
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

De “pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond”
Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956

Proefschrift

ter verkrijging van het doctoraat in de
Letteren

aan de Rijksuniversiteit Groningen
op gezag van de

Rector Magnificus dr. D.F.J. Bosscher,
in het openbaar te verdedigen op

donderdag 6 september 2001
om 16.00 uur

door

HENDRIK NIJKEUTER

geboren op 2 oktober 1956
te Gieten



2

Promotor Prof. dr. H. Niebaum

Co-promotor Dr. J. van der Kooi

Beoordelingscommissie Prof. dr. A. Berteloot
Prof. dr. G.J. Dorleijn
Prof. dr. A.H. Huussen



3

Voor Johannetta



INHOUDSOPGAVE5

Inhoudsopgave

WOORD VOORAF 13

0. INLEIDING

1. VERANTWOORDING     15

2. LITERATUURGESCHIEDSCHRIJVING IN DRENTHE     18

I.    DE PERIODE 1816-1900

1.     INLEIDING     22

2.  HET GEDRUKTE WOORD IN DE NEGENTIENDE EEUW: HET CREËREN
VAN EEN MARKT     26

3.     LEESGEZELSCHAPPEN     39

4.     SCHRIJVERS TUSSEN 1816 EN 1900     42

4.1.   DE PODAGRISTEN     42
Het Podagristenonderzoek     46
D.H. van der Scheer (1791-1859)     50
H. Boom (1810-1885)     53
A.L. Lesturgeon (1815-1878)     65

4.2.   DE EERSTE DORPSNOVELLISTEN     72
C. van Schaick (1808-1874)     75
H. Tillema (1829-1908)     88
J. Pol (1842-1892)     93

4.3.   TWEE HOOGEVENERS     101
J. van der Veen Az. (1810-1885)     101
A.A. Steenbergen (1814-1900)     116

4.4.  ANDERE AUTEURS     132
N.H. Tatum Zubli (1806-1888)     132
W. Seymour Mulder (1820-1896)     135
H. Mulder (1822-1878)     138
H. Ulehake (1827-1891)     139
J.M. Schiphorst JWz. (1835-1915)     140



INHOUDSOPGAVE 6

H. Houwink Rz. (1838-1894)     142
H. Bekkering Wzn. (1838-1901)     143
Drentinus (Borchart van der Veen, 1849-1904)     144

       H. Blink (1852-1931)     146
J.E. Bloemen (1863-1941)     150

4.5.  TWEE ANONIEME WERKEN     151
Harm's lotgevallen als koloniaal op reis naar Oost-Indie gedeeltelijk in brieven in den
Drentschen tongval     151
Eenige dichtregelen door een Drentenaar     152

5.     ALMANAKKEN     154
       Drent(h)sche Volksalmanak (1837-1851)     156
       Drenthina, Volks-almanak voor de provincie Drenthe (1853)     161

Drenthsche Geschied-, Landhuishoudkundige en Nijverheidsalmanak (1853, 1854,
1855)     163

      De Heidebloem. Jaarboekje voor 1860     164
       Erica. Jaarboekje van de Maatschappij van Weldadigheid (1865-1908)     165

Drentsche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1868     168
       Nieuwe Drent(h)sche Volksalmanak (1883-1891)     168
       Korte Gerde. Jaarboekje voor Meppel & Omstreken (1886)     172

6.     TIJDSCHRIFTEN     173
       Drenthina (1849-1851)     173

7.     HET TONEEL TUSSEN 1816 EN 1900     175

7.1.   INLEIDING     175

7.2.   DRIE TONEELSCHRIJVERS     178
       P.C.J. Meys (1830-1915)     178
       G. Broekhuizen (1844-1928)     184
       J. Mulder (1854-1918)     191

7.3.  REDERIJKERSKAMERS     193

7.4.   TWEE GELEGENHEIDSSPELEN     199
      Meindert van der Thijnen (1872) A.L. Lesturgeon     199
       Bij Klimmender Zonne (1895) S. Gratama en L. Knappert     202

8.     INTERLOOG     204

II.    DE PERIODE 1900-1940

1.     INLEIDING     206

2.     OUDE MEESTER, NIEUWE GIDS     207
       G.F. Crone (1849-1931)     208



INHOUDSOPGAVE7

       H. Tiesing (1853-1936)     214

3. DE JAREN TWINTIG EN DERTIG: NIEUWE IMPULSEN VOOR DE REGIO-
NALE ROMAN EN DE STREEKTAAL     228
L. Jonker (1873-1948) Eerste periode     228
R. Houwink Hzn. (1869-1945)     235
J.H. Bergmans-Beins (1879-1948)     243
H. van Dijk (1879-1956)     252
A. Dening (1873-1949)     261
J.J. Uilenberg (1881-1962) Eerste periode     267
J. Poortman (1897-1984) Eerste periode     273
J. Naarding (1903-1963) Eerste periode     280
A. de Vries (1904-1964) Eerste periode     283
E.C.M. Frijling-Schreuder (1908)     291

4.     FEUILLETONIST EN BOERENACTIVIST     293
       J.H. Holm (1898-1968) Eerste periode     293

5.     ANDERE FEUILLETONISTEN     299
G. de Vries (1867-1925)     300
H. Oostenbrink (1907-1995)     301
G. Stille (1915-1990)     301

6.     EEN DRIETAL DIALECTDICHTERS     303
L.A. Roessingh (1873-1951)     303
J.J. Westenbrink (1866-1947)     310
L. Koops (1877-1934)     317

7.     DRENTSE LITERATUURPRIJSVRAGEN     320
H. Bos (1878-1947) Eerste periode     322
H.T. Buiskool (1881-1956) Eerste periode     324
J.L. Thalen (1909-1960)     327

8.     ALMANAKKEN     329
Nieuwe Drent(h)sche Volksalmanak (1891-1940)     329

9.     TIJDSCHRIFTEN     334
      Maandblad Drente (1929-juni 1940)     334

10.    HET TONEEL TUSSEN 1900 EN 1940     338

10.1.  INLEIDING     338

10.2.  TWEE TONEELSCHRIJVERS     340
W. Eisen (1899-1963)     340
H. Tuin (1910-1996)     341

10.3.  GELEGENHEIDSSPELEN     342
       De heilige van Wittenhillinge (1907) IJ. Zijlstra en J. Fabricius     342

Het wasschup     345



INHOUDSOPGAVE 8

Marieken van Orvelterveen (1930) H. Nijdam en J. Fabricius     346
De Kinkhorst (1938) J. Poortman     348

10.4. SCHRIJVERS IN DIENST VAN DE BOND LANDBOUW
EN MAATSCHAPPIJ     350

10.4.1 INLEIDING     350

10.4.2 PROPAGANDASTUKKEN     352
Naar 't land terug (1935) A.W. Kamp     352
Moeder Aarde (1936) J.H. Holm     355
De oude strijd (1939) J. Poortman     356

11.    INTERLOOG     358

III.   SCHRIJVERIJ TIJDENS DE BEZETTING

1.     INLEIDING     360

2.     CULTUUR OP COMMANDO     362

2.1.   DE KULTUURKAMER, ALGEMEEN     362

2.2.   DE KULTUURKAMER IN DRENTHE     362

2.3.   BEMOEIENISSEN VAN DE PROVINCIE     371

2.4.   DE LANDSTAND EN DE LITERATUUR     380

3.     ORGANISATIES     382

3.1.   DE STICHTING SAXO FRISIA     382

3.2.   STUDIEKRING D.H. VAN DER SCHEER     385

4.     VAN HARTE OF NIET: AANGEMELD BIJ DE KULTUURKAMER     390
J.J. Uilenberg Tweede periode     390
R. Brouwer (1910-1983)     397
H. Clewits (1897-1983)     403
J.H. Holm Tweede periode     409
J.C.C. Kornman (1884-1948)     412
Th. Vos (1917-2001)     414
H. Bos Tweede periode     415
H.T. Buiskool Tweede periode    417
J. de Jong-Smith (1887-1949)     418
A. Mulder (1906-1991) Eerste periode     419
H. Moed (1906-1974)     420
A. Huizing (1917)     421



INHOUDSOPGAVE9

J.H. Sweers (1900-1979)     422

5. EEN DRENTSE OSEWOUDT. HET BEWOGEN LEVEN VAN ALBERT JAN
BIJKERK     423

6. "MAAR DA'S AOLERWETS VOLKIEN". JAN NAARDING EN DE NIEUWE
ORDE     426

7. HAAGSE BLUF IN DRENTHE: DE 'ONDERDUIK' VAN BEN VAN EYSSEL-
STEIJN (1898-1973)     431

8.     SCHRIJVERS DIE DE PAS INHIELDEN     439
J. Poortman Tweede periode     439
A. de Vries Tweede periode     446
J. Hidding (1918-1976) Eerste periode     452
L. Jonker Tweede periode     454

9. ACTIEF ACHTER DE SCHERMEN:
           H.J. PRAKKE TIJDENS DE BEZETTING     456

10.    TIJDSCHRIFTEN     458
       Saxo-Frisia     458
       Het Noorder Land     460
       Maandblad Drente     462

11.    ALMANAKKEN     471
       NDVA (1940-1943)     471

12.    HET TONEEL     473

13.    RADIO     481

14.    INTERLOOG     484

IV.    HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG

1.     INLEIDING     487

2.     ORGANISATIES     489

2.1.   HET DRENTS GENOOTSCHAP     489

2.2.   DE DRENTSE SCHRIEVERSKRING     494

3.     DE QUEESTE NAAR EEN DRENTS VOLKSLIED     500

4.     AUTEURS     509



INHOUDSOPGAVE 10

4.1.   DRIE BRUGFUNCTIE-AUTEURS     509
       B. van Eysselsteijn Tweede periode     509
       J. Fabricius (1871-1964)     514
       A. de Vries  Derde periode     522

4.2.   DE HOOFDSTROOM     525
       J.J. Uilenberg  Derde periode     525
      H.T. Buiskool  Derde periode     528
      J. Naarding  Derde periode     530
       J. Poortman  Derde periode     535
       A. Cnossen-Nicolaï (1901-1995)     537
      M. Eising (1904-1986)     540
       R. de Lange (1912-1959)     547
       J. Hidding  Tweede periode     550
       H. Heyting (1918-1992)     556
       M. Douwes (1923-1998)     565

4.3.   SCHRIJVERS VAN JACHT- EN NATUURVERHALEN     568
       J.W. Borgesius (1883-1969)     568
       E. Karst (1900-1960)     570
       H.J. Stevens (1913-1973)     574

4.4.   DICHTERS UIT HET NOORDENVELD     575
       G. Clewits (1883-1962)     575
       L. Braaksma (1891-1963)     578
       P. van der Velde (1918)     581
       J.Th.R. van Balsvoort (1896-1991)     584

4.5.   SCHRIJVERS VAN EEN KLEIN OEUVRE     584
       J.M. Linthorst Homan-Staal (1874-1952)     584
       G. Koops (1882-1960)     587
       G.H. Vocks (1886-1969)     588
       H. Doedens (1906-1989)     591
       N. Meyboom-Veltman (1908-1994)     593
       L. van der Sleen (1912-1993)     595
       H. Koops (1914-1977)     597
       G. Kuipers (1918)     600

4.6. KLAAS VAN DER GEEST (1903-1964): EEN SCHRIJVER DIE BEROERING
VEROORZAAKTE     601

5.     KOPPERMAANDAGPRENTEN     603

6.     DE CULTURELE PRIJS VAN DRENTHE (1955/1956)     604

7.     TIJDSCHRIFTEN     606
       De Vrije Pers (1945-1947)     606
       Maandblad Drent(h)e (1945-1956)     608
       Erica (1945-1947)     613



INHOUDSOPGAVE11

8.     ALMANAKKEN     616
       NDVA (1944-1956)     616

9.     HET TONEEL     616

9.1.   INLEIDING     616

9.2.   TONEELPRIJSVRAAG 1951     617

9.3.   LEKENSPELEN     619

9.4.   OPENLUCHTTHEATERS IN DRENTHE     620

9.5.   GELEGENHEIDSSPELEN NA 1945     621

9.5.1. GROEI (1948) J. NAARDING     621

9.5.2. ZWEDERA VAN RUINEN (1949)
N. MEYBOOM-VELTMAN EN J. NAARDING     622

9.5.3.  DE SPELEN TER ERE VAN KONINGIN WILHELMINA (1948)     623
       De toren spreekt J.R. Koert     624
       Bazuinen om Jericho B. van Eysselsteijn     624

9.6.   'T AOL VOLK TE EMMEN     630

9.7.   ENIGE TONEELSCHRIJVERS     632
       H. Frieling (1900-1958)     632
       A. Mulder Tweede periode     635
       J.G. Duiven (1907-1989)     638
       G. Broenink (1910-1978)     643

10.    RADIO     646

11.    EPILOOG     649

SAMENVATTING     651
       IN ’T KÖRT     656
       ZUSAMMENFASSUNG     662

GEBRUIKTE AFKORTINGEN     668
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN EN DOCUMENTATIEDIENSTEN     671
GEBRUIKTE LITERATUUR     687

BIJLAGEN     723
BIJLAGE A: OVERZICHT NEGENTIENDE-EEUWSE REDERIJKERSKAMERS     723
BIJLAGE B: KOPPERMAANDAGPRENTEN 1949-1956     729
BIJLAGE C: PSEUDONIEMEN     730



WOORD VOORAF 13

Woord vooraf
De wordingsgeschiedenis van dit proefschrift begon ruim tien jaar geleden. Geboren en
getogen in Drenthe voelde ik me betrokken bij - onder meer - de literatuurgeschiedenis van dit
gewest. Na mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde was een onderwerp voor een
proefschrift dan ook niet moeilijk te vinden.
De eerste bouwstenen voor dit werk werden in 1989 aangedragen, toen ik bij het project
Drèentse Taol te Assen met het opzetten van een Drents Letterkundig Documentatiecentrum
begon. Tijdens het verzamelen van materiaal en secundaire literatuur over en van Drentse
schrijvers, bleek al spoedig dat er weinig grondig onderzoek naar individuele schrijvers
verricht was en dat er dus ook weinig archiefmateriaal voorhanden was. Een lange
peregrinatie door particuliere archieven, documentatie en literatuur van Drentse literatoren
was begonnen. Het werd een zoektocht met veel verrassingen: soms werden archieven uit het
oud papier gered; soms was er ergens op zolder nog een doosje van grootvader bewaard, dat
na opening tal van trouvailles bleek te bevatten. Maar er waren uiteraard ook teleurstellingen,
doordat archieven of persoonlijke documenten (net) vernietigd bleken te zijn en sommige
boeken onvindbaar bleven.
Ik besef dat door het streven naar volledigheid dit proefschrift lang op zich heeft laten
wachten. Maar het een kan niet zonder het ander. Het resultaat is - naar ik hoop - een
handboek over bijna anderhalve eeuw Drentse literaire bedrijvigheid, waarin de geïnteres-
seerde lezer zo vaak mogelijk zal vinden wat hij zoekt. Een handboek is bijna per definitie
descriptief, maar dit betekent niet dat de (be)schrijver de analyse moet schuwen. Men zie
hiervoor de korte samenvattingen per hoofdstuk ('interlogen') en de samenvattingen aan het
eind. Als algemeen historicus laat de onderzoeker onvermijdelijk eigen opvattingen door-
klinken in de beschrijving van structuren, processen en personen: absolute objectiviteit bestaat
immers niet.
Het schrijven van dit proefschrift was, naast een volledige betrekking als docent in het
voortgezet onderwijs, geen sinecure. Van vele personen en instanties ontving ik
medewerking, zonder welke deze studie niet had kunnen verschijnen. Op deze plaats past dan
ook een woord van dank aan allen die voorliggende publicatie mogelijk gemaakt hebben.
Vooral wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan mijn promotores prof. dr. H. Niebaum en dr.
J. van der Kooi. Zij gaven mij de vrijheid, mijn eigen weg te gaan zonder mij daarbij uit het
oog te verliezen; hun kritiek opende mijn ogen voor onvermoede vergezichten.
Met veel genoegen kijk ik terug op de contacten met de medewerkers van Drentse Taol, de
PBC Drenthe en het Rijksarchief te Assen. Ik dank hen allen voor hun collegiale samen-
werking. Ook de eigenaars van particuliere collecties ben ik zeer erkentelijk voor hun
toestemming tot het raadplegen van en het citeren uit persoonlijke archieven.
De kritische belangstelling van Frans de Wit heb ik als zeer stimulerend ervaren; onze vele
gesprekken hebben een grote invloed gehad op het definitieve resultaat, zowel inhoudelijk als
compositorisch. Menige versie van deze dissertatie voorzag hij van kritische kanttekeningen.
Harrie Slot deed mij het genoegen, de samenvatting in het Drents te controleren op het gebied
van idioom en spelling, waarvoor ik hem van harte dank zeg.
Mijn moeder fungeerde in de afgelopen jaren als een rustpunt in de branding. Menigmaal
vond ik na mijn peripatetische overdenkingen in het Zwanemeerbos van Gieten bij haar rust
en een gewillig oor.
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Zoals ik dat vijf jaar geleden in mijn studie over Ben van Eysselsteijn deed, eindig ik ook nu
met een dankwoord aan Johannetta. Zij volgde mijn avontuur voortdurend met geduld, begrip
en belangstelling, ook wanneer ik vaak nauwelijks over 'alledaagse dingen' aanspreekbaar
was. Van allen heeft zij het meest naar de verschijning van deze studie uitgezien. Aan haar
draag ik dit boek op.
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0. Inleiding
  
   "(...) En, waarlyk, de Drenthenaars zyn vatbaar
   genoeg, mids behoorlyk onderwys genietende,
   om in de Wetenschappen en Kunsten uit te munten."1

1. VERANTWOORDING

De belangrijkste doelstelling van deze studie is Drentse literaire teksten en de schrijvers
daarvan een plaats te geven in een chronologisch overzicht dat de periode 1816-1956
bestrijkt. Zowel de basisvoorwaarden voor het ontstaan en voortbestaan van een literaire
traditie als de randactiviteiten in literaire kringen krijgen hierbij aandacht. Behalve poëzie en
proza behoren ook toneelteksten tot de literatuur, dus is de ontwikkeling van het toneel
eveneens behandeld. Met behulp van een overzicht als dit is het mogelijk teksten te
analyseren of nader onderzoek te doen naar (on)bekende Drentse schrijvers. Bij de
beschrijving van de opeenvolgende periodes is geprobeerd, veranderende literaire normen en
conventies te onderscheiden.
De inhoud bestaat overwegend uit beschrijvingen van Drentse schrijvers en hun werk, dat
zowel Nederlands- als Drentstalig kan zijn. Er is naar gestreefd, niet uitsluitend een portret-
tengalerij van uitgeanalyseerde schrijvers in te richten. Er zijn figuren en randfiguren be-
sproken, waarmee echter geen waardeoordeel gegeven is.
Het behoort welhaast tot het wezen van de regionale literatuur dat veel ervan geen al te
diepgravend karakter heeft. Ook de literatuur kent 'naïeve' kunstenaars. Hun rol in de Drentse
literatuurgeschiedenis is geringer dan die van de zogeheten 'hoofdstroom', maar is zeker niet
minder waardevol. Waarbij bedacht moet worden dat de schrijvers van het tweede plan
meestal het letterkundige klimaat bepalen, waarin grote talenten gedijen kunnen. Bovendien
kan het ongecompliceerde werk zich vaak het meest verheugen in de lezersgunst: het woord
'populair' is veelzeggend.
Behalve aan de literaire werken zelf en de receptie ervan, wordt ook aandacht besteed aan hun
plaats in de samenleving: het gehele literaire bedrijf in Drenthe wordt beschreven. Dat
betekent dat de functie van tijdschriften en uitgevers, de rol van particulieren en bibliotheken,
de media (krant en radio) en de invloed van leesgezelschappen en rederijkerskamers niet
onbesproken zullen blijven. De betekenis van (boven)regionale (streektaal)bewegingen en
hun invloed op de literatuur komen eveneens aan de orde. Bovendien is ook de leescultuur in
Drenthe onderzocht en beschreven. Literatuurgeschiedenis is immers meer dan de
beschrijving van een geïsoleerde verzameling min of meer esthetisch waardevolle teksten.
Dat de stof grotendeels gecentreerd is rond personen, komt voort uit het feit dat de Drentse
letterkunde zich nauwelijks laat indelen in stromingen.
Er is naar gestreefd, per auteur minstens één resumé van een roman, novelle of toneelstuk op
te nemen. Daarbij moest meestal een keuze gedaan worden uit een al dan niet omvangrijk

1. Tegenwoordige staat 1792, 158.
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oeuvre. Gekozen werd dan het meest gelezen of geprezen werk van de auteur of het werk dat
door een andere oorzaak opzien baarde. Uit omvangrijke oeuvres zijn in de regel
verscheidene pennenvruchten kort weergegeven. De schrijver van deze studie wil niet
verhelen, dat - vooral in het laatste geval - zijn keuze niet anders dan arbitrair kan zijn.
Ook is hij zich terdege bewust van het feit dat - in de woorden van Ton Anbeek - "een
overzichtschrijver natuurlijkerwijs zijn beperkingen met zich mee (brengt)."2 Toch vleit hij
zich met de hoop, een bruikbaar handboek geproduceerd te hebben.
Een literatuur overzicht dus, geschreven over personen die al schrijvende zichzelf en hun
werk gewijd hebben aan “Drenthe's dierbren grond”. Dat impliceert dat er Drentse letterkunde
bestaat, of op zijn minst bestaan heeft. Wie dat - zoals schrijver dezes - beaamt, dient wel te
definiëren wat hij onder Drentse literatuur verstaat.
Heeroma heeft in zijn inaugurele rede van 1953 het begrip Nedersaksische letterkunde
proberen te omschrijven. Hij hanteerde daarbij een taalkundig en een ruimtelijk criterium:
"De persoon van de schrijver in verband met de plaats waar hij schreef, de gemeenschap
waarvan hij deel uitmaakte in verband met de ruimte waarin die gemeenschap leefde (...)."3

Verderop stelt Heeroma: "Het ruimtelijk principe houdt in, dat een literatuur het complex is
van alle literaire documenten die in een bepaalde ruimte ontstaan zijn in de taalvorm die voor
de schrijvers het meest voor de hand lag."4 Uit deze definitie volgt enerzijds dat men de
streektaalliteratuur zou kunnen opnemen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en
anderzijds dat schrijvers uit de Nederlandse letterkunde door de Nedersaksische literatuur-
historie geclaimd kunnen worden. Het eerste deel van de definitie is niet door praktijk
gevolgd, het tweede wel.
Entjes stelde dat er pas sprake is van Drentse literatuur als er een groep is met een duidelijk
programma. Een dergelijke stroming diende zich voorts uitsluitend van de Drentse taal te
bedienen.5 In een later gepubliceerd artikel gaf hij als definitie: "Drentse literatuur is wat op
z'n Drents in het Drents geschreven wordt."6 Deze visie heeft als consequentie dat alle in het
Nederlands schrijvende Drenten, nadat ze nauwelijks door de Nederlandse literatuurgeschied-
schrijving opgemerkt zijn, ook buiten de Drentse boot zouden vallen. En dat zou jammer zijn!
In deze studie worden dan ook bewust ruimere criteria gehanteerd. Drentse literatuur wordt
hier opgevat als:
1. alle literaire teksten die geschreven zijn binnen of buiten de ruimte Drenthe in een van de
vele varianten van het Drents;
2. Nederlandstalige literatuur met een regionaal karakter, geschreven door Drenten. Onder
Drenten dient men in dit verband te verstaan: personen geboren in Drenthe die een duidelijke
relatie met deze provincie hebben. Met andere woorden: de omstandigheid dat iemand in
Drenthe geboren is, doet hem of haar niet vanzelfsprekend in deze literatuurgeschiedenis
belanden. Zo zijn bijvoorbeeld de schrijfsters Margot Vos (1891-1985) en Marie W. Vos
(1897-1994), bekend als dichteressen van het socialistische strijdlied, buiten deze studie
gelaten. De gezusters zijn weliswaar in Nieuw-Amsterdam geboren, maar in hun werk zijn
Drentse thema's niet aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de in Zweeloo geboren dichteres
Elisabeth Cheixaou (1907-1997, pseudoniem van Bonny C.E. de Graaf-Boukema)7. Zij
schreef vooral protestantse poëzie. Ook de Rodenaar Hendericus Scheepstra (1859-1913),

2. Anbeek 1990, 17.
3. Heeroma 1953, 4.
4. Ibidem, 5.
5. Zie Kuipers 1966, 6.
6. Entjes 1974, 19.
7. Sommige studies vermelden als haar voornamen: Bonny Louise Elise.
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bekend door Ot en Sien, moest buiten beschouwing gelaten worden. Het platteland dat hij -
vooral in latere series leesboekjes - beschreef, was ook voor Drenten zeer herkenbaar; maar
exclusief Drents was het niet.
3. Tot de Drentse literatuur worden ook gerekend de werken die duidelijk de geest van deze
regio ademen - dikwijls zelfs met gebruikmaking van de streektaal - maar die niet door
geboren Drenten geschreven zijn. Meestal hadden deze auteurs een langdurig proces van
inburgering in, en identificatie met, Drenthe doorlopen. Zij en hun werk zijn, alleen al op
grond van kwantitatieve overwegingen, niet weg te denken uit de Drentse literatuur.

De onderzochte periode strekt zich uit van 1816 tot 1956. Ruim veertig jaar na laatstgenoemd
tijdstip bestaat er genoeg distantie tot de meeste personen en zaken. In 1816 werd na  enige
tijd weer een drukkerij in Drenthe gevestigd. Hierdoor werd het mogelijk, ook binnen de
eigen provincie (literaire) teksten te laten drukken. Het eindpunt 1956 valt samen met de
oprichting van het tijdschrift Oeze Volk, dat velen tot bijdragen heeft aangezet doordat het
Drentstalig was en steeds gebleven is. De redactie was terecht van oordeel, dat met de
oprichting van het tijdschrift een nieuwe tijd was aangebroken.8

In het eerste hoofdstuk wordt de periode 1816-1900 beschreven. Dat is het tijdperk waarin de
Romantiek de belangrijkste literaire stroming was in heel Europa, dus ook in Drenthe. Ook
daarna is de romantische traditie, voorzichtig uitgedrukt, nooit verdwenen uit de Drentse
literatuur. Ietwat finalistisch redenerend zou men kunnen stellen dat een constante stroom
literaire teksten in Drenthe niet eerder had kunnen ontstaan dan in de negentiende eeuw. In de
eerste plaats is er het technisch-economische argument: het reeds opgemerkte feit dat Drenthe
pas vanaf 1816 voorgoed over (een) goed-geoutilleerde drukkerij(en) beschikte. In de tweede
plaats lijken juist romantische thema's als volksverhalen, reisverhalen, verheerlijking van de
plattelander en naturlyriek bijzonder geschikt om de leeslust op te wekken in een nagenoeg
geheel agrarische samenleving als de Drentse van destijds.
In de zeventiende en achttiende eeuw werd in Drenthe wel geschreven, maar erg weinig
gepubliceerd. De eerste Drentse auteur  die - voorzover bekend - literair werk in gedrukte
vorm liet uitgeven, was Barbara Maria van Lier (1751-1778). Van haar verschenen, losbladig,
twee gedichten en een derde in een door haar vader geschreven en gepubliceerd studieboek.9

Wat verder geschreven werd, bleef alleen bewaard als manuscript in verscheidene
(huis)archieven. Het was meestal gelegenheidswerk, zoals rijmsels voor familiefeesten en
reisverslagen, soms doorspekt met enige dialectfrasen. Af en toe zijn de gedichten al wel
gebundeld, maar - zoals gezegd - de drukker hebben zij niet gehaald. Het is overigens zeer
wenselijk dat deze 'literatuur voor de huiselijke kring' eens onder de loep wordt genomen.
Vaak wil men Titia Brongersma tot stammoeder van de Drentse literatuur uitroepen. Zij
publiceerde weliswaar reeds in 1686 twee gedichten over Assen, één over Borger en één over
het hunebed aldaar, maar zij was een Friezin die in Groningen woonde en slechts een kort
bezoek aan Drenthe bracht.10

Omstreeks 1900 - na de landbouwcrisis - breekt er een periode van economische opleving en
innovatie (zuivelindustrie) aan, maar in de literatuur dienen zich opvallend weinig jonge
talenten aan. Pas rond 1930 begint de regionale roman aan een tweede leven en neemt ook de

8. OV 1 (1956) december  1.
9. Ennik in: Bos/Foorthuis 1991, 106-109.
10. De gedichten zijn opgenomen in haar bundel De Bron-Swaan, of Mengeldigten (1686, Carel Pieman te

Groningen). Zie over haar o.a. Nijkeuter in: Klompmaker 1996, 10-20 en  Nijkeuter 1993a, 19-24. Vgl.
ook Schenkeveld-van der Dussen 1997, 413-417.
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belangstelling voor de streektaal toe. Dit tijdvak 1900-1940 wordt in hoofdstuk II beschreven.
Hoofdstuk III gaat over de Drentse literatuur tijdens de bezetting, een periode waaraan tot
dusver alleen door Adriaan Venema enkele regels zijn gewijd. Waar mogelijk is het gebruik
van het woord 'collaboratie' vermeden. De onderzoeker zou gebaat zijn bij een historische
definitie van het begrip 'literaire collaboratie', hoedt zich er evenwel voor er zelf een te
ontwerpen. De Eereraad voor Letterkunde namelijk sprak op 3 juli 1945 over "wangedrag van
kunstenaars" in hun "artistieke en algemeene optreden als kunstenaar gedurende den
bezettingstijd." Beoordeeld werden:
"I. zij die a) op eenigerlei wijze een openbare of feitelijke functie hebben vervuld in door den
vijand of op diens gezag gecreëerde instellingen ter knechting van het artistieke en dus
cultureele leven hier te lande, b) rechtstreeks hebben dienst genomen in vijandelijke organisa-
ties als daar zijn SS-, WA- en soortgelijke formaties, c) op andere wijze uitgesproken en/of
daadwerkelijk nationaal-socialistisch zijn opgetreden;
II. zij die a) op eenigerlei wijze Duitsche of Duitschgezinde propaganda hebben gevoerd of
bevorderd dan wel helpen voeren of bevorderen, b) voor Duitsche en Duitschgezinde
instellingen en persoonlijkheden zijn opgetreden, c) in hun publicaties of anderszins een met
den vijand sympathiseerend standpunt hebben ingenomen, d) van Duitsche of Duitschgezinde
instanties prijzen of subsidies hebben ontvangen;
III. zij die de uitoefening van hun letterkundige werkzaamheden in het openbaar hebben
voortgezet na het in-werking-treden der Kultuurkamer;
IV. zij die volledig hebben voldaan aan hun aanmeldingsplicht, resp. aan de lidmaatschaps-
vereischten voor de Kultuurkamer."11

In de jaren daarna zouden de onder IId, III en IV genoemde activiteiten geleidelijk aan door
de Eereraad niet (meer) als wangedrag beschouwd worden; zij werden althans niet steeds met
een publicatieverbod bestraft. In dergelijke gevallen dient de onderzoeker voorzichtig met
zijn kwalificaties, waaronder 'collaboratie', om te springen: dat heeft de discussie over
Venema's boeken wel bewezen.12 Eerstgenoemde beperkt zich dus tot vermelding van de
feiten.
Het laatste hoofdstuk beschrijft het eerste decennium na de oorlog. Nedersaksische ontwikke-
lingen als geheel en hun invloed op de Drentse literatuur zijn hiervan belangrijke
bestanddelen. Van schrijvers die voor 1956 al bekend waren of op zijn minst gedebuteerd
hadden, wordt de volledige literaire levensloop beschreven indien deze voor 1999 eindigde.

2. LITERATUURGESCHIEDSCHRIJVING IN DRENTHE

"In een geschiedenis van de Nederlandsche litteratuur maakt Drenthe een schamele figuur. Het land van
hei en struiken, dat al zoovele schilders tot het scheppen van kunstwerken heeft geïnspireerd, dat reeds
in de 17e eeuw den beroemden Hobbema tafreelen [sic] voor zijn schilderijen heeft geboden, schijnt te
onvruchtbaar om schrijvers voort te brengen. En zijn bewoner, de Drent, heeft het in onze letteren nog
weinig verder kunnen brengen dan tot den lachwekkenden persoon van den bespottelijk-achterlijken,
kromsprekenden vermaker van het lagere schouwburgpubliek in de blijspelen van de 17de en 18de
eeuw. Toch ontbreekt het den Drent niet aan eigenschappen, die voor een goed schrijver onmisbaar
zijn: een rijke verbeelding; gevoel voor schoonheid en geestesgrootheid; liefde voor eigen land en eigen
volk. Maar zijn land is arm en hard, eischt zijn volle werkkracht, wanneer het hem zal voeden, laat hem
weinig tijd voor hoogere zaken dan den alledaagschen strijd om zijn lichaam in stand te houden. En
bovendien zijn eigen aard is gesloten; hij geeft zich moeilijk, hij uit zijn diepere gevoelens niet gaarne,

11. MOW, EK, inv.nr. 24.
12. Vgl. ook Martien J.G. de Jong 1988 en 1990.
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hij laat vreemden heelemaal niet toe in de binnenste vertrekken van zijn hart. Al deze oorzaken werken
samen om Drente en den Drent in de Nederlandsche letteren op den achtergrond te houden",

schreef Jan Naarding in 1936 in een aflevering van het maandblad Drente.13     
Of Naarding met deze beweringen gelijk heeft valt te betwijfelen, maar wel is het waar dat de
Drentse (streektaal)literatuur tot op heden weinig aandacht gekregen heeft van de
Nederlandse literatuurhistorie en de literatuurcritici. De literatuurgeschiedenis in Nederland is
immers vooral nationaal van karakter. Dat houdt in, dat teksten in de streektaal vaak
beschouwd worden als Fremdkörper. In de meeste toonaangevende literatuurgeschiedenissen
wordt de Drentse letterkunde dan ook niet of nauwelijks besproken.14 Slechts een aantal -
overwegend Nederlandstalige - negentiende-eeuwers, zoals Lesturgeon, Boom, Van Schaick
en Van der Veen Az., worden terloops genoemd, maar de Drentse literatuurgeschiedenis als
zodanig komt hierin niet aan de orde.15 Een uitzondering maakt prof. dr. W.J.M.A.
Asselbergs, door in deel 9 van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden een
hoofdstuk aan de regionale literatuur van Noord-Nederland te wijden. Daarin besteedt hij ook
summier aandacht aan Drenthe door alleen Harm Tiesing te noemen.16

Passend in onze tijd is het, niet te speculeren over de vraag of 'de' neerlandici de regionale
literatuur misschien minderwaardig vinden. Te veel Drenten hebben in het verleden zichzelf
en hun provincie in de assepoesterrol gedrongen - Naarding is er een voorbeeld van. Een
cultuur die zichzelf niet respecteert is gedoemd uit te sterven, zo ook de regionale literatuur -
alleen daardoor en niet door wat anderen zeggen. Erkend moet worden, dat streektaal wel
moeilijk te lezen is voor velen buiten de provincie. Dus heeft zij een barrière te overwinnen
om door te dringen tot recensenten en andere lezers van Nederlandstalige literatuur, a fortiori
in algemeen-Nederlandse literatuurgeschiedenissen. Anders gesteld is het met
Nederlandstalig werk met een regionaal karakter. Wanneer dit landelijk succes boekt,
verdient het een plaats in een Nederlandse literatuurgeschiedenis. Dit gebeurde dan ook met
het werk van Anne de Vries. Een min of meer volledige Drentse literatuurgeschiedenis moet
dus haast wel geschreven worden door iemand die de streektalen in Drenthe beheerst en dat is
bij deze gebeurd.
In Drenthe zijn na de Tweede Wereldoorlog aanzetten gegeven tot het bestuderen van de
eigen literatuur. Lammert Braaksma schreef in 1949 het artikel 'Auteurs in Drents dialect' dat
opgenomen werd in Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.17 Zoals de titel
aangeeft, beperkte  Braaksma zich tot de streektaalliteratuur. Een auteur die hij een
bespreking waard vond, moest de dorpers kennen, hen begrijpen, met hen meeleven en
meevoelen en bovenal hen liefhebben "niet zo, dat hij de gebreken ontkent, maar, dat hij ze
ziet, zoals ouders de tekortkomingen van hun kinderen."18

In 1951 verscheen deel twee van de door Jan Poortman geredigeerde bundel Drente, een
handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen. Zelf droeg hij daaraan
het artikel 'Van literatuur over Drente tot Drentse literatuur' bij. Hierin besteedde hij vooral

13. Naarding 1936, 6.
14. Zie hiervoor de literatuurgeschiedenissen van: W.J.A. Jonckbloet, G. Kalff, C.G.N. de Vooys, G.A. van

Es, G.P.M. Knuvelder, T. Anbeek en M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
15. Ten Brink 1889, 302, 329 (deel III); Ten Brink 1897, 656 en Te Winkel 1925/1927, 528 (deel I) en 19,

505 (deel II).
16. Asselbergs z.j., 408.
17. F.I. Brouwer 1949, 57-61.
18. Ibidem, 58.
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aandacht aan de bekende werken van de oudere schrijvers. Nieuwe vondsten presenteerde hij
niet; voor wat de jongeren betreft volstond hij met een korte en summiere opsomming.
Poortman publiceerde van 1952 tot 1953 in de Meppeler Courant (MC) artikelen over
Drentse (en Nederduitse) schrijvers. Deze essays werden in 1954 bij Boom gebundeld als
Drents geestesleven, een bloemlezing uit de Drentse literatuur. Zij geven eveneens een
beknopt en selectief overzicht van een aantal oudere Drentse schrijvers.
Jan Naarding schreef in 1954 voor de PDAC een artikel, getiteld 'De ontwikkeling van de
Drentse letterkunde', waarin hij deze laat beginnen met de zeventiende-eeuwer Johan Picardt.
De periode na Picardt tot aan de Podagristen noemde hij "onaangetast". Als belangrijkste
vertegenwoordigers van de Drentse literatuur - door Naarding aangeduid als 'Drenthe (of
'Drenten') in de Nederlandse literatuur' - noemde hij Anne de Vries, Ben van Eysselsteijn en
Jan Fabricius.19

In 1964 trad H. Entjes in zijn bijdrage 'Streektaalliteratuur in Oost-Nederland' aan de bundel
Oostnederlands, in het voetspoor van Braaksma met een beknopt, chronologisch overzicht.20

Daarin heeft hij bewust niet naar volledigheid gestreefd; zijn selectie moest vooral het begrip
streektaalliteratuur helpen definiëren.
In het kader van de Drenthe Colleges hield G. Kuipers op 28 oktober 1965 een lezing, getiteld
'De Drentse literatuur'. Daarin gaf hij - uiteraard - een globaal overzicht van dit onderwerp.
Hij begon zijn overzicht bij Picardt, maar was wel van mening dat het - literair bezien - pas
rond 1800 in Drenthe begon te dagen. Vele van de door hem besproken auteurs komen terug
in zijn bloemlezing Drente's erfgoed, die in 1978 bij Pet te Hoogeveen verscheen. In
alfabetische volgorde behandelt hij hierin zesendertig schrijvers uit de afgelopen drie eeuwen.
Niet onverwacht levert de periode voor 1800 weer een schrale oogst op. Anders dan Entjes en
Poortman bespreekt hij geen (toen nog) levende auteurs. Zijn opzet was de lezers "enigszins
wegwijs te maken in de doolhof van de Drentse literatuur".21

In 1966 verscheen de bloemlezing Dichtersriege, keur oet Drentse gedichten van 1900-1966
(Van Gorcum te Assen), door Hans Heyting en Roel Reyntjes samengesteld voor de Drentse
Schrieverskring. De samenstellers hebben het aangedurfd, werk van recente datum te kiezen.
De nieuwste gedichten tonen aan dat er in de toen afgelopen zes decennia eigenlijk niets
veranderd is; noch de inhoud, noch de vorm. Nog steeds tiert daarin de romantiek welig.
Marga Kool leverde in 1982 het hoofdstuk 'Schrijven in Drenthe' voor de bundel Het land der
letteren.22 Een jaar later publiceerde Gerard Nijenhuis de bloemlezing Mandielig (stichting
Het Drentse Boek), die eigentijdse en oudere poëzie bevat. Vooral de gedichten van Hans
Heyting en Marga Kool wijken qua vorm en inhoud af van de traditionele Drentse dichtkunst.
Bij beiden is invloed van de moderne Nederlandse dichters ('Vijftigers') aanwijsbaar.
Het duurde tot 1990 voordat er weer een overzicht van de Drentse literatuur verscheen.
Ditmaal was het Gerard Nijenhuis die de naoorlogse streektaalliteratuur beschreef in de
bundel Dialectliteratuur. Balans en perspectief van de Moderne Streektaalletterkunde in

19. Naarding 1954a.
20. Heeroma/Naarding 1964, 119-124.
21. Kuipers 1978, 10.
22. Van Dis 1982, 194-215.
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Oostnederland en Nederduitsland. Een bundel studies (tegelijkertijd uitgegeven als speciaal
nummer van de Driemaandelijkse Bladen).
Drie jaar later verscheen Drèentse Schrieverij (stichting Het Drentse Boek) van S. Boerma en
R. Broersma. In deze onevenwichtige studie wordt nauwelijks - alleen schetsmatig - aandacht
aan de negentiende eeuw besteed. Het accent ligt op de naoorlogse periode, in het bijzonder
op het Roet-tijdperk. Tegenover dit manco staat de verdienste dat het de eerste Drentstalige
literatuurgeschiedschrijving is.


