaard door de leden, nadat de
stichting in 1980 bijna alles verloren had door een brand in de museumboerderij te Borger.

Aanvankelijk werd tijdens het spel nogal geïmproviseerd, hetgeen een vlotte opvoering vaak
niet ten goede kwam.
Daardoor vroeg men de auteur Gerrit Kuipers een vaste tekst voor het wasschup te schrij-
ven.876 Kuipers deed overigens zelf ook enige jaren aan het spel mee.

Aan de hand van deze tekst kan de inhoud van het spel als volgt samengevat worden: In het eerste tafereel komt
de wasschupsneuger bij familie van de bruid en nodigt hen in een 'anspraok' uit de bruiloft bij te komen wonen.
Volgens de PDAC zou de neuger in 1907877 - spontaan of na voorbereiding - gezegd hebben:

871. PDAC 5 en 6.7.1907.
872. PDAC 9.7.1907.
873. PDAC 8.7.1907. Vgl. Voor Crones belangstelling voor de folklore ook RAD, Collectie Crone, inv.nr.

20.
874. Zie Ootjers in: Bos/Foorthuis 1991, 19-21 en Ootjers 1991b, 3-8.
875. Vgl. Nv/hN 4.8.1958 en Drenthe 29 (1958) september 10.
876. Vgl. Kuipers 1969, 95-97.
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"Ik wensch U goeden dag
Mijn vrienden al te saom,
Zijt gij nog goed gezond?"
"Ja!!"
Dat is mij aangenaam;
Ik ben ook goed gezond
En wel op U tevreden,
Als Gij een oogenblik
Wilt luist'ren naar mijn reden,
Opdat Gij wel verstaat,
Wat mijne boodschap is:
- (Als ik mij nu maar
In 't spreken niet vergis)
De boodschap die ik heb,
Hebt Gij nog niet vernomen:
't Is om een builoftsfeest,
Dat ik hier ben gekomen."

Het tweede tafereel voert de familie van de bruidegom in linnenwagens naar het huis van de bruid, waar de
broedopeising (het opeisen van de bruid) plaatsvindt.
In het derde tafereel vertrekt de bruiloftsstoet naar het gemeentehuis voor de huwelijksvoltrekking.
Het vierde tafereel toont het eigenlijke bruiloftsfeest: de gasten zijn gezeten aan lange tafels; terwijl de zilveren
brandewijnkommen geregeld rondgaan, krijgen de bruidegom en de andere mannen hun lange Goudse pijpen
aangereikt.
Bij de harmonica zingt men oude liederen; ter afwisseling houden enkele gasten een voordracht. Tot slot worden
er een paar volksdansen uitgevoerd.878

MARIEKEN VAN ORVELTERVEEN (1930) H. Nijdam en J. Fabricius

In 1930 wilde het DLG een grote provinciale tentoonstelling, de 'Thrianta', houden in het pas
aangelegde Asser sportpark; en wel van 1 tot en met 4 september.879

Uit de burgerij werd voor de organisatie van deze tentoonstelling een commissie gevormd
onder voorzitterschap van de burgemeester van Assen, J. Bothenius Lohman. De burgemees-
ter van Vledder, J. Linthorst Homan, werd secretaris. Als extra attractie zou voor de bezoe-
kers van de Thrianta een openluchtspel, oftewel landsspel, opgevoerd worden. Men nam
hiertoe contact op met de Nationale Landsspelraad en vroeg om advies. Deze Landsspelraad
was opgericht om het openluchtspel in Nederland meer bekendheid te geven. Daarmee sloot
men aan bij de ontwikkelingen in Duitsland, waar de zogeheten Fest- of Heimatspiele
bijzonder populair waren. De Witt Huberts, voorzitter van de Nationale Landsspelraad, en Jan
Fabricius hadden hierop een gesprek, waarin zij concludeerden dat een tweetal Drentse sagen
geschikt waren om bewerkt te worden tot landsspel.880

Vervolgens werd de Asser onderwijzer H. Nijdam (1874-1966)881 benaderd met het verzoek
of hij het landsspel wilde schrijven. Nijdam herinnerde zich later:

877. PDAC 8.7.1907.
878. Vgl. voor de gang van zaken rond een wasschup ook H.T. Buiskool, 'Wasschup. Oud-Drentsche

Boerenbruiloft' en 'De wasschupsneuger' in: H.T. Buiskool 1940, 19-23 en 24-28.
879. Over meer achtergronden m.b.t. de tentoonstelling zie  Linthorst Homan 1930, 178-180.
880. De Witt Huberts 1931, 173-182.
881. Hendrik Nijdam werd op 4 mei 1874 in Dalen geboren als zoon van Berend Nijdam en Robberdina de
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"Ik stond voor een geweldige opgave (...). Nu had ik al verschillende malen operettes geschreven die ter
gelegenheid van Sinterklaas voor de schooljeugd werden opgevoerd en men meende dat ik de aange-
wezen man was om een openluchtspel te maken, dat de mensen naar Assen zou kunnen trekken. Ik
maakte heel wat bezwaren, maar men bleef erbij en toen kwam ik op het idee een landsspel te schrijven
naar aanleiding van de sage van Ellert en Brammert."882

Nijdam had echter geen ervaring op dit gebied en zocht daarom - naar eigen zeggen - contact
met Jan Fabricius. Deze gaf hem enkele goede tips. Zo stelde Fabricius voor, het stuk in de
Franse Tijd te laten spelen en Ellert en Brammert op te voeren als rovers, die het begrepen
hadden op een meisje in Orvelterveen. Gebruik makend van deze adviezen componeerde
Nijdam het landsspel Marieken van Orvelterveen. De tekst werd bij Van Gorcum & Comp. te
Assen uitgegeven onder de titel Marieken van Orvelterveen. Vrij bewerkt naar de Drentsche
Sage van Ellert en Brammert.883 Behalve als auteur van het toneelstuk, zou Nijdam ook als
acteur meewerken: hij speelde de rol van Brammert.
Tijdens het ontstaan van het spel werd Jan Fabricius nog niet genoemd als mede-auteur; zo
werd in een artikel in het maandblad Drente meegedeeld dat "Jan Drent" - een "bekend
schrijver" - een oogje in het zeil hield.884 Het resultaat was een toneelstuk waarin de scènes
werden afgewisseld met zang.

Het spel werd tijdens de tentoonstelling iedere dag een keer opgevoerd. Het was groots
opgezet: er deden in totaal 260 mensen mee. H. Nijdam had de algehele leiding van het spel.
De zang stond onder leiding van mej. G. Thies en de muziek was geschreven door S.P. van
Leeuwen.

Het verhaal speelt zich af in de zeventiende eeuw. Het advies van Fabricius met betrekking tot de Franse Tijd is
dus niet opgevolgd. Het eerste tafereel is gesitueerd op de Brink van Orvelterveen, waar de bevolking is
samengekomen om over de verschrikkelijke daden van Ellert en Brammert te spreken. Een vendel ruiterij, dat
van de Prins opdracht heeft gekregen rovers op te sporen, komt voorbij. Marieken wil de mensheid verlossen
van het kwaad door zich op te offeren. Zij wil bij Ellert steun zoeken en zodoende Brammert van zijn boze
daden afhouden.
In het tweede tafereel, is het Ellertsveld de entourage: Marieken wordt door Ellert gevangen genomen en naar
Brammert gebracht. De rovers krijgen ruzie. Marieken krijgt van een kabouter een steen en slaat daarmee
Brammert dood. Ellert en Marieken worden vervolgens gevangen genomen.

Vries. Berend Nijdam was rijksveldwachter van beroep (GA Dalen, Bevolkingsregisters). Op 18 no-
vember 1875 vestigde het gezin zich in Sleen, op 30 januari 1880 vertrok de familie naar Coevorden
(GA Sleen, Bevolkingsregisters), waarna het gezin op 5 maart 1891 in Hoogeveen ging wonen (GA
Coevorden, Bevolkingsregisters en GA Hoogeveen, Bevolkingsregisters). Vanaf 1 mei 1893 tot 1 sep-
tember 1893 werkte Hendrik als tijdelijk onderwijzer in Hoogeveen en vanaf 1 september 1893 tot 1
februari 1898 was hij als onderwijzer werkzaam in Hollandscheveld (GA Assen, Naamlijsten onderwij-
zend personeel 1879-1919 en Naamlijst van het onderwijzend personeel 1876-1911 van school 4). Op
29 januari 1898 vertrok hij uit Hoogeveen naar Assen. Tot 1901 werkte hij daar als onderwijzer aan
school 2; daarna was hij als leerkracht verbonden aan school 4, gevestigd in de Gymnasiumstraat (GA
Assen, Naamlijst van het onderwijzend personeel 1876-1911 van school 4). Hij overleed te Assen op 3
december 1966 (GA Assen, Overlijdensakte H. Nijdam).

882. 'Twee Assenaren die met Jan Fabricius samenwerkten. H. Nijdam (87) kreeg tips voor zijn Marieken'
in: PDAC 30.9.1961.

883. Voor recensies van dit werk zie Drente 2 (1930) november 94 en EV (1930), 379.
In de PDAC publiceerde Nijdam een samenvatting van het spel. Zie PDAC 30.8.1930.

884. Drente 2 (1930) augustus 34.
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Het derde tafereel is een rechtszaak voor de Etstoel. Marieken wordt vrijgesproken, maar Ellert wordt ter dood
veroordeeld. Het pleidooi van de koning der kabouters maakt echter zoveel indruk dat ook Ellert wordt
vrijgesproken.

De opvoeringen hadden veel succes en trokken per voorstelling wel zo'n duizend toeschou-
wers. Velen moesten teleurgesteld worden, doordat er geen plaats meer was:

"Maar nog bleef het publiek stroomen. Plaats was er echter niet meer. Met de grootste moeite hield de
politie de opdringenden menschenstroom tegen en tenslotte moesten honderden en honderden, ja stellig
duizenden, worden teleurgesteld. (...) Een deel der afrastering van het Sportpark werd verbroken en
sommigen dreigden onder den voet te worden geloopen",

aldus de recensent van de PDAC.885

Bij zoveel belangstelling van het publiek moest de waardering wel navenant zijn. "Lang en
luid is er geapplaudisseerd en unaniem was het oordeel: een schitterend stuk en prachtig
gespeeld. Het landspel is een geweldig succes van de Thrianta", merkte dezelfde recensent
op.886 En de redactie van het maandblad Drente stelde:

"De Heer Nijdam oogstte welverdiend een groot succes. Drenthe van nu en van later zal hem dankbaar
zijn dat hij de oude sage met zooveel gloed en zooveel leven weer naar voren heeft gebracht."887

Zeven jaar later kreeg het stuk nog kritiek van J.J. Uilenberg. Hij was van mening dat het spel
in 1930 weliswaar verdienstelijk ten tonele gebracht was, maar dat de inhoud afweek van de
'oorspronkelijke' overlevering. Als plaats van handeling was een gefingeerd Orvelterveen
gekozen in plaats van Westdorp in de gemeente Borger. Volgens Uilenberg kwam deze plaats
al voor in diverse oudere versies van het verhaal. Omwille van de "historische" juistheid had
Westdorp deze status moeten behouden, aldus de criticus.888

Er zijn plannen geweest om het spel in 1948 ter gelegenheid van de DOEN-tentoonstelling in
Assen nogmaals te laten opvoeren. H. Nijdam was met een groep spelers al weer druk aan het
werk. Maar men besloot intussen de tentoonstelling een jaar uit te stellen; het openluchtspel is
in 1949 echter niet meer opgevoerd. In 1954 werd Marieken van Orvelterveen ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van Schoonoord nogmaals opgevoerd. Onder regie van P.H. van
der Dam werden van 12 tot en met 17 juli de voorstellingen gegeven in het plaatselijke
sportpark.
Het stuk had toen een kleinere bezetting: zo'n 150 mensen voerden het op. De première vond
in de stromende regen plaats, waardoor men de microfoons moest afdekken zodat veel van
het gesprokene verloren ging.889

DE KINKHORST (1938) J. Poortman

885. PDAC 4.9.1930.
886. Ibidem.
887. Drente 2 (1930) oktober 66.
888. J.J. Uilenberg 1937, 1-5. Bijna veertig jaar na dit artikel besteedde Tjaard W.R. de Haan aandacht aan

het stuk. Hij noemde het openluchtspel "allesbehalve kwaliteitswerk, al geeft het aanleiding tot spek-
takulaire scènes in de open lucht." Zie De Haan 1976, 61-62. Vgl. ook De Haan 1962, 294.

889. Ons Noorden 5.7.1954. Zie ook RAD, Archief PDR, inv.nr. 12 pa.
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Tijdens de viering van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938,
werd in Meppel het openluchtspel De Kinkhorst opgevoerd.890 Het was geschreven door de
allengs vermaarde Jan Poortman, bijgestaan door H.F. Galjaard, schrijver van revues en
operettes. De regie was in handen van H.A. Benes, een bedreven regisseur met een lange staat
van dienst bij noordelijke rederijkerskamers. Benes paste de tekst van Poortman en Galjaard,
die enige moeilijk uit te spreken passages bevatte, enigszins aan. Het openluchtspel was inge-
past in een uitgebreid programma, opgesteld door het Meppeler Nationaal Feestcomité onder
voorzitterschap van burgemeester D. baron Mackay.
Poortman wilde met het stuk duidelijk maken dat de vrijheid een kostbaar goed is, waarvoor
vele Oranjes gestreden hadden. Dat hadden ze gemeen met de Drenten van weleer, waardoor
ook Meppel anno 1938 alle reden had het huis van Oranje dankbaar te zijn.
Plusminus honderdvijftig Meppelers zouden meespelen in het stuk. Van de ongeveer
vijfentwintig personen die als ruiter zouden optreden, moesten de meesten nog leren
paardrijden. Zij kregen onderricht van leden van de Meppeler Rijvereniging.
Op het toenmalige sportterrein De Bult werd door architect Boot een historisch verantwoorde
replica van een burcht gebouwd, compleet met slotbrug en slotgracht.
De kostuums werden bij Boomsma in Groningen gemaakt. Voor sommige hoofdrolspelers
werden ze speciaal ontworpen. De hoofdrollen werden gespeeld door D. Elzinga (Roelof van
Munster) en mevrouw Reinders-Bos (Bouwina).
Het spel werd op 6 september 1938 om half drie 's middags voor het eerst opgevoerd;
diezelfde dag was er een avondvoorstelling.

Het openluchtspel gaat over een geruchtmakende episode uit het leven van Roelof van Munster, een historische
figuur in het begin van de zestiende eeuw. Hij bracht een drost ten val, bekleedde later zelf dit ambt, trotseerde
niet zelden de bisschop van Utrecht (meestal over belastingen) en bleef - nadat hij in Drenthe het hoofd had
moeten buigen - aan de zijde van Karel van Gelre nog jarenlang de bisschop bevechten, vooral rond de stad
Groningen.891 Toen hij in Meppel het slot De Kinkhorst liet bouwen, concludeerde men - niet onlogisch - dat hij
hiervoor het belastinggeld gebruikte dat hij aan de bisschop had moeten afdragen. Aan de volksoverlevering (of
aan Poortman) danken we de stilering dat het slot even veel ramen had als er dagen in het jaar zijn.
Het spel begint met de entree van de pasgetrouwde Roelof van Munster en zijn vrouw Bouwina, dochter van
Abbe van Heemster in het Groningerland. Op het feest verschijnt ook de kluizenaar van Dickninge, die voorspelt
dat het met de burcht minder goed zal aflopen. Dit brengt Bouwina van haar stuk en voortaan zal ze twijfelen
aan haar geluk. Deze twijfel wordt zo sterk, dat een botsing met haar man onvermijdelijk is.
Een bode van de bisschop van Utrecht komt Roelof sommeren, zijn burcht af te breken. Dit weigert Roelof.
De steden Kampen, Deventer en Zwolle zijn afgunstig op Roelof en sturen raadsheren die eveneens de afbraak
van de burcht eisen. Nadat Roelof opnieuw geweigerd heeft, breekt de oorlog uit. De Kinkhorst wordt belegerd.
Dit heeft tot gevolg dat Bouwina nu weer de zijde van haar man kiest, die genoodzaakt is hulp te gaan halen.
Na enige schermutselingen blijkt dat de burcht zal vallen; Bouwina geeft zich over, maar houdt de belofte die zij
aan haar man gegeven heeft. Dat betekent dat De Kinkhorst niet onbeschadigd in handen van de belegeraars zal
vallen. Zij laat de burcht dan ook in brand steken, nadat de kapelaan haar ervan overtuigd heeft dat er na Roelof
van Munster iemand zal komen die een vrij Drenthe tot stand zal brengen.892

890. Tenzij anders vermeld, is deze beschijving gebaseerd op Reinders-Bos 1991, 33-47.
891. Van Kalveen in: Heringa 1985, 237.
892. Archief G. Reinders-Bos te Groningen. Authentiek programmaboekje festiviteiten 31 augustus - 6

september. Mevrouw Reinders-Bos was zo vriendelijk, inlichtingen en documentatie m.b.t. De Kink-
horst te verstrekken.
De historische werkelijkheid is, dat De Kinkhorst ongeveer drie eeuwen lang een belangrijke fortificatie
is geweest. Pas in de achttiende eeuw werd de vesting ontmanteld. Weliswaar hadden de bisschop en de
Overijsselaars dit in 1511 ook gedaan, maar tijdens het bewind van de hertog van Gelre (vanaf 1522)
was De Kinkhorst weer opgebouwd. Zie Bartelds 1999 en Van Deursen in: Heringa 1985, 282.
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In de kranten die Meppel rijk was werd De Kinkhorst buitengewoon goed ontvangen.
Ondanks lichte regen en een straffe wind tijdens de première, werd de voorstelling een succes
genoemd. De opkomst van het publiek was "flink" geweest. De acteerprestaties van de
hoofdrolspelers, vrijwel allemaal dilettanten, werden geroemd. Niet voor niets waren aan de
première zo'n zestig repetities voorafgegaan. Het Meppeler Nieuwsblad schreef dan ook: "Het
geheel was een uitvoering, waarvan een groote bekoring uitging, een bekoring, waardoor De
Kinkhorst nog lang in herinnering zal blijven voortleven."893

Op de avond van diezelfde dinsdag werd het spel, weer onder ietwat regenachtige omstandig-
heden voor de tweede maal opgevoerd. De MC had haar lezers tot bezoek aangespoord:

"Zij, die de middagvoorstelling niet hebben bijgewoond, verzuimen vooral niet de voorstelling van
hedenavond mee te maken. Zelden toch zal men de gelegenheid krijgen, een oorspronkelijk spel van
groot formaat als dit te kunnen bewonderen."894

10.4. SCHRIJVERS IN DIENST VAN DE BOND LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ

10.4.1. INLEIDING895

De economische crisis van de jaren dertig, waardoor ook de landbouw zwaar getroffen werd,
had tot gevolg dat landbouwers in de loop van 1931 zich in actie- en crisiscomités gingen
verenigen. Deze comités groeiden al spoedig uit tot regionale boerenbonden in Drenthe,
Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland en Holland. De groei van de Drentse bond werd
nog versterkt doordat er sinds de jaren twintig bij een niet gering aantal boeren nogal wat
ressentimenten bestonden ten opzichte van de traditionele landbouworganisatie, het Drents
Landbouwgenootschap (DLG). Zo werd op 16 januari 1932 in Assen de Drentsche Boeren-
bond opgericht, die voor het beïnvloeden van de publieke opinie ook het gedrukte woord
koos - het liefst in de vorm van een eigen periodiek. Nadat een poging om een eigen
mededelingenblad als inlegvel in het Drentsch Landbouwblad te krijgen mislukt was,
besloten de gezamenlijke boerenbonden een eigen blad te gaan uitgeven. Dat resulteerde in
Landbouw en Maatschappij. Veertiendaagsch orgaan van den Drentschen- en den Groninger
Boerenbond en der Friesche Agrarischen Bond, dat op 25 augustus 1932 voor het eerst
verscheen. Redactieleider werd J. Smid, het redactiesecretariaat werd gevoerd door Jac ter
Haar Ezn. te Ruinerwold en de overige leden van de redactie waren B. Meihuizen te
Wildervank en J.K. Douma te Opeinde. Het blad werd aanvankelijk bij J.A. Boom & Zoon in
Meppel gedrukt in een oplage van 18.300 exemplaren.896 In augustus 1934 werd het een
weekblad en als zodanig bleef het bestaan tot 12 december 1940.897

De boerenbonden streefden naar bundeling van krachten op landelijk niveau. Zover kwam het
toen op 29 juni 1933 in Meppel de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij werd
opgericht. Deze telde begin 1934 16.000 leden, van wie er ruim 9.000 in Drenthe woonden.

893. Meppeler Nieuwsblad 9.9.1938.
894. MC 7.9.1938.
895. Voor enige studies over de bond Landbouw en Maatschappij zie De Ru 1979; Boekholt in: Heringa

1986, 647 e.v.;  Buning 1974, 103-134, L. de Jong deel I, deel 5, eerste helft en deel 6, eerste helft,
passim.

896. Van Dockum 1942, 213.
897. Zie voor de jaargangen augustus 1932 - juli 1940 RAD, Archief L en M, inv.nrs. 40-47. De overige

nummers worden bij de collectie kranten bewaard.
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Gezien deze getalsverhoudingen is het niet verrassend dat de Drent E.Z. Oldenbanning tot
voorzitter werd gekozen en deze functie tot 1940 behield.898 Hij was tevens voorzitter van de
afdeling Drenthe van de bond. Bij de statenverkiezingen van 1935 distantieerde Landbouw en
Maatschappij zich niet duidelijk van de NSB. Wel adviseerde de bond niet op de liberalen en
de arbeiderspartijen te stemmen. Voor een niet-confessionele boer was dit duidelijk genoeg,
te meer daar enige vooraanstaande leden van de bond op de kieslijsten van de NSB stonden.
Landbouw en Maatschappij kreeg dus niet ten onrechte het verwijt, te vriendelijk voor de
NSB geweest te zijn.
Het bestuur van Landbouw en Maatschappij heeft steeds geprobeerd, de culturele betekenis
van de boerenstand voor de samenleving te benadrukken. In de jeugdclubs werd vooral het
accent gelegd op de sociale en culturele vorming én op de verhoging van de normen en
waarden binnen de eigen plattelandscultuur. Met het oog hierop werd door Landbouw en
Maatschappij ook veel aandacht besteed aan externe propaganda. Hoewel het orgaan
Landbouw en Maatschappij (L&M) sinds 1 augustus 1934 een weekblad was, wilde het
bestuur nog meer journalistiek gewicht in de schaal werpen. Men was van mening dat de
landelijke pers te weinig begrip had voor de noden van het platteland en dat deze de betekenis
van de boerenstand voor de Nederlandse samenleving onderschatte. Een eigen drukkerij kon
de nodig geachte propaganda intensiveren en zou bovendien financieel aantrekkelijker zijn.
Op 13 augustus 1935 werd de NV De Agrarische Pers gesticht, waardoor het mogelijk werd
een eigen nieuwsblad uit te geven. De drukkerij werd gevestigd in Meppel. Met ingang van
16 oktober 1936 verscheen in Meppel het Agrarisch Nieuwsblad, aanvankelijk drie keer per
week en vanaf 1 oktober 1937 dagelijks. Al spoedig bleek dit financieel niet haalbaar. De
verspreiding van het blad werd wegens de hoge expeditiekosten dan ook beperkt tot Drenthe,
Zuidoost Groningen en Noord-Overijssel. Het Agrarisch Nieuwsblad bedreef, overwegend op
verdekte wijze, propaganda voor de NSB en haar Duitse voorbeeld.899 Verantwoordelijk
hiervoor was de al door L&M bekend geworden J. ter Haar, die ook bij het nieuwe dagblad de
scepter zwaaide nadat hij formeel was aangesteld als hoofdredacteur.
Dominee Harm van Lunzen (1897-1969)900 te Odoorn ageerde tegen deze tendensjournalis-
tiek. Hij stuurde hierover een artikel naar het blad, maar Ter Haar plaatste het niet. De PDAC
weigerde het stuk omdat men neutraal wilde blijven. De Emmer Courant benaderde hij niet
eens, want de toen reeds als nazi's bekend staande D. van de Bospoort en Zwiers hadden daar
veel invloed.901 Uiteindelijk was de MC bereid het stuk te plaatsen. In oktober 1938 versche-
nen van zijn hand een aantal artikelen tegen het crypto-nazistisch karakter van de bladen van
de Agrarische Pers. Van Lunzen schreef ze onder het pseudoniem Fridre. Ter Haar ontspoor-
de tijdens de bezetting volledig - hij werd onder meer lid van de Germaansche SS - maar
niettemin werd hij in 1963 voorgedragen als kerkvisitator in Drenthe. Opnieuw kwam Van
Lunzen in het geweer. Het werd een affaire die ook in de landelijke pers veel aandacht kreeg.
In 1964 heeft Van Lunzen zijn artikelen uit 1938 en enkele beschouwingen over hetzelfde
onderwerp gebundeld onder de titel Waarheen werden de boeren geleid?.902

898. Tijdens de bezetting ging hij met het restant van L en M over naar het Nederlandsch Agrarisch Front
(NAF), waarin hij onder E.J. Roskam een vooraanstaande postie kreeg. Eind 1941 ging deze organisatie
op in de Landstand, waarvan Oldenbanning "Voorman" werd. Op 7 augustus van dat jaar was hij bur-
gemeester van De Wijk geworden, wat hij tot de bevrijding bleef. Oldenbanning was lid van de NSB.
Zie Gras 1998, 155-174.

899. Het RAD bewaart de jaargangen van januari tot augustus 1938. Zie RAD, Archief L en M, inv.nrs. 35-
37. Het Persmuseum in Amsterdam beschikt over een incomplete serie jaargangen van 1936-1942.

900. Zie voor een biografische schets J. Kroezenga in: Brood/Foorthuis 1989, 127-129.
901. Van Lunzen 1964, 54.
902. Vgl. over deze kwestie ook Buning 1974, 126.
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Propaganda werd vanaf 1935 ook bedreven door middel van openluchtspelen, die op de
jaarlijkse landdagen opgevoerd werden; de bond sprak van landsspelen. Het centrale thema
van een landdag en de opinies van de sprekers werden nog eens in gedramatiseerde vorm
onder de aandacht van de bezoekers gebracht. Propaganda leek na 1937 vooral bedoeld om de
bond in stand te houden, groei vertoonde hij al helemaal niet. Het enthousiasme binnen vele
afdelingen van Landbouw en Maatschappij was danig bekoeld. Van sommige plaatselijke
propagandisten ging nog maar weinig initiatief uit. Voor deze ontwikkeling zijn drie oorzaken
aan te wijzen.
In de eerste plaats was in 1937 de economische positie van de boeren - vooral op de zand-
gronden - gunstiger geworden. Ook werd de beweging bestreden en aangesproken op haar
NSB-sympathieën, hoewel volgens Buning die tegenstand wel wat krachtiger had mogen
zijn.903 Tenslotte was er door Landbouw en Maatschappij op het gebied van de landbouwpo-
litiek nog geen enkel tastbaar resultaat bereikt. 
In december 1940 werd de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij, of wat ervan restte,
ontbonden. Een ritueel gebaar, dat achteraf wel is uitgelegd als een middel om te ontsnappen
aan de fusie met de NSB-mantelorganisatie Boerenfront, die door de Duitse bezetter
afgedwongen zou zijn. Een kwart van de leden ging mee naar de nieuwe organisatie, die
Nederlandsch Agrarisch Front werd genoemd. Een groter deel had voor oorlog op de NSB
gestemd.

10.4.2. PROPAGANDASTUKKEN

In opdracht van Landbouw en Maatschappij werden de volgende stukken geschreven en
gespeeld.904

NAAR 'T LAND TERUG (1935) A.W. Kamp

Op 16 juli 1935 werd in het sportpark te Assen tijdens de Nationale Landdag van Landbouw
en Maatschappij het openluchtspel Naar 't land terug opgevoerd. Het was geschreven door
mr. A.W. Kamp (1879-1945), die ook de regie in handen had.

Kamp was advocaat en procureur; schrijven was zijn liefhebberij. Anthonij Willem Kamp was op 2 februari
1879 te Meppel geboren. Na zijn studie rechten te Leiden vestigde hij zich als advocaat te Steenwijk. Behalve
literaire werken schreef hij ook krantenartikelen. In 1911 begon hij een advocatenpraktijk in Den Haag. Hij
overleed op 9 november 1945 te Amsterdam.905

903. Ibidem, 118.
904. In het archief van L en M (RAD, inv.nr. 88) bevinden zich nog een aantal toneelstukken die in deze

paragraaf niet besproken worden. Het zijn Opbouw! Propagandistisch Tooneelspel in twee bedrijven
door W.J. Eelssema (Meppel z.j.). Van het spel Eén land, één volk. (Boerenoverwegingen in crisistijd).
Tooneelspel in 2 bedrijven (Meppel, z.j.), wordt de auteur niet vermeld.
Voorts worden onder inv.nr. 28 bewaard het openluchtspel Wij eeren den oogst door J. Tolner en De
Droomster. Toneelspel in één bedrijf door Jac. Welleman. Beide verschenen zonder vermelding van
plaats en jaar.

905. Kamp trouwde op 9 juli 1917 te Steenwijk met Adèle Marie Pauline Elise Bruijelle (29 juni 1890
Tilburg - 16 juli 1974 Amsterdam). Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren. Kamp verhuisde
op 17 februari 1945 van Den Haag naar Amsterdam. Gegevens ontleend aan de Gemeentelijke Dienst
voor het Bevolkingsregister Amsterdam, Bevolkingsadministratie na 1920 en overlijdensakte van
Kamp.
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Als belangrijkste literaire publicaties van hem worden genoemd Rotte Blâren (1903), Eigen
liedjes, vertalingen en bewerkingen (1927), Bizarre knipsels. Uit het dagboek van Jan de
Marre, voordrager (1933). Voor 1935 had hij al verscheidene openluchtspelen geschreven,
zoals 1813 (1913), De vrede van het land (1926), De Hunnebedden (1928), Opgang (1933)
en Oud Steenwijk (1935). In 1940 leverde hij een bijdrage aan het boek Zóó is Drenthe.
Bijdrage tot de kennis van deze provincie (Strengholt te Amsterdam). Hierin beweerde Kamp
dat de Drent geen globetrotter is. Vanaf 1924 trad hij regelmatig als voordrachtskunstenaar op
voor de AVRO-microfoon.906

Aan het spel, dat twee bedrijven heeft, werkten circa 500 mensen mee. Het werd in de
aankondigingen van de landdag aangeprezen als een spel dat "op indrukwekkende wijze zal
worden geboden."907 Kamp had niet de bedoeling gehad, aldus de PDAC, een stuk met een
sterk propagandistisch karakter te schrijven, waardoor de tegenstelling stad-platteland nog
meer geaccentueerd zou worden. De schrijver had gezocht "naar wat, met opeisching van de
rechten van den Nederlandschen boerenstand, het Nederlandsche volk weer kan vereeni-
gen."908 Het stuk laat wel het antigonisme tussen boeren en burgers zien, maar is ook een -
onbeholpen - poging om tot een harmonische samenleving te komen: er spreekt heimwee uit
naar de organische, pre-industriële samenleving.909 In die zin maakte Kamp aan de hand van
een openluchtspel de ideeën van Jan Smid, landbouwdeskundige en adviseur van Landbouw
en Maatschappij, aanschouwelijk. In L&M, het orgaan van de bond, verklaarde de schrijver
het spel meer als een revue bestaande uit verschillende taferelen te zien.910 De spelersgroep
bestond niet alleen uit volwassenen maar ook uit leden van de jeugdclubs van de afdelingen
Assen en drie omliggende plaatsen.

Op de landdag hield eerst professor dr. W. Schermerhorn een rede; daarna werd het spel
opgevoerd onder voortdurende dreiging van regen, die echter niet gevallen is.911

Het stuk begint met een proloog van de Drentse landman Jan Eleveld; deze rol werd door Kamp zelf gespeeld.912

In de proloog worden de problemen van de boeren in die tijd opgesomd. Eleveld wil vertellen hoe Drenthe er
voorstond toen handel en industrie nog niet bestonden, toen de Germanen er het land bewerkten en niet naar Den
Haag hoefden te reizen als er problemen ontstaan waren. Kamp gebruikt voor het dialect van de boer een min of
meer gecultiveerd Drents, dat veel lijkt op dat van zijn geboorteplaats Meppel.913 Hierna komt een Germaanse
stam ten tonele die het nomadenbestaan beu is en zoekt naar een vaderland, waar zij de aarde kunnen gaan
bewerken. Op de plaats waar een mensenoffer wordt gebracht, gaan zij zich vestigen. Er volgt een confrontatie
met de Romeinen, wier leider Labienus vervolgens aan de Germanen toestemming geeft om zich in het land van
de hunebedden te vestigen.

906. Zie Persoonlijkheden 1938, 775; Wie is dat ? 1938, 214; Lectuur-Repertorium 1953, 1322 en
Brinkman, passim.

907. RAD, Archief L en M, inv.nr. 22.
908. PDAC 16.7.1935.
909. Vgl. Banning 1960, 195-201.
910. Kamp 1935.
911. ' 'Naar 't land terug' ' in: L&M 18.7.1935.
912. De inhoud van het spel is ontleend aan het tekstboekje, uitgegeven bij Van Gorcum & Comp. te Assen.

Zie RAD, Archief PDR, inv.nr. 12u. Voor een uitgebreid verslag van de opvoering zie ook L&M
18.7.1935. De PDAC deed al verslag op 16 juli 1935, de dag van de opvoering.

913. Huizing 1995b.
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In het tweede bedrijf komt een draak op, die het meisje Annechien achtervolgt. De draak belichaamt de crisis die
de boeren bedreigt. In een volgende scène wordt nu nader op de politiek ingegaan, waarbij de rol van Jan Smid
uitvoerig belicht wordt.
In een massaal slotkoor wordt, voorafgaand aan het Wilhelmus, de rol van Smid bejubeld: "Elk verantwoord'lijk
voor zijn daden,/gewetensvrij en niemands knecht,/dan rijst de welvaart uit de zaden/door Smid in onze voor
gelegd."
Daarna wordt een nieuw decor opgebouwd, waarop een dankdienst voor het gewas staat afgebeeld. Vervolgens
wordt Jan Smid gehuldigd door Ceres, de godin van de landbouw, gespeeld door mevrouw H.M. Content-
Hofstede.

Nadat het oorverdovende applaus was bedaard, bedankte Smid de menigte in een politieke
toespraak, die tevens het slot van het openluchtspel was. Massale scènes, regie van de massa
(het publiek) en bewieroking van de 'leider' - het zal duidelijk zijn dat Kamp aandachtig over
de oostgrens had geblikt, al wilde hij dan naar eigen zeggen niet te veel propaganda maken.

In eigen kring werd het openluchtspel propagandistisch ten volle uitgebuit door de bond. In
het orgaan L&M wijdde men er voor en na de opvoering vele artikelen aan. Bij wijze van
terugblik werd zelfs een hele pagina gevuld met foto's van de opvoering.914 De recensent van
dit weekblad merkte op:

"Zoo kon dit imposante landspel in zijn rijke kleurschakeeringen een grootsche getuigenis worden van
het feit, hoe het landvolk van Nederland doende is om in het spoor, aangegeven door den grijzen leider,
het ideaal te verwezenlijken, dat allen als een stralend licht voor oogen staat: den landbouw de plaats te
hergeven in het nationale leven, die hem rechtens toekomt, als grondslag voor alle bedrijfsleven, met
volkomen erkenning van de waarden van den industrieelen en commercieelen bovenbouw voor de sa-
menleving."915

De Leeuwarder Courant was eveneens onder de indruk van het spektakel:

"Waartoe mr. A.W. Kamp op dit gebied èn als schrijver èn als regisseur in staat is, bleek pas bij de
opkomst van een geheelen Germanenstam met paarden en wagens, koeien en zelfs een kudde losloop-
ende schapen met scheper en hond. (...) Alles maakte een uiterst verzorgden indruk."916

De PDAC schreef:

"Nog nimmer hebben wij een gezelschap van rond 20.000 menschen naar een openluchtspel zien kijken
en nog nimmer hebben wij een door rond 20.000 paar handen veroorzaakt applaus kunnen waarnemen,
dat als een lang aangehouden ratelende donder over de dicht aan elkaar gepakte hoofden der toeschou-
wers heen rolde. Inderdaad het succes is enorm geweest."917

Een bezoeker, tenslotte, zou gezegd hebben:

" 'Naar 't land terug' is algemien in de smaak vallen, 't was alles best veur mekaar (...). En toew weer in
hoes wazzen zeeuw tegen mekaar: "Wij zint hiel bliede, daw dat mét maakt hebt!"918

914. Ook de PDAC nam een grote hoeveelheid foto's van de opvoering op. Zie PDAC 16.7.1935 en
17.7.1935.

915. L&M 18.7.1935.
916. 'De pers over onzen landdag' in: L&M 25.7.1935.
917. 'De Landdag van den Nationalen Bond "Landbouw en Maatschappij". Een grootsche huldiging van den

heer Jan Smid' in: PDAC 16.7.1935
918. H.B.D. 1935.
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MOEDER AARDE (1936) J.H. Holm

Op de tweede Nationale Landdag van Landbouw en Maatschappij - Rolde, 14 juli 1936 -
werd het openluchtspel Moeder Aarde opgevoerd. Het spel was geschreven door het
prominente lid van de bond, Jan Hendrik Holm te Nieuw-Buinen. Het was op muziek gezet
door zijn oude schoolmakker J. Sweers.919

Moeder Aarde kreeg van tevoren in de pers ruimschoots aandacht. De verwachtingen met
betrekking tot de opvoering waren dan ook hooggespannen, wat een scribent in L&M de
volgende tirade ontlokte:

"Mòge het spel van diepe, diepe beteekenis zijn, mag het veel tot nadenken strekken. Voor den
ernstigen toehoorder zal het niet onbegrijpelijk zijn, want allen, die de slagen van de ongerechtigheid
der laatste jaren hebben gevoeld, zullen beseffen, dat zij die Moeder Aarde verloochenen, zich zelf
verloochenen. De grootste beteekenis wordt gelegd op den band, die de menschen bindt aan Moeder
Aarde. Hier ligt de sleutel van dit landspel; die sleutel is tevens de sleutel van het levensgeluk, deze
sleutel biedt ons oneindig perspectief van schoonheid en heerlijkheid der toekomende tijden, mits....de
mensch zijn eigen dwaasheid wil inzien. Dit leert ons Rolde."920

In een interview verklaarde Holm over de strekking van het spel:

"Zooals u weet is het een symbolisch spel en stelt Moeder Aarde als zoodanig onzen bodem voor. Bij
mij leeft de gedachte dat de mensch zich aan den bodem gebonden moet weten. Dit is de wet der na-
tuur, doch ook de wet van den Schepper, aan ons schepsels, opgelegd."921

Ook hiermee toonde Holm zich - zoals hij al in een recensie gedaan had - een bewonderaar
van Neuadel aus Blut und Boden, het nazigeschrift van R.W. Darré. De ultieme boodschap
van dit spel in drie bedrijven is: pas als het volk geleerd heeft dat het bewerken van de grond
de hoogste vorm van arbeid is, pas dan zal het weer krachtig en sterk zijn. Voorzitter
Oldenbanning deelde in zijn openingstoespraak voor de landdag mee, dat dit openluchtspel in
korte tijd geschreven was.922

De inhoud van het spel is in het kort: De mens mag niet leven voor zichzelf. Leven is dienen. Daarom maant een
beschermengel de mensen, terug te keren tot het leven in contact met de natuur. Moeder Aarde wijst de
mensheid hier ook op en prijst hun beider Schepper. Dan volgt een dankgebed in de vorm van een hymne aan
Moeder Aarde en gezongen door een koor van boeren en boerinnen. Na een korte 'proloog' wordt aan de
toeschouwers de wereld van de boze geesten getoond. De meester der boze geesten heeft velen in zijn macht, de
boer kan zich het krachtigst tegen hem verzetten. Vervolgens komt een boer de mensheid vertellen hoe slecht zij
met Moeder Aarde is omgegaan. Hij werkt op het gemoed van de mensen, om de aarde als hun moeder te
beschouwen en haar geen verdriet te doen. Een klacht van Moeder Aarde over de verdorvenheid van de
mensheid volgt nu. Twee spreekkoren, van stedelingen respectievelijk boeren, hemelen beurtelings hun
betekenis voor de samenleving op, maar tenslotte worden de boeren in het gelijk gesteld. Een gezamenlijk lied
als uiting van eensgezindheid besluit het spel.

Het publiek bij dit wel zeer symbolische openluchtspel bestond uit ca. 14.000 bezoekers van
de landdag in Rolde, aanzienlijk minder dan een jaar eerder in Assen. De landdag was onder

919. De volledige titel van het spel is: Moeder Aarde, symbolisch spel in 3 afdeelingen. Zie hiervoor RAD,
Archief L en M, inv.nr. 24-27.

920. L&M 2.7.1936.
921. 'Moeder Aarde. Een interview met den schrijver van het landspel' in: L&M 9.7.1936.
922. PDAC 15.7.1936.
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hevige regenval begonnen; toen het openluchtspel begon klaarde de lucht op, wat het spel
uiteraard ten goede kwam.
De recensent van L&M kon niet anders dan lovend zijn over het stuk:

"Met stijgende spanning werd het Landspel gevolgd. Met de uitvoering hebben schrijver en spelleider,
resp. de heeren J.H. Holm en J. Sweers, alsmede alle medespelenden eer ingelegd, waarvoor zij dan
ook aan het slot van den voorzitter een woord van groote lof hadden in ontvangst te nemen."

En hij besloot met: "Vooral mede door dit Landspel is deze dag geworden een mijlpaal in de
historie van Landbouw en Maatschappij."923 De recensent van de PDAC was gematigder in
zijn oordeel. Hij schreef: "De opvoerenden hebben zich niet onaardig van hun taak gekwe-
ten."924

Het bleef niet bij deze ene voorstelling: op 2 september van dat jaar werd het spel nog eens
opgevoerd voor de bezoekers van de tweede jeugdlanddag, die eveneens in Rolde gehouden
werd.

Op de landdagen van 1937 en 1938 werden stukken van de Friese auteur S.D. de Jong
opgevoerd. Deze spelen - Eenheid (1937) en Gezegend Volk  (1938) - blijven hier buiten
beschouwing aangezien zij niet tot de Drentse literatuur gerekend kunnen worden: zij zijn
Nederlandstalig, door een niet-Drent geschreven en hebben geen specifiek Drents thema.925

DE OUDE STRIJD (1939) J. Poortman

Na de orangisten in 1938, waren het een jaar later de boeren-activisten die Jan Poortman
opdracht gaven tot het schrijven van een openluchtspel. Hij schreef voor de landdag van 12
juli 1939 De oude strijd. Historisch spel uit de 13e eeuw. Pleidooi voor rechtsherstel der
geslagen volksgroepen.926 Daarmee week hij enigszins af van het gedachtegoed dat Land-
bouw en Maatschappij tot dan toe in de propagandastukken had laten uitdragen. Maar de
afwijking lag toch meer in de vorm - een historisch spel in plaats van een serie symbolische
scènes - dan in de inhoud, in casu de boodschap. Die bleef dezelfde: stad en land moeten
samenwerken. Het bestuur had hierom gevraagd; door kennis te nemen van het verleden
zouden de toeschouwers de eigen tijd beter begrijpen.

"Ook toen waren de tijden onrustig. Ook toen kwam er een groote macht zijn zware hand leggen op een
kleine minderheid, die fier en frank opkwam voor de rechten van zichzelf, doch vooral ook voor de
rechten en toekomstmogelijkheden van hun kinderen."927

Over de schrijver van het spel deed men aanvankelijk nogal geheimzinnig; pas in een later
stadium maakte Poortman zich als zodanig bekend. In een interview met de schrijver -
Poortmans naam werd (nog) niet vermeld - verklaarde deze uitdrukkelijk geen propaganda-
stuk te zullen schrijven; dat had hij bij het bestuur bedongen.928 Toch is het stuk op zijn minst

923. L&M 16.7.1936.
924. PDAC 15.7.1936.
925. Voor een beschrijving van de stukken zie Nijkeuter 1993b, 53-55.
926. RAD, Archief L en M, inv.nr. 27, tekstboekje van het spel. Opvallend veel biografen en herdenkers van

Poortman noemen dit spel niet.
927. L&M 15.6.1939.
928. Ibidem, 22.6.1939. Vgl. ook AN 23.6.1939.
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tendentieus. De tegenstelling stad - platteland (bij goede samenwerking zijn mogelijkheden
aanwezig, wat vooral de jeugd hoop moet geven) wordt er nogal met de haren bijgesleept,
kennelijk om Landbouw en Maatschappij een genoegen te doen. Poortman zelf noemde
overigens als belangrijkste thema van het spel: "(...) dat men moet strijden voor iets, dat men
werkelijk wil bezitten."929 In L&M schreef hij - buiten verantwoordelijkheid van de redactie -
dat de titel van het openluchtspel duidt op eeuwenoude strijd voor erkenning van de Oude
Landschap, die steeds opnieuw gestreden moet worden.930

J. Sweers voerde de regie en R.F. Ockels uit Stadskanaal maakte het pompeuze decor.

Poortman baseerde zijn stuk op de geschiedenis van Rudolf van Coevorden, die ook na de slag bij Ane de vijand
bleef van de bisschop van Utrecht. Dat wil zeggen van Wilbrand van Oldenburg, de opvolger van de gesneuvel-
de Otto van Lippe. Deze onderwierp Drenthe weer en strafte Rudolf door hem onder meer (het kasteel van)
Coevorden af te nemen. Maar twee jaar later wist Rudolf de stad weer in handen te krijgen, meer door verraad
dan door strijd.931 Tot zover de feiten; het volgende is meer de fictie van Poortman. Wanneer het thuisfront
bericht krijgt van de overwinning, gaat men voorbereidingen treffen voor een feest. Een ziener werpt met zijn
voorspellingen echter een schaduw over de opgetogenheid. Rudof arriveert en het feest begint. Weer komt de
ziener, die voorspelt dat er grote veranderingen op til zijn. Nog tijdens het feest komt er bericht dat de stad bij
verrassing door de vijand is ingenomen. De bode van de landsheer komt diens eisen overbrengen. Rudolf
weigert en trekt met zijn troepen naar de landsgrenzen. Weer komt de bode, nu om te vertellen dat het land in de
ban gedaan is. Dan beseft Rudolf dat het tijd is om een eind te maken aan de strijd. Hij gaat naar de landsheer
nadat deze hem vrije aftocht beloofd heeft, maar hij wordt wel gevangen genomen en zal veroordeeld worden.
Voordat dit gebeurt, legt de ziener aan de hand van een exempel aan Rudolf uit hoe de toekomst zal zijn: de
belangen van stad en platteland zullen samengaan.932 (In werkelijkheid werd Rudolf door de soldaten van de
bisschop gegrepen en zonder vorm van proces geradbraakt en gedood).933

De recensent van de PDAC berichtte:

"Deze opvoering was er een van groote stijl. Het spel was goed ingestudeerd en boeide van begin tot
eind. Grootsch van opzet waren sommige tafereelen door het groote aantal spelers, dat er deel aan had
en om de kleurenpracht, die de middeleeuwsche kleederdrachten ten toon spreidden. (...) Het decor
stelde het voorplein van een kasteel voor, waarmede de natuurlijke begroeiing van de zandverstuiving
een mooi en aansluitend geheel vormde. Prachtig waren de costumes, die de medewerkenden droegen
en een en ander maakte dat men de aandacht van de duizenden gedurende de geheele opvoering onver-
deeld op zich gevestigd hield. Grooter succes dan men met het ten tooneele voeren van dit stuk hadden
[sic], hebben schrijver, regisseur en spelers zich niet kunnen denken."934

De recensent van L&M bestempelde het stuk als grootser en overweldigender dan het spel van
het jaar daarvoor, maar vond het ook meer een shownummer. Die indruk was vooral ontstaan
doordat tientallen ruiters optraden tegen een achtergrond van gigantische decors, waaronder

929. L&M 22.6.1939.
930. 'Uit de dagen, waarin het landspel speelt' in: L&M 29.6.1939. Ook gepubliceerd in het AN 7.7.1939.
931. Tromp in: Heringa 1985, 179.
932. Vgl. RAD, Archief L en M, inv.nr. 27 en 'De oude strijd' in: L&M 29.6.1939.

De historische figuur Rudolf van Coevorden inspireerde ook een andere literator. Van Jhr. H. den Beer
Poortugael verscheen in 1953 bij uitgeverij De Torenlaan in Assen de historische roman De Zanger van
Koevorde. Hoofdpersoon is Paolo, een jongeman van adellijke afkomst die door een troep zigeuners
ontvoerd is. Hij ontdekt zijn hoge afkomst en keert na jaren vol avonturen terug naar Coevorden. Hij
trouwt met de dochter van Rudolf van Koevorde, de burggraaf van Drenthe. Na diens dood volgt Paolo
hem op. Als Henric I wordt hij de stamvader van een roemrucht geslacht. Zie voor een recensie Vla-
mingh Kiebêrt 1954, flap.

933. Zie noot 931.
934. PDAC 13.7.1939.
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een kasteel van twaalf meter lang. Bovendien werd er gespeeld op een toneel met drie pla-
teaus. Hij besloot zijn bespreking met de opmerking: "Het landspel was een mooi stuk werk
en strekte de velen, die zich zooveel moeite hebben getroost voor een goed resultaat, tot
groote voldoening."935 De NDVA meldde dat 16.000 bezoekers het openluchtspel gezien
hadden.936

Op 17 mei 1941 werd het spel nogmaals in Rolde opgevoerd, tijdens een bijeenkomst van de
Agrarische Jeugdbeweging. Voor de landdag van 1940 schreef Poortman weer een spel,
getiteld Als het daagt....937 Wegens de oorlogsomstandigheden werd deze landdag echter
afgelast; de uiteindelijke ontbinding van Landbouw en Maatschappij eind 1940 betekende dat
het stuk nooit opgevoerd zou worden.938

Uit het feit dat Poortman voor Landbouw en Maatschappij twee openluchtspelen geschreven
heeft, mag geconcludeerd worden dat hij enige sympathie voor die beweging had. Mochten
sommige ideeën van de bond hem hebben aangesproken, dan hebben zij hem in ieder geval
niet lang beïnvloed. Na de bezetting van ons land ging Poortman een andere koers varen en
nam hij actief deel aan het verzet. Maar daarover meer in het volgende hoofdstuk.

11. INTERLOOG

De landbouwcrisis mocht dan overwonnen zijn - rond 1900 verkeerde de NDVA in crisissfeer.
De aantallen verkochte exemplaren daalden drastisch. Een kenner van 'de' lezer ten plattelan-
de schreef de malaise toe aan het feit dat er te veel "van alles wat" in de almanak stond en
daardoor te weinig literaire bijdragen. Het is een feit dat in de hier beschreven periode,
ondanks allerlei redactiewisselingen, de inhoud van de NDVA hoofdzakelijk uit historische
artikelen bestond. Ook de literatoren van de oude garde - Broekhuizen, Crone en Tiesing -
leverden bijdragen over historische en volkskundige zaken.
Met boekpublicaties was het nog treuriger gesteld. Uit het Land van Heide en Struiken (1896)
van J.E. Bloemen was de meest recente publicatie en zou dat ruim dertig jaar blijven.
Krantenfeuilletons werden nog steeds geschreven - Tiesing ging er in de PDAC mee door tot
1916 - maar geen ervan bereikte toentertijd de boekstatus.
Toen begon de volkskunde haar opmerkelijke vlucht naar haast onvoorstelbare hoogten van
populariteit. Niet in de eerste plaats de volkskunde als wetenschap, maar vooral de manifes-
tatie ervan in de sectoren van publiek vermaak, toerisme, toneel, dans, muziek, letterkunde en
vele andere werd een regelrechte hype. Het woord 'folklore' was op ieders lip en werd bijna
een verkoopargument: een cultureel product onder die vlag kon altijd rekenen op voldoende
consumenten. Geïnspireerd door nieuwe namen en begrippen als heemkunde en heemschut,
gingen in de letterkunde sommigen zelfs spreken van het verschijnsel 'heimatroman'. Door de
loop der historie is dit woord goeddeels in onbruik geraakt. Wat ermee bedoeld werd, was het
aloude genre van de dorpsnovelle, die in het vervolg ook regionale roman of boerenroman
genoemd zou worden.

935. L&M 13.7.1939. Ook gepubliceerd in het AN 13.7.1939.
936. NDVA (1940), 29.
937. Zie L&M 22.8.1940.
938. In het maandblad Drente werd in een redactioneel commentaar meegedeeld dat de landdag was afgelast

wegens de benzinedistributie. Dit werpt nieuw licht op de materiële omstandigheden waaronder leden
van Landbouw en Maatschappij leefden. Kennelijk konden velen zich toen al een auto veroorloven. Zie
Drente 12 (1940) september 18.
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In één klap telde de Drentse literatuur weer mee in het nationale concert, zonder dat zij er
moeite voor had hoeven doen. Ruim dertig jaar waren er dorpsnovellen als krantenfeuilletons
verschenen, zonder dat zij de moeite van het uitgeven als boek waard waren gevonden. Dat
veranderde aan het eind van de jaren twintig: het was oogsttijd voor schrijvers als L. Jonker,
J.H. Bergmans-Beins en H. van Dijk.
Ook de landbouw zelf was zeer tevreden over de toegenomen publieke belangstelling. Tijdens
de economische crisis in de jaren dertig verenigden vele noodlijdende boeren zich in de
Nationale Bond Landbouw en Maatschappij. Deze overwegend Drentse organisatie maakte
voor haar propaganda systematisch gebruik van feuilleton- en toneelteksten en wist zich door
de nieuwe literaire trend verzekerd van een aanzienlijk lezers- en toeschouwerspotentieel. De
schrijvers voor Landbouw en Maatschappij namen al spoedig nazistische vormen en
gedachten over: symboliek rond een thema als '(Moeder) Aarde' werd retoriek voor Blut und
Boden.
De bezetter zou in 1940 niet te klagen hebben over gebrek aan 'volksche' elementen in de
Drentse literatuur. Of de Drentse schrijvers ook zonder voorbehoud zijn Nieuwe Orde zouden
omarmen, zal in hoofdstuk III beantwoord worden.


