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Hoofdstuk I

De periode 1816-1900
      'k Heb, luist'rend naar dat lied en dolend aan uw zijde,
      Als gij, mijn pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond,
      (...)23

                      Jan van der Veen Az. (1878)

1. INLEIDING

Drenthe was in de negentiende eeuw een overwegend agrarische samenleving. Velen hadden
van Drenthe dan ook het beeld van een in zichzelf gekeerde provincie, waarin moderne
ideeën nauwelijks ingang konden vinden. Vele zaken herinnerden inderdaad nog aan een ver
verleden, maar het oude Drenthe begon na de Franse tijd toch duidelijk aan zijn metamorfose.
Vooral na 1850 ging men met reuzenschreden de nieuwe tijd tegemoet.
Ook op literair en cultureel gebied ontstond er beweging. In 1836 verscheen de Drent(h)sche
Volksalmanak (DVA) voor het eerst; deze bood een nieuw podium aan schrijvers die tot dan
toe via boeken, bundels en krantenstukjes hun publiek gezocht hadden. Drentse literatuur
en/of literatuur over Drenthe was er wel degelijk.24 Een niet onbelangrijke ontwikkeling was,
dat Zuidwest-Drenthe en in het bijzonder Meppel, in cultureel opzicht steeds meer overvleu-
geld werden door Assen. Als bestuurlijk centrum kreeg Assen een groeiend aantal inwoners
met behoefte aan lering en vermaak. Door Lodewijk Napoleon was Assen tot 'stad' gepromo-
veerd en na de Franse tijd werd Drenthe - in plaats van 'Landschap' - een volwaardige
Nederlandse provincie, waardoor de bevolking van Assen mede ging bestaan uit ambtenaren
en leden van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie.
De culturele opbloei werd in gang gezet in 1816, toen Claas van Gorcum naar Assen kwam
en Drenthe weer na enige  jaren een drukkerij binnen zijn grenzen kreeg.
De intellectuele bovenlaag was aanvankelijk nog te dun: het in 1819 opgerichte Oudheidkun-
dig Genootschap ging in 1822 al weer ter ziele. De oprichtingsvergadering was gehouden op
7 september 1819 in de Sociëteit aan de Brink in Assen. Het belangrijkste doel van het
genootschap was, Drentse oudheidkundige voorwerpen op te sporen, te onderzoeken en ten
toon te stellen. Maar ook wilde men oude Drentse verhalen en overleveringen verzamelen. Er
zijn zelfs plannen geweest om een Drents woordenboek samen te stellen.25 Het bestuur
bestond uit enige 'Asser Heren', zoals mr. P. Hofstede, mr. J. Hofstede (zijn broer), mr. G.W.
van der Feltz en mr. S. Gratama. Het aantal leden bleef beperkt tot achttien. De meesten
vervulden functies bij de magistratuur en het openbaar bestuur.

23. Uit zijn gedicht Aan de nagedachtenis van mijnen onvergetelijken vriend Alexander Lodewijk
Lesturgeon. Opgenomen in de bundel Nieuw Drentsch Mozaïk. Assen 1878.

24. Boekholt is van mening dat er rond 1850 geen Drentse literatuur bestond. (Boekholt in: Heringa 1986,
603) Verderop zal worden aangetoond dat deze visie niet juist is.

25. RAD, Archief ter beoefening en opheldering der oudheden en geschiedenissen van Drenthe, passim.
Vgl. ook: Okken 1989, 117-127.
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In 1823 verscheen de eerste krant, in 1825 werd de Latijnse school - de voorloper van het
gymnasium - gesticht, in 1830 kreeg Assen zijn schouwburg en tenslotte kwam in 1854 een
museum van oudheden van de grond.

Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw was de Romantiek de toonaangevende
literaire stroming in Europa. Pas vanaf 1842 is er in Drenthe sprake van de productie van een
ononderbroken reeks literaire teksten, waardoor dat jaar gezien kan worden als het vertrek-
punt van deze literatuurgeschiedenis-in-engere-zin.
Nadat Dickens in 1836 in Engeland zijn Pickwick Papers gepubliceerd had, al in 1837 door
Potgieter vertaald als Vertalingen naar Dickens' Pickwick-papers26, volgde er een stortvloed
van humoristische reisromans en reisverhalen in Nederland. Zo verscheen bijvoorbeeld in
1839 van W.J. van Zeggelen Pieter Spa's Reize naar Londen, ter gelegenheid van het
Krooningsfeest van Koningin Victoria27, in 1840 gevolgd door Jacob van Lenneps De
lotgevallen van Ferdinand Huyck. In 1840 verscheen ook van A.B. Schilperoort-van Meerten
Het Noorden van ons vaderland; of Vlugtige schetsen en aangename herinnering van een
Reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel (T.J. van Tricht te
Assen).28

De Drie Podagristen - de uitgever Van der Scheer, de journalist Boom en de predikant
Lesturgeon - voltooiden naar het voorbeeld van deze reisverhalen in 1843 het eerste deel van
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door Drie Podagristen (D.H. van der Scheer
te Coevorden), maar in 1842 waren al twee afleveringen verschenen. Deze publicatie werd al
spoedig gevolgd door andere, vergelijkbare werken. Dorpsnovellen of  regionale romans zijn
het eigenlijk niet; de inhoud heeft in alle boeken meer weg van een reisverslag. Belangrijk is
echter dat de schrijvers van deze werken, het voorbeeld van de romantici volgend, al wande-
lend aandacht schonken aan de zeden, de gebruiken en het dialect van de mensen in Drenthe.
We zien dan ook dat hiermee het dialect, op bescheiden schaal (dialogen!), in de Drentse
literatuur zijn intrede doet. Bovendien was het eerste boek van de Podagristen een stimulans
tot het verhogen van het literaire niveau in Drenthe. Anderen zouden daarna - uiteraard ook in
andere genres - de Podagristen volgen door boeken te publiceren.
Eén van de weinige geschriften waarin de literaire stand van zaken na het midden van de
negentiende eeuw summier beschreven wordt, is Meditatiën van een Drentschen schoolmees-
ter (1869) door Harm Boom. Hierin staat onder meer een oproep van Boom, de volksontwik-
keling in Drenthe te bevorderen. Hij vindt, dat er te weinig gedrukte teksten over diverse
onderwerpen bestaan. Naar zijn mening beschikt Drenthe op dat moment wel degelijk over
personen die "ook op minder streng wetenschappelijk gebied, de pen leenen tot beschaving en
veredeling van den geest". Hij noemt in dit verband de publicisten ds. E.R. Borgesius te Norg,
ds. A.L. Lesturgeon te Zweeloo (die zijns inziens blijk geeft van "een benijdenswaardig
meesterschap over de taal"), ds. H.R. de Holl en J. van Konijnenburg te Hoogeveen, dr. J.
Offerhaus Lz. te Eelde, ds. Dl. Goedhuis te Coevorden en ds. J.J. Swiers te Havelte.29 Voorts

26. Vgl. Knuvelder 1980, 378.
27. Voor een bespreking van Pieter Spa's Reize zie VL (Boekbeschouwing), (1840), 180.
28. Het is niet ondenkbaar dat de Podagristen dit werk als voorbeeld gebruikt hebben. De schrijfster

verhaalt in achttien brieven aan haar vriendin Bertha haar reisbelevenissen. Onderweg naar Gieten
beschreef ze uitvoerig het verloop van een spinmaal. Opmerkelijk is dat de schrijfster daarbij in een
voetnoot (p. 207) vermeldt: "Later vond ik mijn verhaal nagenoeg weder in den intersanten [sic]
Drentschen Almanak van 1839 (...)."  Waarschijnlijk heeft D.H. van der Scheer, de auteur van het
almanakverhaal, zich dus gebaseerd op het boek van Schilperoort-Van Meerten. 

29. Boom 1869, 28. Voor E.R. Borgesius (1834-1910) zie NNBW, X, 92 en Romein 1861, 84. Voor H.R.
de Holl (1800-1881): NNBW, VIII, 795, Romein 1861, 193 en De Bie/Loosjes 1931, 163. J. van Konij-
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noemt hij een aantal 'letterkundigen', zoals de Podagristen en de Assessor en zijn beide neven
- Boom verraadt niet wie zich achter deze pseudoniemen verscholen, hijzelf onder anderen -
A.A. Steenbergen, J. van der Veen Az. te Hoogeveen, mr. A. Slingenberg te Coevorden, A.
de Visser en P.C.J. Meys te Meppel.
Tien jaar later gaf Boom opnieuw een opsomming van auteurs die over Drenthe schreven. Hij
had een 'reis' door Drenthe gemaakt en wilde hierover publiceren. Daarbij wilde hij gebruik
maken van "wat er geschreven is over de geschiedenis van de landstreek welke ik zal
bezoeken en over alles wat uit het volksleven spreekt tot verstand en hart." De meeste
schrijvers in Booms verzameling waren 'historici' en geen letterkundigen. Maar ook
eerstgenoemden konden dikwijls boeiend en informatief over de provincie schrijven. Boom
kondigde aan:

"Ik zal zoo noodig inlichtingen vragen aan vader Picardt, dominé en doctor te Coevorden30, aan
professor de Rhoer, wiens merkwaardige aanteekeningen over Drenthe in eene Asser bibliotheek zijn te
vinden31, aan mr. Johannes Tonckens en mr. J. van Lier, schrijvers van den 'Tegenwoordigen staat van
Drenthe'32, aan graaf van Hoogendorp [sic]33, aan mr. Sijbrand Gratama34, N. Westendorp35, dr. Nassau,

nenburg was van 1829-1859 directeur van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord en pu-
bliceerde hierover. Voor J. Offerhaus Lz. (1831-1926) zie Romein 1861, 324. Dl. Goedhuis (1838-
1901) redigeerde samen met Lesturgeon het tijdschrift Wegwijzer ten Leven. Maandtijdschrift voor
evangelisch christendom.(1868-1870). Voor J.J. Swiers (1801-1884) zie Romein 1861, 132 en 182.

30. Johan Picardt (1600-1670) wordt algemeen beschouwd als Drenthes eerste geschiedschrijver. Deze
bekendheid dankt hij vooral aan zijn Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene
ANTIQUITETEN Der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe.
Waer by gevoeght zijn ANNALES DRENTHIAE, Dat zijn Eenige Aenteyckeninghen en Memorien, van
sommige gedenckwaerdige Geschiedenissen, gepasseert in het Antiquiteet-rijcke Landschap Drenth,
van de Geboorte Christi af, tot op desen tijdt. Mitsgaders een korte Beschrijvinge der Stadt, des
Casteels, en der heerlickheyt Covorden. t'Samen vergadert, en aen 't licht gebracht, door Johan
Picardt, Theologum, Pastorem Covordiensem primum, & Doctorem Medicum. Met koopere Platen
verciert. Het boek verscheen in 1600 te Amsterdam. Over Picardt zie Gerding 1997.

31. Jacobus de Rhoer (1722-1813) was hoogleraar in Groningen en doceerde tal van vakken. De Rhoer
schreef tussen 1774 en 1794 de studie Gesteldheid en geschiedenis van Drente, die kan worden
beschouwd als een van de eerste overzichtswerken van de Drentse geschiedenis. Deze studie zou als
boek uitgegeven worden, maar door omstandigheden bleef het manuscript ongepubliceerd. (Zie voor
het handschrift RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 233). Verder is van hem bewaard gebleven Antiqui-
tates patriae, een verhandeling over de Germanen. Het is een collegedictaat, opgetekend door De
Rhoers pupil Jan Rudolf van Eerde. Voor biografische informatie zie Van Deursen 1970.

32. Tegenwoordige Staat van het Landschap Drenthe is het 33ste deel van de serie Tegenwoordige Staat
der Vereenigde Nederlanden. Over het auteurschap heeft lang onduidelijkheid bestaan, maar thans
wordt het volgende aangenomen: Toen men iemand zocht om de geschiedenis van Drenthe te schrijven,
wendde men zich eerst tot Jo(h)annes van Lier (1726-1799). Deze was vanaf 1751 werkzaam als
particulier secretaris van de drost Alexander Carel van Heiden. In 1758 werd hij benoemd tot ont-
vanger-generaal van de landschap Drenthe. Als zodanig faalde Van Lier, want hij bouwde een enorme
schuld op, zodat hij in 1785 de wijk nam naar Kleef. Hij had een brede wetenschappelijke
belangstelling. In 1760 verschenen van hem in druk Oudheidkundige brieven en in 1781 een Verhan-
deling over de Drentsche slangen en adders. Ook werkte hij aan een Drents dialectwoordenboek.
Samen met zijn zoon François Abraham van Lier werkte hij aan de Tegenwoordige Staat van het
Landschap Drenthe. Wat ieders aandeel geweest is, is niet bekend; verondersteld wordt dat Van Lier sr.
deel twee alleen geschreven heeft. F.A. van Lier wilde aanvankelijk op het boek promoveren, maar liet
het om niet geheel onbegrijpelijke redenen in 1784 bij het verdedigen van 52 stellingen die aan het
boek ontleend waren. Na seniors vertrek wendde de teleurgestelde uitgever zich tot mr. J. Ton(c)kens
(1750-1790) te Westervelde. Deze overleed vroegtijdig nadat hij alleen de Inleiding voltooid had.
Intussen had de uitgever contact gezocht met J.H.P. van Lier (1759-1823), een andere zoon van de
gevluchte ontvanger-generaal. Deze bezat het (proefschrift)manuscript van zijn broer, waaraan ook zijn
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mr. J. Pan, Magnin, professor L.J.F. Janssen36, Ebinge Wubben [sic]37, A.L. Lesturgeon, J. Moulin,
D.H. van der Scheer, Reddingius38, A. Pareau39, T.A. Romein40, mr. L. Oldenhuis Gratama, J. de Wal,

vader meegewerkt had. Dit manuscript (twee delen) werd als compleet boekwerk in 1792 uitgegeven.
Het eerste deel is door Van Lier jr. voorzien van enkele aanvullingen tot 1791. De Tegenwoordige
Staat van het Landschap Drenthe bestaat uit drie delen in één band: genoemde Inleiding die in 1795
ook apart zou verschijnen en twee delen over de actuele situatie in 1792. De 'korte inhoud', in de
verzamelband vóór de Inleiding geplaatst, heeft betrekking op deel I en deel II. De 'Bladwyzer der
voornaamste Zaaken', die in 1795 met de Inleiding verscheen, heeft betrekking op de drie delen. (Zie
RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 243). Over J. Tonckens zie NDVA (1915), 110-124. Zie voor J. van
Lier: R.D. Mulder 1942a, 33-64; R.D. Mulder 1950a, 61-68 en Ennik in: Bos/Foorthuis 1991, 110-115
.

33. De bekende politicus Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1824) maakte in 1819 een reis naar Drenthe.
Aanleiding voor deze reis was zijn benoeming tot lid van de Commissie voor Toezigt van de
Maatschappij van Weldadigheid. In zijn rapport uit 1820 doet hij ook verslag van zijn reis. Het is ge-
titeld Aantekeningen op eene reis door de Veluwe, Overijssel en Drenthe, in den nazomer van 1819 en
het is opgenomen in het vijfde deel van zijn Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk
der Nederlanden. Vgl. ook Wattel 1968, 119-131.
Ook zijn zoon Dirk van Hogendorp maakte samen met zijn vriend, de schrijver Jacob van Lennep
(1802-1868) een reis door Noord-Nederland. De jeugdige 'podagristen' bezochten Drenthe in de zomer
van 1823. Hun reisverslag werd pas in 1942 in boekvorm gepubliceerd als Nederland in den goeden
ouden tijd zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van
Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandse provintiën in den jare 1823.
Wel gewaagt Van Lennep in de inleiding van zijn historische roman De Roos van Dekama (over de slag
bij Warns, 1345, waarin de Hollandse graaf Willem IV sneuvelde) van de reis door Friesland. Deze had
hem het onderwerp van de roman - die in 1836 verscheen - opgeleverd. Hij beschrijft zichzelf in de
derde persoon; de vrienden hebben gefingeerde namen.

34. Boom bedoelt hier wellicht de ijverige publicist Sibrand Gratama (1784-1858), zoon van Seerp
Gratama en Aafje Talma. Hij zal in deze studie nog besproken worden.

35. Nicolaus Westendorp (1773-1836) was van beroep predikant. Hij werkte in Sebaldeburen en Losdorp;
bovendien was hij schoolopziener in het vierde district van Groningen. Grote bekendheid kreeg hij als
'archeoloog'; hij behoorde tot de eerste wetenschappelijke beoefenaars van de archeologie in Nederland.
In 1809 publiceerde hij zijn eerste oudheidkundige verhandelingen. In 1815 zond hij een antwoord in
op de door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag: 'Welke
volkeren hebben de zoogenoemde hunebedden gesticht? In welke tijden kan men onderstellen, dat zij
deze oorden hebben bewoond?' Zijn Verhandeling, waarin hij ook uitvoerig aandacht aan Drenthe
besteedde, werd met goud bekroond en verscheen in hetzelfde jaar in druk. Een tweede druk verscheen
in 1822. (Zie RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 315). Zoals in zijn tijd gebruikelijk, wees hij de Kelten
als bouwers van de hunebedden aan. Daarna zou hij nog vele artikelen voor diverse tijdschriften
schrijven. Zie voor biografische feiten ook NNBW, IV, 1445-1446.

36. Janssen was conservator van het Museum van Oudheden te Leiden. Hij publiceerde in 1848 het boek
Drenthsche oudheden (Kemink en Zoon te Utrecht). Veel artikelen verschenen in de DVA. Zie over
hem ook noot 825.

37. Waarschijnlijk bedoelt Boom hiermee Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874). Deze werkte als
notaris te Staphorst en hield zich tevens bezig met de studie van zijn gewest. Verscheidene artikelen
van hem veschenen in de DVA. Hij schreef in 1871 ook De voormalige onafhankelijke Heerlijkheid
Ruinen. (Zie voor het handschrift RAD, Lijst van handschriften, inv.nr. 83.) Voor biografische
gegevens wordt verwezen naar NNBW, I, 1588.

38. Gerardus Benthem Reddingius (1774-1844) werd in oktober 1809 predikant te Assen, waar hij tot zijn
dood zou blijven wonen en werken. Hij interesseerde zich voor diverse wetenschappen; hij was
bijvoorbeeld lid van het eerste Oudheidkundig Genootschap in Drenthe. Hij was een van de felste
opposanten van Hendrik de Cock en diens Afscheiding. Om het geloof op een verantwoorde manier te
populariseren schreef hij diverse boeken - ook voor de jeugd. Een goed voorbeeld hiervan is Pieter en
Aagje (1809).
Zie voor biografische schetsen: Romein 1861, 14-16; Kuipers 1987, 89-91 en Okken in: Bos/Foorthuis
1991, 11-14.
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J. van der Veen Az., jhr. A.W. van Holthe tot Echten41, mr. C.L. Kniphorst42 enz. Voorts zal ik bladeren
in den Drentschen Volksalmanak, waarin Drentsche geschiedkundigen zooveel wetenswaardigs van de
provincie hebben bijeengebragt en waar hij, die zich gaarne bekend maakt met de zeden en gewoonten
van vroegere dagen te gast kan zijn. De verzamelaar van al wat er over Drenthe geschreven is zou, voor
de plaatsing daarvan in zijne bibliotheek al vrij wat ruimte noodig hebben."43

Booms lijst kan nog aangevuld worden met de namen van de volgende schrijver-dominees:
J.E. Feisser, J.B. Folkerus Heerspink, K. van Rinteln, A. de Koning en C. Boon.44 Zij
'stonden' in Drentse gemeenten - de een wat langer dan de ander. Zij schreven vooral
stichtelijke werken met soms literaire titels. Literaire publicisten kunnen wij hen moeilijk
noemen, zodat zij in deze studie niet besproken zullen worden.
Het adjectief 'romantisch' in verband met de Drentse literatuur behoeft een kanttekening.45

Waar het de Nederlandstalige tak betreft, hebben vrij veel schrijvers zich laten inspireren
door binnen- en buitenlandse voorbeelden als Potgieter, Beets, Ten Kate, Byron, Heine en
Lamartine. De toenemende hoeveelheid dialectteksten in de loop van de negentiende eeuw
dient gezien te worden als een gevolg van de romantische tijdgeest. Maar van een typisch
romantische levenshouding is in deze literaire producten weinig terug te vinden. In het begin
spreekt uit de dialectliteratuur - veelal gepubliceerd in almanakken en feuilletons - een
nuchtere, verlichte geest. De schrijvers ervan hebben een voorkeur voor het anekdotische en
humoristische. Pas aan het eind van die eeuw wagen de auteurs zich aan gevoelsuiting, vooral
nostalgie. 

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

Een gedachtewisseling in drie anonieme geschriften uit 1818 over de "Tegenwoordige
Toestand" van Drenthe, geeft enig inzicht in het literair-culturele klimaat in Drenthe aan het
begin van de negentiende eeuw. In het eerste geschrift - Beschouwing van den tegenwoor-
digen toestand van Drenthe [;in gemeenzame brieven] (1818, Johannes van der Hey te Am-
sterdam), dat waarschijnlijk geschreven is door P.J. Ameshoff46 - wordt opgemerkt:

39. A.H. Pareau (1805-1859) volgde in 1845 Benthem Reddingius als predikant van de hervormde
gemeente in Assen op. Hij publiceerde in 1849 de studie De oude kerk te Assen, eene voormalige
kloosterkerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe, eene
gedachtenis-rede, met aanteekeningen. (J.O. van Houten te Assen). Zie Romein 1861, 17-18.

40. Publiceerde als emeritus-predikant in 1861 bij J. Oomkens en zoon te Groningen het standaardwerk De
Hervormde predikanten van Drenthe, sedert de Hervorming tot in 1861. Met Aanteekeningen.

41. Anne Willem van Holthe tot Echten (1816-1900) ijverde voor de uitbreiding en verbetering van de
Hoogeveensche Vaart. Na zijn functie als directeur van de Drentsche Kanaal Maatschappij (DKM)
werd hij notaris en advocaat in Assen. Van Holthe tot Echten schreef diverse brochures, die alle
betrekking hadden op de Drentse kanalen en in het bijzonder op de Hoogeveensche Vaart. Voor bio-
grafische schetsen zie Coert in: Bos/Foorthuis 1991, 67-71.

42. Was van beroep notaris en publiceerde regelmatig in de DVA.
43. Boom 1879.
44. Zie over hen Romein 1861, passim.
45. Vgl. ook Van der Kooi 1983, 125-132.
46. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 244. Het omslag waarin de briefwisseling gebundeld is, bevat de

handgeschreven mededeling: "(...) waarvan de schrijver gezegd wordt te zijn de heer P.J. Ameshoff van
Amsterdam, een der hoofdpersonaadjen bij de oprigting der maatschappij van weldadigheid, die zijnen
berigten zal hebben ontvangen van den heer Chabot, chef de bureau bij het provinciaal Gouvernement
van Drenthe."
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"Behalve een physiesch Collegie te Meppel, hetwelk 70 leden telt, waaronder 7 werkende, en alwaar
voorlezingen gehouden en proefnemingen gedaan worden opzigtelijk de natuurkunde en natuurlijke
historie, doch welker kring zich tot die gemeente bepaalt, vrage men in Drenthe naar geene geleerde of
letterkundige genootschappen, maatschappijen of inrigtingen tot bevordering van kunsten of weten-
schappen, ook naar geene geleerden of schoon-kunstenaars: niets van dit alles."

Tien bladzijden verder vervolgt de schrijver zijn betoog met:

"Eene behoorlijke opvoeding kan men zijne kinderen alhier niet geven, daar het geheel aan gelegenheid
ter bekoming van middelbaar onderwijs ontbreekt; men moet dezelve alzoo, buiten de Provincie,
besteden. Dit maakt het verblijf van fatsoenlijke lieden, hier te lande, zeer moeijelijk. Aan kunsten,
wetenschappen, geleerdheid, al wat dezelve aankweeken, bevorderen, onderhouden kan; wat tot
veredeling van geest en genietingen zou kunnen opleiden, en, over het algemeen, aan lectuur zelfs, valt
hier niet te denken. Sedert nog geene twee jaren bestaat, in de geheele Provincie, en wel in de hoofd-
plaats, maar ééne enkele kleine drukpers, welke dan nog alleen door bureau-werk aan den gang kan
blijven."47

Hierop werd gereageerd in Brieven aan eenen vriend in Holland over de onlangs uitgegevene
beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe door eenen inwoner dier provin-
cie (1818, W. Zuidema te Groningen). Naar wordt aangenomen is de auteur G. Benthem
Reddingius.48 Hij is van mening:

"Dat elders in groote steden plaats heeft, kan niet gezegd worden van die geheele Provincien, waar toe
dezelve behooren, en groote steden zijn er in Drenthe niet. In deze Provincien zijn evenwel nog vele
leesgezelschappen, ook op sommige dorpen; er zijn leesgezelschappen van allerlei aard, godsdienstige,
wetenschappelijke, voor werken van smaak, Hollandsche, Hoogduitsche, Engelsche en Fransche. Ik zou
dit alles met voorbeelden kunnen staven, maar het is te algemeen bekend om dat te doen. Het ontbreekt
zelfs niet aan plaatsen, waar onderscheidene leesgezelschappen van verschillenden aard zijn."49

Het was wellicht Chabot, chef de bureau bij het Provinciaal Gouvernement van Drenthe, die
zijn provinciegenoot Benthem Reddingius afviel in het traktaat Antwoord op de brieven aan
eenen vriend in Holland, over de onlangs uitgegevene beschouwing van den tegenwoordigen
toestand van Drenthe (1818, Johannes van der Hey te Amsterdam).50 Hij schreef:

"Onder ons gezegd, al wat ge daar opsnijdt van leesgezelschappen van allerlei aard, godsdienstige,
wetenschappelijke, voor werken van smaak, (wat zijn bij u werken van smaak?) Hollandsche, Hoog-
duitsche, Engelsche en Fransche, (waarom ook geene Italiaansche?) was alleen charletanerie. Dat er
lieden zijn, die godsdienstige, wetenschappelijke, genialische, Hollandsche, Hoogduitsche, Engelsche
en Fransche werken kunnen lezen en ook werkelijk lezen, en in gezelschap lezen, laat zich zeer wel
hooren: elk weet toch, dat er fatsoenlijke lieden in Drenthe wonen, zoo wel als elders; maar gij hebt de
blijkbare meening van den schrijver verdraaid voorgesteld: over het algemeen wordt er in Drenthe niet
gelezen, zelfs geene volksboekjes, en hoe zou dit ook kunnen, daar er sedert onlangs eerst een
boekwinkel is? men weet toch, dat de gelegenheid het voorname lokäas is, om de menschen aan het
lezen te helpen. Och! dat alle landlieden daartoe gelegenheid vonden! mits dat zij maar niet lazen,
hetgeen bij u werken van smaak zullen heeten. Neen, mijnheer! de Drenthenaren behoeven naar geene
andere provincie, om iets te laten drukken; zij kunnen dat gemakkelijk in hun eigen land laten doen, op

47. Ameshoff 1818, 71, 81.
48. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 244. De band bevat de handgeschreven mededeling: "(...) geschreven

zoo men gist, door Ds Reddingius, pred. te Assen."
49. Benthem Reddingius 1818, 27-28.
50. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 244, aldus het handgeschreven voorwoord in de band.
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eene pers, die nog maar sedert een paar jaren, en wel tengevolge der verdienstelijke bemoeijing van
uwen Gouverneur, in Assen gevestigd is."51

Bijna zestig jaar later waren de omstandigheden radicaal veranderd. In het Weekblad van en
voor Oostermoer en Zuidenveld werd in 1874 geconstateerd:

"Klaagt vader Picardt, de luimige Drentsche kroniekschrijver, in zijn tijd er over, dat hij zijne eschriften
niet in 't [de] landschap gedrukt kon krijgen, thans is dat anders en heeft Drente acht drukkerijen, welk
getal nog staat vermeerderd te worden. Zelfs een gehucht Exloo, gemeente Odoorn, heeft een drukkerij,
waarop een Weekblad het licht ziet. (...) 't Aantal boekverkoopers in Drente is mede zeer toegenomen
en het debiet van boeken en vlugschriften zou gewis nog toenemen, als in de aanzienlijke dorpen b.v.
Zuidlaren, Borger, Dalen enz. boekwinkels werden geopend."52

Uit het voorgaande blijkt dat de boekdrukkunst in Drenthe laat op gang gekomen is. Tot in
het begin van de achttiende eeuw was het Landschapsbestuur voor boeken, druk- en bindwerk
en schrijfbehoeften aangewezen op de stad Groningen en op Steenwijk. Daar kwam tijdelijk
verandering in toen in 1714 de Amsterdamse boekbinder Jan Lensin(c)k (waarschijnlijk
geboren in Deventer), die zich vóór 1695 in Meppel had gevestigd, hier een drukkerij in-
richtte en als Landschapsdrukker en leverancier van schrijfbenodigdheden ging fungeren.53

Het oudste drukwerk dat hij leverde - voorzover bekend - is een door Ridderschap en Eigen-
erfden uitgevaardigd plakkaat van 20 maart 1714, inhoudende een verbod op de invoer van
koeien- en paardenmest. Nog minstens twee generaties Van Buren Lensin(c)k zouden zijn
werk voortzetten. De firma bleef bestaan tot ongeveer 1812, maar het vermoeden bestaat dat
de drukkerij reeds omstreeks 1780 gesloten werd.54

Na de dood van Jan Lensink in 1748 werd Gerret van Erpers tijdelijk Drenthe's vaste leve-
rancier van druk- en bindwerk en schrijfbehoeften.55 Van Erpers kwam uit Amsterdam en had
zich in 1740 in Meppel als drukker en boekverkoper gevestigd. Na zijn overlijden in 1751
gingen de opdrachten van het landschapsbestuur naar Jan van Buren Lensink, de zoon van Jan
Lensink.56

Omstreeks die tijd begonnen in Meppel ook Hermannus Voogd(t) en zijn zoon Gerrit een
drukkerij annex boekhandel.57 Hermannus Voogd verzorgde enige jaren het - vanaf 1751 - bij
de Drentsche almanak ingebonden Naam-register van de Heeren Leden der Regeringe met
hunne bediendens en verdere Amptenaren der Landschap Drenthe, met de daar onder
resorterende Heerlykheden; als mede der Heeren Predikanten.
Het lijkt erop dat de Lensinks zich, wat het drukwerk betreft, hebben beperkt tot de opdrach-
ten van het Landschapsbestuur en tot de Drentsche Almanakken. Deze werden onder ver-
schillende titels door de Lensinks van 1718(?) tot en met 1812 uitgegeven, wat impliceert dat
zij vanaf ± 1780 het drukwerk uitbesteedden (zie boven).58

51. Chabot 1818, 35-36. Ook Claas van Gorcum mengde zich in de discussie. Zie hiervoor Hagedoorn
2000, 43.

52. WOZ 4.7.1874.
53. Prakke in: Het Boek (1940-1942), 265-270. Vgl. ook Kuik 1979.
54. Kuik 1979, 49.
55. Kuik 1980b, 8-13.
56. Kuik 1981c, 28-29.
57. Prakke 1942b, 7. Zie ook: Prakke 1942a, 69-72. Vgl. ook Kuik 1981c, 27-35 en 1981d, 23-31.
58. Kuik 1979, 45-46.
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Ook waren er in de achttiende eeuw boekverkopers die geen eigen drukkerij hadden. In
Meppel was het Albert Hammer, die later als boekbinder nog enige jaren in Hoogeveen
doorbracht.59

Voorts was de schoolmeester Poulus Vijfeeken (ook geschreven als Paul Vyff Eeken) als
boekverkoper in Meppel gevestigd. De zaak is blijven bestaan tot 1857, toen zijn zoon
Abraham overleed. In 1829 kreeg Meppel er nog twee boekhandels bij. A.A. Ditt dreef de
zaak van de weduwe M.B. de Vries; H. Meyer jr. verkocht onder meer schrijfbenodigdheden
aan het gemeentebestuur van Meppel.60

In Coevorden werkte Jacobus van der Scheer (1764-1824) enige tijd als boekverkoper en
uitgever.61 Hij gaf al in 1791 de Koevorder Almanak uit, die tot 1916 zou verschijnen.62 In het
begin van de negentiende eeuw echter waren alle drukkers uit Drenthe verdwenen, althans
niet meer als zodanig actief.
De besturen van (achtereenvolgens) landschap, departement en provincie moesten het enige
tijd - tot 1816 - zonder Drentse drukker stellen.63

De opleving van de Drentse boekdrukkunst in het begin van de negentiende eeuw is nauw
gerelateerd aan het ontstaan en de ontwikkeling van het fenomeen krant.
Op 1 april 1823 verscheen in Assen het eerste nummer van het Nieuws- en Advertentie-Blad
voor de Provincie Drenthe (NAPD). 64 Hoofdredacteur van deze krant, die tweemaal per week
verscheen, was mr. Sibrand Gratama. Drenthe liep hiermee aanzienlijk achter op de provincie
Groningen, die op dat moment - al sinds 1743 - de Groninger Courant had. Bekend is, dat al
in 1797 door Leonard Bolt, boekdrukker te Groningen, een verzoek werd gericht aan het
Drents bestuur om "een Drentsche Courant met het wapen van Drenthe voorzien te mogen
drukken". Bolt drukte toen de Ommelander Courant, die voor de hele provincie Groningen
bedoeld was en minder exclusief voor de stad. Het verzoek werd afgewezen, want men wilde
dit slechts toestaan aan een drukker die woonachtig zou zijn in de Olde Landschap. Voor het
late verschijnen van het NAPD gaf Gratama als verklaring:

"Het is eene algemeen erkende waarheid dat de provincie Drenthe, in vroeger tijden meer inwendig
gelukkig, dan vermogend en beschaafd, sedert de laatste helft der vorige eeuw, onder een werkzamer
bestuur, en door de zorg aan hare belangen besteed, uit den achterlijken staat, waarin zij zich bevond, is
begonnen op te komen, en dat dit gewest, vooral in de laatste jaren, de hoogere bestemming, voor welke
het vatbaar schijnt, aanmerkelijk is genaderd."65

Intussen had het provinciaal bestuur het wel wenselijk gevonden dat zich in Drenthe weer een
drukker vestigde. In  1816 verscheen in de Staatscourant een oproep van de gouverneur, mr.
Petrus Hofstede:

"De Gouverneur van de provincie Drenthe verlangt een kundig en geschikt persoon, genegen, om zich,
op zeer aanneemlijke voorwaarden, in de stad Assen, als provinciale drukker, te etablisseren, en die het

59. Kuik 1980a, 6-12 en 1981a, 12-14. Vgl. ook Kuik 1984, 3.
60. Kuik 1981a, 23-31.
61. Zie Kuik 1984.
62. Zie Prakke 1941c, 74; 1941d, 82 en 1941e, 90-91.

Het RAD bewaart twee exemplaren (1820 en 1880).
63. Vgl. ook Dongelmans 1988, 88-89, 92, 144, 163 en 188.
64. Van Dockum 1942. Vgl. ook Bart Tammeling 1988, 45-50. In het eerste jaar telde de krant 159

abonnees; in 1834 waren er nog maar 80. Zie Hagedoorn 2000, 40-42.
65. 'Berigt nopens een uittegeven Nieuws- en Advertentie-Blad voor de provincie Drenthe', 28 januari

1823. Zie hiervoor Van Dockum 1942, 5-6.
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vermogen bezit, zich zelve eene drukpers, met hetgeen verder tot eene drukkerij behoort, te kunnen
aanschaffen. Die gading maakt, moet zich, in persoon en van de noodige bescheiden voorzien, ten
spoedigsten bij hem vervoegen",

luidde de tekst van de advertentie.66

Drenthe was in die tijd, net als ruim een eeuw daarvóór, aangewezen op drukkers in Gronin-
gen of in Steenwijk.67 Of de oprichting van een krant het eerste oogmerk van de gouverneur
was, staat nog te bezien: het NAPD verscheen immers pas zeven jaar later. Maar de nieuwe
provincie moest wel in toenemende mate via drukwerk communiceren. Behalve provinciale
verordeningen - de aloude plakkaten en ordonnantiën - verstuurde het provinciehuis
inmiddels ook aanwijzingen en circulaires aan de gemeenten, al dan niet in opdracht van de
koning. Hofstedes oproep had resultaat, want in 1816 werd de in Sneek woonachtige Claas
van Gorcum (1771-1843) in Assen officieel tot 'Provinciale Drukker' aangesteld; hij was het
die het NAPD zou gaan drukken.68 Dat Van Gorcum zijn bedrijf verplaatste van Sneek - de
tweede stad van Friesland - naar het toen nog maar 1175 inwoners tellende Assen lijkt een
waagstuk. Maar hij vertrouwde erop, dat het nieuwe staatsbestel ook mogelijkheden zou
bieden voor de economische ontwikkeling van Drenthe. In 1809 was Assen stad geworden en
in 1815 had Drenthe definitief de status van provincie in het Koninkrijk der Nederlanden
gekregen. Tijdens de Republiek had Drenthe wel als 'Landschap' zichzelf bestuurd maar was
het niet in de Staten-Generaal vertegenwoordigd.
Twee jaar later bleek dat niet iedereen ingenomen was met de komst van Van Gorcum naar
Assen. De plaatselijke predikant Gerhard Benthem Reddingius schreef: "De Drenthenaren
houden niet van schitteren, en, willen zij iets laten drukken, zij kunnen dat gemakkelijk in de
nabij gelegene Provinciën laten doen."69 Evenals zijn voorgangers in Drenthe was Van
Gorcum niet alleen boekdrukker, maar ook boekverkoper. Van zijn boekverkoperswerkzaam-
heden getuigen na 1823 de vele advertenties waarin hij pas verschenen boeken aankondigde.
In Assen woonde in die tijd nog een andere boekverkoper. Deze concurrent was meester
Schenkel, die zijn leerlingen de leermiddelen leverde en iedereen die het wenste van schrijf-
behoeften en boeken voorzag.70 Schenkel had als voorganger M.J. Sickens gehad. Dat blijkt
uit het titelblad van de Ordonnantie op het heffen van den hondersten penning voor het
landschap Drenthe (1796), waarop diens adres vermeld wordt als plaats waar de ordonnantie
"mede te bekomen" was.71 In 1838 vestigde zich in Assen nóg een boekhandelaar in de
persoon van T.J. van Tricht.72

Ook op een andere wijze deed Van Gorcum aan leesbevordering: reeds voor 1823 stichtte hij
in Assen de eerste publieke leesbibliotheek.73 In een aantal jaargangen van de Drenthsche

66. Staatscourant 20.9.1816.
67. Ameshoff 1818 en de bedrijfsstatistiek uit 1816 in: Hartogh Heijs van Zouteveen 1864. Zie ook

Dongelmans 1988.
68. Prakke 1928, 58-65 en 1942b. Vgl. ook Hagedoorn 1996, 2-6 en Hagedoorn 2000, 31-38.
69. Van Dockum 1942, 9.
70. Kijmmell/Zijlstra 1907, 62.
71. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 604. Vgl. ook Prakke 1942b, 8.
72. A.B. Schilperoort-van Meerten merkte in Het Noorden van ons vaderland; of Vlugtige schetsen en

aangename herinnering van een Reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en
Overijssel (Assen 1840, 199) hierover het volgende op: "Niet weinig was ik verwonderd, in eene zoo
betrekkelijk kleine plaats als Assen, drie boekverkoopers te vinden, en onder deze eene of twee druk-
kerijen: of men hieruit gunstig mag besluiten voor den smaak voor letterkunde?"

73. Prakke 1942b, 19. Ook boekhandelaar H. Meffert te Assen had een leesbibliotheek. Zie Hagedoorn
2000, 49.
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Provinciale Regerings- Kantoor- en Schrijf-Almanak, die bij Van Gorcum gedrukt werden,
adverteerde de drukker hiervoor: "Zijnde hij tevens voorzien van eene publieke Lees Biblio-
theek".74 In 1839 volgde de samenstelling van een Lees-Cirkel75, een soort van
leesportefeuille "bestaande uit de meest geacht wordende Maandwerken, enz., indien
namelijk, de inteekening daartoe de te maken kosten eenigszins kan goedmaken", aldus de
advertentie in de Drentsche Courant.76

Ofschoon het NAPD aanvankelijk slechts tweemaal per week verscheen, werd het door de
uitgever toch als 'dagblad' betiteld. Deze benaming was in die tijd niet ongebruikelijk; want al
brachten de uitgevers het nieuws nog niet dagelijks, zij hadden wel de pretentie het dagelijks
te volgen. Pas na 1869 gingen de kranten in Drenthe dagelijks verschijnen.
Er wordt wel beweerd, dat het NAPD in opzet een overheidsorgaan was: de provincie
benoemde de redacteur en gaf aan de provinciale drukker Van Gorcum de opdracht voor het
technisch gedeelte van de productie, redacteur en drukker werden voorzien van een instructie
van het provinciebestuur en in geval van een financieel tekort zou de provincie bijspringen.77

Voor de ontwikkeling van Assen als zetel van het provinciaal bestuur en voor de ontwik-
keling van Drenthe in het algemeen, was het blad belangrijk. Gratama had het redacteurschap
op zich genomen omdat hij zich voor de inwoners van de provincie nuttig wilde maken:

"(...) overtuigd dat een Drentsch dagblad, vooral wanneer hetzelve een doelmatig mengelwerk bevat, en
met zorg bewerkt wordt, behalve de reeds genoemde voordeelen, eene weldadige strekking hebben
moet, tot beschaving der zeden, tot vermeerdering en uitbreiding van belangrijke kundigheden, en dus
tot bevordering van ware en algemeene volksverlichting."78

De krant werd in de eerste decennia van haar bestaan voor het provinciebestuur en de daartoe
behorende Asser Heren hét orgaan om de inwoners van hun maatregelen en denkbeelden op
de hoogte te brengen. De oplage bleef lange tijd klein: in 1823 waren er 159 abonnees.
Aanvankelijk kreeg het blad dan ook financiële steun van de overheid. Het oplagecijfer zegt
echter niet alles, want het was niet ongebruikelijk dat het exemplaar van één abonnee de
ronde deed door een hele buurtschap, dan wel intensief gelezen werd in de herberg. Dikwijls
werd de krant - en daardoor uiteraard ook het nieuws - laat gelezen. Van Schaick beschreef
dit verschijnsel in zijn Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. Wanneer hij de inrichting van
een eenvoudige boerenwoning beschrijft, merkt hij op:

"In de eene vensterbank ligt de kleine huisbijbel met een platten koperen haak, een Steenwijker
almanak van dat jaar en een Drentsche courant van veertien dagen herwaarts; want onze Albert houdt
nog al van wat nieuws, al komt het een halve maand achteraan."79

En een ander fragment gaat over het voorlezen van de krant voor het gezin en het personeel:

"Lammert dampte als of het een weddingschap was, en Klaas las de provinciale krant. Zij was wel een
dag of tien oud, maar daar hij geen staatkundige tinnegieter of effecten-speculant was, kwam 't er bij

74. Gebaseerd op de jaargangen 1824 en 1825 van deze almanak. Aanwezig in RAD, Archief Mensinge,
inv.nr. 672.

75. Prakke 1942b, 19.
76. DC 28.6.1839.
77. Prakke 1928, 59; 1942b, 11 en 1955a, 90. B. Tammeling (1988, 47) heeft hierover zijn twijfels.
78. 'Berigt nopens een uittegeven Nieuws- Advertentieblad voor de Provincie Drenthe', 28 januari 1823.
79. Tafereelen, deel I, tweede druk, 1858, 30-31.
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hem zoo juist niet op aan. 't Was toch in zoo verre nieuws voor hem, daar hij er tot heden niets van
gehoord en niets van gelezen had. (...) Daarop ging Klaas aan 't voorlezen."80

Het NAPD werd in 1826 omgedoopt in Drentsche Courant (het eerste nummer onder die
naam verscheen op 3 januari 1826) en deze heette vanaf 4 juli 1851 Provinciale Drentsche en
Asser Courant (PDAC). Een klein jaar later (mei 1852) ging de krant driemaal per week
verschijnen. In de beginjaren had zij slechts een omvang van vier pagina's in kwarto-formaat,
waardoor de Drie Podagristen haar " 't Nederigste Blaadje van Nederland" noemden. Ook
spraken zij wel spottend - met een toespeling op het Franse regeringsorgaan Le Moniteur -
over "de Drenthsche Moniteur".81

In de Drentsche Courant van 1 december 1843 reageerde Gratama op de uitlatingen van de
Podagristen.

"Wij zijn den Podagristen onzen dank schuldig niet alleen voor 't onderhoudend je ne sais quoi, dat zij
ons geschonken, maar ook voor de bladzijden, die zij aan de Drentsche Ct gewijd hebben",

begon Gratama zijn commentaar. En hij besloot zijn tirade met:

"En wanneer dan, naar de voorspelling der Podagristen, in de 20e of 22e eeuw nog podagra bestaat en
nog Podagristen Drenthe doorreizen, dan zal dit nederigste der blaadjes welligt een blad geworden
zijn."82

Twee van hen, Boom en Lesturgeon laten in Een Drenthsch gemeente-assessor de hoofd-
persoon - die wij wethouder zouden noemen - een brief schrijven aan zijn huishoudster Anna,
waarin hij de krant vergelijkt met wat hij op dat gebied gezien heeft in Amsterdam:

"Nijsies hewwe ook te hoop innen harbarge west bij meneer Allebrandi in de Kalverstroate. Doar leê
wal 'n heuiwaag vol kranten, in alle toalen van 't oardriek, Franse, Lantiense, Duutse en meer andere.
Oes tiezig provinsioal snippertien drohde er onder te stikken. Jan zog hom op en hi zag er krek oet as
bij oes. Hi hueft zich ook neet te schoamen, al ist 'n lutke dink."83 

Claas van Gorcum werd in 1840 opgevolgd door zijn zoon en zijn schoonzoon. In 1852 deden
zij de PDAC van de hand; de nieuwe eigenaar, advocaat en procureur mr. J.A. Willinge
Gratama (1819-1886), begon een eigen drukkerij en werd redacteur van de krant. Per 25 mei
1852 kwam de PDAC uit op groter formaat, zij zou voortaan drie keer per week verschijnen
voor hetzelfde abonnementsgeld en ambtelijke mededelingen zouden gratis opgenomen
worden. Merkwaardig is, dat Van Gorcum een dag later de Nieuwe Drentsche Courant (NDC)
begon uit te geven; deze zou tweemaal per week verschijnen. In de daarop volgende concur-
rentieslag bracht Gratama al spoedig het Zondagsblad op de markt. Bijna twee jaar later - op
29 maart 1854 - streek de NDC de vlag: de heren hadden een compromis bereikt.84

Het werd al spoedig merkbaar dat de PDAC sterker uit de strijd te voorschijn was gekomen.
Behalve de Gratama's, die duidelijk een stempel op het blad drukten, droeg ook de journalist
Harm Boom in belangrijke mate bij tot de populariteit van de krant. Aanvankelijk schreef hij

80. Tafereelen, deel II, eerste druk, 1848, 167.
81. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, Deel I, 206.
82. DC 1.12.1843. Ook geciteerd in Van Dockum 1942, 14-15.
83. Een Drenthsch Gemeente-Assessor, Deel I, 129.
84. Vgl. ook Kijmmell/Zijlstra 1907, 84. Hagedoorn 2000, 57 vermeldt dat de uitgave van de NDC met

ingang van 1 april 1855 werd gestaakt.
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- wonende in Den Haag - politieke hoofdartikelen voor de PDAC; in 1860 werd hij benoemd
tot mederedacteur. Dat hij in de levensvatbaarheid van de PDAC geloofde, blijkt uit een brief
die hij in 1856 aan de Gebroeders Diederichs, boekhandelaars te Amsterdam, schreef en
daarin opmerkte: "De Drentsche Courant heeft bij de bevolking groote ik...haast te zeggen,
onbeperkte [sic] crediet, en wat zij aanprijst wordt zonder voorbehoud geloofd."85 In een
andere brief aan de Gebroeders Diederichs, weidde hij ook uit over de krant en zijn invloed
als redacteur:

"Toen ik in 1853, uit Amsterdam, het overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de Drentsche
Courant begon te schrijven, had die Courant ongeveer 300 abonnees - nu tellen wij er ongeveer 1100 en
er is geen boerenwoning in de Provincie waar zij niet komt. Verenigd in groepen van 8, 6, 5, 4 lezers
gaat zij van huis tot huis en steeds wordt het getal lezers groter, naar mate de Provincie zich ontwikkelt.
Ook de naburige plaatsen, in Groningen, Friesland en Overijssel, de grens-dorpen, hebben de Drentsche
Courant. Zó zelfs dat een gedeelte in Friesland, Ooststellingwerf en een gedeelte van Weststellingwerf
advertentiën in de Drentsche Courant plaatsen en tijdens de verhuringen niet verzuimen de advertentiën
van candidaturen toe te zenden. Op vele plaatsen is zo de Leeuwarder Courant door de Drentsche
verdrongen, en dit is zeer opmerkelijk bij de echte Provinciale Friezen. Maar niet alleen dat ik op die
wijze grote invloed op de denkwijze der bevolking uitoefen, in zoverre die Drenthe bewoont, ook mijn
relaties tot de dagbladpers in de Noordelijke Provinciën zouden mij, geloof ik, niet ongeschikt doen
zijn om in weinig tijds, op verhelderende wijze, de Brochure86 en 't geen zij bevat tot een onderwerp der
gesprekken te maken, vooral in de locale bladen en blaadjes, die huislectuur van de landman zijn."87

Op woensdag 6 juli 1853 verscheen in deze krant voor het eerst een feuilleton, getiteld De
Moeder van de Keizerin der Franschen. Ook verhalen van Drentse auteurs werden geplaatst,
maar men bleef toch vooral uit het Engels, Duits of Frans vertaalde feuilletons opnemen.
Doordat vertalingen nog niet onder het auteursrecht vielen, leverde dit geen problemen op. De
eerste feuilletons voor de PDAC werden vertaald door mevrouw J.J. Willinge Gratama. Na de
dood van Willinge Gratama - in 1886 - werd het bedrijf voortgezet door zijn zoons A.W. en
M.H. Gratama, die er een familievennootschap van maakten. Dat zou het blijven tot
september 1902, toen M.H. Gratama na jarenlange onenigheid met zijn broer en medefirmant
alle aandelen kocht. Daardoor werd hij de enige directeur van het bedrijf, dat in 1899 - toen
men een nieuw gebouw aan de Torenlaan in Assen betrokken had - officieel 'Drukkerij Toren-
laan N.V. Provinciale Drentsche en Asser Courant' was gaan heten.
Het lijkt erop, dat de monopoliepositie van de PDAC in Drenthe afnam na de afschaffing van
het dagbladzegel in 1869. Daarna gingen er meer kranten verschijnen.

Op 1 november 1869 bracht Willem van Gorcum, de zoon van Claas van Gorcum, het eerste
nummer uit van een Advertentieblad voor de provincie Drenthe, en voor de gemeente Assen.
Aanvankelijk verscheen het eenmaal per week, vanaf 1872 tweemaal. In hetzelfde jaar werd
de naam veranderd in Drentsch Nieuwsblad. Voor een advertentieblad - wat het toch in
hoofdzaak bleef - was de prijs van een abonnement te hoog en daardoor kreeg het blad niet
genoeg lezers, zodat de uitgave gestaakt moest worden.88

85. UVA, brief van november 1856 aan de Gebr. Diederichs, Cj.2.
86. De Gebroeders Diederichs verzochten uitgeverij 'De erven van der Scheer' in Assen om een offerte voor

de verspreiding van een brochure onder alle personen in Drenthe die stemgerechtigd waren voor de
Tweede-Kamerverkiezingen. De erven Van der Scheer raadpleegden hun achterneef Harm Boom. Deze
dacht er zelf iets aan te kunnen verdienen; vandaar zijn brief aan de Gebroeders Diederichs.

87. UVA, ongedateerde brief aan de Gebr. Diederichs, 3G2.
88. Tammeling 1988, 70.
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In Assen verscheen vanaf 3 april 1894 ook nog het advertentieblad de Drentsche Nieuwsbode.
Dat werd uitgegeven bij M. Boer & Co.

In 1874 ging de drukker Petrus de Roo te Exloo, samen met zijn zwager Geert Eerelman, het
Weekblad van en voor Oostermoer en Zuidenveld uitgeven. De Hoogevener Jan van der Veen
Az., die in de krant een eigen rubriek had, getiteld Uit en over Drenthe, schreef in aflevering
drie over het blad:

"Het kleine zoo vriendelijk gelegen buurtschap Exloo heeft zijn eigen nieuwsorgaan, en 't is niet het
minste onder hare Drentsche zusters, in tegendeel wat het uitwendig schoon betreft, kan niet een der
zusters met haar concurreren. 't Ziet er regt appetijtelijk uit, vorm en letter laten niets te wenschen over.
Ook zijn inhoud getuigt van degelijkheid en vooruitgang. 't Kan voor den geschiedvorscher en den
oudheidkundige een begeerlijk en gewenscht blaadje worden, waarin zij de som hunner navorschingen
en ontdekkingen - ook op 't gebied van het Drentsche taaleigen - met vrucht zullen kunnen
nederleggen."

Met dit "Drentsche taaleigen" bedoelde Van der Veen ongetwijfeld de dialectlijstjes die A.L.
Lesturgeon en A. Steenbergen in het blad publiceerden.89

Zij waren echter niet de enigen op dit gebied. Een zekere J. uit Nieuw Buinen publiceerde
'Bijdragen tot het woordenboek, meest Oostermoersch'.90 Ook de feuilletonist H. Tillema
schreef voor het blad, dat al met al dus een sterke bezetting had: de genoemde auteurs waren
in hun tijd in Drenthe bekend en populair. Verondersteld wordt dat Lesturgeon zijn collega-
schrijvers bij het blad heeft gehaald.91

Het weekblad verscheen op zaterdag en bracht niet alleen regionaal nieuws, maar ook
nationale en internationale nieuwsberichten. Meester Hamminga uit Odoorn verzamelde het
buitenlandse nieuws. Berichten van de burgerlijke stand, kerk- en schoolnieuws en handelsbe-
richten stonden eveneens in de krant. Na februari 1875 werd de naam gewijzigd in Drentsche
Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Ook de frequentie veranderde: behalve 's
zaterdags verscheen de krant in het vervolg ook 's woensdags. De Parijse journalist Henry
Havard (1838-1921) - die in een reisboek ook over Drenthe schreef - bracht een bezoek aan
de boerenwoning annex drukkerij van De Roo.92 Daarover merkte hij op:

"Dit gehucht van ongeveer honderd huizen, slechts door een zwakken band met het overige deel van de
wereld verbonden en dat ter naauwernood driehonderd inwoners telt, bezit namelijk een drukker en
eene drukkerij, een dagbladschrijver en een dagblad. En het mag inderdaad een zeer aardig nieuwsblad
genoemd worden die Drentsche courant, met nette letter op fraai papier gedrukt, dat zijne kolommen
openstelt voor hoofdartikels en voor het plaatselijk nieuws, terwijl het zijne vierde bladzijde wijdt aan
advertentiën. Dikwijls wordt dit dagblad door de groote bladen van Amsterdam aangehaald en ik zou er

89. In het bijvoegsel van het WOZ van 12 december 1874 (jrg. 1, nr. 50) verscheen de rubriek Drentsche
woorden en spreekwijzen. Daarin werd verwezen naar een eerdere lijst in nr. 45, die echter niet te
achterhalen is. Vervolgafleveringen werden gepubliceerd in het blad van 6 februari 1875 (jrg. 2, nr. 6)
en in de opvolger daarvan: de Drentsche Courant van 7 april 1875 (jrg. 2, nr. 18). Steenbergen publi-
ceerde in de krant een lijst, getiteld Bijdragen tot een woordenboek van het Drentsch taaleigen, meestal
ontleend aan 't Hoogeveensche dialect op 13 februari 1875 (jrg. 2, nr. 7) en 25 maart 1875 (jrg. 2, nr.
14). Helaas zijn niet alle nummers van de krant bewaard gebleven: daardoor valt niet meer na te gaan
hoeveel lijsten gepubliceerd zijn. Enkele exemplaren zijn aanwezig in het RAD (zie noot 437),
Collectie Gratama en bij de SNDHC.

90. DC 27.3.1875.
91. C. van Dijk 1995, 111.
92. Prakke 1941a, 73. Vgl. ook Mensingh 1995, 20-25.
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om willen wedden, dat meer dan eene dagblad-redactie van de hoofdstad, ter naauwernood iets weet
van het plaatsje waar dit lieve nieuwsblad gedrukt wordt."93

In 1876 verhuisde De Roo met de krant naar Assen en werd de naam opnieuw gewijzigd. Het
blad zou voortaan Nieuwe Provinciale Drenthsche en Asser Courant (NPDAC) heten. Ook
eerdergenoemde A.L. Lesturgeon werkte een aantal jaren als redacteur voor deze krant. In
1877 associeerde De Roo zich met H.G.J. Meijer. Toen hij nog in Exloo woonde, had De Roo
de populaire novelle Harm en zien breur Luuks van Jans Pol uitgegeven. De drukkerij-uitge-
verij Meijer & De Roo op haar beurt kwam ook met een aantal goed verzorgde boekpublica-
ties, zoals: Asser despoten (1877) van A.L. Lesturgeon, De scheiding der marke van Zuid-
velde (1878), Het werk van verloren oogenblikken (1879) door Drentinus, De dansmeester.
Verzameling van 134 verschillende danstoeren (1881) door Eduard Ernst en Eenige
dichtregelen door een Drentenaar (1881). De NPDAC verscheen tot 1884 driemaal per week,
daarna dagelijks. In dat jaar werd Henri Born de nieuwe uitgever en de redactie werd
toevertrouwd aan Harm Boom. Deze was wegens een conflict met Willinge Gratama bij de
PDAC vertrokken. Na Booms dood in 1885 werd dr. H. Hartogh Heijs van Zouteveen als
hoofdredacteur aangetrokken door Born. Laatstgenoemde werd directeur en Hartogh Heijs
van Zouteveen financierde en redigeerde de krant, die weer terugging naar een frequentie van
driemaal per week, met een oplage van 3500.94 Nadat de kapitaalkrachtige Hartogh Heijs van
Zouteveen - hij was effectenhandelaar - in 1891 was overleden, rekte de krant haar bestaan
nog tot 1894. 
In verscheidene provinciale centra begonnen ook kranten te verschijnen, die aanvankelijk
alleen een functie als lokaal-aanvullende nieuwsvoorziening en advertentiemedium hadden,
maar zich op den duur ontwikkelden tot vervangers van de PDAC. In Meppel viel na de
ondergang van de Lensink-dynastie nog maar weinig activiteit te bespeuren op het gebied van
de boekdrukkunst. In november 1837 vestigde de Groninger Sijger Jans Bolt zich hier als
boekhandelaar.95 In april 1840 had Bolt grootse plannen: hij richtte zich in een brief tot de
gouverneur van de provincie, met het verzoek tweemaal per week een krant voor de 'stad'
Meppel en de provincie Drenthe uit te mogen geven. De brief kwam in handen van de waar-
nemend gouverneur mr. A. Vos, procureur te Assen, die hem doorstuurde naar zijn vriend
Sibrand Gratama. Het laat zich raden dat deze grote bezwaren had tegen de oprichting van
een tweede krant voor Drenthe. Naast commerciële bezwaren had Gratama ook politieke
bedenkingen. De broer van Bolt namelijk, gaf in Groningen sinds 7 april 1840 het fel-
oppositionele blad De Tolk der vrijheid uit. In zijn bezwaarschrift aan de gouverneur greep
Gratama dit feit aan om de concurrentie zwart te maken:

93. "Ce hameau de cent feux, perdu au milieu des bruyères, à peine relié au reste du monde et qui compte
au plus trois cents habitants, possède en effet un imprimeur et une imprimerie, un journaliste et un
journal. Et c'est une très-jolie gazette que la Drentsche courant, imprimée sur beau papier, avec de jolis
caractères, ouvrant ses colonnes à des articles de fond et aux nouvelles locales, et consacrant sa
quatrième page aux annonces. Souvent elle est citée par les grandes feuilles d'Amsterdam, et je gage
que plus d'une de celles-ci ne se doute guère du lieu où s'imprime cette gracieuse publication." in:
Henry Havard, La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise,
Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs 1876, 200. Een vertaling van de hand van
S.M. Campbell verscheen als De bedreigde grenzen. Een togt door de provinciën Friesland,
Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Haarlem z.j.. Het vertaalde citaat in de tekst
is in dit laatste boek te vinden op p. 192-193. Vgl. ook Mensingh 1995, 20-25.

94. Van Dockum 1942, 75-78 en Tammeling 1988, 53, 96-98.
95. Zie over hem Kuik 1981b, 23-29.
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"Ik ben dan niet zoozeer uit eigen belang als wel degelijk ook uit overtuiging van het belang der
Provincie en deszelfs Ingezetenen van gevoelen, dat het blad van den Heer Bolt, behalven dat het geen
nut zal kunnen stichten, door in eenige behoefte te voorzien, zelfs nadeel zal teweegbrengen, door het
bestaande in gevaar te stellen."96

Een gelegenheidsargument, mag men wel stellen, want broer Bolt was slechts een van de
velen - ook in de hoogste kringen - die in 1840 het regime van koning Willem I beu waren.
De koning zou dan ook in oktober van dat jaar aftreden.
Het verzoek werd door de Asser 'Heren' afgewezen. Bolt begon niettemin met de uitgave van
de Meppeler Courant (MC), al kreeg deze dan geen provinciale status. De boekhandelaar-
uitgever was intussen boekdrukker geworden (ruim vijfentwintig jaar nadat de firma Lensink
verdwenen was) en had ook het predikaat 'stadsdrukker' verworven. In november 1840
associeerde hij zich met H. Hamel. Het bedrijf van Hamel op zijn beurt fuseerde in 1841 met
dat van Jan Adolf Boom; hieruit ontstond uiteindelijk de firma J.A. Boom & Zoon.97

In Meppel verscheen sinds februari 1843 - eenmaal per week - ook het Stads Nieuws,
uitgegeven door de firma H. Hamel en J.A. Boom. Men heeft wel aangenomen dat deze krant
een voorloper is geweest van de MC, maar alleen al de jaartallen van ontstaan spreken dit
tegen.98 Op 1 juli 1854 ging de MC tweemaal per week verschijnen. Zij ontwikkelde zich
later tot een streekblad. Veel schrijvers uit het zuidwesten van Drenthe, zoals G. Broekhui-
zen, P.C.J. Meys en J. Poortman, schreven voor deze krant bijdragen en feuilletons. 
Van 1847 tot 1880 verscheen in Meppel tevens de Steenwijker Courant. De krant werd ge-
drukt en uitgegeven door H.J. Gelderman. Deze werd in 1878 ook de uitgever van het
Nieuws- en Advertentieblad voor de provinciën Drenthe en Overijssel en voor de gemeente
Meppel, dat al spoedig het onderspit dolf tegen de op 5 juli 1869 voor het eerst verschenen
Opregte Steenwijker Courant (uitgever G. Hovens Gréve in Steenwijk). In 1883 werd door de
firma Greve, Klaessez & Co. de Nieuwe Meppeler Courant opgericht. Een jaar later nam de
firma Kuiper & Taconis het blad over. Nadat Taconis was uitgetreden, nam uitgever B. ten
Brink het over. In 1930 zou de uitgave van deze krant gestaakt worden.

In Hoogeveen had Claas Pet een boekhandel en drukkerij.99 Hij had zich daar in 1857 als
boekhandelaar gevestigd. In 1860 begon Pet met het uitgeven van het Hoogeveensch Nieuws-
en Advertentieblad in correspondentie met omliggende gemeenten. Op vrijdag 1 augustus
1862 werd de titel van de krant gewijzigd in Weekblad voor Hoogeveen en Omstreken en op 3
januari 1874 - nadat de krant tweemaal per week was gaan verschijnen - vond de definitieve
naamswijziging in Hoogeveensche Courant plaats. Claas Pet was een overtuigd liberaal, wat
hij - vooral in het begin - duidelijk liet doorklinken in zijn bladen. Hij had rond 1880 als
boekhandelaar in Hoogeveen twee concurrenten: E. Zwiers Jz. en A. Slingenberg. Zwiers
heeft ook het Nieuw Advertentieblad voor Hoogeveen en omstreken (1881) uitgegeven, dat
een confessionele signatuur had. Later werd dit blad Hoogeveensche Nieuwsbode.
Wekelijksch Nieuws- en Advertentieblad (1883-1889) en de Hoogeveensche Nieuws- en
Kerkbode. Wekelijksch Nieuws- en Advertentieblad genoemd.100 Deze krant verscheen alleen
op zaterdag.

96. Ibidem, 11.
97. Prakke 1942b, 21. Zie voor Boom ook J.H. Boom in: Brood/Foorthuis 1989, 19-20.
98. Van Dockum 1942, 29.
99. Prakke 1947a. Vgl. ook Havinga 1994a, 72-74.
100. Zie hiervoor het repertorium van de Nederlandse pers 1848-1890 in: Hemels 1969, 375 e.v. en Prakke

1947a, 11.
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In de zuidoosthoek van Drenthe verscheen vanaf 1885 de Coevorder Courant. Nieuws en
Advertentieblad voor Z.O. Drenthe en N.O. Overijssel. Zij werd opgericht door de drukker
E.J. Schuring. In 1887 verkocht hij zijn zaak aan de firma Van Herpe & Ten Heuvel. Behalve
de Coevorder Courant gaf Van Herpe ook de Beiler Courant. Nieuws- en Advertentieblad
voor Beilen, Westerbork, Dwingeloo en Diever uit. Als kopblad van deze krant bestond nog
de Smilder Courant. Beide kranten verschenen voor het eerst op 7 januari 1893, maar hadden
niet voldoende levensvatbaarheid. In de stoomdrukkerij Van Herpe in Coevorden werd ook
het door R. Mande jr. op 1 oktober 1899 opgerichte Nieuws- en Advertentieblad De Nieuw-
Amsterdammer gedrukt. Deze krant verscheen tot 1 oktober 1941.
Op 3 januari 1891 verscheen het eerste nummer van het Nieuws- en Advertentieblad voor het
Oosterkwartier van Drenthe. Notaris mr. J.H.E. Meesters uit Dedemsvaart had een zoon voor
wie hij emplooi zocht. Hij kreeg het idee, een krant uit te gaan geven. Meesters kocht in
november 1890 grond in Emmen, omdat hij geloofde in de bevolkingsgroei en het lezers-
potentieel van deze plaats. Meesters jr. werd bijgestaan door zijn neef W. ten Kate. Toen op 1
mei 1896 Meesters zich terugtrok, nam Ten Kate het bedrijf over. Vanaf 1 juli 1896 ging de
krant Nieuws- en Advertentieblad voor den Zuid-Oosthoek van Drenthe heten en vanaf 1905
Emmer Courant.101

De PDAC kreeg in het eind van de negentiende eeuw ook concurrentie uit Groningen van het
in juni 1888 opgerichte Nieuwsblad van het Noorden. Vooral in de kop van Drenthe werd dit
veel gelezen. Daarbij kwam nog het door de firma J.K. Hertz & Co te Zuidlaren uitgegeven
Nieuws- en Advertentieblad voor de Gemeenten: Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte, Borger,
Vries, Norg, Roden, Peize, Eelde en Haren (sinds 1 mei 1897). Uit de hiervoor aangehaalde
brief van Harm Boom aan de Gebroeders Diederichs blijkt, dat de PDAC ook in de Stelling-
werven doordrong en daar de Leeuwarder Courant grotendeels verving. Daartegenover kwam
er uit het aangrenzende Overijssel enige concurrentie. De Provinciale Overijsselsche en
Zwolsche Courant en de Kamper Courant werden vooral in het stroomgebied van de Reest
veel gelezen. Ook enkele landelijke bladen wonnen een zeer klein deel van de lezersgunst in
Drenthe.

In juli 1869 werd in Nederland het dagbladzegel afgeschaft. Dit was een belasting
(zegelrecht) op advertenties en op redactionele stukken in nieuwsbladen. Deze belasting was
altijd een aanzienlijke post geweest op de begrotingen voor kranten of weekbladen en had
remmend gewerkt op de ontwikkeling van de dagbladpers. Na 1869 veranderde de Neder-
landse dagbladwereld dan ook sterk van aanzien: talrijke nieuwe dagbladen werden opge-
richt.102 Ook in Drenthe was dit het geval. Volgens Harm Tiesing gingen in Drenthe vooral na
de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 meer mensen de krant lezen. Tiesing zal wel bedoeld
hebben: "door de Frans-Duitse oorlog". Er werden toen namelijk voor het eerst speciale
verslaggevers naar de slagvelden gestuurd. Men zal dus op de hoogte hebben willen blijven
van het (oorlogs)nieuws, waardoor een gewoonte ontstond die na 1871 bleef bestaan. Voor
1870 werden er naar de mening van Tiesing door het volk in de Drentse dorpen en gehuchten
bijna geen kranten gelezen; dat was meer een gewoonte van de hogere kringen.103 Het volk
moest het vooral hebben van mondeling doorgegeven nieuws en van de
winteravondconversatie bij het haardvuur, waar vele onderwerpen ter sprake kwamen. Ook

101. Tammeling 1988, 109-110.
102. Zie vooral Hemels 1969.
103. Tiesing 1913b, 40.
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deze opmerking dient gerelativeerd te worden, want wij zagen reeds dat in de eerste decennia
van de PDAC één krant door een hele buurtschap circuleerde. Het meest voor de hand liggend
is, dat na de afschaffing van het dagbladzegel het aantal abonnees toenam doordat de
uitgevers hun producten voor een aantrekkelijke prijs konden aanbieden.
De verspreiding van de krant na 1869 droeg bij tot de ontmanteling van de oude Drentse
dorpsgemeenschap. Als illustratie hiervoor mag de volgende dialoog dienen:

"'Ie leest te veulle!' zeide onlangs een oud-Scholte tegen een boer van ongeveer vijftig jaar. 'Ik hebbe
veul te weinig elezen', antwoordde de kloeke landman, 'en dat bin ik làte genog wies eworden. Nee
Scholte, omdat ik vrogger gien krante las, verkocht ik wal is te vlugge of te laote en hadden ze mij bij
de neuze had. (...) Daorom lees ik de krante van veuren nao achteren en van achteren nao veuren, opdat
mij niks ontkomp.'"104

De groei van het aantal dagbladen en van de omvang der kranten had tot gevolg dat er meer
ruimte voor literatuur - in de brede zin van het woord - kwam, en dat men op de redactiebu-
reaus behoefte kreeg aan letterkundigen. De mate waarin de letterkunde in de diverse kranten
aandacht kreeg varieert sterk. De bekendste manier waarop de krant aan literatuur deed was
het plaatsen van een feuilleton: een verhaal in afleveringen dat in de ruimte onder een streep
(meestal) over de hele breedte van de voorpagina stond. Men vulde deze ruimte niet altijd met
fictioneel werk; soms bevatte zij ook essays en kritieken, die vooral betrekking hadden op
boeken, toneelvoorstellingen en lezingen. Door bekende auteurs aan het woord te laten,
maakten de redacties van het feuilleton een publiekstrekker. Vele van de hierna te bespreken
publicisten schreven voor verscheidene kranten feuilletons. Daardoor konden zij hun
pennenvruchten - met lucratieve gevolgen - onder de aandacht brengen van een breed publiek.
Het literaire feuilleton was bij het lezerspubliek bijzonder geliefd. In Hendrik van Dijks
Luuks Hilbers jonges (1935), waarin de auteur een getrouw beeld wilde schetsen van
gewoonten, zeden en dagelijkse werkzaamheden in de Zuidwest-Drentse samenleving van
rond 1890, komt een gesprek voor tussen de personages Jan Hilbers en Jan Lamers, waaruit
de grote populariteit van het feuilleton blijkt:

"Dat waren ze mit menaar iens, maar ze prootten d'r weer aover hèn, umdat ze het aover de kraante
kregen, die Olde Möppelder kraante, daor stunnen zeins van die boerenstokkies in, die ze allebeide
lazen. Eigelijk gezegd, ai 't goewd  beschouwden, vund Jan Hilbers, dan zat er niet veule in, in die
stokkies, 't was ook miest een beechien flauwe kul, aover vri'jeri'je of zoo en die boerenproot en t' aan-
dere, och, dat weete wi'j toch allemaole wel, das veur oews boerenmeinschen toch eigelijk niks gien
ni'js, zerie. "Wat aanders was 't van zölf, as 't uut de hiele olde tied was en as 't dan gunk aover in-
brèkers en moordenaars en lèèv'mdig half verbraanden en op ' 't rad leggen, dat de botten kraakten en
dan de kop ofhouwen en zoo. Zie, dàn wörde 't eerns, dàn was 't niet zokke flauwe kul meer."105

Nadat gebleken was dat een feuilleton bij velen in de smaak viel, werd dikwijls overgegaan
tot publicatie in boekvorm. Menig oorspronkelijk-Drentse roman is op die manier ontstaan.
Een nadeel hiervan was en is, dat auteurs wekelijks of vaker - onder druk van de redacteur -
een min of meer afgerond stukje moesten inleveren. Het valt dan ook niet te ontkennen dat in
veel feuilletons meer de handige journalist dan de kunstenaar aan het woord komt. In veel
gezinnen werden de feuilletons uitgeknipt en - gebruikmakend van het vaste formaat - tot een
nette rol gebundeld. Was het 'boek' uit, dan ging er een touwtje om de rol, met een label

104. PDAC, 1-2.1.1880, geciteerd in Prakke 1995a, 324.
105. Luuks Hilbers jonges, 146. Dit is uiteraard een fictionele bron. De geciteerde dialoog kan dan ook geen

aanspraak maken op historische betrouwbaarheid.
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waarop titel en schrijver vermeld werden. Bij speciale gelegenheden, zoals Sinterklaas, zond
men elkaar dan deze 'boeken'.106 Rond 1950 begon uitgeverij De Torenlaan in Assen aan de
uitgave van een Feuilleton-Bibliotheek, waarin een aantal negentiende-eeuwse werken -
bijvoorbeeld van Harm Boom en Albert Steenbergen - werd opgenomen.
Naar het feuilleton als genre en als constante in de Drentse literatuur, is nog weinig
onderzoek verricht.107 Volgens Jan Poortman zou de landbouwcrisis - globaal van 1880 tot
1895 - van invloed geweest zijn op de kwantitatieve groei van het literaire feuilleton.108 Zijn
theorie houdt in, dat (boek)uitgevers in die tijd weinig risico namen en dus bijna geen
(nieuwe) literaire werken op de markt brachten. Auteurs wendden zich bijgevolg in
toenemende mate tot krantenredacties om hun pennenvruchten gepubliceerd te krijgen.
Inderdaad kwam Harm Tiesing als feuilletonist tot ontwikkeling in de jaren tachtig (zie
hoofdstuk II), maar dit ging gepaard met zijn talrijke prestaties op journalistiek gebied. Van
Jans Pol verschenen omstreeks 1887 twee feuilletons.
Poortman zelf geeft wel een zeer ongelukkig voorbeeld door Hendrik Tillema te noemen,
wiens Schetsen uit Drenthe slecht verkocht zouden zijn. Deze verschenen echter al in 1866,
dus veertien jaar voor de landbouwcrisis. Overigens heeft Tillema - voorzover bekend -
slechts één keer geprobeerd, via de kolommen van een weekblad een lezerspubliek aan zich te
binden.
Tenslotte moet bedacht worden, dat er in 1883 weer een publicatiemiddel bij kwam in de
vorm van de NDVA.
Na de economisch recessie - zo rond 1895 - valt in de Drentse literatuur een opleving te
constateren, zich uitend in vele romantische geschriften. Vooral het schrijven in kranten, op
verzoek of door eigen aanbieding, gaat dan een belangrijke plaats innemen.109

In 1896 verscheen van J.E. Bloemen de bundel Uit het Land van Hei en Struiken. Drentsche
Novellen en Vertellingen (W. Hilarius Wzn. te Almelo). In dit boek is een naamlijst van
intekenaren opgenomen, waarin ook boekhandelaren uit Drenthe vermeld staan. De lijst
pretendeert uiteraard niet een volledige opsomming van alle boekhandelaren rond 1900 in
Drenthe te geven, zoals de uitgever zelf opmerkte. Toch geeft ze een aardig overzicht van de
verspreiding van boekhandels in Drenthe aan het eind van de negentiende eeuw. Ingetekend
hebben: J.C. de Buisonjé & Zn. te Nieuwediep, H. ten Brink te Meppel, Wed. B. van Engelen
te Meppel, J.P. Geertsma te Coevorden, L. Hansma te Assen, B.J. van Herpe te Coevorden,
D. Iwema te Assen, R.J. Nijsing te Beilen, C. Pet te Hoogeveen, J.E. Schuuring te Assen en F.
Wolfers te Meppel.

3. LEESGEZELSCHAPPEN

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstonden er overal in Europa leesgezelschappen.
De productie van boeken en periodieken nam toe. Verbeteringen in de druktechniek en

106. Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur in Nederland (1993) nr. 4, 12.
107. Over de relatie tussen de (landelijke) krant en letterkunde in de negentiende eeuw zie vooral: Boon-de

Gouw 1984, 291-314 en Korevaart 1991, 89-107.
108. Zie Poortman 1954a, 41-49. Voor het eerst gepubliceerd als 'Drentse schrijvers en hun werk' in: MC

14.11.1952. Vgl. ook Westerhuis 1983, 34.
109. Kranten werden veel gelezen, al dan niet door één exemplaar met buurtgenoten te delen. Zie hiervoor

Prakke 1955a, 356-359. Hierin geeft hij in bijlage III de resultaten van een rondvraag onder personen
die geboren zijn tussen 1860 en 1890, over de lectuur- en nieuwsvoorziening in hun jonge jaren.
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toenemend aanbod van drukwerk hingen uiteraard samen met de in gang gezette Industriële
Revolutie, maar het hele verschijnsel wordt ook wel bekeken vanuit de vraagzijde van de
markt.110 In deze opvatting was met name de zich emanciperende burgerij in West-Europa
een belangrijke afnemer voor het gedrukte woord, waartoe ook het nieuwe verschijnsel van de
courant behoorde.111 Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Nederlandse burgerij al veel
eerder een sterke positie in de samenleving had, vooral in Holland. Ondanks de geschetste
ontwikkelingen bleven boeken tot ver in de negentiende eeuw kostbare artikelen, zodat
gezamenlijke aanschaf en het laten circuleren ervan voor groepen van personen de
aangewezen weg was om het lezen betaalbaar te maken: het leesgezelschap was geboren.
De leesgezelschappen worden globaal in vier typen verdeeld: de leescirkel, het gezelschap dat
lezingen organiseerde en discussieerde, de leesbibliotheek en de leessociëteit (of het leeskabi-
net). Op het platteland overheersten de leescirkels. In de negentiende eeuw wordt er door de
leesgezelschappen vooral bellettrie gelezen, terwijl in hun beginperiode wetenschappelijke
werken de voorkeur hadden. Mede daardoor beginnen de gezelschappen in de loop der tijden
steeds meer op gezelligheidsverenigingen te lijken.
Ook Drenthe heeft leesgezelschappen gekend, maar hun aantal laat zich zelfs niet bij benade-
ring vaststellen. Fnuikend is het gebrek aan bewaard gebleven archieven van Drentse lees-
gezelschappen: slechts dat van het Hoogeveense Moderata Durant is nog aanwezig.112 Ter
vergelijking: in heel Nederland zijn 86 dergelijke archieven bewaard gebleven (waarvan acht
in Groningen).113 De onderzoeker zal zich dan ook (vooral) moeten behelpen met secundaire
bronnen over dit onderwerp.
Nadat P.J. Buijnsters over leesgezelschappen in Nederland geschreven had, waarbij hij met
veel slagen om de arm het aantal leesgezelschappen in de achttiende eeuw op 300 schatte en
dat in de negentiende eeuw op 800114, was het Dick Jansen die meer systematisch onderzoek
deed op dit gebied.115 Met behulp van naamlijsten van intekenaren vond hij voor de periode
1781-1850 het boven iedere twijfel verheven aantal van 924 leesgezelschappen, verspreid
over 422 plaatsen. Het gaat hier om lijsten van uitgevers, waarop personen en gezelschappen
intekenden na het verschijnen van nieuwe publicaties. Aan de hand van minder eenduidige
aanwijzingen zou Jansen tot een totaal van 1629 kunnen komen. In Drenthe vond hij veertien
plaatsen met leesgezelschappen, sommige met naam en toenaam, wat overigens niet betekent
dat er in de genoemde plaatsen niet nog meer leesgezelschappen bestonden - al was het maar
doordat zij geen naam hadden. Jansen vermeldt: Assen (Het Burgerleesgezelschap,
Leesgezelschap van Reddingius); Beilen; Borger (Leesgezelschap van Borger en Gasselter
Nieuwveen); Dwingeloo; Eext; Hoogeveen (Tot nut en uitspanning); Meppel (Tot nut en
vermaak, Nuttig en leerzaam, Lust tot wetenschap, Uitspanning, Nuttig en aangenaam, Tot
veredeling van verstand en hart, Van Bijbellezen en Verstandsbeschaving); Nietap; Rolde,
Ruinen; Veenhuizen; Vledder/Frederiksoord (Eensgezindheid) en Zuidwolde. Opvallend is
het grote aantal leesgenootschappen in Meppel; het ontbreken van toelichtende archivalia is

110. Vgl. De Kruif 1999, passim.
111. Engelsing 1974, passim; Brouwer in Kloek/Mijnhardt 1991, 127-134. Vgl. ook Van den Berg 1992, 11.

Zie voor een nieuwe these De Kruif 1999, passim
112. Het wordt bewaard bij het RAD. Het archief bestaat geheel uit verzamelingen tijdschriften.
113. Zie voor een bespreking van een tweetal Groningse leesgezelschappen Fuhri-Snethlage Groningen 1988

en Van Hemmen 1995, 75. Verder Boekholt/Van der Kooi, ' Onderwijs, wetenschap en cultuur' in:
Boekholt/Van der Kooi 1996, 83-99 (met een kaart van de toenmalige Groninger leesgezelschappen, p.
92).

114. Buijnsters, 'Nederlandse leesgezelschappen uit de achttiende eeuw' in: Buijnsters 1984, 183-198.
115. Jansen 1988, passim en Jansen 1990, 185.
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in dit geval wel zeer te betreuren. Ingedeeld in decennia noemt Jansen voor Drenthe de
volgende aantallen leesgezelschappen:

1781-1789   1
1790-1799   2
1800-1809   2
1810-1819   4
1820-1829   7
1830-1839   10
1840-1849   1

Bovenstaande feiten kunnen worden aangevuld met een aantal gegevens uit detailonderzoek.
In Assen werd in oktober 1793 een leesgezelschap opgericht door de predikant Lambertus
Aartsen.116 Negen personen werden benaderd om lid van het 'Leescollegie' te worden.117

In de archieven wordt ook het leesgezelschap Minerva te Assen vermeld. Vanaf ongeveer
1837 tot aan het eind van de negentiende eeuw heeft het bestaan. Lid waren burgers uit de
bestuurlijke elite en de rechterlijke macht. Ook de bekende Assenaar Hendrik Jan Oosting
(1842-1915) was lid van dit gezelschap.118 In 1837 telde de club twaalf leden en in 1897
waren dat er dertien.
Rond 1848 wordt in Assen eveneens het leesgezelschap 'Stichtelijke lectuur' waargenomen.
Het gezelschap telde negentien leden, onder wie de bekende Asser dichter-predikant Tatum
Zubli. Uit een bewaard gebleven circulaire blijkt dat de leden de lectuur 14 dagen konden
houden.119

Oosterhesselen had rond 1900 het 'Leesgezelschap Oosterhesselen-Gees-Zwinderen'. In de
openbare bibliotheek van Oosterhesselen wordt namelijk een roman bewaard, waarin een
ledenlijst van het gezelschap is opgenomen.120 Als we de Podagristen mogen geloven, dan
was men in Oosterhesselen rond het midden van de negentiende eeuw al "gezet op lectuur":

"Bij de meeste bewoners vonden wij, behalven den Bijbel, ook andere boeken, zoowel van
geschiedkundigen als stichtelijken aard, en dan geen Brakels, Smytegelts, of Van der Kemps, maar
werken van den tegenwoordigen tijd, bijbelsche dagschriften of Godsdienstige huis- en handboeken,
waarin hoofd en hart, zonder overlading van een van beide, een gezond voedsel vinden."121

Van een leesgezelschap te Zuidwolde, misschien hetzelfde dat Jansen opspoorde, is een
ledenlijst uit 1871 gevonden. Daarop komen dertien namen voor, waaronder die van de
bekende almanakschrijver en onderwijzer J. Uilenberg.122

Hoewel verder onderzoek nodig is, kan uit het voorgaande geconcludeerd worden dat de
'verlichting' van Drenthe heeft plaatsgevonden na de Franse tijd en een hausse beleefde in de
jaren dertig van de negentiende eeuw. De opvallende achteruitgang van de leesgezelschappen
in de periode daarna kan verklaard worden uit het feit dat omstreeks die tijd de Maatschappij

116. Aartsen was van 1791 tot en met 1808 predikant in Assen.
117. RAD, Archief van de Hervormde Gemeente van Assen, inv.nr. 50.
118. RAD, Archief Oosting, inv.nrs. 318-319.
119. RAD, Archief Oosting, inv.nr. 232a.
120. Vgl. ook Gras 1997, 119 (noot 18).
121. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Deel I. Coevorden 1843, 178-179.
122. RAD, Archief Claterbos (nog niet geïnventariseerd).
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tot Nut van 't Algemeen zich op het platteland ging richten.123 Dat betekende dat er veel
volksbibliotheken werden gesticht. Zo schreef de publicist Alstorphius Grevelink in een
rapport uit 1850:

"De Drenthsche arbeider kan gewoonlijk schrijven; evenwel is de onbekendheid hierin, geen zoo groote
zeldzaamheid. Wanneer hij daartoe in de gelegenheid is en hem eenig voor hem bevattelijk boek in
handen wordt gegeven, dan leest hij ook wel; dit wordt onder andere bewezen door de leesbibliotheek
van 't Nut van 't Algemeen te Assen, waarvan door hem een vlijtig gebruik wordt gemaakt; misschien is
de lust daartoe bij hem in 't algemeen grooter, dan bij den meer gegoeden burgerman."124

Ook de DVA, die voor het eerst in 1836 verscheen, werd in zekere zin voor veel leesgezel-
schappen een concurrent.

4. SCHRIJVERS TUSSEN 1816 EN 1900

   Zoo is voor u, eerwaardig Drenthe
   Thans óók een lentgetij ontwaakt.
   Uw weêrgeboorte gaat beginnen.
   Een nieuwe geest dringt bij u binnen.125

              A.L. Lesturgeon (1870)

4.1. DE PODAGRISTEN

Het driemanschap Dubbeld Hemsing van der Scheer (1791-1859), Harm Boom (1810-1885)
en Alexander Lodewijk Lesturgeon (1815-1878), dat publiceerde onder het pseudoniem 'Drie
Podagristen', heeft de stoot gegeven tot bestudering van de eigen, Drentse, (volks)cultuur en
tevens de weg gebaand voor een eigen Drentse literatuur. Daarmee waren zij exponenten van
de heersende tijdgeest, de Romantiek. In veel Europese landstreken uitte deze zich in belang-
stelling voor het eigene, de geschiedenis, de volkscultuur en de streektaal. Daarbij komt dat
het hoofdwerk van het drietal, Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, door Drie
Podagristen, een reisverhaal is, een genre dat in die tijd tot nieuwe bloei kwam. Voorts
leverden de drie geregeld bijdragen aan Van der Scheers Drent(h)sche Volksalmanak (1837-
1851).
Het tweedelige reisboek Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst werd uitgegeven
door D.H. van der Scheer te Coevorden. De afleveringen 1 en 2 kwamen uit in 1842, de
afleveringen 3 en 4 verschenen in 1843. Deze afleveringen tezamen vormen deel I, waarvan
de titelpagina 1843 vermeldt.126 Deel II verscheen in drie afleveringen, te weten: aflevering 1
in 1844 en afleveringen 2 en 3 - volgens de titelpagina - in 1845. De werkelijkheid is
gecompliceerder, want aflevering 3 verscheen niet in 1845, maar in 1847. Over deze laatste
datering bestaat veel verwarring. Dit komt doordat pas bij de facsimile-uitgave van 1974,
waarbij de titelpagina's ook afgebeeld zijn, te zien is dat bij aflevering 3 van deel II de 5 van
1845 met de pen doorgehaald en vervangen is door een 7. Vermoedelijk is deze correctie van

123. Boekholt, 'Leescultuur in Groningen' in: Boekholt 1994, 283.
124. 'Den zedelijken en materiëlen toestand' 1991 (herdruk), 112.
125. Uit Aan Drenthe in: PDAC 30.4.1870.
126. De eerste aflevering moet ook wel in 1842 verschenen zijn, gezien de bespreking ervan door

Drenthinus in de DC van 2 december 1842.
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de hand van de uitgever. Maar daarmee is de puzzel nog niet opgelost. De recensent L-E. van
Vaderlandsche Letteroefeningen besprak in 1858 namelijk het eerste en tweede deel van
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst en deelde daarbij mee dat op het omslag van
deel I het jaartal 1858 prijkte en op de titelpagina het jaartal 1843. Over deze discrepantie
wond de beoordelaar zich nogal op, omdat naar zijn mening de inhoud van het boek - de
situatieschildering - inmiddels verouderd was.127

De uitgave van 1858 is een herdruk: deel I was al in 1843 verschenen en in 1857 was het -
samen met deel II - uitgegeven door Suringar te Leeuwarden! Waarom Van der Scheer de
rechten (tijdelijk) had overgedragen aan Hugo Suringar is niet bekend. Misschien wachtte hij
nog altijd op de vierde aflevering van deel II om, nadat zijn geduld beloond zou zijn, zelf met
een complete uitgave te kunnen komen. Een jaar later heeft hij - hoe dan ook - de feiten onder
ogen gezien en heeft ook hij in twee delen uitgegeven wat allang beschikbaar was.128

De verklaring van het Podagristen-pseudoniem vindt men ten dele reeds in het begin van het
hoofdwerk van dit driemanschap. Podagristen zijn lijders aan voetjicht (podagra), een plaag
die destijds vooral de beter gesitueerden teisterde doordat velen die ertoe behoorden bepaald
niet matig waren in de consumptie van port (" 't duiveltjen aller ligchaamskwalen"). Zoals
men later ontdekte werd deze kwaal veroorzaakt door metaalverbindingen (vermoedelijk
koperzouten) in de port, die ontstaan waren door de inwerking van wijn en looizuur op delen
van de vaten.129 In het zomerseizoen zoeken onze Podagristen de heilzame wateren van het
naburige (Bad) Bentheim op. Weer genezen zijn ze daarna in staat om te voet en per koets
hun (terug)reis door een deel van Drenthe te maken.130 Uit dankbaarheid voor hun genezing
willen zij hun "impressions de voyage niet tot eene eeuwige sluimering in (hun) portefeuille
veroordeelen".131 
De terugreis gaat van Bentheim via Gildehaus, Nordhorn, Frenswegen, Neuenhaus, Ulsen en
Wilsum naar de vestingstad Coevorden. Vanaf Coevorden wordt de reis vervolgd door
Zuidoost- en Oost-Drenthe: het gebied gelegen binnen de driehoek Coevorden - Gasselte -
Westerbork. Andere gebieden worden niet bezocht. De eindbestemming van de Podagristen is
Assen. Met gekeuvel over hun observaties van de plaats Assen eindigt - in medias res - hun
reisverhaal. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst is meer dan alleen een reisver-
haal, doordat van iedere bezochte plaats geschiedkundige, aardrijkskundige, statistische en
volkskundige bijzonderheden vermeld worden. In uitgebreide voetnoten staan uitweidingen
en/of verdere bijzonderheden over de diverse plaatsen.
De eerste en de tweede aflevering van het boek werden door Drenthinus besproken in de
Drentsche Courant.132 De recensent meende dat deze publicaties in twee opzichten nieuw
waren: naar vorm én naar inhoud.

127. VL (1858), 46-47.
128. De Alphabetische Naamlijst van Boeken, Landkaarten enz. 1857, 37 vermeldt als uitgever Van der

Scheer. Dat doet ook de Alphabetische Naamlijst voor 1858, 36. Pas in Brinkman, 1850-1882, 317
wordt bij de uitgave van 1857 aan D.H. van der Scheer toegevoegd: "(Leeuw., Hugo Suringar)".

129. Aangezien ook bepaalde Franse wijnen (Bourgogne) in dit opzicht als schadelijk worden beschouwd,
zou de oorzaak ook kunnen liggen bij het schimmelbestrijdingsmiddel Bordeauxse pap, een koperzout.
En tenslotte lopen mensen die veel met lood in aanraking komen een verhoogd risico. Zie Zoek-Licht,
Nederlandsche encyclopaedie voor allen, Delen 1 en 3. Arnhem 1923.

130. Vgl. Prakke 1974a, z.p.
131. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Deel I, 2.
132. Er wordt beweerd dat dit B[orchart] van der Veen, de zoon van de Hoogeveense schrijver Jan van der

Veen Az., was. Dit is onmogelijk: Borchart van der Veen werd namelijk op 21 april 1849 te Hoogeveen
geboren. (GA Hoogeveen, Geboorteakte). Het lijkt waarschijnlijker dat de recensent Jan van der Veen
Az. was, die onder vele pseudoniemen schreef.
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"Nieuw is het voorzeker, om onder den vorm van eene reisbeschrijving zoodanige volledige
geschiedkundige en statistische beschrijving van ieder der doorgereisde plaatsen te geven, en aange-
naam en afwisselend tevens is die lectuur."133

Helaas gaf de beoordelaar geen voorbeelden van vormtechnische vernieuwing, doordat hij
vorm met genre verwarde. Met betrekking tot de inhoud wees Drenthinus op een (Roman-
tische) tendens:

"(...) sedert eenige jaren is men begonnen de geschiedenis van de noordelijke landprovincien  kritiesch
en in vele bijzonderheden naauwkeurig te bearbeiden. (...) Sedert eenige jaren werden er belangrijke
bijdragen geleverd, om de dusverre niet beoefende geschiedenis dier Landprovincien optehelderen: een
nieuwe oordeelkundige onderzoekingsgeest der oude archivenkamers en de volksalmanakken van
Groningen, Overijssel en Drenthe, waren daartoe bijzonder bevorderlijk (..) Van alle deze nieuwe
onderzoekingen hier en daar verspreid, hebben de podagristen vooral in hunne belangrijke geschiedenis
van Koevorden een uitmuntend gebruik gemaakt (..). Ieder, die belang stelt in Drenthe, is daarom
verpligt de podagristen aantemoedigen, om hunne geschiedkundig-luimige reis voorttezetten: hij zal
daartoe gebruik maken van de gelegenheid tot inteekening op dit werkje. Voorzeker, hij die dergelijke
ondernemingen niet aanmoedigt, ziet niet in, dat ook Drenthe belang heeft bij haren letterkundigen
roem, welke zoo schoon ontluikt."

En de recensent besloot met:

"Wij zullen het hierbij met de aankondiging van dit werkje laten; een ieder die naauwkeuriger kennis
met hetzelve wil maken en eenige aangename uren doorbrengen, koope het: - hij zal zich niet bedrogen
vinden."134

Dat de podagristen door hun tijdgenoot Drenthinus als vernieuwers beschouwd werden, kan
door de onderzoeker worden aangegrepen om met de verschijning van hun werk een nieuw
tijdperk in de Drentse literatuurgeschiedenis te laten beginnen, maar alleen dán wanneer hij
oog heeft voor enige nuances. Wat de Podagristen brachten mag nieuw geweest zijn voor
Drenthe, in een ruimer verband gezien ontsnapt hun werk niet geheel aan het odium van
epigonisme. Zo publiceerde Heinrich Heine van 1826 tot en met 1831 zijn Reisebilder,
humoristisch van toon en in vier delen.135 Minstens zo saillant is, dat E.J. Potgieter in 1836
het eerste deel van zijn reisindrukken uit Zweden uitgaf onder de titel Het Noorden, in
omtrekken en tafereelen. (Deel II verscheen in 1840.)136 Dat rond 1840 een bloeiperiode in de
Drentse literatuur begon, moet toegeschreven worden aan het elan van de Podagristen en aan
de verbeterde publicatiemiddelen in technisch opzicht.
Ook in de Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1843 werden de eerste en de tweede
aflevering positief besproken. De recensent stelde onder meer:

In 1879 verscheen de bundel Het werk van verloren oogenblikken van ene Drentinus. Het is intussen
wel duidelijk dat achter dit pseudoniem Borchart van der Veen zich verborg. Opmerkelijk is, dat vader
en zoon onder hetzelfde pseudoniem - al dan niet met h - geschreven hebben, terwijl eerstgenoemde
zich ook wel als 'Frisius' voordeed. Zie in dit hoofdstuk de paragraaf over Borchart van der Veen en
voorts R.D. M[ulder]. 1942c, 44.

133. DC 2.12.1842.
134. DC 2.12.1842.
135. Heine 1976.
136. De Vooys/Stuiveling 1980, 110.
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"Het boekje beantwoordt doorgaande [sic] aan deszelfs titel; hoewel het uithangbord meer humoristisch
belooft, dan geleverd wordt, en het degelijke geschied- en oudheidkundige veelal de hoofdrol speelt.
(...) en inderdaad voor den vaderlandlievenden Nederlander, - wij zeggen niet eens voor den bewoner
van Drenthe, - hoogst lezenswaardig."137

In een eerdere recensie in de Kamper Courant van 29 december 1842, stond:

"Zij lijden [sic] ernstig en glimlagchend tot de kennis van eene onzer minstbekende gewesten, eene
landschap die veel van hare oorspronkelijkheid in zeden en gebruiken heeft bewaard."138

Negatief was de kritiek van Vaderlandsche Letteroefeningen van 1844:

"De stijl van het boek is over het geheel goed, maar niet vrij van Germanismen, en er kijkt zekere zucht
door om geestig of puntig te zijn. Van hier dan ook soms eene scherpheid, die zelfs voor satyre te
bijtend is, soms ook wel eens iets dat naar valsch vernuft zweemt."139

Kritiek op de stijl had eveneens De recensent, ook der recensenten, die de schrijftrant welis-
waar los, "doch niet altoos even onberispelijk" noemde.140

Bij de verschijning van de eerste en de tweede aflevering van deel II, in 1845, liet dit
tijdschrift zijn kritische houding varen: het was in zijn beschouwing uitermate lovend.141 Ook
de recensent van Boekzaal der geleerde wereld (1846) beval het zijn lezers van harte aan. En
hij wist waarover hij schreef, want hij was nog maar net van podagra genezen.142

Zoals wij zagen was bij het uitkomen van de delen I en II in 1858 de recensent van Vader-
landsche Letteroefeningen nogal gebelgd over het feit, dat de auteurs hun elf à vijftien jaar
oude teksten niet gemoderniseerd hadden. Daarbij moet nog worden opgemerkt, dat hij de
persoonlijke omstandigheden van het drietal goed kende, getuige:

"(...) want wij weten 't maar al te goed, uw podagra heeft niet veel te beduiden, want gij, podagrist L.!
maakt nog altijd preken en verzen, en gij, podagrist S.! geeft nog boeken en dubbeltjes-preken uit, en
gij, podagrist B.! leeft en waakt ook nog, en zijt best voor 't op uw genomen werk nog berekend."143

Zijn conclusie was:

"Het doet ons leed, dat ons oordeel over een werk, dat om den inhoud eene ruime aanbeveling verdient,
uithoofde van de wijze waarop 't uitgegeven werd, ongunstig moest wezen. Wij eindigen dit verslag in
de hoop, dat Schrijvers en Uitgever weldra door de uitgave van een Derde en laatste Deel toonen
zullen, dat goede trouw door hen niet wordt mingeacht, en zij niet alleen waarde hechten aan den naam
van bekwame mannen!"144

Hoe de Podagristen zelf hun boek zagen vermeldden zij in het voorbericht van hun
reisverhaal:

137. C. in: AKL 6.10.1843, 234-236.
138. Geciteerd in Prakke 1978, 2.
139. VL (Boekbeschouwing), (1844), 199-200.
140. ROR (1844). Eerste stuk, 28.
141. ROR (1845). Eerste stuk, 528-529.
142. BGW (1846) mei 559-561.
143. VL (Boekbeschouwing), (1858), 644.
144. Ibidem, 646-647.
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"Ons boek is een reis - en ook geen reis, - een historie - en ook geen historie, - een satyre - en ook geen
satyre. De lezer geve zich-zelven de moeite er deze verschillende karakters in te zoeken. Wij-zelve
zouden 't van ganscher harte een je ne sais quoi noemen, als men er ons een oordeel over afvroeg."145

HET PODAGRISTENONDERZOEK

Op zaterdag 19 juni 1943 hield de studiekring D.H. van der Scheer, waaruit later Het Drents
Genootschap zou voortkomen, ter gelegenheid van het feit dat het reisboek van de Podagris-
ten honderd jaar daarvoor verschenen was, in 'De Hertenkamp' te Assen de zogenaamde
Podagristenherdenking. Voorzitter Prakke ging ervan uit, dat zijn studiekring een door de
bezetter verboden organisatie was, zodat men de herdenking hield onder de dekmantel van de
jaarvergadering van het Provinciaal Museum.146

H.J. Prakke, J. Naarding, A.E van Giffen en P.W.J. van den Berg hielden op de bewuste dag
lezingen, waarin allerlei aspecten van de illustere drie behandeld werden.147 Met het onder-
zoek naar de Podagristen werd zodoende een aanvang gemaakt.
De vier lezingen werden in 1947 opgenomen in de bloemlezing Het boek der Podagristen
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, die verscheen ter gelegenheid van de
oprichting van Het Drents Genootschap.148 Voor het Podagristenonderzoek een belangrijke
studie, al was het maar doordat de daarin verkondigde meningen en theorieën zeer lang voor
waar zijn gehouden. Zo was bijvoorbeeld Naarding van mening, dat Drenthe in vlugtige en
losse omtrekken geschetst gebaseerd was op een bestaand manuscript van Van der Scheer, dat
door Lesturgeon en Boom tot een reisverhaal bewerkt was.149 In zijn visie had Van der Scheer
het volkskundige, archeologische en historische deel en tevens de beschrijving van
Coevorden voor zijn rekening genomen. Boom had het onderwijs en de bezienswaardigheden
behandeld en Lesturgeon zou de medische verzorging, de drankbestrijding en de dia-
lectfragmenten be- en geschreven hebben. In een brief aan J.H. Halbertsma van 26 juni 1846
heeft Lesturgeon inderdaad opgemerkt dat hij in het gemeenschappelijk werk - en in Een
Drenthsch gemeente-assessor - enige proeven van Drentsch dialect geleverd had.150

Naarding was verder van mening, dat de Drie Podagristen hun reis door Zuid-Oost Drenthe
gezamenlijk gemaakt hadden. De beschrijving van de rest van de provincie wilden zij over-
laten aan de predikant C. van Schaick te Dwingeloo en aan J. van der Veen Az. en A.
Steenbergen te Hoogeveen. Een misverstand, zoals wij verderop zullen zien.
Een tweede misverstand was Naardings opvatting over het totale oeuvre van de Podagristen.
Hij ging ervan uit dat zij behalve hun magnum opus, ook Drie dagen op reis of Bentheim en
Steinfurt door een' Drentschen bril bekeken (1843, J. de Lange te Deventer) en Een
Drenthsch gemeente-assessor met zijne twee neven op reis naar Amsterdam, in 't voorjaar
van 1843 (deel I 1845, deel II 1853, C.M. Bolhuis Hoitsema te Groningen) gezamenlijk
geschreven hadden.151 Een onjuiste visie, die helaas door anderen werd overgenomen.152

145. 'Voorberigt' in: Drenthe in vlugtige en losse omtrekken  geschetst, 1e deel. Coevorden 1843.
146. Vgl. ook R.D. Mulder, 'Woord vooraf' in: Naarding 1947b.
147. Zie hierover R.D.M[ulder]. 1943a, 15, 2; R.D.M[ulder]. 1944, 74-81 en Prakke 1987a, 43-44.
148. Voor een bespreking ervan zie H. D[oedens]. 1947, J.L[inthorst].H[oman]. 1947, 12 en R.D.M[ulder].

1947f, 16.
149. Naarding, 'Het aandeel der Podagristen afzonderlijk aan hun gemeenschappelijk werk' in: Naarding

1947b, 39-40.
150. PBF, 6185 HS/91. Hij verwijst vooral naar het tweede deel, 104-107.
151. Zie Naarding, 'De Podagristen, hun reizen en hun werk' in: Naarding 1947b, 22-23.
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Prakke had de Podagristen herontdekt. In zijn lezing tijdens de Podagristenherdenking van
1943 betoogde hij dat D.H. van der Scheer de spil van deze eerste authentiek-Drentse
cultuurbeweging geweest moest zijn.153 Prakke, zelf drukker en in die tijd verbonden aan de
Asser firma Van Gorcum, had belangstelling gekregen voor de geschiedenis van de Drentse
boekdrukkers. Bij het verzamelen van feitenmateriaal voor een historisch overzicht was hij
bij de uitgever Van der Scheer terechtgekomen. Al spoedig bleek hem dat er over Van der
Scheer geen levensbericht geschreven was. Gaandeweg verbreedde zijn belangstelling zich in
de richting van de Drie Podagristen.154 Reeds in 1941 had hij over Van der Scheer in het
tweemaandelijks tijdschrift Saxo-Frisia gepubliceerd.155

Het Podagristenonderzoek werd vooral door Naardings toedoen met een romantisch sausje
overgoten. De theorieën van Prakke en Naarding gingen een eigen leven leiden en werden
kritiekloos gevolgd door scribenten van latere artikelen over de Podagristen. De voornaamste
kwaliteit van deze tweede generatie 'vorsers' was, dat zij soms een populaire toon wisten te
treffen.
Pas in 1970 werd het Podagristen-onderzoek weer opgepakt en kwamen er nieuwe inzichten.
Het was H. Doedens, die in de Driemaandelijkse Bladen met kritiek en aanvullingen kwam
op de studie Het boek der Podagristen uit 1947.156 Doedens toonde overtuigend aan, dat de
kring rond D.H. van der Scheer groter was dan Prakke geschreven had.157 Naar zijn mening
behoorde ook markies G.A.C.W. de Thouars (1807-1850) - gewezen hoveling, 2e luitenant,
dichter en later pamflettist en bovendien vriend van Lesturgeon - tot de kring van de Poda-
gristen. In de cryptische omschrijving van 'een oude vriend F...' in het hoofdwerk der
Podagristen - waarin Naarding overigens meende Boom te herkennen -  moet volgens
Doedens de markies gezien worden.158 Dubbeld Hemsing van der Scheer gaf werk van hem
uit; ook publiceerde De Thouars gedichten in de DVA.159

In 1974, tijdens de tweede zitting van de Picardtclub in Coevorden, werd een fotografische
heruitgave van Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst ten doop gehouden.160 Deze
herdruk bracht de Podagristen onder de aandacht van een breed publiek.

In 1978 herdacht men dat honderd jaar daarvoor Lesturgeon gestorven was. De Drentse
Schrieverskring organiseerde een herdenking in de vorm van een bijzondere dienst in de
hervormde kerk van Zweeloo, waar ook Prakke een inleiding hield over de letterkundige
betekenis van Lesturgeon.161 Tijdens deze lezing - 'Lesturgeon leeft voort in zijn werk' -

152. Bijvoorbeeld in J. Poortman, 'Van literatuur over Drente tot Drentse Literatuur' in: Poortman 1951, 262.
153. Gepubliceerd als 'De kring van D.H. van der Scheer' in:   Naarding 1947b, 9-14.
154. Zie Prakke 1987a, 43-44.
155. Prakke 1941b, 1-8.
156. Doedens 1970, 132-139.
157. In de inleiding van Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst (1974) gaf Prakke dit toe. Hij

schreef: "De uitgever Van der Scheer schroomde niet ook een vrijbuiter als de dichter George, Markies
De Thouars, publiciteit te verlenen."

158. In zijn Hulde aan Neêrlands dierbaren koning ter gelegenheid van Hoogstdezelfs komst in het
landschap Drenthe (1841, F. Holtkamp te Sneek) spreekt De Thouars van zijn "dichterlijke vriend de
geniale en veelbelovende Lesturgeon". In hetzelfde jaar raakten zij gebrouilleerd. In december 1841
noemde Lesturgeon hem in een brief aan Van den Bergh "den snaterenden markies". In Een Drenthsch
Gemeente-Assessor heeft Lesturgeon definitief afgerekend met De Thouars. Diens De breef van Hînte
wordt daarin bespot. Vgl. C. van Dijk 1995, 75-76 en Doedens 1971, passim.

159. Herfstorakel in: DVA (1843), 281 en Alst in: DVA (1849), 128-132.
160. 'Heruitgave Drie Podagristen in Coevorden ten doop gehouden' in: MC 13.11.1974.
161. SNDHC, Archief H.J. Prakke. Hierin bevindt zich een getypte versie van de lezing. Deze werd

gepubliceerd als Lesturgeon leeft voort in zijn werk. (Coevorder Cahier nr. 2.) [Coevorden 1978].
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maakte Prakke een ontdekking bekend, die naar zijn mening nieuw licht op het Podagristen-
onderzoek wierp. In het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den
Haag (NLMD) had hij een confidentie gevonden van Lesturgeon aan J.P. de Keyser, die een
bloemlezing uit de Nederlandse letterkunde aan het samenstellen was. Lesturgeon schreef
hem in 1876: "t Bedoeld boek is van mij. De trias was ik alleen."162 Prakke nam deze
mededeling serieus, zodat voor hem het auteurschap van Drenthe in vlugtige en losse
omtrekken geschetst niet meer ter discussie stond.
Lesturgeons uitlating uit 1876 is niet de eerste met betrekking tot deze kwestie, want veertien
jaar daarvoor had hij reeds aan J. van Vloten - zonder medeauteurs te noemen - meegedeeld
dat hij de schrijver was van het reisboek.163 Ook in 1873 merkte Lesturgeon in een brief aan
Johan Winkler op: " 't Boek heet geschreven te zijn door drie podagristen. Dat fictieve of
gefingeerde drietal concentreerde zich evenwel geheel en al in mijn persoon."164

Op 8 november 1993 hield C. van Dijk voor de Picardtclub te Coevorden een lezing getiteld:
'De Podagristen: hebben zij bestaan?'.165 Gesteund door nieuw archiefmateriaal, dat voor zijn
Lesturgeon-biografie moest dienen,166 beweerde Van Dijk dat Lesturgeon het genoemde werk
te veel naar zich toe getrokken heeft, want Boom heeft er - tenminste aanvankelijk - aantoon-
baar aan meegewerkt. Boom haakte echter vrij spoedig af, want hij verliet Coevorden en
kreeg het druk met andere publicaties. Van der Scheer dacht alleen mee over het boek,
stimuleerde en adviseerde de twee jonge schrijvers en gaf het uit. Dat achter het pseudoniem
Drie Podagristen hooguit twee auteurs schuil gingen, blijkt uit hetgeen Boom tien jaar na de
dood van Van der Scheer schreef: hij hoopte namelijk dat er nog veel wetenswaardigs uit de
pen van de drie Podagristen zou vloeien - dus toen een van de vermeende drie allang niet
meer leefde. Ook vroeg Van Dijk zich in zijn lezing af, of de beschreven reizen wel echt
gemaakt zijn. Met betrekking tot Een Drenthsch gemeente-assessor met zijne twee neven op
reis naar Amsterdam, in 't voorjaar van 1843 meent hij, op grond van onlangs ontdekte
correspondentie, dat de reis naar Amsterdam inderdaad is gemaakt, maar alleen door Boom
en Lesturgeon. Samen ook schreven zij de tekst. De assessor, in wie Naarding de uitgever
Van der Scheer meende te herkennen, is niet naar een bestaande persoon geschreven. Het
misverstand is wellicht ontstaan doordat Van der Scheer gemeenteraadslid van Coevorden
geweest is.167

De reis die wordt beschreven in Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een'
Drentschen bril bekeken, is wellicht ook gemaakt, maar Lesturgeon zou niet van de partij
geweest zijn. Dit zou blijken uit het gedicht Aan 't drietal reizigers naar Bentheim en
Steinfurt dat hij als een soort motto aan het boek meegaf. Een aantal regels daaruit:

'k Reis met u, Vrienden, in gedachten.

162. Zie 'Prof. Prakke meldt ontdekking. Honderdste sterfdag Lesturgeon in kerk van Zweeloo herdacht' in:
DAC 19.6.1978 en 'Prof. Prakke: 'Mijn hart ging sneller kloppen'. 'Lesturgeon eigenlijk de enige
podagrist - dat driespan was hij' in: DAC 20.6.1978 en 'Drentse Schrieverskring herdenkt Lesturgeon'
in: Nv/hN 19.6.1978. Voor de mededeling van Lesturgeon zie NLMD, Archief J.P. de Keyser, brief-
kaart Lesturgeon aan J.P. de Keyser van 10 januari 1876.

163. ABD, brief Lesturgeon aan Van Vloten van 9 juni 1862.
164. MI, Archief Winkler, brief van Lesturgeon aan Johan Winkler van 17 december 1873.
165. Waardeel 14 (1994) nr. 1, 15-20.
166. De biografie verscheen in 1995 en is getiteld: Alexander Lodewijk Lesturgeon 1815-1878. Drenthe's

eerste literator. Beilen 1995. Voor recensies zie Verkade 1996 en Nijkeuter/Ootjers 1996a, 23. Naar
aanleiding van enige kritische bemerkingen in de laatste recensie, publiceerde Van Dijk een antwoord,
getiteld Het begin van de literatuur in Drenthe. Oosterhesselen [1996]. 

167. Buning 1966, 147.
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Dat 's goedkoop reizen in deez' tijd,
Waarbij men schoê noch rok verslijt,
Noch moê van beenen wordt en krachten.168

Evengoed is het mogelijk, dat het boek achter de schrijftafel van Lesturgeon ontstaan is; dat is
immers ook een vorm van 'reizen in gedachten'.

De jonge dichter die als medereiziger wordt genoemd kan notaris A. Slingenberg uit Coevor-
den geweest zijn. Albertus Slingenberg werd geboren op 7 september 1818 te Coevorden en
overleed er op 28 januari 1890.169 Zijn vader was Berend Slingenberg (1769-1849), een
patriot die van 1811 tot 1843 de eerste burgemeester van Coevorden was.170 Ook was hij
notaris. Albertus Slingenberg trad in het voetspoor van zijn vader en was van 1843 tot 1888
notaris in Coevorden.171 Hij was lid van de Provinciale Staten en een drijvende kracht achter
de kanalisaties rond Coevorden. Voor de Coevorder rederijkerskamer Van der Hoeven -
waarvan hij voorzitter is geweest - vertaalde hij het blijspel De bruid van de Pruisische
nationalist Karl Theodor Körner (1791-1813), die in de strijd tegen Napoleon sneuvelde. Dit
spel werd samen met De profecij der starren van Hendrik Jan Schimmel en De liefdeproef
van 'een neefje van Jan de Rijmer' op 22 juni 1858 in Coevorden opgevoerd.172 Slingenberg
was ook de anonieme auteur van een aantal ingezonden stukken in de PDAC.173

Dat het reisverslag door Boom alleen geschreven is, kan niet onweerlegbaar bewezen
worden.174 Slechts het feit dat Van der Scheer het niet uitgaf - dat deed J. de Lange te
Deventer - onderscheidt het van de andere 'Podagristen'-boeken.
Ook de reis in Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst is niet of nauwelijks ge-
maakt.175

168. Het gedicht is gedateerd 16 oktober 1843 en ondertekend met: L........n. Dit was een pseudoniem van
Lesturgeon.

169. RAD, Registers Burgerlijke Stand. Voor een korte necrologie zie PDAC 4.2.1890 en MC 1.2.1890.
170. Boekholt 1991, 50.
171. RAD, Notarissen in Drenthe, inv.nr. 0114.22.

Mogelijk is hij de "dichterlijke pruttelaar", de jongste van de twee (fictieve?) reizigers naast Harm
Boom in (diens?) Drie dagen op reis, of Bentheim en Steinfurt door een' Drentschen bril bekeken
(1843, 5). Naar de mening van C. van Dijk (1995, 116-117) is de derde reiziger echter de Coevorder
kruidenier Johan Bergmann. Dit moet een abuis zijn. Er is in de tekst van Drie dagen op reis sprake van
een "candidaat-notaris" (p. 79). Slingenberg volgde in 1843 zijn vader B. Slingenberg op en was ten
tijde van de reis waarschijnlijk nog net geen notaris. Boom kende Slingenberg; volgens de
bevolkingsregisters van de gemeente Coevorden bewoonde hij in 1842 en 1843 een huis gelegen aan
het Kasteel. Dit pand werd vanaf 1845 bewoond door notaris A. Slingenberg. (Vgl. ook C. van Dijk
1995, 117). In 1849 trouwde Boom met Rolina Johanna Slingenberg, een nicht van A. Slingenberg.
Bovendien bestempelt Boom in zijn Meditatiën van een Drentschen schoolmeester Slingenberg als let-
terkundige, Bergmann noemt hij in het geheel niet.
In een later artikel komt Van Dijk op zijn mening terug. In Mr. Albertus Slingenberg als schrijver
(Oosterhesselen 1997, 4) noemt hij Albertus Slingenberg als deelnemer aan de Bentheimreis. Zoals
gesteld, kan de reis ook een eenmansonderneming geweest zijn - hetzij van Boom, hetzij van Lestur-
geon.
Origineel letterkundig werk van Slingenberg is tot dusver niet gevonden, tenzij hij schuilgaat achter het
initiaal S. en als zodanig in de DVA poëzie publiceerde.

172. PDAC 26.6.1858.
173. Zie hiervoor C. van Dijk 1997b, passim.
174. Opmerkelijk is dat een exemplaar van Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een' Drent-

schen bril bekeken in de Collectie Gratama (RAD, inv.nr. 684), een etiket heeft waarop vermeld wordt
dat H. Boom de auteur is. Heeft Gratama dit opgeplakt?



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-190050

Concluderend kan dan ook gesteld worden, dat de Podagristen als reizende drieëenheid niet
bestaan hebben en dat er geen drie Podagristenboeken bestaan, maar hooguit één.176

Afgezien van hun gemeenschappelijke werk - met daarin uiteraard ieders aandeel dat in het
voorgaande genoemd is - hebben deze drie schrijvers ook afzonderlijk gepubliceerd. In
literair-historisch opzicht zijn deze publicaties zeer interessant. In het hierna volgende krijgt
dan ook elk van de Drie Podagristen apart aandacht.

D.H. VAN DER SCHEER (1791-1859)177

Dubbeld Hemsing van der Scheer werd op 30 januari 1791 te Coevorden geboren uit het huwelijk van Jacobus
van der Scheer en Roelina Hemsing.178 Zijn vader was boekhandelaar, uitgever en stadsontvanger. In april 1813
meldde Dubbeld Hemsing zich, samen met zijn neef Jan de Blécourt, vrijwillig aan als garde d'honneur bij een
regiment van Napoleon. Deze speciale functie was door de Franse keizer in het leven geroepen om enige
honderden families van zogeheten aanzienlijken onder de duim te houden. Hun zonen waren in zijn Grande
Armée (of de resten daarvan) niets meer dan gijzelaars; dienstneming was dan ook verplicht. Dat Van der Scheer
zich vrijwillig aanmeldde valt te verklaren vanuit zijn opvoeding: zijn vader was in vroeger tijd een vurig patriot
geweest.179 Na de Franse nederlaag keerde Van der Scheer naar Coevorden terug waar hij zich, evenals zijn
vader, als boekhandelaar-uitgever vestigde. In het leger had hij een dagboek bijgehouden en na zijn behouden
thuiskomst schreef hij nog een reisverslag van zijn omzwervingen. Beide zijn bewaard gebleven.180 Er wordt wel
beweerd dat juist zijn lotgevallen als garde d'honneur zijn belangstelling voor Drenthe versterkt hebben, want
eenmaal thuisgekomen zou hij zijn geboortegrond met ander ogen zijn gaan zien.181 

In 1836 begon Van der Scheer met de uitgave van de Drent(h)sche Volksalmanak (DVA) voor
1837, waarvan het laatste deel het jaartal 1851 zou dragen. Hiermee creëerde hij een platform
voor literaire bijdragen en publicaties over Drentse taal, geschiedenis en volkskunde. Daarbij
slaagde hij erin, enkele belangrijke schrijvers tot medewerking te bewegen. Reeds in de eerste
DVA, die zo'n succes was dat hij binnen een jaar herdrukt moest worden, werd een gedicht in

175. Vgl. C. van Dijk 1995, passim.
176. Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden, dat deze conclusie niet nieuw is. Reeds in Het boek der

Podagristen werd het beweerd (p. 42). Ook in de lijst van Drentse werken door en over de Podagristen
- opgenomen in R.D. Mulder 1944, 79-81 - wordt dit vermeld. 

177. Voor enige biografische gegevens over D.H. van der Scheer zie Prakke 1941b, 1-8; J. van der Scheer
1967, 90-97;  Kuipers 1978, 120-124; Minderhoud in: Bos/Foorthuis 100-102 en C. van Dijk 1995, 81-
85.

178. Prakke vermeldt in zijn artikel 'Dubbeld Hemsing van der  Scheer (1791-1859)' in: SF 3 (1941b), nr. 1-
2, 2, 28 januari als geboortedatum van Van der Scheer. Hoe hij aan deze datum komt, vermeldt hij niet.
Het Doopboek van Coevorden (RAD) geeft als doopdatum 30 januari 1791. Voorzover bekend, is het
in de Hervormde Kerk niet gebruikelijk dat kinderen op hun geboortedag gedoopt worden. Vanuit dit
gegeven is Prakke wellicht terug gaan rekenen. Maar Van der Scheers overlijdensakte (RAD)
daarentegen vermeldt als geboortedatum weer 30 januari 1791. Het is dan ook correct om deze datum
aan te houden. Dubbeld van der Scheer kreeg als tweede voornaam de achternaam van zijn moeder. Dit
blijkt ook uit het Doopboek van Coevorden, waar wordt geschreven: "Dubbelt Hemsing zoon van
Jakobus van der Scheer en Roelina Hemsing". Hemsing is ten onrechte wel eens als deel van een
dubbele achternaam opgevat. Zie bijvoorbeeld C. van Dijk 1995, 149 (noot 2).

179. Buning 1966, 117.
180. Zie hiervoor RAD, Archief van der Scheer. Een zakboekje  (1813,1814), een journaal (1813,1814), een

afstandstabel  en een verhaal van D.H. van der Scheer over zijn lotgevallen als garde d'honneur
(1813,1814) worden hier  bewaard.

181. Vgl. Van der Zeijden 1985.
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de streektaal opgenomen.182 Dat was het door 'Een Drenther' geschreven gedicht: Zaomen-
sproak over 't Broabands opreur, tussen Baerent, Greet en Harrem.183

In de redactie zaten - behalve de uitgever - Lesturgeon en Boom, die beiden ook regelmatig
bijdragen leverden.
Van der Scheers belangstelling was vooral op historie, prehistorie en volkskunde gericht. Als
auteur produceerde hij buiten zijn aandeel in het gemeenschappelijke werk van de
Podagristen maar weinig. Niettemin beschouwt Prakke zijn bijdragen als baanbrekend. Hij
noemt hem Drentes eerste folklorist en een van de eerste schrijvers in de streektaal.184 Dat is
een nogal overdreven stelling; zeker gezien het bescheiden aantal (dialect)bijdragen van Van
der Scheer aan de DVA. Tussen 1837 en 1843 schreef hij in de DVA volkskundige bijdragen,
zoals: Eene bruidopeisching te O., Eene bruiloftviering te D., Een spinmaal en spinderij, Het
vuurbeuten, Hanengevechten, hanenmaaltijd, hanenbier, het Paaschvuur en Kindergewoonte
op 't pinksterfeest te Koevorden.185

Hij was zeer geboeid door de sage van de verwoeste, vroeg middeleeuwse stad Hunsow, die
volgens de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver ds. Picardt tussen Exloo en Valthe gelegen
zou hebben. Hij publiceerde erover in de almanak van 1839.186 Van der Scheer hield een
krachtig pleidooi voor opgravingen in die streek. Hij bereikte ermee dat in 1843 een commis-
sie, bestaande uit J.S. Magnin, de archivaris van Drenthe, H. Braams, burgemeester van
Odoorn en herbergier te Gieten, en hemzelf aan het werk toog. De legendarische stad werd
niet gevonden - en daarna ook niet. Ook in het hoofdwerk van de Podagristen werd over
Hunsow geschreven. Hunsow kan intussen beschouwd worden als een van de vele Drentse
mythen.187

In 1851 publiceerde Van der Scheer in zijn almanak de samenspraak Ho Baos Julfring
meende den Duvel in hoes te hebben. 'n Verhaol dat ofgrieslik mooi is en t'Emmen is
veurvallen.188

Het is een humoristische schets, gebaseerd op een element uit het volksgeloof. Ebbe en Geert bespreken het
gerucht dat de snieder, Baos Julfring, 's nachts de duivel op bezoek gehad heeft. Geert vertelt de ware toedracht.
Baos Julfring was dronken thuisgekomen en toen hij in bed wilde stappen, bleek dat de duivel erin lag: hij
voelde namelijk de 'sik' en de horens van de duivel. Hij werd panisch bij de gedachte dat zijn einde gekomen
was. Maar hij had al zijn moed verzameld en was met de duivel begonnen te vechten. Toen het licht werd zag hij
dat de geit in zijn bed gekropen was.

Op grond van deze bijdrage kan Van der Scheer tot de eerste Drentse streektaalschrijvers
gerekend worden, maar baanbrekend was hij niet. Anderen gingen hem voor.
Ook één van de eerste schoolboekjes over Drenthe, het Aardrijkskundig schoolboek van de
provincie Drenthe, in leeslessen voor de jeugd, Met een in het koper gebragt Landkaartje,
geschreven door J.A. Oostkamp (1822), is aan Van der Scheers initiatief als uitgever te
danken.

182. DVA (1837). Aldus het 'voorberigt' van de uitgever in de tweede druk.
183. DVA (1837), 198-204. Naarding was overigens van mening dat achter dit pseudoniem Van der Scheer

schuil ging. Zie Naarding 1947b, 44 (noot 42). Overtuigende bewijzen ervoor geeft hij echter niet.
184. Prakke 1941b, 1-8.
185. Respectievelijk in: DVA (1837), 159-164; (1838), 145-164; (1839), 146-152; (1841), 212-216; (1842),

125-132 en (1843), 189-192 en 193-196.
186. DVA, 175-182.
187. Vgl. ook Elerie 1997.
188. DVA, 41-45. Van der Scheer ondertekende deze bijdrage niet met zijn volledige naam, maar - zoals

vaker - met: D.H.v.d.S. Later opnieuw gepubliceerd in: D. Wouters 1931, 70-72.
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Nog een verdienste van hem is, dat hij tot de oprichters van het Provinciaal Museum in Assen
behoort. De plannen daartoe ontstonden nadat in 1854 in Assen het IX-Landhuishoudkundig
Congres gehouden was. Voor die gelegenheid had men ook een tentoonstelling van oudheid-
kundige voorwerpen ingericht. De organisatie hiervan was in handen geweest van L. Olden-
huis Gratama (voorzitter), H.J. Smidt (secretaris) en Van der Scheer. Aangemoedigd door het
succes van de expositie besloten de heren pogingen te doen om een permanente tentoon-
stelling van oudheden, gehuisvest in een museum, tot stand te brengen. Vervolgens richtte
men een verzoek om subsidie aan de Provinciale Staten. De statenleden reageerden positief.
Van der Scheer had het verzoek aan de provincie, om onbekende redenen, niet ondertekend.
Toen in november van hetzelfde jaar een commissie van bestuur voor het museum werd
samengesteld, nam hij hierin wel zitting.189 Met de realisatie van het museum werd een
langgekoesterde wens van Van der Scheer vervuld: hij had namelijk al in 1842 in het
openbaar gepleit voor de totstandkoming  van een Museum van Oudheden in Drenthe.190

Van der Scheer trouwde op 7 november 1816 met Sophia Speckman (1787-1859), afkomstig
uit Eelde.191 Hij overleed op 12 februari 1859 te Coevorden.192

Prakke was dus van mening dat Van der Scheer, de oudste van de Drie Podagristen en de
minst bekende, de motor was van de culturele emancipatie van Drenthe in de negentiende
eeuw. Zoals wij zagen werd het eerste Podagristenonderzoek gedaan door leden van de
studiekring D.H. van der Scheer. Deze was in 1941 opgericht en met het kiezen van de naam
stelden de leden als het ware een program op.193 Nadat Prakke reeds vanaf 1941 veelvuldig
over Van der Scheer gepubliceerd had, kwam hij in 1950 met een nieuw argument voor zijn
these over Van der Scheer als wegbereider voor schrijvende en studerende Drenten. In een
feuilleton Coevorden en Nieuw-Amsterdam. (Twee dagen op reis.) in de PDAC van 1878 van
de hand van Harm Boom, wandelt de bijna 70-jarige Boom door Coevorden en haalt hij
herinneringen op aan zijn reeds lang overleden mentor Van der Scheer. Langs de woning van
Van der Scheer komend, releveert hij onder meer:

"Ik meende hem daar te zien zitten in zijn fauteuil, gewapend met een bril  en met een pen in de
vingeren of achter 't oor. Hand, oor en pen - deze drie waren bij hem één en menigmaal zag men hem
zelfs buiten de vesting met een ganzeschacht, die als een voelhoren was uitgezet. (...) In die binnen-
kamer is het denkbeeld ontstaan, dat drie Podagristen Drenthe liet bereizen en beschrijven en de
'Drentsche Volks-Almanak', die in 15 jaargangen zooveel belangrijks bijeenverzamelde, is daar in 't
leven geroepen. Onmogelijk is het mij, in een zoo vlugtig reisverhaal, een overzigt te geven van 't geen
in dat huis op letterkundig gebied is gedacht, besproken, overwogen en uitgevoerd, maar even aan te
stippen hoeveel invloed de heer D.H. van der Scheer, door zijn scherpzinnigen geest op de
geestesrigting van een paar jongelieden uitoefende, hoe hij hen wist te prikkelen om te beproeven, wat
ook hunne pen zou kunnen geven (...)".194

H. BOOM (1810-1885)195

189. Okken 1995, 17-21.
190. DC 8 en 18.3.1842.
191. RAD, Klapper op huwelijken.
192. RAD, Overlijdensakte van Van der Scheer. Een overlijdensadvertentie verscheen op 24 februari 1859

in de PDAC.
193. Prakke 1947b, 130-132.
194. Dit feuilleton werd in de PDAC van 18 tot 24 juni 1878 geplaatst. Het geciteerde fragment is ontleend

aan de aflevering van 21 juni 1878.
195. Voor enige biografische schetsen zie Frederiks/Van den Branden [1892], 88-89; NNBW 1918, 208;
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Harm Boom werd op 1 december 1810 te Gramsbergen geboren. Zijn ouders waren Johannes Boom en Janna
Beenen.196 In navolging van zijn vader koos hij voor het beroep van onderwijzer. Op 10 oktober 1827 werd hij
door de 'Commissie van onderwijs in de provincie Overijssel' geëxamineerd; hij slaagde voor rang 4. Hij is
waarschijnlijk kwekeling geweest in Almelo; na het behalen van zijn akte werd hij hulponderwijzer in Raalte. Op
30 augustus 1830 werd hij kerkelijk uitgeschreven naar Kampen.197 Tien jaar lang, van 1830 tot 1840, verbleef
hij in Kampen, waar hij waarschijnlijk als onderwijzer werkzaam was.198 Daarna koos hij voor de handel en
vestigde hij zich als koopman, dat wil zeggen als kruidenier, in Coevorden. Hij trok aanvankelijk bij zijn moeder
en stiefvader in, maar vestigde zich later als vrijgezel in een groot huis.199 Toen hij in het kruideniersvak geen
toekomst meer zag, ging hij in de journalistiek.200

Deze overgang voltrok zich toen Boom in de kring van D.H. van der Scheer verkeerde; in
1843 was hij - blijkens de lijst van intekenaren in Drenthe in vlugtige en losse omtrekken
geschetst - nog koopman in Coevorden. Het ligt dan ook voor de hand dat één van zijn eerste
pennenvruchten, afgezien van zijn bijdragen aan het reisverslag van de Podagristen, een
publicatie in de almanak van Van der Scheer is, hoewel hij toen nog in Kampen woonde. Op
deze feiten baseerde Prakke zijn mening, dat Harm Boom door het contact met zijn oudere
mentor D.H. van der Scheer zijn eigenlijke levensdoel ontdekte en naar de journalistiek
overstapte.201

In 1845 werd Boom, na eerst in Den Haag bij het Haagsche Dagblad als verslaggever
gewerkt te hebben, redacteur van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant.202

Vervolgens werd hij in Utrecht redacteur van de Utrechtse Avondpost.203 Daarna was hij van
1 augustus 1849 tot eind december 1852 hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant,
waar hij mr. S. Vissering opvolgde.204 Op 20 november 1849 trouwde hij in Coevorden met
Roelina Johanna Slingenberg. In Amsterdam werd op 19 augustus 1850 het eerste kind, Maria
Louisa Janna, geboren.205 Op 27 maart 1853 vertrok het gezin naar Den Haag.  Pas in april
1857 werd het daar in de bevolkingsregisters ingeschreven, maar de geboorte van zoon Jan op

Kuipers 1968, 58-60; Moree in: Brood/Foorthuis 1989, 15-18; C. van Dijk 1995, 85-87 en C. van Dijk
1996a, 1-9.

196. RAO, DTB, 160/110. Zijn ouders hadden al eerder een zoon Harm gehad. Zij gingen op 19 augustus
1809 (niet bijster vroeg) in ondertrouw en op 26 oktober 1809 werd een zoon geboren, die zij Harm
noemden. Deze Harm werd op 8 november 1809 gedoopt. Hoewel bewijsstukken ontbreken, moet hij
binnen een jaar zijn overleden. Anders had onze hoofdpersoon - geboren 1 december 1810 - niet Harm
geheten.

197. RAO, Lijst van lidmaten NH Gemeente Raalte.
198. Het GA Kampen heeft geen gegevens over zijn beroep.
199. GA Coevorden, Bevolkingsregister en Register der uitgegevene gezegelde patenten.
200. Van Dockum 1942, 49. 
201. Prakke 1943, 21-22.
202. Volgens H.C. van Dockum (1942, 50) werd Boom in 1846 redacteur van deze krant. Maar uit het

archief van de familie Tijl blijkt, dat Boom in 1845 al voor de POZC werkte. Zie Berding 1949, 186.
Vgl. ook C. van Dijk 1998, 29. In het gemeentearchief van Zwolle is Booms naam als inwoner overi-
gens niet te vinden.

203. UVA, Bibliotheek KVB, BSu 9-59, volgens een mededeling van Boom in een brief van 16 april 1848
aan G.T.N. Suringar. Blijkens de registers van vestiging in het gemeentearchief, heeft Boom niet in
Utrecht gewoond.

204. GA Amsterdam. Op de voorpagina van de Amsterdamsche Courant van 2 augustus 1849 staat: "De
ondergeteekende aanvaardt heden de hem opgedragen betrekking van Hoofd-Redacteur der Amster-
damsche Courant. Behalve het officiëel gedeelte van dit blad blijft, gelijk vroeger, de overige inhoud
voor verantwoordelijkheid der Redactie. Amsterdam 1 augustus 1849. H. Boom."

205. GA Coevorden, Akten van de Burgerlijke Stand en GA Amsterdam, Bevolkingsregisters. Vgl. ook
Amsterdamsche Courant 21.8.1850.
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6 juni 1854 werd wel in Den Haag geregistreerd.206 Boom had zijn baantje bij de
Amsterdamsche Courant verloren doordat dit blad geprivatiseerd was.207 In Den Haag was
Boom werkzaam als redacteur van de 's Gravenhaagsche Nieuwsbode en Het Zondagsblad.
Tevens was hij enige jaren redactielid van de in Utrecht verschijnende kranten De Neder-
lander en de Utrechtse Provinciale en Stads-Courant. Voorts stelde hij als freelancer voor de
PDAC de buitenland-rubriek samen. Volgens Zuidema208 zou Boom zich in 1858 in Assen
(Nassaulaan 4) gevestigd hebben, maar in de bevolkingsregisters van deze gemeente komt hij
- zonder datumvermelding - pas in 1860 voor. In het lidmatenregister van de Nederlandse
Hervormde Kerk van Assen werd hij ingeschreven in december 1859.209 In de Drentse
hoofdstad werd hij in 1859 redacteur van de PDAC - geen onbekende werkgever, zoals wij
zagen. Zijn medewerking aan deze krant was begonnen op 2 juli 1853.210

De journalistieke invloed van Boom in Drenthe is groot geweest: in zijn rubriek 'Overzigt der
belangrijke gebeurtenissen' behandelde hij de politieke toestand in Europa.211 Voorts was hij
verantwoordelijk voor de rubriek 'Ingezonden stukken' en schreef hij redactionele commen-
taren en reisverslagen; de laatste categorie verscheen vaak in afleveringen.212 Over zijn
journalistieke loopbaan, zowel voor als tijdens de PDAC-periode, heeft Boom geschreven:

"Waagde ik het, op jeugdigen leeftijd, om nu en dan vooral over Drenthe te schrijven, en dragen die
mededeelingen en gedachten ook de kenmerken van dien leeftijd, in later jaren heb ik steeds mijne pen
gebruikt om, wat mij voor Drenthe belangrijk toescheen, wat over Drenthe voor anderen wetenswaardig
kon zijn, wat Drenthe in de toekomst ten goede zou kunnen komen, in schrift te brengen, en 't zij
afzonderlijk, 't zij door middel van de 'Prov. Drentsche en Asser Courant' aan het oordeel des publieks
te onderwerpen, totdat ik, als redacteur dier courant, schier elken dag het woord voerde, niet alleen tot
de Drenthen, maar tot zoo velen buiten deze provincie, die ook de 'Prov. Drentsche en Asser Courant'
tot hunne dagelijksche lectuur hebben genomen."213 

Bij de Kamerverkiezingen van 1866 en 1867 speelde Boom een opmerkelijke rol. Lucas
Oldenhuis Gratama, die in 1867 tot lid van de Tweede Kamer gekozen werd, verwierf zijn
Haagse zetel door aanhoudende inspanningen van Boom. Binnen zestien maanden werden er
driemaal verkiezingen gehouden, waarbij Boom zich in verschillende hoedanigheden voor
'zijn' kandidaat inspande: als redacteur van de PDAC, als voorzitter van een kiesvereniging,
en door onder diverse pseudoniemen of zonder te ondertekenen 'ingezonden stukken' - ook in
dialect - voor zijn eigen krant te schrijven. Deze bemoeienissen hadden in 1867 succes, nadat
een Drentse afgevaardigde de Kamer verlaten had en er - alleen in het district Drenthe -
tussentijdse verkiezingen gehouden moesten worden. Maar in 1866 was Oldenhuis Gratama
ook al tweemaal kandidaat geweest: bij de normale, vierjaarlijkse verkiezingen en vijf
maanden later bij (zeer) vervroegde verkiezingen, toen het nieuwe kabinet weigerde ontslag
te nemen nadat de minister van Koloniën zichzelf benoemd had tot gouverneur-generaal van
Indië en de Kamer het daarmee niet eens was. Het parlementaire stelsel - nog geen achttien

206. GA Den Haag, Bevolkingsregisters. Blijkens het bevolkingsregister kwam het gezin Boom van Coevor-
den. Een ambt of beroep wordt van Boom niet vermeld, ook is een vertrek naar elders in de (latere)
registers niet aangetekend.

207. Vgl. voor zijn Amsterdamse periode ook C. van Dijk 1998, 29-31.
208. NNBW 1918, 208.
209. RAD, Archief NH kerk Assen.
210. Deze journalistieke gegevens zijn grotendeels ontleend aan twee oudere biografische schetsen, te

weten: Frederiks/Van den Branden [1892], 88-89 en NNBW 1918, 208.
211. MC 17.6.1885.
212. Zie C. van Dijk 1996c.
213. Geciteerd in Boom 1879.
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jaar oud - dreigde uitgehold te worden, mede doordat de koning zich bij de discussie had laten
betrekken. Als kamerlid maakte Oldenhuis Gratama rond de jaarwisseling van 1867-1868 een
nog heviger aanvaring mee tussen regering en parlement over de Luxemburgse kwestie. Van
hem, als liberaal, mocht verwacht worden dat hij de rechten van het parlement zou
verdedigen. Hij en Thorbecke (!) werden in 1868 dan ook herkozen als Drentse
afgevaardigden.214

Na een conflict met mr. J.A. Willinge Gratama, de hoofdredacteur-uitgever van de PDAC,
werd Boom in april 1884 redacteur van de NPDAC.215 Over de aard van het conflict tast men
vooralsnog in het duister.
Sinds 1 juni 1860 was hij bovendien schoolopziener in het district Assen, een functie die hij
gedurende twintig jaar heeft uitgeoefend. Bij de invoering van de schoolwet Kappeyne van de
Coppello in november 1880 werden alle schoolopzieners en inspecteurs ontslagen.216 Als
schoolopziener baarde Boom weinig opzien.217

Bij de onderwijzersexamens werden de kandidaten door Boom aan de tand gevoeld voor het
vak Nederlands. Hendrik Blink, de latere hoogleraar in de economische geografie te Wage-
ningen, bewaarde goede herinneringen aan Boom als examinator.218 Voor zijn examen
leverde Blink namelijk een weinig geslaagd opstel in, dat door Boom moest worden beoor-
deeld. Enkele weken daarvóór had Blink voor de krant van Boom een goed leesbare,
historisch-geografische beschouwing geschreven over De Wijk, waar op dat moment een
landbouwtentoonstelling  gehouden werd. Boom wist dus dat Blink tot betere prestaties in
staat was. Bij de becijfering van het opstel liet hij dit meetellen: Blink slaagde.219

De betekenis van Boom voor de Drentse literatuur blijkt uit méér dan alleen het feit, dat hij
schrijver van novellen en redacteur van diverse almanakken was. In de eerste plaats was hij
een van de eerste volledig Drentstalige schrijvers van novellen en feuilletons. Zijn rol als
schrijvende Podagrist is reeds besproken. Bovendien is hij misschien de enige auteur van
Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een' Drentschen bril bekeken.220 Ook dit is
een reisverhaal, waarin drie reizigers - in kielen gestoken en Duitse pijpen rokend - van hun
woonplaats Coevorden naar Bentheim reizen. Tijdens hun driedaagse tocht door het
graafschap Bentheim noteren zij tal van bijzonderheden over de bezochte plaatsen,
bijvoorbeeld over Steinfurt.221 Aan J.I. van Doorninck heeft Boom (schriftelijk?) meegedeeld
dat hij het reisverhaal geschreven had, waarna eerstgenoemde dit als feit vermeldde in zijn

214. C. van Dijk 1996b. Hij vermeldt als mogelijke schuilnamen: Taco, Een Asser kiezer, Z., Dien
dienstwillige vrund X, Dien vrund X en Een plattelander van de kante van Rozewinkel.
Er wordt ook wel beweerd dat Taco het pseudoniem van T.H. de Beer was. Zie RAD, Collectie
Gratama, inv.nr. Z. 53.
698. Vgl. ook Buning 1966, 182-201 en Oud 1971, 76-89.

215. Vgl. Van Dockum 1942, 51.
216. Baarda in: Boekholt 1981.
217. C. van Dijk 1996a, 6-7.
218. Zie voor Blink onder andere Ramaer 1932, 120-127 en Kühle 1973, 35-40.
219. Blink 1932, 80-81. Hij schreef het boek met het oog op zijn tachtigste verjaardag, die hij niet heeft

kunnen vieren. Hij overleed zeven weken daarvoor.
220. Dit verhaal werd in de Twentse krant Tubantia en in de Enschedesche Courant in maart 1931 als Drie

Koninkrijken in Drie Dagen naverteld door W.H. Dingeldein. Prakke vermeldt, dat deze bewerking ook
afzonderlijk in een beperkte oplage verschenen is. Zie Prakke 1943, 21-22.
Zie voor een exemplaar ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 684.

221. Een delegatie van Het Drents Genootschap maakte in 1948 de reis opnieuw. Zie Prakke 1948b.
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Vermomde en Naamloze Schrijvers. Maar waarom zouden we deze mededeling serieuzer
nemen dan drie schriftelijke beweringen van Lesturgeon aangaande het auteurschap (het
zijne) van Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst (zie p. 47-48). Het lijkt erop, dat
de verstandhouding tussen Boom en Lesturgeon niet optimaal was en dat beide heren elkaars
verrichtingen op literair gebied enigszins bagatelliseerden, althans het aantal ervan.222

Samen met Lesturgeon schreef Boom vervolgens Een Drenthsch gemeente-assessor met zijne
twee neven op reis naar Amsterdam, in 't voorjaar van 1843.223 Dit boek werd aanvankelijk
bij C.M. van Bolhuis Hoitsema te Groningen gepubliceerd. In een brief aan de Leeuwarder
uitgever G.T.N. Suringar maakte Boom zich niet alleen bekend als co-auteur hiervan, maar
ook als een van de drie Podagristen: "In de letterkunde ben ik eenigzins bekend, als één der
Neven van den Drentschen Assessor, die hunne reis naar Amsterdam uitgaven - als één der
podagristen die in vlugtige en losse omtrekken Drenthe schetsten zooals het was en is (...)."224

Dat de andere auteur van Een Drenthsch gemeente-assessor Lesturgeon was, blijkt uit
bewaard gebleven correspondentie van Boom en Lesturgeon gezamenlijk met de
Amsterdamse boekhandelaar en uitgever Hendrik Frijlink. Uit deze briefwisseling valt ook
goed de ontstaansgeschiedenis van het boek op te maken. De schrijvers richtten zich, na het
goede onthaal van het podagristenboek tot Frijlink met plannen voor een nieuw werk. In
dezelfde trant wilden zij vervolgens Amsterdam bekeken door een Drenthsch oog schrijven,
hoewel de titel meer een toespeling op Drie dagen of Bentheim en Steinfurt door een'
Drentschen bril bekeken is. Frijlink ging akkoord, Boom en Lesturgeon begonnen met de reis
en schreven enige bladzijden, maar over het contract ontstond verschil van mening. Wellicht
door de vele voorschotten die de reizigers vroegen - vooral Boom speelde hierin een
onsympathieke rol - wilde Frijlink van het contract af. Daarop bood Lesturgeon het
manuscript aan Van Bolhuis Hoitsema aan. Deze vroeg in een brief van 30 augustus 1843 aan
Frijlink om opheldering. Frijlink zette de zaak uiteen en verklaarde: "Met den heer
Lesturgeon alleen zou ik het, geloof ik, wel gevonden hebben; zijnen vriend houd ik voor den
spelbreker."225 Daarna verscheen het werk - in afleveringen, in twee delen - onder de nieuwe
titel Een Drenthsch gemeente-assessor, bij Van Bolhuis Hoitsema.

Twee Drentse jongemannnen gaan samen met Berend-oom, die assessor (wethouder) is, naar Amsterdam. Per
koets reist men via Hardenberg, Ommen en Zwolle naar Kampen. Vervolgens steekt men de Zuiderzee over naar
Amsterdam. Vele bladzijden worden gewijd aan de beschrijving van gebouwen en etablissementen. Ook maakt
men uitstapjes naar Haarlem en Zaandam. Het optreden van  Berend-oom veroorzaakt grote hilariteit. Hij
spreekt, als enige van de drie reizigers, geen beschaafd Nederlands en geeft met luide stem commentaar op al het
vreemde dat hij ziet.

Dit reisverhaal bevat ook een aantal brieven van Berend-oom aan zijn huishoudster Anna. De
brieven zijn door Lesturgeon in het Drents geschreven.226 Al met al staat er in dit boek meer
streektaal dan in het relaas van de Podagristen, maar nog steeds niet veel. Als variatie op dit

222. Zie Prakke 1942c, 73-74.
C. van Dijk betwijfelt of Boom zelf mededelingen aan Van Doorninck gedaan heeft, althans over
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Zou hij het dan wel over Drie dagen op reis enz.
gedaan hebben? Zie C. van Dijk 1995, 90.

223. Fragmenten werden ook opgenomen in: Poortman 1954a, 21-29.
224. UVA, Bibliotheek KVB, brief Boom aan Suringar van 16 april 1848, BSu 9-59.
225. KBi, 133 Bg. Opvallend is dat Lesturgeon in zijn brief van 9 juni 1862 aan Van Vloten dit werk niet

noemt, wel op andere plaatsen. Naar de reden hiervoor moeten we gissen.
226. In een brief aan J.H. Halbertsma van 26 juni 1846 (PBF, 6185 HS/91), verwijst Lesturgeon naar zijn

dialectbijdragen in dit werk. Hij wijst vooral op Deel I, 3e aflevering, hoofdstuk VIII.
Twee brieven zijn ook opgenomen in: Poortman 1954a, 21-29.
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thema, zou pas tien jaar later J.J. Cremer in het Betuws De reis van Gerrit Meeuwsen met
zien zeun noar de Amsterdamsche karmis schrijven. J. Bergsma constateerde in de NDVA van
1919 zeer terecht dat Boom en Lesturgeon beïnvloed waren door de vele reisbeschrijvingen in
dagboekvorm, die sinds het eind van de achttiende eeuw in de mode waren.227

De almanak van 1919 was niet de eerste periodiek die Een Drenthsch gemeente-assessor, in
dit geval de brieven, onder de loep nam. Reeds in 1845 wijdde De Gids een recensie aan deel
I.228 Opvallend in deze bespreking is, dat de raillerende toon van de reis- en pla-
atsbeschrijving kritiek krijgt, terwijl juist de brieven in de streektaal toegejuicht worden:

"(...) wij gelooven dat het den schrijver niet aan talent ontbreekt. Er zijn verscheidene plaatsen in zijn
boek, die het ons bewijzen; en, ware hij zijn eerste idee getrouw gebleven en hadde ons de om-
zwervingen en avonturen van een drietal grasgroene provincialen in de hoofdstad geteekend, er ware
stellig een zeer aardig boeksken uit geworden. Maar dan had hij zijne geleerdheid moeten laten rusten,
of later in een anderen vorm meedeelen. Geschiedenis en topographie zijn uitmuntende zaken: maar
alles op zijne plaats; (...). En wat de vele dichterlijke aanhalingen en ontboezemingen belangt, wij, en
zeker velen met ons, hadden gaarne alles, wat er van dien aart in het boek voorkomt, gegeven, tegen
wat meer brieven en verhalen van Berend-oom en korporaal Van Bobbel."229

Laatstgenoemd personage is een potige ex-militair, die gediend had bij de "jagers van Sassé"
(Chassé verdedigde in 1832 de citadel van Antwerpen). De fictieve Van Bobbel schrijft aan
Berend-oom dat hij veertig à vijftig boerenknechten opgetrommeld heeft om een bijeenkomst
van de afgescheidenen te verstoren. De "katkezeerder" hebben zij het dorp uit gedragen en
hem de raad gegeven niet meer terug te komen. In het relaas krijgt de prediker synoniemen als
"vrome snuiter", "meester-zemelknooper", "lummel" en "kerel". Berend-oom neemt met
goedkeuring kennis van dit volksgericht, dat zich in 1843 in het Hondsrugdorp G. voltrokken
zou hebben.230 Hervormd predikant Lesturgeon moest uiteraard ook niets van de afgeschei-
denen of "kophangers" hebben, maar had zich voor deze anonieme stemmingmakerij toch te
goed moeten voelen, tenzij hij ironie wilde bedrijven. Het verhaal schijnt op een historische
gebeurtenis te berusten.231

De eerste drie afleveringen werden in 1845 bijzonder lovend gerecenseerd in De recensent,
ook der recensenten. Men merkte op:

"(...) hij ontmoette hier aangename afwisseling van degelijken ernst, toch op smakelijken toon
voorgedragen, en van luim, die den toets zeer wel kan doorstaan, met invlechting van veel wetens-
waardigs omtrent onderscheidene personen en zaken, en levendige schetsing van veelsoortige
tooneelen, te zamen tot een goed geheel vereenigd."232

Beide delen werden in 1855 in Vaderlandsche Letteroefeningen besproken. De recensent
oordeelde:

"Intusschen kunnen we van 't werk niet anders zeggen, dan dat het dubbel waard is gelezen te worden,
en niet verdient te worden voorbij gezien, zoo als voor acht jaren het geval schijnt te zijn geweest."

En de beschouwing werd besloten met de opmerking:

227. 'Taal en karakter der Drenthen' in: NDVA (1919), 142.
228. Deel I werd ook besproken in BGW (1847) juni 694-695.
229. De Gids (1845). Boekbeoordeelingen, 995-997.
230. Een Drenthsch gemeente-assessor. Deel II, 275-276.
231. Vgl. Prakke 1955a, 287-288.
232. ROR (1845), eerste stuk, 360.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-190058

"Is het drietal nog in leven dan raden wij 't aan, hetzelfde togtje nu werkelijk nog ééns te doen; dan
konden ze den [sic] Haag ook eens bezoeken en dan alles in één Deel geven. De aanteekenaar is ge-
trouw geweest, maar niet waakzaam genoeg tegen breedsprakigheid en herhaling. Die bekorting zou op
den prijs werken en het debiet vermeerderen."233

Boom vervolgde zijn boekpublicaties met Wandelingen, in en om Zwolle, door een neef van
den Drentschen assessor. Met een plattegrond van Zwolle [1846]), uitgegeven bij J.J. Tijl te
Zwolle. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant werd het boek reeds op 20
juni 1845 aangekondigd en werd een wandeling als voorbeeld afgedrukt. Uit het pseudoniem
waarachter Boom zich - in de titel - verschuilt, wordt al duidelijk op welk boek hij teruggrijpt.
Dit blijkt ook in het begin van het verhaal: "Hoe zoet kan toch de herinnering zijn! Ruim drie
jaren geleden, zaten we in 't logement de: Zeven Provincien, op dezelfde kamer, in gezelschap
van onzen Neef en van onzen goeden Berend Oom."
Hierna verschenen wederom enige reisverhalen, getiteld: Wat een Utrechtenaar zag en
hoorde bij de beurs-inwijding te Amsterdam en vervolgens te Kampen, Zwolle, Deventer,
Zutphen en Arnhem (1846, zonder auteursnaam bij Gebroeders Fels te Kampen) en Mijne
reis-portefeuille of omzwervingen door Overijssel, in het najaar van 1846, ernstig en luimig
verteld door H. Boom, neef van den Drentschen assessor (1847, J.J. Tijl te Zwolle).234

In Mijne reis-portefeuille verklaart Boom ook wat hem in het reizen zo trekt:

"Reizen is leven, als men met een opgeruimd en weetgierig hart zijne woning verlaat, om met eigen
oogen de wonderen van natuur en kunst, ons aan den haard door schrift en penseel zoo heerlijk voor-
geschilderd, te beschouwen. Reizen is leven, als men zich onder de woelige menigte begeeft, eene
bedrijvige rol op zich neemt in al de afwisselende tooneelen die ons in stad en land wachten, als mens
zich wijsselijk weet te schikken naar de zeden en gewoonten van hen die men bezoekt, en vatbaarheid
heeft, om van harte te deelen in de grappige of treffende voorvallen, onafscheidelijk bij de vermenging
van zoo vele verschillende karakters, door 't toeval bijeengebragt."235

Daarna doet Boom de ontstaansgeschiedenis van het boek uit de doeken. Zijn mededelingen
zijn ook bibliografisch gezien interessant, want hij geeft en passant een overzicht236 van zijn
reisverhalen, hoewel de chronologie daarvan vragen oproept:

"Zoo dachten wij er althans over, toen we voor eenige jaren eene tournée deden door 't eenvoudige,
maar toch te weinig gekende Drenthe; daarna die Provincie verlieten, om de badplaats Bentheim en 't
bekoorlijke Steinfurt door een Drentschen bril te bekijken, vervolgens over zee staken, ten einde rond te
dolen in Neêrlands hoofdstad en hare omstreken, nog ééns Amsterdam bezochten, toen het feest vierde
bij de inwijding der Beurs, en te gelijker tijd eenige Overijsselsche en Geldersche steden doorkruisten -
en eindelijk besloten om de schetsen in onze reisportefeuille te vermeerderen met: Omzwervingen in
het schoone en zich zo krachtig ontwikkelende Overijssel. Dat plan bragten wij in 't laatst van
September en een gedeelte van October van 1846 ten uitvoer, en 't uitgewerkt journaal dier reis, geven
we in de volgende bladen het lezend publiek ten beste."237

De bedoeling was dat Mijne reis-portefeuille in januari, maart, mei en juli 1847, dus in vier
afleveringen, zou verschijnen.238 De eerste aflevering kwam echter eerst in augustus 1847 uit

233. VL (Boekbeschouwingen), (1855), 47-48.
234. Een herdruk hiervan verscheen in 1932 bij uitgeverij  J.J. Tijl te Zwolle.
235. Mijne reis-portefeuille 1847, 1e aflevering, 2. Vgl. ook de herdruk van 1932, 1-2.
236. In werkelijkheid was de volgorde: Drenthe-Amsterdam-Steinfurt. Vgl. ook C. van Dijk 1995, 115.
237. Mijne reis-portefeuille 1847, 1e aflevering, 3-4. Vgl. ook de herdruk van 1932, 2-3.
238. GA Zwolle, Bedrijfs- en familiearchief Tijl, inv.nr. 1, contract Jan Jacob Tijl met Boom van 24
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en de tweede werd pas op 26 november 1847 in de POZC aangekondigd.239 Voorzover
bekend is het hierbij gebleven. Dit boek heeft nóg iets merkwaardigs: beide afleveringen
eindigen abrupt. Gezien ook het feit dat de vier afleveringen niet gehaald werden, moet men
vrezen dat de auteur niet afkerig was van flanswerk. Het is vaker voorgekomen dat Boom te
weinig tegenprestaties leverde nadat hij een voorschot gekregen had.240

In 1853 verscheen een anoniem werk, dat aan Boom wordt toegeschreven.241 Dat was
Bladzijden voor Neerland's geschiedboek van 1853, of Willem III te Amsterdam in April dezes

september 1846. In het contract wordt Booms voornaam als Herman geschreven. Boom zou leveren:
"(...) een werk over de provincie Overijssel, de zeden, gewoonten, levenswijs, karakter enz. der
bewoners in een humoristischen stijl, overeenkomstig het werk getiteld de Drentsche Assessor."  Verder
werd bepaald, dat Boom vier weken lang - van vrijdag tot en met dinsdag - door Overijssel mocht
reizen.

239. Aldus het 'voorwoord bij den herdruk in 1932'.
240. Berding 1949, 183-194.
241. Zie hiervoor Van Doorninck 1885, 98.

Vooralsnog kan Harm Boom niet met zekerheid aangemerkt worden als de schrijver van Bladzijden
voor Neerland's geschiedboek. Het ondubelzinnige bewijs daarvan zou geleverd zijn, wanneer een
briefwisseling gevonden werd waarin Boom zelf of zijn correspondent zich over het auteurschap uitlaat.
Maar bestudering van het 95 pagina's omvattende traktaat leidt wel tot de aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid dat Boom Bladzijden voor Neerland's geschiedboek geschreven heeft.
1. Uit de laatste alinea blijkt, waartoe het geschrift in wezen diende. Er zouden op dinsdag 17 mei 1853
kamerverkiezingen gehouden worden, ondanks het feit dat Thorbecke en drie andere ministers
afgetreden waren naar aanleiding van de aprilbeweging en het kabinet zodanig gereconstrueerd was dat
het niet als een interim- of rompkabinet beschouwd kon worden. De schrijver roept zijn lezers op
nuchter te blijven en hun verstand te  gebruiken wanneer "gij zult opgaan naar de stembus". Hij is
overigens geen kritiekloos bewonderaar van Thorbecke, verre van dat. Harm Boom zou zich later in
Assen bij herhaling in de verkiezingsstrijd mengen, zowel via de kolommen van de PDAC als in zijn
hoedanigheid van voorzitter van een kiesvereniging. De anonieme schrijver in 1853 heeft gematigd-
liberale opvattingen; Boom zou zich later wat radicaler - men zou zeggen: Drents-liberaal - opstellen.
2. Als het maar even kan, betrekt de auteur Amsterdam bij zijn analyse van het gebeuren in april 1853.
Daarvoor gaat hij zelfs terug tot juli 1852, toen de burgemeester van de hoofdstad, Van Reenen, al dan
niet herbenoemd zou worden. In april '53 was dat nog niet gebeurd en wellicht mede daardoor kon Van
Reenen de opvolger van Thorbecke worden. Het stuk opent met drie pagina's over deze kwestie, maar
ook verderop krijgt de vertrokken burgemeester uitvoerig aandacht: de afscheidsbrief van de
gemeenteraad en Van Reenens antwoord daarop worden in extenso afgedrukt. Voorts wordt niet alleen
de aanbieding van het adres aan koning Willem III beschreven, maar ook het verzamelen van de
handtekeningen in Amsterdam. Het staatshoofd resideerde juist op dat moment, volgens jaarlijkse
gewoonte, gedurende één week in Amsterdam en ook van zijn gangen wordt nauwkeurig verslag
gedaan. Boom was nog geen maand daarvoor naar Den Haag vertrokken en dus nog steeds goed op de
hoogte van Amsterdamse toestanden en achtergronden, zoals uit het voorgaande blijkt. Op verscheidene
plaatsen wordt de lof van de Amsterdammers gezongen: zij zijn realistisch en toch vroom en gedragen
zich waardig. Maar nergens in de tekst staat 'wij Amsterdammers' of 'wij in Amsterdam', wat dus in
overeenstemming is met Booms omstandigheden op dat moment.
3. Op pagina 72 staat in een bijzin een speldenprikje aan het adres van zijn voormalige werkgever, de
Amsterdamsche Courant: "(...), dat eene bekwame finantiële pen berekende, beter nog dan de
Amsterdamsche Courant het deed uitkomen (...)".
4. De schrijver suggereert dat hij het vak van parlementair redacteur kent. Boom woonde (net) in Den
Haag waar hij onder meer parlementaire beschouwingen voor de PDAC zou schrijven.
5. De schrijver maakt twee keer dezelfde, (althans tegenwoordig) typisch Gronings-Drentse,
grammaticale fout: a. "(...), die na 1848 ruim zooveel ondervinding van Regeringsaken heeft kunnen
opdoen dan Thorbecke, (...)" (p. 69, cursivering HN), b. "Gewoonlijk sprong vooraf niemand zoo
krachtig ter hulpe van eene zieltoogende finantiëele wet, dan Thorbecke (...)" (p. 70, cursivering HN).
6. Uit een oogpunt van idioomwetenschap is de volgende zin een twijfelgeval: "Hij begreep ook dat zijn
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jaars (A. Jager te Amsterdam).242 Hierin worden de verwikkelingen rond de 'aprilbeweging'
beschreven. Dit protestantse actiecomité bood de koning een petitie aan, omdat het zich
zorgen maakte over de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie voor het katholieke
volksdeel. Op deze kwestie sneuvelde zelfs het eerste kabinet Thorbecke.
In 1858 verscheen een tweede, vrij onbekend, werk met een orangistische strekking: De
belijdenis des geloofs en de eerste avondmaalsviering van Z.K.H. den Prins van Oranje (Den
Haag, uitgever en drukker anoniem). Kroonprins Willem, die zou overlijden voordat de
troonsopvolging aan de orde was, deed belijdenis ('werd aangenomen') op paasochtend 1857
in de Kloosterkerk in Den Haag.
Vervolgens schreef hij over onderwerpen die wat meer verband met Drenthe hielden, zoals:
Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden in Drenthe. (25, 26 en 27 Mei 1868) (1868, Erven
D.H. van der Scheer te Assen). De titel spreekt voor zichzelf. Even veelzeggend, zowel over
de vorm als over de inhoud, was Meditatiën van een Drentschen schoolmeester (Erven D.H.
van der Scheer te Assen), dat in 1869 verscheen.243 Er is wel beweerd dat deze publicatie
autobiografisch is.244 Deze stelling is echter niet langer houdbaar: Boom heeft nooit als
onderwijzer in Drenthe gewerkt. De hoofdpersoon in de Meditatiën trouwt op jonge leeftijd,
Boom wachtte daarmee tot hij achtendertig was. Ongetwijfeld kent het werk autobiografische
elementen, maar het grootste deel is fictioneel en kan dan ook niet als een bron voor het
schrijven van Booms levensgeschiedenis gebruikt worden.

Voor de Drentse literatuurgeschiedenis is Boom belangrijk doordat hij veel feuilletons
geschreven heeft, daartoe wellicht in de gelegenheid gesteld door zijn positie bij de krant.
Ook van dit genre was hij een van de eerste beoefenaars in Drenthe. Vooral nadat de PDAC in
1854 het eerste dagblad in Drenthe geworden was, kon hij zich als feuilletonist uitleven in
verscheidene - vrijwel geheel Drentstalige - creaties. De inhoud daarvan bestaat goeddeels uit
reisverhalen in de trant van het werk uit zijn podagristentijd. Met zijn feuilletons in de PDAC,
bereikte hij in Drenthe vrijwel zeker een breder publiek dan met zijn boekpublicaties. Zijn
debuut als feuilletonist had hij waarschijnlijk al veel eerder gemaakt. Als zodanig kan men
Titia Brongersma, of het bezoek te Borger beschouwen. Dit werd in vier afleveringen (van 12
juni tot en met 28 augustus 1835) in de Drentsche Courant afgedrukt.245 De zeventiende-

voormalige ambtenaar dat niet kon lijden, (...)" (cursivering HN). De hedendaagse standaardtaal kent de
onpersoonlijke uitdrukking Dat kan niet lijden, in de betekenis 'Ik heb er het geld niet voor'. In het
Drents echter betekent Dat kan hij niet lie(de)n onder meer: 'Dat kan hij niet verdragen', wat de
schrijver kennelijk bedoelt. (Vgl. Kocks 1996, 680). Het is de vraag of er in het Nederlands van des-
tijds een equivalent van deze Drentse uitdrukking bestaan heeft. Zo niet, dan zijn we Boom weer een
eindje dichter op de huid gekomen.
7. Curiositeitshalve volgt hier de enige zin waarin Drenthe voorkomt: " 'Zoo zijn, om iets te noemen, de
kanalisatiën in Drenthe en Overijssel, zijn werk!' " Er kan niet uit geconcludeerd worden, dat de auteur
een speciale band met de Olde Landschap heeft; dat hij deze eerder noemt dan Overijssel is een te
futiele aanwijzing. De schrijver heeft deze zin zelf al tussen aanhalingstekens gezet en betwijfelt dus of
de persoon in kwestie - Thorbecke - de eer toekomt voor het laten graven van de niet met name
genoemde kanalen.

242. Zie Knuttel Deel 7, z.j., 313.
243. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 687.
244. Bijvoorbeeld door Kuipers 1968, 59. Een fragment werd onder de titel De dooije schoolmeester

opgenomen in Poortman 1954a, 51-57.
245. De courantnummers zijn 47 (12 juni), 55, 65 en 69 (28 augustus). Vgl. Nijkeuter 1993a, 19-24 (noot 8).

Ook de Podagristen schenken op uiterst negatieve wijze aandacht aan haar in Drenthe in vlugtige en
losse omtrekken geschetst. Deel II, 146 e.v.
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eeuwse dichteres Titia Brongersma bracht de pinksterdagen van 1685 door bij vrienden in
Borger. Daar deed zij opgravingen bij een hunebed, wat haar inspireerde tot enkele verzen.
Van zijn vertellingen in de streektaal zijn er twee zeer bekend geworden. De eerste is Berend
Veltink oet 't Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um 't peerdespul van Carré te zeen en
wat hum daorbij overkwam, hen en weerum.246 Het feuilleton verscheen aanvankelijk van 14
tot 24 oktober 1878 in de PDAC en was zo populair dat het in 1899 samen met het verhaal
Nevelhekse van A. Steenbergen als overdruk uit de krant in één bandje werd uitgegeven.247 In
1911 verscheen deze bundel nogmaals, toen als premie voor de abonnees van de PDAC. In
1942 volgde de derde druk.

Berend Veltink is een, met veel humor, geheel in de streektaal geschreven verhaal. Nadat hij tal van adviezen van
zijn vrouw Jaaije gekregen heeft, reist hij per 'vuurwagen' naar Groningen. Tijdens de reis maakt hij veel mee. In
de stad koopt de wereldvreemde Berend voor zijn vrouw een zilveren 'loddereindeussien' (een flesje eau de
Cologne in een zilveren omhulsel) en voor zijn zoon een horlogeketting. Na de circusvoorstelling overnacht hij
in Groningen bij de zwager van zijn knecht. Hier leert Berend Veltink het armoedige bestaan van een
stadsfamilie met vijf kinderen van zeer nabij kennen. Eenmaal teruggekeerd in zijn dorp vergelijkt Berend het
leven op het platteland met dat in de stad. Hij komt tot de conclusie, dat het plattelandsleven nog zo kwaad niet
is. Berend heeft een goede inborst; hoewel zuinig van aard besluit hij voor het slapen gaan, na overleg met Jaaije
en zijn zoon Geert, in de winter wat voedsel naar de stadsfamilie te sturen, "(...) en een gelukkiger paor sluep ter
in 't Lantschap van Drenthe niet."

Over het succes van dit feuilleton schreef de redactie van de PDAC in 1884, toen Boom de
krant verliet:

"Het blad heeft in dezen medewerker verloren een zeer bekwaam journalist, wiens populaire
schrijfwijze in Drenthe gewaardeerd werd en wiens feuilletonistische pennevruchten gaarne werden
gelezen. In dit verband mag hier niet onvermeld blijven het populaire feuilleton 'Berend Veltink (...)'.
Het is een feuilleton, dat, uit de 'Provinciale Drentsche en Asser Courant' overgedrukt en los verkrijg-
baar gesteld, meermalen is herdrukt en zelfs nù nog geregeld gekocht wordt. Boom's werk heeft den
kring van lezers der 'Drentsche Courant' op het platteland zeer vergroot."248

Hieruit blijkt tevens, dat de genoemde herdruk uit 1899 niet de eerste was. Exemplaren van
vroegere uitgaven lieten zich echter, helaas, niet achterhalen.
Het tweede verhaal waardoor Boom populair werd als feuilletonist heette oorspronkelijk:
Jaaije Veltink, geb. Rasing, oet 't Emmer Karspel, op reize nao Assen om 't leste Landhuus-
holdkundig Congres bij te wonen en wat heur daorbij overkwam, hen en weerumme. Het
verscheen in drieëntwintig afleveringen van 26/27 maart tot 24 april 1880.
Dit verhaal is geschreven in de standaardtaal; de dialogen echter worden in de streektaal
weergegeven.

Wanneer het verhaal begint is Jaaije, de vrouw van Berend, al weer teruggekeerd uit Assen, dat ze samen met
zoon Geert bezocht heeft. Ze heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om familie te bezoeken. Berend is
benieuwd naar haar belevenissen, maar die wil Jaaije pas vertellen "as de boekweite binnen is en oeze roodbonte
kalft hef". Berend is zo nieuwsgierig, dat hij een plan bedenkt om al eerder wat aan de weet te komen. Jaaije zal
namelijk bezoek krijgen van haar vriendin terwijl Berend naar een vergadering is. Hij besluit vervroegd
huiswaarts te keren onder voorwendsel van ziekte. Zo gedacht, zo gedaan. Thuisgekomen kruipt hij onopgemerkt
in de bedstee, want zijn vrouw is de deur uit om haar vriendin op te halen. Wanneer de vrouwen binnen zijn kan
Berend inderdaad het een en ander afluisteren, maar het naadje van de kous weet hij nog niet. Om tien uur

246. Titel weergegeven zoals in de uitgave van De Torenlaan van 1950.
247. Zie voor deze mededeling Van Dockum 1942, 243.
248. PDAC 7.1.1884. Vgl. ook Van Dockum 1942, 117.
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namelijk - de tijd waarop hij thuis verwacht wordt - is zijn vrouw nog lang niet uitverteld. Berend doet alsof hij
dan wakker wordt. Tijdens de Roldermarkt van 1878 bezoekt Berend in die plaats familie van zijn vrouw. Hij
heeft een brief bij zich voor 'olde meuije', waarin zijn vrouw de rest van haar belevenissen tijdens het congres
vertelt. Op de markt ontmoet Berend het alter ego van Boom: de verteller. Deze mag de brief hebben op
voorwaarde dat hij er niet over in de krant gaat schrijven.

De realiteit van de krant was, dat het verhaal er vele malen in afgedrukt werd, evenals in de
MC. Ook verscheen het relaas enige keren in boekvorm249 en tenslotte werden in 1950 beide
Veltink-verhalen nog eens gebundeld en uitgegeven in de Feuilleton-Bibliotheek (nr. 3) van
uitgeverij De Torenlaan te Assen.250 Jaaije Veltink verscheen toen onder een gewijzigde titel:
Het geheim van Jaaije een getrouw verhaol van de reis van Berend Veltinks ega naor het
Congres te Assen, hen en weerum.251 Mede door deze herdruk uit 1950 is Boom bij het
hedendaagse lezerspubliek nog steeds bekend.252

Van de vele andere feuilletons die Boom nog schreef, moeten er drie genoemd worden. Alle
drie zijn kenmerkend voor zijn  oeuvre doordat reizen er het hoofdthema van is. Gepubliceerd
in de PDAC werden: Naar Leeuwarden, om de Historische Tentoonstelling van Friesland te
zien van 11 juli tot en met 11 augustus 1877, Coevorden en Nieuw-Amsterdam. (Twee dagen
op reis.) van 18 tot en met 24 juni 1878, Reisherinneringen uit Assen naar Oost en West,
naar Zuid en Noord. (Medegedeeld in den trant van den Drentschen Assessor en zijne beide
Neven.) van 3 januari tot en met 26 augustus 1879.253

Voorts heeft Boom een belangrijke rol gespeeld als redacteur van diverse almanakken.
Behalve medewerker aan de DVA, was hij ook redacteur van Drenthina (1853) en De Heide-
bloem (1860). Er verscheen door zijn toedoen nog een DVA voor 1868, zeventien jaar na de
vorige. Ook hier bleef het bij één jaargang. Al deze almanakken zullen verderop uitvoerig
besproken worden. Tevens redigeerde Boom, samen met J. van der Veen Az. uit Hoogeveen,
het tijdschrift Kukeleku! Veertiendaagsch tijdschrift uit het Noorden (1861, P. Noordhoff en
M. van Heyningen te Groningen), waarvan alleen de tweede aflevering van juni 1861
bewaard is gebleven.254

Minder bekend is, dat Boom ook heeft meegewerkt aan het Drentsch Leesgezelschap. Het
initiatief tot oprichting van deze periodiek met losse mededelingenbladen werd genomen door
J.O. van Houten, boekhandelaar te Assen. Deze reageerde op de toegenomen populariteit van
het lezen in Drenthe. De bedoeling was: "De leden van dit Gezelschap zullen elke week iets
ter lezing ontvangen, ìn den regel, geschriften van geen grooten omvang en van verschillende
inhoud. Godsdienst, staatkunde, geschiedenis, wetenschap, kunst, landbouw, veeteelt,
nijverheid, handel, scheepvaart, kleine verhalen, enz. enz."255

249. L. Braaksma vermeldt een herdruk in de MC in zijn artikel 'Auteurs in Drents dialect' in: F.I. Brouwer
1949, 59.

250. Zie voor een overzicht van enige herdrukken: Meertens/Wander 1958, 162. Een herdruk in de PDAC,
vanaf 3 december 1948, wordt hierin niet vermeld.

251. De titel van Berend Veltink bleef ongewijzigd, alleen het voorzetsel nao, werd veranderd in noa.
252. Prakke beweert dat Boom "vele (...) Berend Veltinkverhalen" geschreven heeft. Erg waarschijnlijk is

dit niet, gezien het feit dat Boom na het tweede, Jaaije Veltink, nog vijf jaar geleefd heeft. Zie Prakke
1969b, 70.

253. Hoewel bij de aflevering van 26 augustus 1879 wordt aangegeven dat het feuilleton vervolgd zal
worden, zijn er daarna geen afleveringen meer te vinden.

254. Aanwezig op de UBG. Vgl. ook R.D.M[ulder]. 1948h, 143.
255. UVA, Bibliotheek KVB, dossier Van Houten, brochure van 16 augustus 1862.
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De belangstelling was groot: Van Houten spreekt in een brochure van augustus 1862 over
1500 aanmeldingen.256 Hij probeerde bij andere uitgevers presentexemplaren te krijgen,
waaruit Harm Boom dan een keuze voor de periodiek moest maken. Ook zou Boom in losse
blaadjes de lezers wijzen op lezenswaardigheden in de pers. De uitgever verzond vanaf
oktober 1862 voor 2½ cent per week aan intekenaren zijn Drentsch Leesgezelschap, dat bij J.
Veeninga en Co. te Assen gedrukt werd. Deze firma voerde alle zakelijke werkzaamheden
uit: inschrijving van abonnees, verzending en financiële afhandeling. De intekenaren konden
voor 10 cent de afleveringen in eigendom houden.257 Ook daaruit blijkt dat de afleveringen in
eerste aanleg verspreid werden volgens de methode van een leesportefeuille. In februari 1863
maakte J.A. Willinge Gratama, de eigenaar van de PDAC, bekend dat het Leesgezelschap
voortaan door zijn bedrijf zou worden uitgegeven.258

Ook in deze periodiek publiceerde Boom, onder eigen naam of zonder deze te noemen, een
aantal feuilletons.259 Zo had hij veel succes met: Willem Udink en Roelofje Wieling of acht
dagen uit het leven van een Drentsch huisgezin. Een verhaal uit de vorige eeuw en beschre-
ven naar eene mondelijke mededeeling van een ouden van dagen.260 De uitgever deelde
hierover in aflevering 4 mee:

"Van vele zijden ontvangen wij berigten over de goede ontvangst aan het volks-verhaal: Willem Udink
en Roelofje Wieling te beurt gevallen en velen wenschen onmiddelijk [sic] een ander verhaal van gelij-
ken geest en van dezelfde strekking."

Voorts kon hij het heuglijke feit melden dat het aantal leden-abonnees inmiddels gestegen
was tot tweeduizend.

Willem Udink, een oude boer in Zweeloo, springt nog altijd bij wanneer zijn drie zoons financiële problemen
hebben in hun eigen boerenbedrijven. Daardoor heeft hijzelf het niet al te breed, maar dat deert hem niet. Alleen
zijn dochter heeft geen hulp nodig, want zij is getrouwd met een rijke boer in Vries. Tot verdriet van Willem en
zijn vrouw Roelofje zien zij hun kinderen en kleinkinderen bijna nooit; ook de zoons houden alleen contact als
zij geld nodig hebben.
Het komt zover, dat Willem zijn op één na laatste paard, de bles, moet verkopen om zijn zoon in Borger te
kunnen helpen. Daartoe gaat hij naar de markt in Norg, verkoopt het paard en overnacht bij zijn aldaar wonende
zoon. Ook deze heeft geldgebrek, zodat Willem de volgende dag zonder dat zijn kinderen het weten naar Assen
reist om de advocaat te betalen die namens een schuldeiser van zijn zoon is opgetreden.261 Maar dan heeft
Willem geen geld meer voor zijn zoon in Borger. De zuster van de advocaat weet raad: zij heeft al eerder
geprobeerd twee rollen zelfgesponnen linnen van Roelofje te kopen. Dat moet dan nu maar doorgaan, ook al
houdt Roelofje daarna geen linnen meer over. De advocaat wil uitstel van betaling verlenen voor minstens een
half jaar, maar op uitdrukkelijk verzoek van Willem neemt hij diens geld aan. Willem keert huiswaarts en wordt
in de buurt van Schoonloo overvallen door een landloper, die in Norg gezien heeft wat de verkoop opleverde en
die Willem daarna gevolgd is. Willem wordt nog net op tijd ontzet door voorbijgangers en houdt aan het

256. Ibidem.
257. Gebaseerd op een tweetal advertenties in de PDAC van 7 en 23 oktober 1862. Hierin wordt nogal

overdreven reclame gemaakt voor de bijdragen van Harm Boom.
258. C. van Dijk 1997a, 5.
259. In een aantal bewaard gebleven exemplaren uit 1862 bij de SNDHC staan - behalve de reeds genoemde

Willem Udink en Roelofje Wieling - vele publicaties, ondertekend door Harm Boom. Het Drentsch
Leesgezelschap bevat tevens een groot aantal anonieme stukken. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze -
gezien de titels en de inhoud - ook door Harm Boom geschreven zijn.

260. Gepubliceerd in de nummers 1-3 van 1862.
261. Deze advocaat wordt door de auteur bedacht met de naam Erkenswijk, de naam van een historische

figuur die het (onder meer) in de Franse tijd gebracht heeft tot vrederechter. Ook diens broer was
predikant. Chronologisch zou het dezelfde persoon kunnen zijn (het verhaal speelt ± 1770), maar Boom
heeft geen historische pretenties gehad met zijn verhaal. Zie ook Buning 1966, 43-44.
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avontuur slechts een paar schrammen over; hij verliest er een boekje met stichtelijke lectuur door, dat door de
ontsnapte struikrover waarschijnlijk is aangezien voor een portefeuille.
Een week later zijn Willem en Roelofje vijftig jaar getrouwd. Zij krijgen een feestdag die veel van het geleden
leed doet vergeten. Aan de vooravond daarvan is de tot inkeer gekomen landloper al vergiffenis komen vragen;
natuurlijk heeft Willem het stichtelijke boekje teruggekregen. Op de dag zelf komen alle kinderen en
kleinkinderen op bezoek. In een onbewaakt ogenblik legt de dochter de rollen linnen - voorzien van bijbelteksten
- terug in de kast. Zij doet dit op verzoek van de juffrouw in Assen, maar deze heeft het geld voor het linnen
teruggekregen van de dochter. Roelofje ontdekt de rollen wanneer zij de bijbel uit de kast haalt opdat Willem,
voorafgaand aan het tafelgebed, een psalm kan voorlezen. Later blijkt ook de bles weer op stal te staan,
teruggekocht en -gebracht door de schoonzoon uit Vries. Maar voorlopig kan men slechts gissen naar de ware
toedracht. Ook het bezoek van de weldoeners uit Assen en hun broer de dominee heeft een aantal vrome
overwegingen tot gevolg. Mede doordat in de loop van de dag al gebleken is, dat geen van de kinderen nog
financiële ondersteuning nodig heeft, is er alle aanleiding het huwelijksfeest met psalmgezang te besluiten.262

Door het hoge evangelisatie-gehalte steekt dit verhaal nogal af tegen de overige werken van
Boom.
De belangstelling voor het Drentsch Leesgezelschap nam spoedig af en de uitgave werd
gestaakt. Slechts een paar nummers ervan zijn bewaard gebleven.263

Harm Boom overleed in Assen op 12 juni 1885 en werd op de Noorderbegraafplaats aldaar
begraven.264 Zijn weduwe deed, wegens de schulden, op 20 juni 1885 afstand van zijn
nalatenschap.265 De oude PDAC wijdde aan hem geen in memoriam. Voor de hand ligt dat
Boom in 'zijn' NPDAC wel herdacht is, maar van deze krant zijn van het desbetreffende jaar
geen exemplaren bewaard gebleven.266 Alleen van de MC kan zonder voorbehoud gezegd
worden, dat zij aandacht besteedde aan Booms overlijden. Hierin werd opgemerkt:

"De door hem geschreven feuilletons, in Drentsch dialect, trokken zeer de attentie. Zonder te
overdrijven kan men wel zeggen, dat door zijne pen de lust tot het lezen van couranten zeer is aange-
wakkerd. (...) Wat hij schreef zal nog jaren lang de belangstelling van de bewoners van Drenthe blijven
boeijen, want in verschillende bibliotheken zijn de door hem geschreven werken nog voorhanden."267

A.L. LESTURGEON (1815-1878)268

262. Het verhaal werd herdrukt in C. van Dijk 1997a, 6-31.
263. De SNDHC bewaart de nummers 1 t/m 9, 15, 18 en 19. De collectie van het Provinciaal Museum te

Assen bevat alleen nr. 3 van 1862. De Collectie Gratama (RAD) vermeldt onder inv.nr. 683 een twin-
tigtal afleveringen uit de periode 1862-1863. Nader onderzoek leerde echter, dat deze afleveringen bij
het RAD niet meer terug te vinden zijn.

264. Voor informatie over zijn graf zie Van den Broek/Groen 1985, 52.
265. C. van Dijk 1996a, 8.
266. Het RAD bezit een incomplete collectie van januari 1886 tot en met het eerste halfjaar van 1893; het

Persmuseum bewaart de incomplete jaargangen 1876 tot en met 1892 en de KB beschikt over de
nummers 25 mei tot en met 30 december 1892.

267. MC 17.6.1885.
268. Met dank aan C. van Dijk - auteur van de in 1995 verschenen Lesturgeon-biografie - die deze

subparagraaf van de nodige op- en aanmerkingen voorzag. Voor biografische  artikelen zie Romein
1861, 231; Van Vloten 1868, 460; Hecker in: Handelingen 1879, 153-160; Frederiks/Van den Branden
[1892], 467; NNBW, deel V, 315; De Bie 1943, 760-762; Naarding, 'Ds. A.L. Lesturgeon' in: Naarding
1947b, 27-30; Kuipers, 'Ds. A.L. Lesturgeon (1815-1878)' in: Kuipers 1978, 87-92; Minderhoud in:
Brood/Foorthuis 1989, 117-119 en C. van Dijk 1995. Deze biografie bevat tevens een lijst van een
aantal publicaties van Lesturgeon (p. 139-147).
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"Wat en hoe hij schreef - de tijd komt dat daarvan gesproken zal worden, zooals het behoort",
schreef Harm Boom, in de PDAC van 24 juni 1878 na het plotselinge overlijden van Alexan-
der Lodewijk Lesturgeon, de jongste van de Drie Podagristen.269

Lesturgeon werd op 16 oktober 1815 geboren te Venlo uit het huwelijk van Alexander Anthony Lesturgeon en
Louise Johanne Mann. Zijn vader was kapitein-ingenieur bij de genie. Zes jaar later verhuisde de familie naar
Coevorden, nadat senior overgeplaatst was naar de vestingwerken van die stad. Daar genoot de jonge Alexander
zijn eerste opleiding aan de Franse school. Het lezen van "Hoogduitsche romans", waarin het pastorale leven
zeer geïdealiseerd werd, deed hem besluiten predikant te worden. Zijn moeder, dochter van een Duitse
predikant, stimuleerde dit streven.270 Ter voorbereiding op zijn studie verbleef hij van 1829 tot 1831 op de
kostschool van J. van Wijk Roelandsz. te Kampen, een school die in hoog aanzien stond. Teruggekeerd in Coe-
vorden kreeg hij onderwijs in de klassieke talen van ds. Coenraad Hindrik Pelinck. Op 17 september 1833 werd
hij toegelaten tot het Athenaeum te Deventer. Op 1 oktober 1834 schreef hij zich in aan de Leidse universiteit,
maar hij ging er geen colleges volgen. Zijn theologische studie begon pas werkelijk aan de Groninger universi-
teit, waar hij zich op 23 oktober 1835 inschreef. Zijn religieuze opvattingen werden gevormd door de
spraakmakende theologie van de Groninger School, ook wel de Evangelische Richting genoemd. De grondlegger
hiervan, hoogleraar P. Hofstede de Groot, was geen aanhanger van het modernisme maar verwierp wel de
orthodoxie à la Dordrecht. Van degenen die dit laatste te ver vonden gaan, trad een deel onder leiding van ds. H.
de Cock uit de Nederlandse Hervormde Kerk: de Afscheiding van 1834. Voor de dagelijkse kerkpraktijk achtte
de Groninger School het bijbrengen van humanitaire en culturele waarden van groot belang; daarmee
propageerde zij een Verlichtingsideaal.271

In 1843 werkte Lesturgeon als hulpprediker te Oosterhesselen, in 1844 werd hij daar predikant (1844-1854).
Vervolgens stond hij in Vledder (1854-1864) en Zweeloo (1864-1878).

Als predikant bestreed Lesturgeon misstanden en verkeerde gewoonten. Zo keerde hij zich
tegen het drankmisbruik - speciaal van jenever - dat ook toen al omvangrijk was. 'Jenever in
Drenthe' leidt tot voor de hand liggende gevolgtrekkingen, maar Lesturgeon trad wél in het
voetspoor van zijn Betuwse collega en filantroop ds. O.G. Heldring (1804-1876). Deze had al
in 1838 de brochure De jenever erger dan de cholera geschreven. De derde dominee in deze
historie, Nicolaas Beets alias Hildebrand, maakte in zijn Camera Obscura (1839) dan ook een
actuele grap door oom Stastok een glaasje "Erger dan de cholera" te laten drinken.272

Lesturgeon voerde ook strijd tegen wijdverbreide vormen van bijgeloof. Voorts had hij bij
veel gemeenteleden een reputatie als 'medicus'.273 In zijn standplaatsen was hij oprichter van
vele leesgezelschappen en diverse rederijkerskamers, waarmee hij het toneelspel stimuleerde.
Ook was hij lid van het Nutsdepartement Frederiksoord, waarvoor hij menige voordracht

269. PDAC 24.6.1878.
270. ABD, brief Lesturgeon aan Van Vloten van 9 juni 1862, A VLO D 49. In de ABD bevinden zich meer

van dergelijke brieven. Hij correspondeerde over zijn bijdragen aan Van Vlotens bloemlezing Neder-
landsch dicht en ondicht. Vgl ook De Keyser 1877, 703, waarin een summier bio- en bibliografisch
overzicht van Lesturgeon wordt gegeven.
Het woord 'pastorale' in zijn brief aan Van Vloten kan verwarring wekken. Het is niet waarschijnlijk,
dat er in zijn jongelingsjaren veel romans verschenen waarin het leven van de pastor (zieleherder)
verheerlijkt werd. Aangenomen moet worden, dat 'pastorale' duidt op het leven ten plattelande, be-
schreven als een idylle, al dan niet in de vorm van een herdersroman. Dat Lesturgeon door dergelijke
lectuur voor het predikantschap opteerde, zou erop kunnen wijzen dat hij het pantheïsme toegedaan
was: God en de schepping als één geheel beschouwend. Goethe was pantheïst en het is niet onaanne-
melijk dat zijn opvatting gedeeld werd door andere schrijvers van "Hoogduitsche romans".

271. Vgl. Lambregts 1975a, 144.
272. Zie Schouten 1998 en Hildebrand, Camera Obscura. Utrecht/Antwerpen 1975 (zestiende druk), 58.
273. Kuipers 1964c, 6.
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hield. Uit de titels van zijn causerieën spreekt veel gevoel voor humor. Zo gaf hij "eene
verhandeling over de vloo" en haalde hij aforismen van De Genestet aan.274

Was Lesturgeon als predikant en als gevierd spreker op Nutsbijeenkomsten een bekende
figuur in Zuid-Drenthe, als letterkundige werd hij regionaal en zelfs nationaal bekend. Reeds
in 1836 schreef hij met zijn Groningse studievrienden Willem Augustus Hecker (1817-1909),
Roelof Bennink Janssonius (1817-1872) en G.D. Steringa Kuyper (1816-1855) poëzie voor
de bundel Dichterlijk Mengelwerk (uitgegeven door W. Hecker en P. van Zweeden te Gronin-
gen). Later spraken zij met zelfspot van 'Ondichterlijk Bengelwerk'.275 Deze bundel werd
door het kersverse literaire tijdschrift De Gids gerecenseerd en daarbij werd Lesturgeon de
meest talentvolle van de vier genoemd: "Wij gaan over tot den Heer Lesturgeon. Van dezen
zijn ontegenzeggelijk de beste bijdragen in dezen bundel. Hij is de éénige, in wien men
vonken van echt dichterlijken aanleg ontdekt".276 De onverkochte exemplaren van het
gezamenlijke debuut werden - volgens een sterk verhaal van Lesturgeon -  met schaar en mes
verwerkt tot behang voor de pastorie van Janssonius.277 J. te Winkel merkte in De Ontwikke-
lingsgang der Nederlandsche letterkunde op, dat de bundel getuigde van liefde voor de oude
en Duitse dichters én van bewondering voor Bilderdijk.278

Samen met enige anderen vormde het kwartet ook het gezelschap 'Musis Sacrum', een semi-
literaire kring waarin men zich bezighield met retorica en declamatie. De club bestond
overwegend uit theologen-literatoren.279 Deze kring kwam in de wintermaanden 's zondags na
de avondpredikatie in de pastorie van Janssonius in Roderwolde bijeen en trok ver buiten
Drenthe en Groningen de aandacht. Zo is bekend dat ook de Haagse dichter en drogist S.J.
van den Bergh, de oprichter van het Haags letterkundig genootschap Oefening Kweekt
Kennis, een bezoek aan Roderwolde bracht. De DVA van 1844 bevat een gedicht van zijn
hand, getiteld Aan Roderwolde, waarin hij over dit bezoek verhaalt.280 Toen Janssonius in
oktober 1846 zijn "lieflijk Eden" - zo noemde hij Roderwolde - verliet en naar Arnhem

274. Wessels Nijenhuis 1972, 170.
275. 'Levensbericht Lesturgeon', 156. Voor een kort levensbericht van Hecker zie NNBW, IV, 718 en voor

een levensbericht van Janssonius zie A.L. Lesturgeon in: Handelingen 1873, 173-214.
276. De Gids (1838), 36.
277. Handelingen 1873, 198. Vgl. ook Lambregts 1975a, 144.
278. Zie hiervoor Te Winkel 1927, 19. Ook G. Kalff bespeurde bij Lesturgeon reeds bewondering voor

Bilderdijk. Zie Kalff 1912, 349.
279. In een voetnoot in het 'Levensbericht van Bennink Janssonius' (p. 202), merkte Lesturgeon hierover op:

"Dien naam droeg zeker letterkundig kransje, waarop wij ons met eenige vrienden in oratorie en
declamatie oefenden en waar wij ook eigen voortbrengsels, zoowel in rijm en onrijm, mochten ter markt
brengen. In de wintermaanden hielden wij onze bijeenkomsten, zondags, na de avond-predikatie. Met
ons behoorden tot dit klubje, behalve Hecker, dr. A.L. Gastmann, thans te Emden, en mr. G. Diephuis,
nu hoogleeraar in de rechten te Groningen, ook W.F. Paehlig, als predikant te Beetgum in 1847
overleden, G.D. Steringa Kuyper, die, ook als predikant, te IJselstein, in 1855 aan de zijnen ontrukt
werd, T. van Duinen, insgelijks als predikant, 't laatst te Mantgum, in 1857 voor hooger leven
ontslapen, met H.C.C. Dronrijp Uges, als doopsgezind leeraar te Uithuizen ook in volle levenskracht
voor goed heengegaan."
Prakke vermoedt dat Jan van der Veen Az. ook deel uitmaakte van de kring. Bewijzen hiervoor heeft
hij niet. Wel vermeldt hij dat Van der Veen en Lesturgeon zeer bevriend waren; bovendien kende Van
der Veen het 'landelijke Roden', dat hij in zijn De Roover (1838) beschreef. Over een eventuele deel-
name van Jan Goeverneur (1809-1889, hij publiceerde onder het pseudoniem Jan de Rijmer) aan de
kring, zijn ook Prakke geen feiten bekend. Zie Prakke 1987b, passim.

280. DVA (1844), 69-73.
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vertrok, betekende dit ook het einde van 'Musis Sacrum', maar de concertzaal in
laatstgenoemde plaats draagt dezelfde naam.
De vier studievrienden lieten hun eersteling volgen door de anonieme bundels Rietscheut-
galmen (1838, Joh. Huisingh te Winschoten), Wel en Wee, zangen der liefde (1839, D.H. van
der Scheer te Coevorden)281 en Lief en Leed (1853, P. van Zweeden te Groningen). Zoals uit
het jaartal blijkt, kwam de laatste bundel uit na hun studietijd.282 Steringa Kuyper droeg hier
niet meer aan bij. Lesturgeon bestempelde deze bundel als "een naoogst van erotica uit onzen
jongelingstijd."283

Verstrooilingen (M. Ballot te Deventer) - een verzameling van bijdragen aan diverse jaar-
boekjes - verscheen in 1844, in 1854 nog gevolgd door Gedichten (P. van Zweeden te
Groningen). Beide bundels staan geheel op naam van Lesturgeon en bevatten - de eerste
overwegend, de tweede uitsluitend - stichtelijke poëzie. Volgens W. Hecker heeft Lesturgeon
na Gedichten nog maar weinig poëzie geschreven.284 Behalve de beide verzamelwerken
verschenen er van zijn hand tal van anonieme bijdragen aan bloemlezingen en tijdschriften.
Na zijn dood stelden W. Hecker en J.J.A. Goeverneur de Bloemlezing uit de gedichten van
A.L. Lesturgeon. Verzameld door W. Hecker en J.J.A Goeverneur samen (1879, P. Noordhoff
te Groningen).285

Lesturgeon mag dan, zoals zijn biograaf Hecker beweert, als dichter geen hoge vlucht
genomen hebben, hij was een van de weinige dichter-dominees in Drenthe die zich kon meten
met zijn collega's in den lande. Waarschijnlijk daardoor werd ook hij benoemd tot lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Maar het is waar dat zijn literaire
producten en die van zijn soortgenoten geheel verbleekten in het licht van de volgende
generatie: de Tachtigers. Lesturgeon heeft beweerd dat hij zelf nooit op het idee zou zijn
gekomen, zijn gedichten uit te geven. Naar zijn mening hadden ze "weinig om de hakken". Ze
werden dan ook gepubliceerd op aandrang van zijn vrienden Hecker en Janssonius. "Die zijn
mijn satani geweest tot die dwaasheid", aldus Lesturgeon.286

Zijn aandeel in Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst en Een Drenthsch gemeente-
assessor werd reeds besproken. Wat het eerste werk betreft, moet nog opgemerkt worden dat
hij er waarschijnlijk uit geldgebrek aan begon. Zijn ouders weigerden namelijk in te stemmen
met zijn voorgenomen huwelijk met Cornelia Boll, de keuze van zijn hart. Zij was een
onbemiddeld weesmeisje; haar moeder had een kruidenierswinkel gehad. Lesturgeon verliet
daarop het ouderlijk huis, ging op kamers wonen en moest zich zien te bedruipen van wat hij
kon verdienen met invalpredikbeurten én zijn pen.287 Eenmaal predikant met een eigen
gemeente, zou hij met Cornelia Boll trouwen: dat gebeurde op 3 oktober 1845 in Coevorden.

Lesturgeon was een van de eerste verzamelaars van woorden en gezegden uit de Drentse
volkstaal. Zijn belangstelling voor het dialect is wellicht in zijn studietijd gewekt. De Friese
filoloog en doopsgezinde predikant Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) had Deventer als
standplaats, toen Lesturgeon daar leerling van het Athenaeum werd. Halbertsma schreef

281. ABD. In een brief aan Van Vloten van 24 juni 1862 vermeldt Lesturgeon welke bijdragen van hem zijn,
A VLO D 50.

282. Ibidem.
283. Lesturgeon in: Handelingen 1873, 204.
284. Handelingen 1879, 157.
285. Deze bloemlezing wordt ingeleid met een biografische schets van de hand van W. Hecker, die hij ook

in Handelingen 1879, 153-160 plaatste.
286. ABD, brief aan Van Vloten van 9 juni 1862, A VLO D 49.
287. Zie voor deze biografische gegevens vooral C. van Dijk, 1994, 15-20 en C. van Dijk 1995, 20-23.
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diverse studies over volkskunde en dialect. In de Overijsselsche Almanak van 1836 liet hij
een eerste woordenlijst van het Overijssels verschijnen.288 Zijn voorbeeld heeft velen in Oost-
Nederland gestimuleerd, onder wie Lesturgeon. Zo reageerde hij op Halbertsma's oproep in
de Algemeene Konst- en Letterbode van 1844, waarin gevraagd werd medewerking te
verlenen aan Firmenichs Germaniens Völkerstimmen. Sammlung der deutschen Mundarten in
Dichtungen, Sagen, Märchen, Volksliedern u.s.w. (3 delen zouden verschijnen, 1843-
1854).289 Het verzoek bereikte hem overigens laat: pas in juni 1846 merkte hij de oproep op.
In een brief van 26 juni 1846 aan Halbertsma, verontschuldigt hij zich voor het late toezenden
van zijn bijdragen:

"Geen wonder, dat die oproeping eerst zo laat mij bereikte! Aan wie zijn woonplaats heeft in zulk een afgelegen
oord, als Drenthes Oostelijk deel is, gaat menig gerucht in de letterwereld voorbij zonder dat het opgemerkt
wordt",

schreef hij Halbertsma.290

In deze bloemlezing werd echter geen werk van Lesturgeon opgenomen.291 Wel zorgde deze
ervoor, dat in band III uit Drenthe opgenomen werd: Die Brautabholung, König Wilhelm V.
und eine achtzigjährige Bäuerin292 en Zaomensproak over 't Broabands opreur, tussen
Baerent, Greet en Harrem.293 De Duitse samensteller heeft per abuis stadhouder Willem V
aangezien voor een koning, zoals ook de DVA aantoont. In zijn Groninger studentenjaren
verkeerde Lesturgeon niet alleen onder (aanstaande) theologen maar ook in kringen van
historici, neerlandici en filologen - hetzij formeel door het volgen van colleges in die vakken,
dan wel door het bijwonen van lezingen in het informele circuit. Wat hij zodoende opstak,
zou hem van pas komen toen hij als predikant in Drenthe zich ging verdiepen in de
geschiedenis, de taal en de volkskunde van zijn provincie.
Op het gebied van de dialectstudie lag voor hem een ruim terrein braak. Reeds vóór 1795
bestond er in Drenthe al belangstelling voor de streektaal, maar de idealen van de Romantiek
verbreedden deze interesse en gaven haar in veel gevallen ook wetenschappelijk prestige.294

Al moet bij dit laatste opgemerkt worden, dat Lesturgeon als dialectonderzoeker meer een
liefhebber gebleven is.
Van 1844 tot en met 1850 verschenen van hem bijdragen in de DVA onder de titel Proeve van
een woordenboekjen van den Drenthschen tongval.295 Zoals de titel zegt, bevatten zij
materiaal voor een eenmaal uit te geven woordenboek.

288. Vgl. Miedema in: Heeroma/Naarding 1964, 12.
289. PBF, brief Lesturgeon aan Halbertsma van 26 juni 1846. Vgl. ook Vorrede in: Firmenich [1854], IV.
290. PBF, brief Lesturgeon aan Halbertsma van 26 juni 1846, 6185 HS/91. Vgl. ook Naarding 1948a, 174.
291. Naarding [1947c], 174 e.v. Vgl. ook Naarding 1947b, 27.
292. Jan van der Veen nam - in bewerkte vorm - deze bijdrage op in zijn Drentsch Mosaïk. Deel II.

Groningen 1848, 79-80. Hij voegde daaraan nog een andere anekdote over Willem V toe.
293. Germaniens Völkerstimmen. Band III. [1854], 757-760. De bijdragen zijn korte bewerkingen van

artikelen uit de DVA. Die Brautabholung is een bewerking van Van der Scheers Eene bruidopeisching
te O. (DVA (1837), 159-161), König Wilhelm V. und eine achtzigjährige Bäuerin is een bewerking van
het anonieme Willem V in Drenthe (DVA (1837), 187-188) en de Zaomensproak over 't Broabands
opreur, is de door 'Een Drenther' geschreven bijdrage in de DVA van 1837 (p. 198-204).

294. Op 5 februari 1774 schreef Johannes van Lier een brief aan het bestuur van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Als werkend lid bood hij aan een verhandeling te geven over "eenige
elders min bekende woorden en spreekwyzen, die men in de gemeene Landstaal van de Landschap
Drenthe bezigt, insgelyks met een verzameling van woorden, by de arbeyders in de veenen in gebruik
en tot hun werk betrekkelyk." Zie R.D. Mulder 1942a, 64. Vgl. ook Buist in: Heringa 1986, 530.

295. DVA (1844), 139-171; (1845), 249-254; (1846), 255-270; (1847), 172-198; (1848), 189-198; (1849),
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In zekere zin bouwde Lesturgeon voort op een verzameling woorden en zegswijzen die reeds
in de DVA van 1839 en 1840 gestaan had, maar waarvan Lesturgeon betwijfelde "of de
vreemdeling, met deze Verzameling in de hand, wel in staat is, zich volkomen in Drenthe te
orienteren". Bovendien was hij van mening dat de lijsten meer een "verzameling van provin-
cialismen" vormden.296 In het eerste artikel van 1844 schreef Lesturgeon over zijn beweeg-
redenen:

"Dan, ik deed my menigmaal de vraag, of 't Drenthsche dialect, de tongval der Nederduitsche
moedertaal zoo als ze in Drenthe wordt gesproken, met zijn eigenheden of provincialismen, in zijne
nuances, spelingen, of hoe ge wilt, - of deze op zich-zelven niet belangrijk genoeg zijn zou, om er een
opzettelijke studie van te maken? - Ik meende die vraag niet ontkennend te moeten beandwoorden [sic]
en rekende de kennis van 't Drenthsche dialect, zoo als dit nog heden ten dage in den mond van de
bewoners der zoogenaamde Landschap voortleeft, even gewichtig, als die der tongvallen, spraakvormen
en taalbuigingen van andere gewesten."297

Aanvankelijk kreeg Lesturgeon hulp van de Oosterhesseler onderwijzer Hendrik Rigterink
(1786-1884), die "den volks-tongval" kende.298 In het eerste artikel vroeg Lesturgeon ook de
lezers om medewerking. In het tweede, dat verscheen als Proeve van een woordenboekjen
van den Drenthschen tongval en 't Drenthsche taaleigen, stelde hij dit opnieuw aan de orde
en deelde hij mee toch ietwat teleurgesteld te zijn over de reacties. Maar het had hem niet
geheel aan bijstand ontbroken: dankzij zijn vriend R. Bennink Janssonius in Roderwolde
konden woorden uit het noorden van de provincie aan de lijsten worden toegevoegd.299 De
aflevering van 1846 was dan ook ondertekend door Janssonius en Lesturgeon samen. Dit was
overigens de eerste en laatste keer dat beide namen onder een aflevering stonden. Of de
woordenlijsten bij het lezerspubliek in de smaak vielen, valt te betwijfelen - gezien een
opmerking van Lesturgeon in zijn laatste bijdrage van 1850. Hij schreef:

"In spijt van alle gramstorige lezers (-- en lezeressen - ??), die 't vreeselijk vervelend vinden, dat ik
gestadig met een dor en droog lexicon heksluiter van den Almanak ben, verschijn ik nog eens weder in
de rei der medewerkers met een nalezing van of een aanhangsel aan 'tgeen ik in vorige jaargangen
leverde. Zóó wil ik my wreken op de teleurstelling van door anderen niet te zijn geholpen in 't byeen-
brengen van bouwstoffen tot een volledig woordenboek van 't Drenthsche dialect."300

Hoewel hij zich in de inleiding van dit stuk nog een volhardend verzamelaar toonde, die door
wilde gaan totdat er - zoals hij spottend opmerkte - zelfs petities zouden komen om het
Drents tot hoftaal te verheffen, zette hij deze arbeid niet in de DVA voort. Dat zou op die
plaats trouwens nog slechts één jaar gekund hebben. Naarding noemt huiselijke omstandig-
heden als oorzaak, namelijk de dood van Lesturgeons vrouw en zijn kind: Cornelia Boll stierf
op 11 oktober 1849, het kind - Louise genaamd - overleed in mei 1850.301 Lesturgeon

217-223 en (1850), 206-210. Voor de overdrukken hiervan zie RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 224 en
Collectie Diversen, inv.nr. 488, waarin zich jaargang 1846 bevindt, voorzien van nieuwe lemmata door
Lesturgeon.

296. DVA (1844), 140.
297. DVA (1844), 140.
298. Miedema in: Heeroma/Naarding 1964, 13. Vgl. ook C. van Dijk 1995, 73.

Voor nadere informatie over Rigterink wordt verwezen naar Gras 1997b, 75-76.
299. DVA (1845), 249-250.
300. DVA (1850), 206.
301. Uit het huwelijk van Lesturgeon met Elisabeth Cornelia Dina Boll was op 28 augustus 1846 een zoon,

Alexander Lodewijk, geboren. Hij overleed op 29 augustus 1856. Dochter Louise werd geboren op 21
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hertrouwde op 2 december 1852 in Dalen met Johanna Margaretha Caspers. Uit dit huwelijk
werden elf kinderen geboren, van wie hij er vier ten grave droeg. Verder oppert Naarding dat
mogelijk de redactie van de DVA bij een dalend lezertal  minder bereid was, "een dor en
droog lexicon" van de "heksluiter" te laten voortbestaan.302 Wel publiceerde Lesturgeon in
1874 en 1875 in het Weekblad van en voor Oostermoer en Zuidenveld nog een lijst Drentsche
woorden en spreekwijzen.303

Tenslotte volgt hier een overzicht van Lesturgeons werken in de streektaal. De dialectbrieven
in een Een Drenthsch gemeente-assessor zijn in de vorige paragraaf al aan de orde
geweest.304 In de bloemlezing Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in
dicht en ondicht, die werd samengesteld door Joh. A. en L. Leopold en uitkwam in 1882,
staan in het eerste deel bijdragen uit Drenthe van Lesturgeon, H. Ulehake, A. Steenbergen en
J. van der Veen Az.. Lesturgeons bijdrage heette Inne Gengelderei.305 Dit verhaal was al
eerder in Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst opgenomen.306

Inne Gengelderei vertelt de ziektegeschiedenis van een vrouw. De verteller bezocht een armoedige woning waar
een vrouw van middelbare leeftijd, drie kinderen en nog een andere vrouw woonden. De laatste lag ziek te bed.
Toen hij naar de aard van de ziekte informeerde, kreeg hij over de patiënte die 'inne gengelderei' (dat is: aan het
sukkelen) was, een merkwaardig verhaal te horen. In de taal van Zuidoost-Drenthe gaf men het relaas, waaruit
bleek dat vanaf het begin van de ziekte alleen maar kwakzalvers geraadpleegd waren. Het gevolg was dan ook,
dat de toestand van de zieke zienderogen achteruit gegaan was.

Zijn laatste dialectbijdrage is te vinden in het Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon
van Johan Winkler (1840-1916), dat in twee delen in 1874 bij Martinus Nijhoff verscheen en
waarin Lesturgeon in het eerste deel een Drentse vertaling geeft van De gelijkenis van den
verlorenen zoon in den tongval van het dorp Zweeloo. De hoofdonderwijzer H. Mulder gaf
van dit bijbelverhaal een vertaling in de Meppeler tongval, die ook in dit boek staat.307 Dit
zijn de eerste Drentse vertalingen van een bijbelgedeelte. Beide auteurs reageerden
waarschijnlijk op een oproep die Winkler in 1870 in het aprilnummer van het tijdschrift De
Navorscher geplaatst had. Hierin nodigde Winkler alle beoefenaars en liefhebbers van de
streektaal uit, hem vertalingen van de gelijkenis van de verloren zoon "in de meest
verschillende tongvallen van Noord-Nederland en van Noord-Duitschland, nederduitsch
Zuid-Nederland en neder-duitsch Frankrijk" toe te zenden.308

W. Hecker, die na Lesturgeons overlijden zijn levensbericht voor de Handelingen schreef,
wees op Lesturgeons betrokkenheid bij Drenthe:

" 't Griefde hem in zijn binnenste, dat Drenthe onder hare zusterprovincies zoolang als een stiefkind
behandeld werd en vele elders ontsloten bronnen van welvaart en verlichting ontberen moest."309

augustus 1849; zij overleed op 4 mei 1850.
302. Naarding [1947c], 178.
303. WOZ 12.12.1874; 6.2.1875 en 7.4.1875. Zie hiervoor RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 227 en SNDHC.

Of er meer publicaties van Lesturgeon in deze krant zijn verschenen, is niet na te gaan, doordat andere
exemplaren ervan niet bewaard gebleven zijn.

304. Zie ook PBF, brief Lesturgeon aan Halbertsma van 26 juni 1846, 6185 HS/91.
305. Leopold/Leopold 1882, 633-634.
306. Deel II, 104-105.
307. Deel I. Den Haag 1874, 391.
308. Voorbericht in: Winkler 1874, VIII-IX. Vgl. ook De Navorscher 20 (1870) april 199-202.
309. Handelingen 1879, 153-160.
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In 1870 gaf hij vanuit de anonimiteit blijk van zijn gevoelens voor de Olde Landschap. Toen
op 30 april van dat jaar de spoorlijn Meppel-Groningen in gebruik genomen werd, stond op
de voorpagina van de PDAC het gedicht Aan Drenthe, geschreven door "een inwoner van
Zweeloo". Juichend greep hij naar de pen om de komst van de trein te begroeten, want
Lesturgeon was van mening dat dit welvaart voor Drenthe zou betekenen:

(...) Te lang miskend, te lang verstooten.
Door vreemde' en eigen landgenooten
Als stiefkind in een hoek gezet.
Ziet gij nu op dit heuchlijk heden
Uw toekomst na een droef verleden,
Voor goed gewaarborgd en gered.

En de laatste strofe besluit hij met de uitroep: O, Drenthe, Uw gouden eeuw vangt aan.310

In zijn studententijd schreef Lesturgeon enige lofliederen op de eerste en tweede koning; bij
het bezoek Van Willem I aan Drenthe in 1838 en bij de inhuldiging van Willem II in 1840
publiceerde hij: Aan den Koning. XXIV Augustus MDCCCXXXVIII (1838, D.H. van der
Scheer te Coevorden)311 en Feestgroet. Ter huldiging van Neêrlands Tweeden Koning (1840,
R. van Wijk Anths. Zoon te Zwartsluis). Bij het bezoek van Willem II aan Drenthe in 1842
schreef hij Den koning, Willem II. Toegezongen bij zijn bezoek in Drenthe, ten jare 1842.312

Een greep uit zijn overige publicaties met een zekere relatie tot Drenthe levert op: Tot
gedachtenis! Eerste en laatste preek, te Vledder uitgesproken (1864, Nikolaas ten Brink te
Steenwijk), Koevordens verlossing in 1814, herdacht in 1864 (1864, A. Boll Az. te Coe-
vorden), 1567-1867 Menso Alting, de eerste Hervormingsprediker in Drenthe, na 300 jaren
herdacht (1867, A. Boll Az. te Coevorden), De Drenthsche Scheper (overdruk uit De Oude
Tijd, 1870)313, Feestrede, uitgesproken te Koevorden op het tweede eeuwfeest van het ontzet
dier stad, den 7den Augustus 1872 (1872, Van Gorcum & Comp. te Assen),314 Kerken te Koe-
vorden (overdruk uit de Drentsche Courant, voorheen Weekblad van en voor Oostermoer en
Zuidenveld, 21 augustus 1875, P. de Roo te Exloo) en Asser despoten (overdruk uit de
NPDAC van 9, 16 en 19 november 1877, Meijer & De Roo te Assen).315

Voorts droeg hij aan diverse almanakken - voor wat Drenthe betreft waren dat niet alleen de
DVA, maar ook Drenthina en Erica - verzen en/of artikelen bij.316 Ook leverde hij bijdragen
aan kranten buiten de provincie. In de Provinciale Groninger Courant bijvoorbeeld ver-
schenen omstreeks 1870 ongesigneerde artikelen over de zuidoosthoek van Drenthe, onder de
titel Uit Zuidenveld en belendende streken.
Hij overleed plotseling aan een beroerte toen hij op 18 juni 1878 een classicale vergadering te
Beilen bezocht. Hij werd  in Zweeloo begraven.317

H.C.J. Krijthe schreef voor de PDAC een in memoriam. Hij was van mening:

310. Het gedicht werd ook opgenomen in: Bloemlezing uit de gedichten van A.L. Lesturgeon. 1879, 75-77.
311. Vgl. Knuttel Deel 7, z.j., 121.
312. Gepubliceerd in Drenthina (1853), 25-27.
313. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 689.
314. Voor een recensie hiervan zie VL (Boekbeschouwingen), (1873), 179-181.
315. Voor meer bibliografische gegevens zie de in noot 268 genoemde biografische werken.
316. Een aantal bijdragen in Almanak voor het schoone en het goede, Aurora en Proza en Poëzy wordt

bewaard in RAD, Collectie Heerma van Voss, inv.nrs. 16-29.
317. Voor informatie over zijn graf wordt verwezen naar Van den Broek/Groen 1985, 51.
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"Lesturgeon, zoo plotseling ons ontnomen, heeft zich een eervollen naam mogen verwerven onder
allen, die hoogere goederen waardeeren dan den Mammon. Als dichter en litteraad [sic] bekleedde ook
hij een eervolle plaats, en van hem ook kan gezegd worden: Wer den Besten seiner Zeit genug gethan,
der hat geleht [sic] für alle Zeiten. Dat deed hij, vooral door zijn manmoedig optreden, voor wat hij
achtte waarheid en regt te zijn. Hij bezat dien moed, en hij vroeg niet eerst, of het hem ook materieel
zoude kunnen benadeelen, om, waar het te pas kwam, onverschrokken: Wee u! te zeggen en Isrels
leidslien blinden te noemen."318

Ook de NPDAC bleef niet achter en wijdde een halve pagina aan hem. Daarin werd uiteraard
zijn medewerking bij de oprichting van de krant gereleveerd; over de mens Lesturgeon
merkte men op:

" 't Was hem eene behoefte om op te komen tegen alles wat de vrije geestesontwikkeling wilde
onderdrukken. (...) Wat kon hij in gezellige kringen den goeden toon aangeven! Soms vloog zijn geestig
woord als een pijl van den boog  - en werd er wel eens een kleine wonde toegebracht - men kon er op
aan dat de spits niet vergiftigd was. Zijn scherts wist de gevoeligheid wel weêr weg te nemen."319

4.2. DE EERSTE DORPSNOVELLISTEN

Het reeds geconstateerde gebrek aan belangstelling van Nederlandse literatuurhistorici voor
de regionale literatuur is er waarschijnlijk verantwoordelijk voor dat G.P.M. Knuvelder in
zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde320 J.J. Cremer bestempelt als
beoefenaar van een nieuw genre in de Noord-Nederlandse literatuur: de dorpsnovelle. Met
'Noord-Nederlandse' stelt hij impliciet, dat Cremer in Vlaanderen voorgegaan was door
Hendrik Conscience.
Knuvelder baseert zijn uitspraak op het proefschrift van H. Sanders over Jacob Cremer.
Daarin beweert de promovendus: "Echte dorpsnovellen vinden wij in ons land het eerst bij
Cremer."321 Deze stelling blijkt nu door de Drentse feiten gelogenstraft te worden.
Jacobus Jan Cremer (1827-1880) is de schrijver van een groot aantal Betuwse en Over-
Betuwse vertellingen. Zijn biograaf Sanders schrijft Cremers succes mede toe aan de voor-
drachten waarmee deze in Nederland zijn novellen introduceerde.322 Cremer debuteerde in
1853 met Wiege-Mie, een bijdrage van zeven pagina's aan de Geldersche Volksalmanak. Dit
verhaal wordt door Sanders uitgeroepen tot de eerste dorpsvertelling in Nederland.323 Het is
niet ondenkbaar dat hij zich heeft laten leiden door de meningen van literatuurhistorici als Jan
ten Brink en Cd. Busken Huet, die in hun publicaties over de dorpsvertelling - behalve aan
andere (buitenlandse) vertegenwoordigers van het genre - veel aandacht aan Cremer besteed-
den en hem een prominente plaats gaven.324

Van de Dwingelder schrijver-predikant Cornelis van Schaick was echter al in 1847 een
dorpsnovelle uitgegeven en zelfs dat was geen gebeurtenis zonder precedenten.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van Van Schaicks leven en werk, dient stilgestaan te
worden bij de kenmerken van de dorpsnovelle en haar plaats in de Drentse literatuur.

318. PDAC 28.6.1878.
319. R., 'A.L. Lesturgeon' in: NPDAC 24.6.1878.
320. Knuvelder 1980, 431.
321. Sanders [1952], 24.
322. Ibidem, 34.
323. Ibidem, 21.
324. Ten Brink 1888, Deel I, 260-261; Deel II, 466-467 en Busken Huet 1912, 182-208 en passim.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-1900 73

In 1841 verscheen van Jeremias Gotthelf (pseudoniem van de Zwitserse predikant Albert
Bitzius, 1797-1854) de roman Wie Uli der Knecht glücklich wird. Eine Gabe für Dienstboten
und Meisterleute.325 Daarin wordt de levensloop van een boerenknecht geschetst: arm en
ongelukkig begonnen, ontwikkelt hij zich tot een wijze boer en een vroom christen, tot een
gelukkig mens. Van de Duitser Berthold Auerbach (1812-1882) verscheen in 1843 het eerste
deel van zijn vierdelige Schwarzwälder Dorfgeschichten.326 De natuur wordt daarin als
idyllisch voorgesteld en daarmee zet hij zich af tegen de stedelijke cultuur en de industriali-
satie. Beide auteurs kregen in vele Europese landen navolgers, die over het leven op het
platteland schreven en de boer daarin een hoofdrol lieten spelen. Te denken valt aan
schrijvers als George Sand, George Eliot, Klaus Groth en vooral Fritz Reuter, de schepper
van Voor-Pommerse en Mecklenburgse dorpsverhalen. Zij tonen aan, dat rond het midden
van de negentiende eeuw het platteland in de belangstelling van de schrijvers kwam te staan.
P.J. Meertens geeft in zijn artikel De Nederlandse dorpsvertelling voor 1850327 hiervoor een
aantal verklaringen: Door de uitbreiding van de infrastructuur (onder andere de aanleg van
spoorwegen) begonnen stad en platteland elkaar te naderen. Bovendien bestond er sinds het
begin van de Romantiek veel waardering voor volkscultuur: volkstaal, zeden en gewoonten.
De toon was in Duitsland gezet door de studies van de gebroeders Grimm. De aandacht
richtte zich vooral op het platteland: daar waren de tradities het best bewaard gebleven. Daar
ook was het dialect (nog) niet beïnvloed door de standaardtaal.
Tenslotte dient hier een waarheid als een koe gedebiteerd te worden over het platteland als
natuurlijk complement van de stad. Of omgekeerd, maar dan met het adjectief 'cultureel'.
Waar anders zal de vermoeide stedeling, die niet van de zee houdt, zijn heil zoeken?
Escapisme is van alle tijden. De beoefenaars van het genre dorpsvertelling - een synoniem
voor dorpsnovelle -  zijn dan ook veelal personen die in de stad wonen en werken. Een
uitzondering op deze groep vormen de predikanten, die - als stedeling geboren - in een dorp
beroepen zijn en bekoord raken door het buitenleven.
Rond 1840 was in Nederland de Romantiek over haar hoogtepunt heen. Juist in het over-
gangsstadium tussen Romantiek en realisme ontwikkelde de dorpsvertelling zich, in ons land
en daarbuiten. Jaar in jaar uit verschenen er in die periode dorpsvertellingen en dorps-
schetsen.328

P.J. Meertens onderscheidt in de Nederlandse dorpsvertelling drie soorten. Ten eerste de fysi-
ologische of typologische dorpsvertelling, die de nadruk legt op de typering van het dorps-
leven. Ten tweede de landelijke reisroman, die een meer anekdotisch karakter draagt (het
werk van de Podagristen kan hiertoe gerekend worden, al zijn de hoofdpersonen dikwijls
burgers in plaats van boeren). En ten slotte de dorpsvertelling in eigenlijke zin, die een idyl-
lisch beeld van het platteland geeft.
Samenvattend kan men de dorpsvertelling dan ook definiëren als: een verhaal of roman
waarin het boerenbestaan beschreven wordt en waarin doorgaans het verschil tussen de

325. Zie voor Jeremias Gotthelf en zijn plaats in de dorpsvertelling vooral Hein 1976, 74-77. Vgl. ook Aerts
[1965].

326. Zie voor Auerbach en zijn plaats in de dorpsvertelling Hein 1976, 77-82. Vgl. ook Aerts 1963.
327. In: Album 1948, 92-101. Vgl. ook Meertens 1942a, 283-296.
328. P.J. Meertens geeft in De lof van den boer (p. 342 en 343) een overzicht van de bekendste Nederlandse

dorpsvertellers in de negentiende eeuw, gerangschikt naar de streken waar hun werk zich afspeelt. Voor
Drenthe noemt hij: C. van Schaick, H. Boom, J. van der Veen Az., A.L. Lesturgeon en H. Tillema. A.
de Visser deelt hij bij de Achterhoek in; deze schreef ook in het Drents.
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landelijke eenvoud en de stedelijke complexiteit geaccentueerd wordt. Hiermee wordt ook
gezegd dat de lengte van de vertelling geen doorslaggevend criterium is.329

In 1841 verscheen de verzamelbundel De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten,
houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met
gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche
kunstenaren (Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 's-Gravenhage). De
Hoogeveense schrijver Jan van der Veen Az. gaf als aanvulling een aantal karakterschetsen
van de Drentse boer in zijn Drentsch Mosaïk (1844-1848). Maar naar de mening van P.J.
Meertens werden al deze grotere en kleinere bijdragen tot de dorpsnovellistiek met stukken
geslagen door de Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den
Nederlandschen dorpsleraar (1843) van de predikant Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-
1893).330

In 1846 publiceerde de Groninger dorpsnovellist Thineus de bundel Ons dorp. Schetsen en
Teekeningen331. Thineus was het pseudoniem van de predikant Tonnis van Duinen (1817-
1857).332 Deze dorpsnovellen werden bijzonder goed ontvangen; de eerste uitgave raakte al
spoedig uitverkocht, zodat in 1848 een tweede druk verscheen.333 Thineus' publicatie zal zijn
collega-schrijvers in Drenthe, gezien de nabijheid van de markt en de grootte van de afzet,
niet ontgaan zijn.
Groter van omvang was Cornelis van Schaicks roman Geert, die in 1847 uitkwam. Een jaar
later volgde, in twee delen, Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven. In beide publicaties
wordt in de dialogen dialect gebruikt. Zou men de roman Geert nog een bewerking kunnen
noemen, Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven is een oorspronkelijk werk van Van Schaick.
Naar vorm en inhoud is het niet alleen de eerste Drentse dorpsnovelle, maar ook - volgens
P.J. Meertens - de eerste Noord-Nederlandse boerenroman.334 Mochten de Nederlandse
dorpsnovellisten elkaar al veel beïnvloed hebben, dan is Cremer een epigoon van Van
Schaick en/of anderen geweest. Want zoals wij zagen, had ook Van Schaick minstens vier
voorgangers.
Veel dorpsnovellen zijn geheel of gedeeltelijk geschreven in het dialect, dat daardoor een
plaats in de literatuur kreeg. De Drentse dorpsvertellingen uit de tweede helft van de negen-
tiende eeuw behoren niet alleen tot de vroegste literaire voortbrengselen van dit gewest, de
schrijvers ervan waren ook wegbereiders voor geheel-Drentstalig werk. Afgezien van dit
gevolg op lange termijn, kan gezegd worden dat Van Schaick en Van der Veen aan de wieg
stonden van een genre dat in Drenthe tot grote bloei zou komen.
Nu volgt de bespreking van Van Schaick en twee Drentse navolgers-tijdgenoten.

C. VAN SCHAICK (1808-1874)335

329. Meertens in: Album 1948, 100. Vgl. over de dorpsvertelling ook Hein 1976.
330. Album 1948, 97. Vgl. ook Ten Brink 1888, 260-261.
331. Meertens vermeldt abusievelijk 1840 als het jaar van verschijning van Ons dorp. Zie Meertens 1942a,

286.
332. Zie hiervoor Steenhuis 1960, passim.
333. ' Voorbericht voor den tweeden druk' door de schrijver. In 1861 verscheen zelfs postuum een derde

druk. Voor een recensie van de eerste druk zie VL (1847), 138 ev.
334. Album 1948, 98.
335. Een interessante biografische schets over Van Schaick werd geschreven door Eduard Wegener, de

Duitse vertaler van zijn Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven. Zie hiervoor Wegener 1850, V-XX.
Voor meer biografische schetsen zie Romein 1861, 172-173; Frederiks/Van den Branden [1892], 686-
687; Kuipers 1959d, 7-8; Doedens 1964a, 97-106 (bevat tevens als bijlage een lijst van geschriften van
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Cornelis van Schaick werd op 25 oktober 1808 geboren te Amsterdam als zoon van Cornelis van Schaick en
Catharina Maria van Beekhuijzen. Van Schaicks moeder was een vrome vrouw, die haar zoon de bijbel leerde
lezen. Al op de leeftijd van tien jaar werd hij naar de Latijnse school gestuurd, maar door zijn zwakke gezond-
heid bracht hij het daar niet ver. Na het overlijden van zijn moeder werd hij opgevoed door zijn oom Jan, een in
Zuid-Holland wonende predikant. Op 15 september 1828 werd hij aan de universiteit van Leiden ingeschreven
als student in de theologie. Een jaar later, op 14 oktober 1829, trouwde hij met Johanna Margareta van de Kamp.
In de jaren 1832-1833 werkte Van Schaick als hulpprediker in Hollandscheveld. Ook in druk trad hij daar voor
het eerst in de openbaarheid: in 1833 verscheen bij P. Veenhuizen te Hoogeveen Van Schaicks Tweetal
leerredenen, over Genes. 4: 3-9, en Hoofdst. 4: 9-17. Uitgesproken te Hoogeveen, (Provincie Drenthe.). Daarna
vertrok hij naar Amsterdam, waar hij sinds zijn kindertijd niet meer gewoond had en waar hij tot december 1837
eveneens hulpprediker was. In de eerste jaren van zijn huwelijk bleven tegenslagen hem niet bespaard: van de
zes kinderen die voor 1838 geboren werden, overleden er vier. Op 14 januari 1838 werd Van Schaick bevestigd
als predikant in vaste dienst te Dwingeloo; daar zou hij tot 1852 blijven.

In Dwingeloo kreeg het echtpaar Van Schaick zeven kinderen, van wie er één aan tyfus over-
leed.336 Van Schaicks pastoraat in Dwingeloo is niet zonder moeilijkheden verlopen. Toen hij
er kwam woedde de strijd tussen hervormden en afgescheidenen nog in alle hevigheid, mede
doordat Hendrik de Cock - de leider van de Afscheiding - in 1835 in Smilde was komen
wonen. Van Schaick behoorde uiteraard tot de tegenstanders van de afgescheidenen.
In 1852 vertrok hij naar Suriname, nadat hij in oktober 1851 door de koning benoemd was tot
predikant te (voor) Paramaribo. Of Van Schaick naar dit ambt gesolliciteerd heeft of dat de
koning hem beroepen heeft, is niet bekend. In de paar maanden tussen deze benoeming en
zijn vertrek uit Dwingeloo ontbrandde er een hevig conflict met de unicus-collator aldaar,
jonkheer A.W. van Holthe van den Oldengaerde. Dit wordt wel gezien als de oorzaak van zijn
vertrek337, maar uit de chronologie blijkt al dat deze opvatting niet juist kan zijn. Het
tegendeel is waar: zijn voorgenomen vertrek - in het bijzonder de benoeming van een
opvolger - leidde tot het conflict.
De oorzaak moet gezocht worden in de maatschappelijke positie en de persoonlijkheid van
jonker Aalt Willem van Holthe van den Oldengaerde (1780-1854).338 Hij behoorde tot de
nieuwe adel die door Willem I gecreëerd was; in zijn optreden was hij eerder feodaal dan
regentesk. Hij was schatrijk, niet in de eerste plaats door zijn omvangrijk grondbezit maar
vooral door zijn geslaagde commerciële activiteiten. Zo bezat hij twee molens in Assen en
(op den duur) het monopolie op de eikenschorshandel in heel Nederland, doordat hij alle
eikenschors in Gelderland had opgekocht.339 Bezit - maar vooral status - verwierf hij ook
door zijn talrijke officiële functies: lid van de Provinciale Staten, burgemeester van
Dwingeloo, rijksontvanger, gemeenteontvanger, lid van de militieraad en nog meer. Als
unicus-collator van de hervormde gemeente in Dwingeloo had hij het wettelijke recht tot het
benoemen van een predikant, op voordracht van de kerkenraad.340 Een invloedrijk man dus,

Van Schaick); Kuipers 1967c, 141-143; Kupers 1975b, 101-103; Kuipers 1978, 113-115; Smit 1979,
39-43; Kalma in: Nauta 1983, 311 (bevat eveneens een bibliografie); Nijkeuter 1992b, 25-29.
Zie voorts enige verspreid opgenomen artikelen van Harm Drent (pseudoniem van H. Doedens) in de
rubriek 'Hoek van Harm' in de PDAC 9.3.1946, 29.9.1947, 4.10.1947, 1.11.1947, 22.11.1947,
29.11.1947 en 20.12.1947.

336. GA Dwingeloo, Bevolkingsregisters.
337. Bijvoorbeeld in Kuipers 1978, 114.
338. Zie over A.W. van Holthe van den Oldengaerde: Kok 1934, 119-145; Doedens 1957-1958; Prakke

1955, 57-58; Heringa 1985, 257 en Ter Beek 1997.
339. Kok 1934 (tweede druk), 128.
340. Het volgende is grotendeels ontleend aan H. Doedens 1957-1958d.

Het collatierecht ontstond in de middeleeuwen, dus in de katholieke-kerkorganisatie. Wanneer een
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zowel in de kerkelijke als in de burgerlijke gemeente, maar geliefd was hij in geen van beide.
Ruwheid in de omgang met mensen en dieren werd hem verweten, maar ook liet hij het te
vaak afweten als Van Schaick hem om een financiële bijdrage voor de armoedebestrijding
vroeg. In de kerk - waar hij als collator een eigen bank had - voelde hij zich blijkbaar niet erg
welkom, want hij ging doodgemoedereerd kerken bij de afgescheidenen, die hem een eigen
'armstoel' aanboden.
In De Nederlandsche Volksbode, orgaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van
1848 heeft Van Schaick hem duidelijk herkenbaar beschreven. "Jonker Aalt van Nijengaerde"
was in doodsnood:

"Hij brulde en schreeuwde van angst en van woede. En geen wonder ook. Wat had hij veel menschen
ongelukkig gemaakt, en dood arm! en dan nog die geschiedenis met die jufvrouw en die kinderen, waar
er een nog levend van verbrand is, daar buiten bij den houtzaagmolen. - Foei! toen hij dood was, kon ik
de meiden en knechts in de keuken hooren lagchen, en toen men hem begraven zou, riep er een uit de
verte: 'is de boschduivel dood?' ".341

Overigens tooide de 'boschduivel' zich nog steeds met de achttiende-eeuwse, verfijnd-
aristocratische, staartpruik.
In zijn nadagen in Dwingeloo kwam Van Schaick - nog steeds voorzitter van de kerkenraad -
dus in aanvaring met Van Holthe over zijn eigen opvolging. Bovenstaand schrijfsel werd hem
toen - drieëneenhalf jaar na dato - door de jonkheer voor de voeten geworpen. Ook in Geert
zouden krenkende passages staan, maar hierin vindt men alleen algemene beschrijvingen van
'de' Drent en 'de' jager, die Van Holthe zich kennelijk persoonlijk aangetrokken had.342

De uitoefening van het collatierecht was noch de oorzaak van, noch de aanleiding tot Van
Schaicks vertrek uit Dwingeloo. Hoe zou het ook kunnen, Van Holthe had hem immers
benoemd? Dat er na dertien jaar genoeg redenen waren om een andere standplaats te zoeken

landedelman een kerk liet bouwen, kreeg hij daarvoor het collatierecht. Dat wil zeggen: hij koos een
pastoor, die daarna bijna altijd door de bisschop benoemd werd (mits hij daarvoor gekwalificeerd was).
Ook in de Hervormde Kerk bleef dit recht bestaan, maar dan omgekeerd: de kerkenraad droeg voor, de
(unicus-)collator benoemde. Ook werd het recht aan andere personen of instellingen verleend. Het
werd, evenals andere heerlijke rechten, met de afkondiging van de grondwet van 1798 afgeschaft, maar
koning Willem I herstelde het weer. Hij voegde er ook iets aan toe: kerkbesturen zouden subsidie
krijgen, mits zij in het vervolg voordrachten bestaande uit twee kandidaten zouden opstellen. Hierom
draaide het conflict in Dwingeloo. Kort nadat bekend was dat Van Schaick zou vertrekken, besloot de
kerkenraad dat voor zijn opvolging twee kandidaten voorgedragen zouden worden. Van Holthe was
mordicus tegen, met het zonderlinge argument dat de kerk pas sinds 1818 subsidie ontving en niet sinds
1814 (ingang Koninklijk Besluit). Hij noemde Van Schaick de "ratdrayer van alles", aangezien deze de
kerkenraadsvergadering voorgezeten had. Van Schaick liet zich niet onbetuigd en beschuldigde zijn
tegenstrever van wetsovertreding.
Ronduit revolutionair was de verklaring van de kerkvoogden, waarin stond dat zij wilden meestemmen
"in het uit te brengen beroep". Dat kon natuurlijk niet, maar uit de verklaring blijkt wel dat de
Dwingelders één blok vormden tegen de unicus-collator. Pas in oktober 1852, acht maanden na Van
Schaicks vertrek, kwam men tot overeenstemming. De kerkenraad droeg drie kandidaten voor, ter
voorkoming van gewetensbezwaren bij Van Holthe, die gezworen had dat hij nooit uit twee personen
zou kiezen. Diens keus viel op ds. Horreus de Haas te Ommelanderwijk.
Het collatierecht is bij de grondwetsherziening van 1922 afgeschaft, maar daarvoor waren de meeste
rechten al door de kerken afgekocht.

341. Wie oom Abram eigenlijk was in: De Nederlandsche Volksbode (1848) (Bijblad) 29. (Relaas van een
buurman, die getuige was).

342. Geert (tweede druk), 95 e.v..
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of een beroep aan te nemen, lijkt na het voorgaande wel duidelijk. Bij het scheiden van de
markt rekenden beide heren nog even met elkaar af.

In Dwingeloo ontplooide Van Schaick zich steeds meer als schrijver. Niet alleen tegenslagen
en misstanden van algemene aard inspireerden hem tot schrijven (veepest, analfabetisme,
godsdienstige verdeeldheid en drankzucht), ook de behoefte aan neveninkomsten was
waarschijnlijk een sterke drijfveer. Met zijn schrijven heeft Van Schaick - geheel overeen-
komstig het ideaal van de Groninger School, waartoe hij zich aangetrokken voelde - de Drent-
se bevolking willen verheffen. Over het algemeen oordeelt men tegenwoordig negatief over
zijn geschriften. Doedens schreef honderd jaar later dan ook: "Hij werd broodschrijver van
niet al te bescheiden allure, met een oratorische stijl, veel betoog in niet al te correcte
woordkeus en zinsbouw."343 Ook Buning was negatief over Van Schaicks literaire
capaciteiten en vond:

"Een groot schrijver was hij niet; wat uit zijn pen vloeide, kenmerkte zich door een oratorische stijl, een
oppervlakkige inhoud en een vaak stuntelige zinsbouw. Hij pretendeerde een volksschrijver te zijn, die
de gewone mensen aan verhalen hielp, welke zich in hun streek afspeelden."344

Maar ook negentiende-eeuwse critici hadden, hoewel ze zijn vele verdiensten zeker erkenden,
tegen de broodschrijver - en dus veelschrijver - Van Schaick wel bezwaar. Dit bleek toen 
Van Schaick naar Suriname vertrok en zijn Afscheidsrede over Mattheus 28 vs. 20a (1852,
uitgegeven bij H.J. Gelderman te Meppel) gerecenseerd werd. Men beweerde toen:

"Hij had zich ten onzent eenen gunstigen naam verworven, vooral als volksschrijver en in het schilderen
van volksgebruiken, inzonderheid in Drenthe. Misschien schreef hij te veel; misschien zou hij zijnen
roem niet hebben kunnen handhaven, indien hij, bij langer verblijf in Drenthe, zijne vruchtbare pen niet
hadde bedwongen."345

In 1846 publiceerde hij bij de Erven Wed. F.G. Onder de Linden en S.J. Prins in Amsterdam
Tweetal Leerredenen.346 De opbrengsten van deze uitgave waren bedoeld voor de bouw van
een kerk met pastorie in Hollandscheveld. Wat Van Schaick ten diepste bewoog, was:

"De bevolking van 't Hollandsche Veld lag mij, om meer dan eene reden, na aan 't harte. 't Is daar in
vele opzigten, wat zedelijkheid en godsdienst betreft, treurig, zeer treurig gesteld. Aartsvijand die ik
ben van al wat duisternis heet, terwijl mij 't harte steeds klopt voor 't heil der menschheid, zocht ik er in
den nacht, die daar bij velen nog heerscht, licht te ontsteken."347

Vier jaar later verscheen opnieuw een uitgave ten bate van hetzelfde doel. In deze publicatie,
Het Hollandsch Veld in Drenthe. Dichtregelen door G.B. van Duijl (W. Wenk te Rotterdam),
schreef Van Schaick het voorwoord.)348 Van Schaicks inspanningen en die van anderen

343. Doedens 1964a, 100.
344. Buning 1976, 60-61.
345. VL (Boekbeschouwing), (1852), 391. Vgl. ook PDAC 3.2.1852.
346. Zie voor een recensie BGW (1846) september 300-301.
347. Aldus de Voorrede. De preken die zijn opgenomen zijn: De strijd op aarde. Job 7 vs. 1a. Heeft niet de

mensch een' strijd op aarde? en Het blijvende woord. 1 Petr. 1 vs. 25a. Maar 't woord Gods blijft in de
eeuwigheid.

348. Deze publicatie, waarin de nood op en om de velden werd beschreven, had veel succes: het boekje werd
landelijk verspreid, waarna veel giften binnenkwamen. De tekst is in zijn geheel in 1989 opgenomen in:
A. Metselaar, Verzen uit de velden. Grepen uit anderhalve eeuw gedichten over het Hollandscheveld.
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hadden succes, want voordat de dominee naar Suriname vertrok, werd bij J.O. van Houten in
Assen zijn Feestrede over I Samuel XII vers 24. Bij gelegenheid der inwijding van het
kerkgebouw in 't Hollandsche Veld, den 26 December 1851 uitgebracht (1852). Maar de
feestredenaar had op dat moment andere zaken aan zijn hoofd. In het korte Voorbericht
schreef hij dan ook:

"Veel heb ik hier niet bij te voegen - ik kan het ook niet. Alle toebereidselen zijn gemaakt om 't
Vaderland te verlaten en mijne nieuwe betrekking te aanvaarden. Mijn hart is te vol en mijn hoofd te
ontstemd, terwijl alles rondom mij mij herinnert, dat de scheidingsure welhaast slaat."349

Met pijn in het hart nam hij volgens de PDAC afscheid van Dwingeloo:

"Hij was zielsbedroefd en 't viel hem hard, het laatste vaarwel toe te roepen aan eene gemeente, die hem
hoe langer hoe dierbaarder werd, te meer, daar men hem, sedert hij tot dezen gewigtigen stap had
besloten, onderscheidene en vele blijken had gegeven van gehechtheid en groote belangsteling."350

Ook via de krant nam Van Schaick afscheid van zijn gemeente en van Drenthe. In de PDAC
schreef hij:

"Dankbaar voor de onderscheiding, die mij in Drenthe te beurt viel, zal niets mij aangenamer zijn, dan
in 't aandenken der Drentsche bevolking, vooral in 't aandenken mijner voormalige voor mij on-
vergetelijke en dierbare gemeente te blijven leven, terwijl mijn vurigste wensch geen andere is, dan dat
dit gewest bloeije door Godsvrucht en nijverheid. God zegene dit gewest! God zegene mijne
voormalige gemeente!"351

Ook in Suriname had Van Schaick het niet breed en moest hij pecuniae causa blijven publi-
ceren. In een brief uit 1854 aan zijn uitgever A.C. Kruseman, die hij kopij stuurde voor een
dichtbundel bestemd voor de Surinaamse jeugd, verzuchtte hij: "Met mijn vrouw en negen
kinderen heb ik handen vol werks -zoodat ik op geld moet aandringen en op de kleintjes moet
letten."352 Mogelijk is er in Suriname nog een kind geboren en overleden (zie bovenstaand
citaat), want uit het voorgaande valt op te maken dat het gezin tot dan toe acht kinderen telde.
Over zijn periode in Suriname is verder weinig bekend. Noch het archief van de Hervormde
Kerk van Suriname in Paramaribo noch het Centraal Bureau voor Burgerzaken aldaar bevat
gegevens over Van Schaick.353 Wel is gebleken, dat hij in Paramaribo voorzitter was van de
loge Concordia. Hij was dus vrijmetselaar; dat was hij daarvoor in Nederland al.354

Van Schaick is als schrijver allereerst predikant. Zijn oeuvre telt een groot aantal morali-
serende, stichtelijke leer-, feest- en afscheidsredes. Maar hij schreef ook veel ander gelegen-
heidswerk, zoals Harptoonen, op 's Konings vijftigsten verjaardag (1842, W.F. van Rijkom te

Hollandscheveld 1989, 12-18.
349. In 1989 werd de feestrede door Albert Metselaar - voorzien van aantekeningen en een nawoord -

opnieuw uitgebracht.
350. PDAC 3.2.1852.
351. Ibidem.
352. UBL, brief uit Paramaribo aan Kruseman van 11 januari 1854, Ltk, 1795X.
353. Aldus een mededeling van de heer L. Claver, voorzitter van de Hervormde Kerk van Suriname te

Paramaribo in een brief aan Reinder Smit te Dwingeloo van 31 oktober 1996.
354. 'De Vrijmetselarij en het afgebrande Ministerie van Algemene Zaken' in: De Ware Tijd (1996) 16

augustus. Vgl. ook Doedens 1958, II.
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Amsterdam), Aan Neêrlands geliefden Koning. Op den eersten Januarij 1843355 en Den acht-
tienden junij. Woorden des tijds (1844, Dwingeloo).356 Ook kwam er veel gelegenheidswerk
voor liefdadige doelen uit. In 1842 verscheen de dichtbundel Rijmkens en Liedekens. (T.J. van
Tricht te Assen) In deze publicatie geeft hij blijk van zijn medegevoel met de minstbedeelden
en van zijn verlangen hen te helpen. In 1842 werden zevenentwintig gezinnen in Ruinen door
een grote brand dakloos. Om de nood te helpen lenigen organiseerde Van Schaick een
geldinzameling, compleet met oproepen in de krant. Voor de arme gemeente van Hooger-
smilde (Van Schaick schreef de plaatsnaam als Hooge Smilde) liet hij Dichtbondelke (1843,
W.F. van Rijkom te Amsterdam) verschijnen. Hij droeg de bundel op aan koningin Anna
Paulowna. Het was niet zijn eerste bundel, zoals uit het voorgaande blijkt, maar van een
eventuele reputatie als dichter wilde hij niet zelf profiteren: "Ik heb slechts gezongen, om mij
van ietwat anders te verpoozen, en zingende te vermeijen; of, om er anderen door wel te do-
en", schreef hij in het Voorberigt. Overigens sloeg hij hierin zijn dichterlijke capaciteiten
("werk [van] weinig waarde") niet hoog aan.357 Meer voorbeelden van publicaties voor het
goede doel zijn: Bladen uit grootvaders dagboek, door C. van Schaick. Ten voordeele van het
Fonds voor Oude Arme Scheveninger Visschers (1844, W.F. van Rijkom te Amsterdam)358,
Wat Egbert dacht en deed. Ten voordeele der noodlijdende bewoners van Schokland (1845,
Van Gorcum & Comp. te Assen)359, De eerste zonde. Leerrede over Gen. III:16, door C. van
Schaick. Uitgegeven ten voordeele van de ongelukkkige Gemeente van Grafhorst, van have en
goed beroofd door den hevigen brand van 5 Mei 1849 (1849, A.C. Kruseman te Haarlem)360

en Een bedelbrief, tot aanbouw van kerk en pastorij te Nieuw Buinen in Drenthe (1851, J.O.
van Houten te Assen).361

In 1847 verscheen, zoals gezegd, Van Schaicks roman Geert. Een verhaal voor het volk,
vooral ten platten lande. 't Hoogduitsch gevolgd (G.J.A. Beijerinck te Amsterdam).362 Van
Schaick volgt het oorspronkelijke verhaal van Gotthelf in grote lijnen, maar vermijdt het

355. Vgl. Knuttel Deel 7, z.j., 169.
356. De dichter ziet het spook van de revolutie weer rondwaren. In welk land zegt hij niet, maar

vermoedelijk refereert hij aan de opstand van de Silezische wevers. Hij verwijst vaag naar wat vijftig
jaar eerder gebeurde en zeer duidelijk naar wat er in Nederland op volgde: Franse tirannie.
Op 18 juni (1815) stond "Frankrijks groote wetverkrachter,/De Godvergeten menschenslachter/ Voor 's
Heeren aanzigt (...) te regt." Genoemd worden Quatre Bras en Waterloo. Bij eerstgenoemd gehucht
voerde zijn geliefde koning, toen nog kroonprins, de Nederlandse troepen aan in de strijd tegen
Napoleon. Tot zover telt het gedicht tien zesregelige strofen. Er volgen nog twaalf strofen, waarin de
dichter betoogt dat het welzijn van Nederland en zijn vorst, ja van heel Europa, te danken is aan Gods
"Gena". Overigens werden de Silezische wevers noch door God, noch door de Pruisische koning
begenadigd.

357. Aldus Van Schaick in het Voorberigt in Dichtbondelke. De bundel is overigens zeldzaam; de UBL heeft
een exemplaar.

358. Het boekje bevat vier schetsen; twee daarvan - De Gilde en Mijn buurman - spelen in Drenthe. Zie voor
een recensie BGW (1845) december 768.

359. Zie voor een recensie BGW (1846) maart 296-297.
360. Zie voor een recensie BGW (1850) april 406-407. De oplage bedroeg 3100 exemplaren. (UVA, KVB,

Archief Kruseman, Fondsboek 1841-1852).
361. Vgl. Knuttel Deel 7, z.j., 294.

Voor een bibliografisch overzicht van Van Schaick zie ook Romein 1861, 172-173 en Doedens 1964a,
105-106.

362. Jan ten Brink vermeldt abusievelijk 1852 voor Van Schaicks bewerking. Zie Ten Brink 1888, 260.
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typisch Zwitserse en vervangt dit door Drentse personages, zegswijzen, zeden en gewoon-
ten.363

" 'k Heb gedaan wat Gotthelf deed: het tooneel gekozen, waarop ik, in mijne betrekking als plattelands-
of boeren-dominé, gewoon ben, voor een gedeelte te handelen. 'k Heb Drenthe gekozen, omdat ik,
schoon geen Drenth, dáár de voorwerpen vóór mij heb, die ik hier handelend en sprekend wil
opvoeren",

aldus Van Schaick.364

Voor zijn bewerking maakte hij gebruik van de oerversie; een Nederlandse vertaling van Uli
der Knecht verscheen pas in 1854. In 1859 werden Uli der Knecht en het vervolg erop,
getiteld Uli der Pächter (1849), door W.J. Mensing vertaald. Het eerste boek Uli, knecht. Een
verhaal uit het Zwitschersche volksleven. Naar het Hoogduitsch van Jeremias Gotthelf
(Albert Bitzius) (De erven Thierry en Mensing te Den Haag), verscheen in twee delen; een
jaar later volgde - eveneens in twee delen - Uli Pachter. Een verhaal uit het Zwitschersche
volksleven (De Erven Thierry en Mensing). Over Van Schaicks verdrentsing merkte de
vertaler op:

"In 1847 kwam eene omwerking van het eerste deel in het licht, (...). De naam van bewerker en uitgever
zijn te gunstig bekend, dan dat van beiden niet iets goeds in zijne soort mogt verwacht worden, doch
hoe ver het van het oorspronkelijke moet afwijken, doet reeds de titel vermoeden, en een tafereel uit het
Drentsche volksleven moet van dat uit het rijke, in sommige opzigten zoo beschaafde, Bernerland te
veel verschillen, om een juist denkbeeld te geven van wat het oorspronkelijk is."365

Hoofdpersoon in deze roman is de boerenknecht Geert, die voor boer Leffert Hendriks werkt. Aanvankelijk wil
hij niet deugen, wat vooral te wijten is aan zijn drankzucht. Boer Leffert slaagt erin, Geert op het goede pad te
krijgen: deze drinkt niet meer en wordt een gelovig man. Hij brengt het tot meesterknecht op de boerderij van
Jochem en Stiena. Uiteindelijk wordt Geert zelfs een man van aanzien, want hij trouwt met Bregje, de
dienstmeid van boer Jochem, en wordt meier op diens boerderij.366

De roman kreeg in De Gids een zeer lovende kritiek.

"Geert is een boek, zoo echt populair, als wij er in onze taal geen tweede kennen (...). Maar tevens
verdient het werk, ook als letterkundig verschijnsel, alle aandacht, zoo om den zuiveren, levendigen,
gemakkelijken stijl, waarin het geschreven is, als om de kennis van Drentsch volksdialect, volkstoe-
standen, volksgewoonten, die het verraadt en op zoo gelukkige wijze aanwendt".367

Ook de recensent van Vaderlandsche Letteroefeningen was aangenaam getroffen:

"De Heer Van Schaick noemt het eene vrije navolging van een Zwitsersch Volksboek: Uli, der Knecht;
maar het is eene geheele overplanting op Nederlandschen, bepaald Drentschen bodem. Het tooneel, het
volksleven, de boerderij, het is alles 'krek', zou de boer zegggen."368

Hij durfde zelfs een vergelijking aan met het vier jaar oudere werk van C.E. van Koetsveld:
"En als zoodanig bewijs van bestuderen van het boerenleven staat Geert, schoon voor het

363. Over de invloed van Uli der Knecht op Van Schaick zie Doedens 1965a, 4.
364. Aldus het Voorberigt in Geert.
365. 'Iets over Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf) en zijne schriften' in: Uli, knecht 1859, XXXVII.
366. Een fragment uit de roman werd als De verkeerde wereld opgenomen in: Poortman 1955a, 35-39.
367. De Gids 11 (1847), 796.
368. VL (Boekbeschouwing), (1848), 574.
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overige van geheel andersoortigen inhoud, waardig naast Mastland."369 Zijn collega van De
recensent, ook der recensenten was van mening, dat nergens in het verhaal de geringste
zweem van aanleiding te vinden was om een navolging te vermoeden. Hij had het dan ook als
een oorspronkelijk werk gelezen. Hiervoor kwam Van Schaick "allezins [sic] toe lof en dank
in hooge mate."370 Recensent B. van Boekzaal der geleerde wereld beval het "den eenvou-
digen Drenthschen landman" van harte aan. Wel vond hij de prijs van het boek (f. 2,20) aan
de hoge kant.371

Heel wat minder positief was in 1875 Conrad Busken Huet in zijn essay De Dorpsvertelling:

"De nederlandsche schrijver Van Schaick heeft beproefd, Gotthelf's Uli tot zekere hoogte na te volgen:
Drenthe voor Bern, en een nederlandsch dialekt voor een zwitsersch patois in de plaats stellend. Doch
het ligt in den aard der zaak dat op die wijs geen goed geheel tot stand wilde komen. Gotthelf's
hoofdgedachte - de antithese van radikalisme en christendom - kon door Van Schaick evenmin
weêrgegeven worden, als Gotthelf's taal."372

Busken Huet is de enige recensent die de vinger op de wonde plek legt. Gotthelfs roman is
geen boerenidylle maar "een scherpe en bittere aanklacht tegen de wantoestanden in het
Emmentalse dorps- en boerenleven - een gevolg der revolutiejaren - en de oorzaken ervan."373

Dit kan niet gezegd worden van Van Schaicks brave vertelsel; de Drentse dominee heeft de
angel uit Gotthelfs werk gehaald. Radicalisme preken lag niet in zijn aard; maar hij gewaagde
wel terloops van wantoestanden, bijvoorbeeld in De Nederlandsche Volksbode, zoals wij al
zagen. De bevlogen evangelist, de mensenvriend die ook als schrijver geld voor de
behoeftigen inzamelde, was geen wereldvreemd man.
De ideeën van de Franse vroeg-socialisten verwierp hij omdat het revolutionaire sentiment
daarin hem niet aanstond - door zijn daden echter wekte hij de verdenking dat hij een
aanhanger van deze leer was. Van Schaick was vrijmetselaar en lid van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen en bewees daarmee, dat hij - voorzichtig gesteld - niet tot de dogmatici
op godsdienstig en maatschappelijk gebied behoorde. Sociale betrokkenheid uitte hij vooral
in zijn werk als predikant; het toen in zwang zijnde synoniem leraar moet hem aangesproken
hebben. Op de noden van zijn tijd reageerde hij wel door zijn geschriften, maar minder vaak
in zijn geschriften.
Van Schaick is dus niet de Drentse Gotthelf geworden en daarmee ontstond wellicht de eerste
discrepantie tussen de Drentse literatuur en de West-Europese hoofdstroom.
Busken Huet constateerde bij Gotthelf een antithese tussen radicalisme en christendom.
Daarbij moet opgemerkt worden dat laatstgenoemde in politiek opzicht rechts georiënteerd
was. De vergelijking met een andere antithese-denker dringt zich op. Van de jonge Abraham
Kuyper - ook predikant, ook zoon van een Zwitserse moeder - is wel gedacht dat hij socialist
was. In de politiek propageerde hij tenslotte de antithese: de tegenstelling tussen christenen en
niet-christenen.

In 1847 verschenen ook nog Jakob, een verhaal uit het tijdvak der apostelen (G.J.A.
Beijerinck te Amsterdam)374 en God zorgt! of de handschoenmaker uit eene der
achterbuurten van Amsterdam (G.J.A. Beijerinck te Amsterdam). In 1852 bracht uitgeverij

369. Ibidem, 574. Schetsen uit de pastorij te Mastland was in 1843 overigens een anonieme uitgave.
370. ROR (1848), 201-202.
371. BGW (1848) april 448-453.
372. Gepubliceerd in: Busken Huet 1912, 183-208.
373. Aerts [1965], 346.
374. Voor recensies zie VL (1848) mei 259-262; BGW (1849) juni 630-633 en ROR (1849), 427-433.
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H.A.M. Roelants te Schiedam een tweede druk uit van Geert.375 Terwijl Van Schaick op het
punt stond naar Suriname te vertrekken, hoorde hij van de plannen voor deze heruitgave.
Wijzigingen en correcties bracht hij aan, terwijl hij zich op het barkschip 'Suriname' bevond.
Uit het Voorberigt bij de tweede druk - gedateerd 3 maart 1852, aan boord van dit schip ter
hoogte van Oporto in Portugal - blijkt nogmaals zijn gehechtheid aan Drenthe:

"Wat ik bij de vorige uitgave gemeld heb, herhaal ik: mijn ambtgenoot BITZIUS bekend onder den
naam van JEREMIAS GOTTHELF schreef voor zijn volk, bewoog zich op eigen grond, en koos zijn
personen uit degenen die hem omringden. Dat zelfde heb ik in GEERT gedaan. Drentsch grondgebied,
Drentsche voorwerpen, zeden en gebruiken heb ik ter sprake gebragt. Eensdeels om dat zoo weinig
bekende plekje, mij onvergetelijk en dierbaar, te beter te doen kennen in al deszelfs eigenaardigheden;
anderdeels om op eene eenvoudige, verstaanbare wijze nuttig te zijn voor mijne landgenooten."

Het succes van Geert, heeft Van Schaick aangemoedigd om drie jaar later nog een bundel
Volksverhalen, Gotthelf na verteld (1850, Van Druten & Bleeker te Sneek) te publiceren. Dit
gebeurde op verzoek van de uitgever, die graag een bewerking van Gotthelfs Erzählungen
und Bilder aus dem Volksleben der Schweiz uitbrengen wilde. Van Schaick als Gotthelf-adept
had van harte toegestemd:

"Gotthelf is één van die schrijvers uit het buitenland, waar ik onbedenkelijk veel meê op heb. Hij kent
zijn volk en heeft het lief. Hij heeft een tact van schrijven en schilderen, zoo eenvoudig en zoo natuur-
lijk, die u met hoogachting voor hem vervult en onweêrstaanbaar boeit".376

De bundel bestaat uit de verhalen: Hoe Henderik aan een vrouw kwam, Machiel gaat om een
vrouw uit, De bedrieger bedrogen en Geheimzinnige Marij, of liefde en zelfverloochening.377

Maar intussen was in september 1848 bij A.C. Kruseman te Haarlem de roman in twee delen
verschenen, die beschouwd kan worden als Van Schaicks hoofdwerk: Tafereelen uit het
Drentsch Dorpsleven.378 De oplage bedroeg 750 exemplaren.379

In deze roman wordt verhaald over Klaas, de zoon van de kuiper van Dwingeloo, over zijn huwelijk met
Trientie, de dochter van de rijke schulte van Diever, en over zijn leven als herenboer. Hij kan de weelde echter
niet dragen en raakt aan de drank. Hij verongelukt na een bezoek aan de herberg, doordat hij - uiteraard
beschonken - uit zijn rijtuig tuimelt.380 Door het verhaal heen heeft Van Schaick tal van volkskundige aspecten
van het Drentse platteland beschreven.

375. Deze uitgave verscheen met platen en had als ondertitel: Een volksverhaal.
376. Voorwoord, VII.
377. Zie voor een recensie BGW (1850) juni 695-698.
378. H. Doedens schreef als vrije bewerking van Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven de roman: De zoon

van Lammert Kuiper. Een dorpsverhaal uit het oude Drenthe. Meppel z.j. Doedens suggereert in deze
roman dat Van Schaick - in samenwerking met markies De Thouars - plannen heeft gehad om in de
trant van de Podagristen een (reis)boek over Zuidwest-Drenthe en Overijssel uit te geven. Ook J.G.
Duiven bewerkte het boek van Van Schaick, en wel tot een toneelspel in zes bedrijven onder de titel:
De Zeune van de Kuper. Zie Drenthe 20 (1949) januari 8. Een programma van het stuk bevindt zich in
RAD, PDR, inv.nr. 10. Voorts heeft Tafereelen in 1928-1929 als feuilleton in de MC gestaan.
Voor exemplaren van Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven zie onder meer RAD, Collectie Gratama,
inv.nr. 693.

379. UVA, KVB, Archief A.C. Kruseman, Fondsboek 1841-1852. Volgens de uitgever waren in augustus
1852 van deze oplage 141 boeken verkocht.

380. Een fragment uit de roman werd als Een tocht op schaatsen opgenomen in Poortman 1954a, 31-34.
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Van Schaick had niet in de eerste plaats literaire aspiraties met dit werk; hij wilde vooral het
volk onderwijzen en opvoeden. In het voorbericht bij deel I van de roman schreef hij:

" 'k Ben wel maar een boerendominé, maar moest toch heel lomp zijn uitgevallen, als ik niet erkentelijk
was voor de roijale ontvangst van mijn' Geert, in't vorige jaar bij den Heer Beijerinck te Amsterdam
uitgegeven. Wat dáár mijn zoeken was, is hier ook mijn doel: verlichting des verstands en veredeling
des harten; om de menschheid vatbaar te maken voor rein geluk in dien stand en kring, waar de Almagt
haar in plaatste. (...) heb God lief boven alles en uwe naaste als u zelven !"

En aan het eind van deel II merkte hij op:

" 'k Heb alleen het leven van een boerenjongen willen schetsen, die groot en die rijk werd; die een
brave stille vrouw had, en, als hij wijs had gehandeld, een gelukkig en onbezorgd leven had kunnen
leiden; maar die zich zelven te buiten ging en zelf de oorzaak werd van zijn vroegen dood en van 't
verdriet en van den rouw, die over zijn huis kwamen. Waarheid ligt hier voor een groot gedeelte tot
grondslag. (...) Spiegel u aan Klaas! want wie het aan een ander doet, spiegelt zich zacht. Och! er is zoo
menige familie, die zoo gelukkig kon zijn, als zij er maar geen Klaas onder had, die haar in de ellende
stortte. En omdat dat zoo is, daarom bid ik u, zie toe en waak. God zij met u en met mij!"381

Wie zou niet geroerd zijn, vooral door dat "en met mij!"
Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven werd buitengewoon goed ontvangen. De recensent
van Vaderlandsche Letteroefeningen bestempelde de roman als een meesterwerk en adstru-
eerde dit met:

"De waardige Van Schaick is een uitmuntend schilder. Zijne tafereelen zijn niet alleen boeijend, maar
grijpen aan. Bij fraaije passages maakten we vouwen in 't werk, onder 't lezen; maar toen 't uit was lag 't
vol vouwen, en we hadden geene woorden voor den indruk, dien 't op ons gemaakt had. Zóó levendig
en vol waarheid is de voorstelling der personen en toestanden; zóó diep treffend is de eenvoudige fabel
uitgewerkt, die hier behandeld wordt."382

Opmerkelijk is, dat de recensent bezwaar maakt tegen het dialect dat Van Schaick zijn
personages laat spreken. Zagen we bij de publicaties van de Drie Podagristen nog dat het
daarin gebruikte dialect door de recensenten gewaardeerd werd, nu had men hierop toch een
andere visie:

"Wenschelijk is 't óók niet; want het aardige is er af, als men't dialekt niet kan naspreken, zoo als 't
behoort; en om dat te kunnen, en er behagen in te vinden, moet men in de provinciën op 't land hebben
gewoond, en genoeg van de boeren houden, om vrede te hebben met hunne verouderde spreekwijzen en
hollen tongval, die, zoo niet barbaarsch, althans vreemd klinken voor 't beschaafd gehoor."383

De criticus van De recensent, ook der recensenten was laaiend enthousiast. Hij deelde mee,
dat hij de twee boekdelen niet alleen met genoegen gelezen had, maar zich er zelfs in verlus-
tigd had:

"De schildering van tooneelen en karakters is zoo levendig, zoo los, zoo onderhoudend, zoo
belangwekkend en boeijend, zoo vol handeling en zoo waar, de verteltrant zoo ongedwongen, de aan-
en opmerkingen, van allerlei aard en zoo nuttige, zijn zoo als van zelf ingeleid, soms zoo naïf - dat men

381. Tafereelen, eerste druk, 283-284.
382. VL (Boekbeschouwing), (1849) juli 364-368.
383. Ibidem, 367.
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wel zeer verwend moet zijn, of zeer afkeerig van al wat 'boeren' en 'boersch' heet, om dit verhaal niet
met groote belangstelling te volgen."384

Evenals zijn collega van Vaderlandsche Letteroefeningen, had ook deze recensent aanmer-
kingen op het gebruik van het "landsdialect".
In 1858 verscheen bij H. ten Brink in Meppel een tweede druk. Deze was nodig - schreef de
uitgever in het voorwoord - doordat de hoge prijs van de eerste druk verspreiding onder het
volk belemmerde. De tweede druk was dus goedkoper en op grond daarvan hoopte deze
uitgever dat:

"(...) allen in de gelegenheid gesteld worden, zich bekend te maken met het eigenaardig volksleven van
een der gewesten van ons vaderland, dat tot nog toe te weinig gekend en naar waarde geschat wordt, en
thans met reuzenschreden voortgaat in ontwikkeling, waardoor het eenmaal eene der belangrijkste
provinciën worden zal, maar waardoor ook het eigenaardige van de zeden en gewoonten der inwoners
zal verloren gaan en in vergetelheid geraken, zonder dit gedenkboek."385

Vaderlandsche Letteroefeningen juichte dit initiatief toe en meende dat de twee delen à f 1,50
nu in geen enkele volksbibliotheek mochten ontbreken.386 De recensent van Boekzaal der
geleerde wereld - die voor hetzelfde tijdschrift ook Geert besproken had - vond Van Schaicks
nieuwste pennenvrucht (opnieuw) een bewijs van diens welversneden pen.387 Van Schaicks
naam als dorpsnovellist leek gemaakt, al blijft het merkwaardig dat hij nog in 1859 door
Vaderlandsche Letteroefeningen vergeleken werd met J.J. Cremer - in plaats van omgekeerd.
Ook in Duitsland leerde men zijn werk kennen: daar was reeds in 1850 van de hand van
Eduard Wegener Niederländische Dorfgeschichten von Cornelis van Schaick (4 dln., Leipzig)
verschenen.388 Wegener waardeerde Van Schaicks werk:

"(...) weil sich in diesem Werke, meiner Ansicht nach, alle Vorzüge des Autors vereinigen und weil es
ein echt nationales Werk und der unverfälschte Ausdruck des niederländischen Geistes ist."389

Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven illustreert ook Van Schaicks veranderende opvatting
van het schrijverschap. Nog meer dan na het verschijnen van de roman Geert ging hij zich
niet alleen een schrijver voor het volk, maar vooral een schrijver over het volk voelen. Zijn
beweegredenen om te schrijven zette hij uiteen in Vijf maanden. Een boek van vertroosting
op den weg des lijdens (1851, H.A.M. Roelants te Schiedam). Hierin beschreef hij het lot van
een onbemiddelde dorpspredikant, die, gedwongen door geldgebrek, vertaler en brood-
schrijver werd. Tevens blikte hij in deze autobiografisch getinte publicatie terug op een
periode (juli-december 1847) waarin al zijn kinderen, door een besmettelijke ziekte (tyfus),
op het randje van de dood zweefden; één kind overleed tenslotte.390

384. ROR (1849), 30-32.
385. Een woord voor den tweeden druk, Deel I, VI.
386. VL (Boekbeschouwingen), (1862), 144. Voor een recensie van de tweede druk zie VL

(Boekbeschouwingen), (1859), 345-346.
387. BGW (1848) oktober 416-423.
388. Gebaseerd op de exemplaren aanwezig in de collectie van SNDHC.
389. 'Vorrede des Uebersetzers' in: Niederländische Dorfgeschichten. Erster Band, VII.
390. Zie ook Doedens 1965b, 3 en 1965c, 2. Voor recensies zie VL (Boekbeschouwingen), (1851), 275-284

en BGW (1851) maart 278-281.
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Van Schaick heeft ook meegewerkt aan een viertal tijdschriften. Zijn rol als redacteur van het
tijdschrift Drenthina zal verderop worden besproken. Van 1848 tot en met 1851 was hij
redacteur van De Nederlandsche Volksbode, het orgaan van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. Het verlichtingsideaal van deze organisatie was geheel het zijne: volksopvoeding
door verhalen die een leerzaam karakter hadden. In dit tijdschrift was de volksschrijver meer
dan welkom. Het Nutsorgaan werd besproken in De Tijdspiegel; de recensent ging in op het
begrip 'schrijver voor het volk':

"Vooreerst kent hij het volk, hij weet zoo wat die menschen noodig hebben en waaraan 't bij hen hapert.
Hij heeft ze bespied toen ze nuchter en toen ze dronken waren, bij het trouwen en bij 't vrijen. Hij weet
precies, als ze zoenen en als ze huilen, niet maar hoe hun oogen staan, maar ook hoe 't er in hun hart
wel uitziet."391

Van Schaick zelf schreef over zijn volksschrijverschap:

"(...) grooter werd vooral die vreugde, toen ik van tijd tot tijd vernam, van mannen, op welke ons vader-
land prijs stelt en die het sieraad onzer natie uitmaken, dat mijne schriften op de vorming en veredeling
des volks weldadig werkten. En dát, dát vooral was mijn doel. Dat was mijn vurigste wensch."392

Ook voor kinderen schreef hij. Zo publiceerde hij in 1849 de bundel Sint Nikolaas-
vertellingen voor de jeugd (H.A.M. Roelants te Schiedam)393 en werkte hij mee aan Na leeren
volgt uitspanning. Geschenk voor kinderen (1869, S.E. van Nooten & Zn. te Schoonhoven),
Tot nut en genoegen. Vertellingen en versjes voor kinderen (1869, S.E. van Nooten & Zn. te
Schoonhoven) en De kleine verteller. Eene verzameling verhalen en gedichtjes voor kinderen
(1871, S.E. van Nooten & Zn. te Schoonhoven).
Gedichten van hem werden gepubliceerd in de jeugdtijdschriften Prenten-magazijn voor de
jeugd (1841-1848) en Kinderkerk (1848-1857).394 Voorts was Van Schaick in 1849 redacteur
van Uren van vreugde (G.J.A. Beijerinck te Amsterdam), een almanak voor de jeugd, en van
1850-1851 wordt hij als redacteur vermeld in en van de Almanak voor de jeugd, die eveneens
bij Beijerinck verscheen.395 In een brief aan J.Chr. Gewin heeft Van Schaick opgemerkt dat
hij deze almanak helemaal alleen vol schreef.396

Zijn belangstelling voor de historie van zijn woonplaats Dwingeloo blijkt uit de publicatie
van enige artikelen onder de titel Dwingeloo en onderhoorige gehuchten in de DVA.397 In
1851 werd zijn Feestrede ter herinnering aan het twee honderd vijftig jarig bestaan der
Hervormde Gemeente te Dwingeloo; den 26 Dec. 1850. Naar aanleiding van Deutr. 37 vs.
7a. door P.A. Reijnders te Meppel uitgegeven. In de jaargangen 1869 en 1870 van het tijd-
schrift De Oude Tijd publiceerde hij eveneens over zijn vroegere woonplaats en over Drenthe

391. De Tijdspiegel (1849) september 210.
392. Voorwoord, in: Volksverhalen Gotthelf na verteld, VI.
393. Vgl. ook Brinkman's catalogus. De KBi te Den Haag bezit een exemplaar dat gedrukt werd bij H.W.

Willems in Amsterdam. Met de hand is hierin het jaartal 1852 geschreven. Beide bundels bevatten de
verhalen: Jakob, of 't loon van Moederliefde; Jeannette, of de Hoogmoed vernederd; Frits en Emma, of
de Verrassing; Alexander, of de Straf der Ontevredenheid; Henri, of dat komt er van en Maria, of 't
meêlijdend Weesmeisje. Zie voor een recensie BGW (1850) januari 35-37.

394. Vgl. Rietveld-van Wingerden 1995, 47-48, 56.
395. Deze almanakken zijn zeldzaam. Een exemplaar van Uren van vreugde bevindt zich in de PBF, een

exemplaar van Almanak voor de jeugd wordt bewaard in de UBL.
396. NLMD, brief Van Schaick aan J.Chr. Gewin van 7 mei 1850, S 237.
397. DVA (1846), 169-231; (1847), 1-42; (1848), 19-52; (1849), 1-29; (1850), 1-18.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-190086

in het algemeen. De gegevens hiervoor ontleende hij vooral aan de archieven van de
kerkelijke gemeente en aan gesprekken met oudere gemeenteleden in het dorp.398

Ook de taal van zijn gemeenteleden had zijn interesse. Van Schaicks notities vormden dan
ook een belangrijke basis voor het Woordenboek van het Drents van Dwingelo dat in 1996
verscheen.399

Hij woonde van 1852 tot 1864 in Suriname; zijn verblijf aldaar werd slechts in 1861 onder-
broken door een jaar verlof in Nederland.400 Een oogziekte maakte hem het werken onmoge-
lijk. Hij werd afgekeurd, repatrieerde en ging hier met emeritaat.401

Suriname leverde, zowel tijdens als na zijn verblijf, stof op voor publicaties. Zijn eerste preek
voor de nieuwe gemeente verscheen in druk als Leerrede over 1 Corinthen II:2. Uitgesproken
den 12 April 1852, bij de aanvaarding van zijne  betrekking als herder en leeraar der
Hervormde gemeente te Paramaribo in Neerlands West-Indien (Caarelsen en Co. te
Amsterdam).402 Een Dichtbundeltje voor de Surinaamsche jeugd ([1854], A.C. Kruseman te
Haarlem) werd gepubliceerd403 en Tollens' volkslied werd in het Surinaams vertaald als Wien
Neêrlandsch Bloed. Bakra-kondre siengi foe H. Tollens, da potti na sranami taki Cs. van
Schaick (1863, Amsterdam). De Manja. Familie-tafereel uit het Surinaamsche volksleven
verscheen in 1866 (D.A. Thieme te Arnhem). Dit boek kreeg weinig bijval, doordat velen het
onderwerp ronduit stuitend vonden: een slavin geeft haar meesteres een manga (mango) te
eten. De vrucht is echter uit handen genomen van een leprapatiënte; hierdoor wordt de
meesteres ook met lepra besmet.404 De slavernij, overigens, was in 1863 afgeschaft.

Terug in Nederland, vestigde Van Schaick zich op 29 maart 1864 samen met zijn gezin in
Naarden.405 In hetzelfde jaar publiceerde hij zijn Novellen (H. Vleck te Amsterdam). Deze
bundel bevat twaalf korte verhalen, die hij voor diverse jaarboekjes geschreven had. Vele
daarvan spelen in Drenthe; wanneer de plaats van handeling niet genoemd wordt, is de
Drentse thematiek toch vaak herkenbaar.406 Met deze novellen doorbrak Van Schaick het
zwijgen, dat in Drenthe sinds zijn vertrek geheerst had. Dat bleek ook een jaar later, toen -
eveneens bij Hendrik Vleck te Amsterdam - Vader Machiel. Eene Drentsche novelle
verscheen. Hij droeg het werk op aan P. van Rees Moorrees, oud-resident van Batavia, die hij
in Suriname had leren kennen.

"Is 't wonder, dat ik schroomvalllig ben, nu 'k weêr optreed voor 't publiek ? (...) Ik heb lucht gegeven
aan mijn hart en zend mijn VADER MACHIEL de wijde wereld in, niet om te schitteren en naam te

398. Smit 1989, 31. Vgl. ook Smit 1979, 39-43.
399. Smit, 'Ter inleiding' in: Smit [1996], 7.
400. Zie voor zijn periode in Suriname ook Doedens 1969a, 2 en 1969b, 5.
401. UVA, Bibliotheek KVB, BSu 74-34. Van Schaick schreef dit in een brief aan G.T.N. Suringar van 16

februari 1864.
402. Vgl. Knuttel Deel 7, z.j., 307.
403. Van de 1000 gedrukte exemplaren waren er in oktober 1857 599 verkocht. (UVA, KVB, Archief

Kruseman, Fondsboek 1852-1857). De KBi vermeldt als jaar van verschijning 1853, maar in het
Fondsboek van uitgever Kruseman wordt 1854 als zodanig gegeven.

404. Vgl. Ten Brink 1889, 329.
405. Stadsarchief Naarden, Bevolkingsregisters.
406. De bundel bestaat uit de volgende novellen: De secondant, De man van de klok, De proponent. Eene

vertelling, Joapikkien, Mooi Marijch(i)en. Eene schets uit de eerste dagen der hervorming in Drenthe,
Oude Hendrik, 't Zwervend weeskind. St. Niklaas-Vertelling, De arme stuurmans-vrouw. Sint Nikolaas-
Avond Vertelling, De arme wever. Eene Kersvertelling [sic], Middenwinter, Oudejaars-avond
vertelling en Paasch-maandag.
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maken, maar om te stichten, te heiligen en te troosten. En dat te eer en te meer omdat ik, zij hij wat
gekleurd, en heb ik me hier of daar eenige vrijheid veroorloofd, mijn held en zijn vrouw niet uit de
lucht gegrepen heb, maar zij bestonden",

aldus Van Schaick in het voorbericht.
Hoofdpersoon in deze Nederlandstalige novelle, waarin enkele dialogen en uitdrukkingen in het Drents geschre-
ven zijn, is de eigenerfde boer Machiel. Hij verlaat op zijn oude dag met zijn vrouw Marychie de boerderij
waarin hij zijn leven lang gewoond heeft, een bork in "een zeker Drentsch dorp", om op een keuterij te gaan
wonen. Niet lang daarvoor is zijn zoon overleden en nog korter geleden is zijn schoondochter Femmechie
hertrouwd met ene Henderik, die niet bijster in de smaak valt bij Machiel en Marychie.
Nadat de scheper overleden is, neemt Machiel diens kinderen Lammechie, Frens en Leffert in huis. Daaraan
dankt hij de erenaam 'vader Machiel' bij zijn dorpsgenoten. Intussen brengt hij zijn keuterij tot bloei, maar door
een zakelijk meningsverschil met Henderik komt hij weer in de problemen. Zijn pleegzoon Frens, die voor
onderwijzer leert, helpt hem uit de nood door de boerenkiel aan te trekken. Hij, zijn broer en zijn zuster zijn
door Machiel al enige jaren in de vreze des Heren opgevoed. Parabels uit de bijbel, naverteld door Machiel,
hebben hen steeds op het rechte pad gehouden. De oude boer geniet aanzien in het dorp, mede doordat hij een
vrouw van hekserij weet vrij te pleiten. Na het overlijden van de oude burgemeester blijkt dat de 70-jarige
Machiel diens grond en andere bezittingen erft.
Femmechie heeft inmiddels haar tweede echtgenoot verloren; hij is om het leven gekomen toen hun boerderij
afbrandde. Machiel bouwt de bork weer voor haar op en Frens is de derde die met haar in het huwelijksbootje
stapt. Leffert gaat naar zee en Lammechien huwt Joapik, de gemeenteontvanger. Met het overlijden van vader
Machiel komt er een eind aan deze novelle, waarover Van Schaick in het voorwoord - voor alle zekerheid -
meedeelde dat zij als stichtelijk werk bedoeld was.
De verteller onderbreekt telkens het verhaal met tal van preken en vermaningen, ontleend aan de Schrift.

Ook als emeritus had Van Schaick geldzorgen. Zo schreef hij aan A.C. Kruseman:

"Mijn familie is zeer talrijk en mijn pensioen is niet toereikend, om in alle behoeften, op eene fatsoen-
lijke wijze te voorzien. De rampen en wederwaardigheden die mij en de mijnen sedert 1861 onafgebro-
ken hebben getroffen, hebben het overgegaarde sommetje beneden nul doen dalen."407

In een brief aan F.A. van Rappard uitte hij zich in soortgelijke bewoordingen. Bovendien
maakte hij hierin gewag van een pensioen van f 1800,- per jaar en sprak hij over een gezin
van acht kinderen, van wie er twee ziekelijk waren.408  Ter vergelijking wordt hier opgemerkt
dat onderwijzers - weliswaar geen bevoorrechte groep, maar ook niet per definitie kinderloos
- toentertijd een jaarwedde van nog geen 600 gulden 'genoten'.409

Het verblijf in Naarden inspireerde hem tot het schrijven van Naarden's jubelfeest op 12 en
13 Mei 1864 (C.L. Brinkman te Amsterdam).
Van 1865 tot 1867 woonde het gezin in Hoorn.410 Op 21 september 1867 kwamen allen weer
in Naarden wonen, een goede week later gevolgd door hun verhuizing naar Bussum. Op 30
april 1869 werd het gezin uitgeschreven naar Amsterdam.411 Van Schaick heeft van 1870 tot
1872 nog als hulpprediker in Buurse (gemeente Haaksbergen) gewerkt; een periode die J.J.

407. UBL, brief aan Kruseman uit Hoorn van 17 augustus 1865, Ltk, 179521. Van Schaick correspondeerde
veelvuldig met zijn uitgever Kruseman. Zie hiervoor UBL, Ltk, 1470, 1679 en 17956, 9, 10, 11 en 21.

408. NLMD, brief Van Schaick uit Naarden aan F.A. van Rappard van 20 februari 1865, S 237.
409. Wilkeshuis [1966], 67-84.
410. Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn, Bevolkingsregisters. Het gezin vestigde zich op 20 april

1865 in Hoorn en vertrok op 20 september 1867 weer naar Naarden. 
411. Stadsarchief Naarden, Bevolkingsregisters van Naarden en Bussum.
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Kalma als een mislukking betitelt.412 In 1872 hield hij definitief op met werken. Van Schaick
trok weer naar zijn geboorteplaats Amsterdam, waar hij op 28 januari 1874 overleed.413

H. TILLEMA (1829-1908)414

   Maer kiek, het is ook neet veur dokters en veur wiezen,
   Wij schrieven veur de jeugd van 't platte Drentsche
   laand.415

                                       H. Tillema

Hendrik Tillema werd op 19 november 1829 te Groningen geboren. Hij werd boerenknecht in De Wijk, waar hij
spoedig en van harte zou verdrentsen.416 Tillema had het geluk dat hij in De Wijk onderwijs kreeg van
schoolmeester H.E. Lubbers. De man over wie dr. Nassau zei: "Er is slechts één Lubbers in heel Drenthe." Van
zijn leerlingen hebben sommigen het maatschappelijk ver gebracht, zoals de latere hoogleraar H. Blink, de
geschiedschrijver van zuidwestelijk Drenthe W. Koops en de schilder en toneelschrijver G. Broekhuizen.417

Tillema werkte zich op tot godsdienstonderwijzer en ging als zodanig in 1860 in Leiden werken.418 Daar trouw-
de hij in 1863 met de 25-jarige Gijsberta van Alphen, geboren en getogen in Leiden.419

Hij gaf godsdienstonderwijs aan het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis in Leiden.
In de eetzaal daarvan werd hij op 1 februari 1860 als godsdienstonderwijzer geïnstalleerd, in
aanwezigheid van de regenten en de predikant van het weeshuis.420 Tillema hield als onder-
wijzer van orde en netheid, zoals blijkt uit een (ongedateerde) brief aan de regenten. Behalve
om meer lessen vroeg hij of:

"(...) er door Hrn. Regenten vastgesteld mogt worden, dat er binnen twee jaren geen bijbels weer
uitgereikt zullen worden. Er zijn te veel bewijzen van ordeloosheid der leerlingen om hier niet op aan te
dringen. Blijkt het echter, dat genoemde boeken voor dat er twee jaren verloopen, reeds verscheurd
zijn, dan zou misschien het beste middel, om zoodanige slordigheid tegen te gaan daarin bestaan, dat
iedere weesjongen van zijn drinkgeld zooveel werd ingehouden als er tot de aankoop van een nieuwe
bijbel vereischt werd."421

412. In: Nauta 1983, 311.
413. GA Amsterdam, Bevolkingsregisters. In de Bevolkingsregisters van de gemeente Haaksbergen wordt

overigens niet vermeld, waarheen Van Schaick vertrok. Vriendelijke mededeling van de heer H.G.M
Schulten, lid van de Historische Kring Haaksbergen, op 24 september 1996.

414. Voor enige biografische schetsen zie Frederiks/Van den Branden [1892], 787; Poortman, 'Van literatuur
over Drente tot Drentse literatuur' in: Poortman 1951, 267; Meertens, 'Hendrik Tillema (1829-1908)' in:
Laatste lauwer 1963, 45-48; Kuipers 1978, 141-148 en Poortman 1982, 137.

415. Uit Tillema's Winteravond-uitspanningen. Meppel 1857, 36.
416. GA De Wijk, Bevolkingsregisters. Op 21 augustus 1972 werd in de raadsvergadering van de gemeente

De Wijk besloten een straat naar hem te noemen.
417. Blink 1932, 30.
418. GA De Wijk, Bevolkingsregisters.
419. GA Leiden, huwelijksakte Hendrik Tillema.
420. Zie voor de sollicitatieprocedure en de benoeming van Tillema: GA Leiden, Archief van het Heilige

Geest of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden, Notulen van de vergaderingen van regenten van 2, 9 en
16 januari en 6 februari 1860. Tillema's brief aan de regenten van 12 januari 1860, waarin hij de
benoeming tot godsdienstonderwijzer aanvaardt, bevindt zich als bijlage nr. 7 in het notulenboek van
1860.

421. GA Leiden, Archief van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis, inv.nr. 4031.
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In 1866 kwam Tillema in aanvaring met de regenten. Hij stemde niet op alle punten in met de
belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk. In de vergadering van de regenten
van 3 april 1866 werd hij ter verantwoording geroepen en moest hij uiteenzetten hoe hij over
de opstanding van Christus dacht.422 De standpunten van beide partijen lagen echter te ver
uiteen: Tillema kon niets anders doen dan ontslag nemen. In zijn ontslagaanvraag noemt
Tillema zich een "getrouwe zoon der Nederd. Herv. kerk, die niet op belijdenisschriften is
gegrond, maar waarvan deze de uitvloeisels zijn. Want de Herv. kerk was eer dan de belijde-
nisschriften."423 Het was een zeer principieel meningsverschil: sinds koning Willem I werd
geprobeerd de Hervormde Kerk synodaal te maken (d.w.z. onderworpen aan een centraal
leergezag), hoewel deze sinds haar ontstaan overwegend presbyteriaal geweest was (dus
democratisch aan de basis, ook in geloofszaken). Hij kreeg ontslag met ingang van 1 juli
1866. Het afscheid was niet definitief, want op 21 december 1874 werd hij aangesteld als
boekhouder van het armhuis.424

Over zijn ervaringen in het weeshuis schreef hij in 1868 de novelle Arme Marie. Een wees-
huisnovelle. Deze verscheen bij K. van Hulst in Kampen in boekvorm.

Daarin geeft Tillema ongehoord felle kritiek op de toestanden in de weeshuizen. Hij schetst geheel in de stijl van
Charles Dickens het miserabele leven van de wezen Marie, Bertus en Jan. In het weeshuis is de voeding slecht en
de leiding hypocriet; de wezen beschouwen zichzelf dan ook als gevangenen en de regenten vinden zij beulen.
De weeskinderen zijn van goede wil, maar de regenten en het personeel zijn over het algemeen hardvochtig. Zij
laten zich voorstaan op hun orthodoxe geloof, waarin weinig plaats voor liefde is. De vrijgezel Neef Gerrit uit
Overijssel probeert de kinderen nog bij zijn hospes en hospita onder te brengen, maar de regenten verhinderen
dit. Met twee van de kinderen loopt het slecht af: Bertus en Marie overlijden. Jan gaat varen. Aan het eind van
het verhaal overlijdt ook Neef Gerrit. In zijn laatste ogenblikken heeft hij een visioen van een ideaal ingericht en
goed geleid weeshuis, waarin kinderen liefdevol opgevoed worden.

Recensent Tydeman merkte er in Vaderlandsche Letteroefeningen over op:

"Als Novelle is er op de romantische inkleeding nog al wat aan te merken; maar als Weeshuisnovelle
verdient het boekje allen lof. (...) De Schrijver heeft zijn onderwerp met warmte behandeld, maar 't
komt mij voor, dat hij wel wat partijdig tegen die groote inrichtingen is ingenomen, die toch wel zeker
het goede bedoelen, - ook al zijn de middelen dikwijls zeer verkeerd. Mij dunkt, hij had te veel oog
voor het kwade, te weinig voor het goede."425

Van 1866 tot 1875 was Tillema directeur van het godsdienstonderwijs in Leiden.426 Deze
functie was ontstaan na de invoering van de onderwijswet (Van der Brugghen) van 1857. Zijn
taak was toezicht te houden op het godsdienstonderwijs op openbare scholen, in opdracht van
de Hervormde Kerk.427 Daarna werkte hij - van 10 februari 1876 tot en met april 1887 - als
leraar boekhouden aan de HBS in Leiden.428 Voor dit vak had hij al in 1874 het leerboek De

422. GA Leiden, Archief van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden, inv.nr. 106,
Notulen van de vergaderingen van regenten van 26 maart 1866 tot en met 2 juli 1866.

423. GA Leiden, Archief van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden, inv.nr. 106, brief
Tillema aan de regenten van 9 april 1866.

424. GA Leiden, Archief van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden, inv.nr. 3312,
Instructie van de boekhouder. Vgl. ook inv.nr. 112, Notulen van de vergaderingen van regenten.

425. VL (1869) oktober 529-530. De novelle is zeldzaam; een exemplaar wordt bewaard in de UBL.
426. Zie hiervoor Frederiks/Van den Branden [1892], 787.
427. Vriendelijke mededeling van mr. T.N. Schelhaas, gemeentearchivaris van Leiden, in een brief van 11

april 1995.
428. GA Leiden, Archief gemeentelijke HBS, inv.nr. 18. Vgl. ook: De Loos 1889, 2.
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boekhouder, of de kunst om zonder genoten onderwijs zijne boeken geregeld te houden. Eene
handleiding voor kleinhandelaars en winkeliers (D. Noothoven van Goor te Leiden)
geschreven.
Bij dit alles was hij Drenthe niet vergeten: jaarlijks bezocht hij De Wijk. Daardoor kwam (en
bleef) hij in contact met de jonge Hendrik Blink, wat diens belangstelling voor de literatuur
zeer bevorderd heeft. Blink was al een kenner van poëzie en proza en had net zijn eerste
gedichten geschreven. Later herinnerde hij zich van deze periode:

"Vooral het voorbeeld van een ander oud dorpsgenoot, genoemde heer H. Tillema, die in hetzelfde dorp
met letterkundige publicaties begonnen was, (toen te Leiden gevestigd) prikkelde mij. Bij zijn jaar-
lijksche bezoeken aan het dorp sprak ik hem dikwijls, en ik luisterde met begeerigheid naar hetgeen hij
uit de letterkundige wereld van Holland vertelde."429

In 1857, toen hij nog boerenknecht in De Wijk was, publiceerde hij bij J.A. Boom & Zoon te
Meppel het boekje Tillema's winteravond-uitspanningen. Drentsche volksvermaken ten
platten lande.430 Het werk was - aldus het Voorberigt -  tijdens de winteravonden geschreven
uit liefhebberij, vandaar ook de titel. Van zijn literaire kwaliteiten was hij nog niet echt over-
tuigd:

"Dat ze in vele opzigten gebrekkig zijn, geef ik gaarne toe. Niemand zoeke er dan ook iets bijzonders
in; maar gebruike het werkje om er zich, zoo mogelijk, eenige uitspanning mede te verschaffen. Het
denkbeeld, door anderen bij mij versterkt, dat het hiertoe dienstig zou kunnen zijn, deed mij tot de
uitgave besluiten."431

In de eerste bijdrage, Geachte Vriend! genaamd, beschrijft Tillema in de vorm van een brief
een spinmaal in Nieuwleusen. Allerheiligen-donderdag is een verhalend gedicht, met Drentse
dialogen, waarin het feestvieren op Allerheiligen beschreven wordt. De derde bijdrage
Geachte Vrend! [sic] is wederom een beschrijving in briefvorm, maar dan geheel in de streek-
taal, van een spinmaal in Stappers (Staphorst). Het is het antwoord op de eerste bijdrage.
Hierna volgt een lang verhalend gedicht, getiteld Een spinmaal te De Wijk, waarin hij
nauwgezet over het vrijen en de spinsters in De Wijk schrijft. Dit gedicht werd gepubliceerd
in de NDVA voor 1907.432 Het slot ervan is moraliserend:

Gij, gulle Drentsche jeugd! bezoek vrij uw gespinnen;
Doch, dat 't geen hoofdzaak zij van uwe ziel en zinnen;
Spring er vrij lustig rond, maar houd uw harte rein:
De boog wil niet altijd zoo fel gespannen zijn.

Het wordt gevolgd door het verhalende gedicht Een droom. Hierin geeft Tillema een
benauwende droom van een boerenknecht weer, die na een avondje vrijen laat naar bed
gegaan is. De laatste bijdrage, Wintervermaak, is een humoristisch-verhalend gedicht over
Barteld de Scheper. Deze heeft in zijn jeugd een ontmoeting met de duivel gehad. Toen hij
schaatsend een meisje naar huis bracht, was de duivel tegen hem aan gebotst. Aan het eind
van het gedicht blijkt echter, dat Gerrit van der Klad van achteren tegen Barteld opgetornd

429. Blink 1932, 45.
430. De bundel is zeldzaam; de UB Groningen bewaart een exemplaar.
431. Aldus Tillema in het Voorberigt.
432. 'Een vers van H. Tillema' in: NDVA (1907), 189-195.
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was toen deze het meisje zoende. Barteld was zo bijgelovig, dat hij op de vlucht geslagen
was.

In 1866 verschenen bij J.A. Boom & Zoon te Meppel Tillema's  Schetsen uit Drenthe. Een
jaar daarvoor had dezelfde uitgever zijn Viertal toespraken. Met eene voorrede van H.G.
Hagen gepubliceerd.433

De schetsen spelen zich in en rond De Wijk af, wat dan ook aan het dialect - veelal in de
dialogen gebruikt - te merken is.434 Het werk is in de eerste plaats een beschrijving van het
leven, de volkskundige gebruiken en het bijgeloof op het Drentse platteland. Daar doorheen
heeft hij een liefdesgeschiedenis gevlochten.

Jantien, dochter van 'Pouwel' is zwanger van Wouter, maar deze weigert haar te trouwen. Hij heeft namelijk zijn
zinnen gezet op de veel oudere Klaosien; die meer geld achter de hand heeft. Vrömde Jaopik probeert hem tot
inkeer te brengen en heeft succes. Wouter tekent zelfs een schuldbekentenis. Maar na een bezoek aan Hillemeu,
wier erfgenaam hij is, bedenkt Wouter zich weer. Uiteindelijk trouwt hij met Klaosien. Jantien heeft na het
overlijden van haar vader haar intrek bij een oom en tante genomen. Daar leert zij een hoge marineofficier
kennen, met wie ze 'het eens' wordt.

De overvloedige en gedetailleerde beschrijvingen rond dit magere verhaal gaan onder meer
over: een Drentse boerenbruiloft, het vrijen, de spinsters, het grasmaaien en het hooien, de
naoberplichten en het begraven. Met betrekking tot dit laatste onderwerp staat er zelfs in de
tekst een verwijzing naar een artikel in de DVA van 1842.435

Weer had Tillema over het literaire gehalte van zijn schetsen zijn twijfels. Dit blijkt al uit het
motto van de bundel, waarmee ook deze paragraaf begint: "kan ons geschrief neet priezen/
Maor kiek, het is ook neet/ veur dokters en veur wiezen". Het had overigens ook al in
Tillema's winteravond-uitspanningen als 'gewone' tekst gediend.436 In het Voorberigt bij zijn
Schetsen uit Drenthe merkte hij bovendien nog op:

"Welnu! laat ik er dan den wensch op uitdrukken, dat mijn geschrijf hier en daar eenige aangename
oogenblikken verschaffe, en dat men de vele gebreken, die er in zullen gevonden worden welwillend
moge verschoonen."

In 1868 verscheen bij K. van Hulst te Kampen Folmers en zijne tijdgenooten. Drentsche
novelle. Vergeleken met Schetsen uit Drenthe is dit boek, geschreven in de standaardtaal met
dialogen in de streektaal, een duidelijke vooruitgang op stilistisch gebied.

Het is de geschiedenis - uit de jaren twintig van de negentiende eeuw - van de jonge onderwijzer Hendrik
Folmers, geboren in Smilde. Hij begint en eindigt zijn loopbaan in het gehucht W(apse), onder de gemeente
D(iever). Het verhaal begint met een beschrijving van het vergelijkend examen voor de vacante onderwijzers-
betrekking, waarvoor vijf gegadigden zijn. Folmers, de enige die een onderwijzersakte heeft, wordt benoemd.
Een van zijn concurrenten - Rieks de Snieder, een schijnheilige kwezelaar - gaat als slecht verliezer
lasterpraatjes over zijn rivaal rondstrooien. Zo vertelt hij dat Greetien, het meisje van Freerk, een kind van
Folmers verwacht. Freerk gelooft deze kwaadsprekerij en zint op wraak: hij wacht de onderwijzer op een avond
op en slaat hem bewusteloos. Het slachtoffer wordt bij zijn aanstaande schoonvader thuis verpleegd. Deze roept
Freerk ter verantwoording. De zaak wordt uitgepraat en Rieks wordt als de aanstichter van de vete ontmaskerd.

433. Zie hiervoor Alphabetische naamlijst 1878, 1016. Een exemplaar van deze publicatie viel echter niet
meer te achterhalen.

434. P.J. Meertens, 'Hendrik Tillema (1829-1908)' in: Laatste lauwer, 46.
435. Schetsen uit Drenthe, 127.
436. Het staat in de bijdrage Geachte Vrend!, 36.
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Doordat hij samen met een duiveluitbanner de mensen opgelicht heeft, komt Rieks tenslotte in de gevangenis
terecht. Uiteindelijk trouwt Freerk met Greetien en Folmers met Annechien.

Ook deze novelle, die nauwelijks een novelle genoemd kan worden, heeft Tillema gelardeerd
met wetenswaardigheden op het gebied van zeden en gebruiken, bijgeloof en het geloofsleven
van Drentse boeren. Uitvoerig worden bijvoorbeeld de vieringen van Elfduzend, Sint-Steffen,
oud en nieuw, Lichtmis en Pasen beschreven. Deze volkskundige beschrijvingen vormen het
hoofdbestanddeel van het boek; de geschiedenis van Folmers dient als kapstok om er de
uitweidingen aan op te hangen.
Opvallend is, dat Tillema zowel in deze novelle als in Schetsen uit Drenthe een duidelijke
afkeer van de afgescheidenen laat blijken.

Van Tillema werd in de jaren 1874 en 1875 in het Weekblad van en voor Oostermoer en
Zuidenveld het feuilleton Oude kennissen. Een zone Israëls geplaatst. De ondertitel van dit
feuilleton met Drentstalige dialogen is: Oorspronkelijke Novelle door H. Tillema.437 In de
NDVA van 1907 werd meegedeeld dat Tillema ook nog een Drentse novelle, getiteld De
liefde blijft (zonder jaar en 44 bladzijden lang) geschreven had.438 Deze is helaas niet meer te
achterhalen. Meer verhalen van zijn hand zijn te vinden in de tijdschriften Europa en Het
familieblad.439

Enkele bijdragen aan Europa spelen zich af in Drenthe; ook hierin zijn de dialogen meestal
Drentstalig.440

In de DVA van 1868 publiceerde hij een interessante jeugdherinnering uit 1840 of
daaromtrent over het functioneren van de buurschap in De Wijk. Dit verhaal, getiteld De
boervergadering en de Swörden te de W... (Eene herinnering uit onze jongensjaren.), laat
zien hoe de buurschap van De Wijk na de komst van de gemeente en de verdeling van haar
bezittingen probeerde door te gaan met de uitoefening van haar oude taken. Dit was na 30 jaar
gemeentelijk bestuur echter ondoenlijk.441

Tillema is lange tijd een vergeten auteur geweest, totdat in 1954 Jan Poortman in de bloem-
lezing Drents geestesleven plaats inruimde voor een enkele Schets en een fragment uit
Folmers en zijne tijdgenooten.442 Van laatstgenoemd werk verscheen in 1977 een
fotografische reproductie bij uitgeverij Stabo/All-Round te Groningen.443

437. RAD, Collectie Gratama, inv.nrs. 699, 228, 230 en 231. Doordat deze krant niet compleet bewaard is
gebleven, is een reconstructie van de exacte gang van zaken met het feuilleton moeilijk te geven. De
volgende afleveringen zijn in het RAD bewaard: WOZ 19.12.1874, nr. 51 en 13.2.1875, nr.7; DC
27.3.1875, nr. 15 en 7.4.1875, nr. 18.
Het weekblad verscheen op zaterdag; voor het laatst op 13 maart 1875 (nr. 11). De courant verscheen
op woensdag en zaterdag; voor het eerst op 17 maart 1875. Zij droeg het nummer 12 en zette daarmee
de nummering van het weekblad voort (WOZ 13.2.1875 en DC 27.3.1875 zijn respectievelijk 7 en 15
genummerd). Zie ook noot 89.

438. 'Een vers van H. Tillema' in: NDVA (1907), 189.
439. Frederiks/Van den Branden [1892], 787.
440. De volgende bijdragen werden gevonden: Hertrouwd. Eene schets uit de achterbuurt (1876, tweede

deel, 1-60); Een vondeling. (Drentsche Novelle) (1885, vierde deel, 101-180); Mijn erfoom (1887,
tweede deel, 106-153) en Onverzoend (1888, derde deel 97-150).

441. Zie ook Gras 1998b, 8-12.
442. Poortman 1954a, 41-49. Poortman noemt hem abusievelijk H.F. Tillema. Deze had echter maar één

voornaam en gebruikte bij zijn publicaties alleen de initiaal H. van zijn voornaam.
443. De recensent van de herdruk noemde het boek in zijn bespreking "Een bijzonder aardige novelle, meer

dan honderd jaar oud maar nog steeds uitstekend leesbaar." Zie 'Novelle over Smilde uit 1868 herdrukt
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De lijn van de dorpsnovelle, die begint bij Van Schaick, werd door Tillema doorgetrokken.
Dat hij het werk van enige Drentse schrijvers - onder wie ook Van Schaick - kende, liet hij
blijken in zijn Schetsen uit Drenthe, waarin het boekenbezit van een boerenfamilie
beschreven wordt:

" 'Mij dunkt ie hebt daor nog al aordig gezelschap hangen', zei de oude man plotseling een gesprek
afbrekende, en naar den boekenhanger gaande. 'De rooze van Dekemao, oeze veurolders, meer waarken
van van Lennep; zoo Cats ook? 't Laesgezelschap te Diepenbeek en wat er van Diepenbeek wörd; de
Negerhut, van Schaik, 't Drentse volksleven, en van der Veen veur zesteg jaoren. Mooi!' "444

Tillema publiceerde in de luwte die ontstond nadat de DVA na 1851 verdwenen was, en het
tot 1883 zou duren eer de NDVA verscheen. Het wegvallen van de DVA betekende voor vele
schrijvers dat ze daarna in Drenthe een belangrijk podium misten. Om te kunnen publiceren
was Tillema dus meer op boekuitgevers aangewezen; wellicht daardoor is zijn oeuvre weinig
omvangrijk gebleven.
Van zijn Schetsen uit Drente werden - door onbekende oorzaken - maar enkele exemplaren
verkocht. De overige schijnen als oud papier de deur uit gegaan te zijn.445

Tillema overleed op 31 januari 1908 te Leiden. In zijn overlijdensakte en in een rouwadver-
tentie wordt vermeld dat hij op het laatst directeur van 'de Leidsche Sleepstoombootmaat-
schappij' was.446

J. POL (1842-1892)447

Over de persoon Jans Pol is weinig bekend. Zijn literaire werken verdienen een plaats in de
Drentse literatuurgeschiedenis, maar zij kunnen slechts gedeeltelijk 'vanuit de mens' verklaard
worden.

Jans Pol werd op 28 februari 1842 geboren te Zwiggelte (gemeente Westerbork) als zoon van Roelof Pol en
Hendrikje Harms Eiten.448 De familie behoorde tot de kleine-boerenstand en verhuisde later naar Holthe. Jans
Pol zou eerst molenaar worden, doordat hij voor boer minder geschikt was: hij was geboren met maar één hand.
Later kreeg hij een kunsthand aangemeten. Hij had echter een goed verstand en dat betekende dat een loopbaan
in het onderwijs voor hem het meest geschikt leek. Op 29 januari 1861 werd hij in Ansen (gemeente Ruinen) -

Drents en Nederlands uitstekend vermengd' in: Nv/hN 25.6.1977.
444. Schetsen uit Drenthe, 36.
445. Poortman 1954a, 10.
446. GA Leiden, overlijdensakte Hendrik Tillema. Vgl. ook de rouwadvertentie van zijn bedrijf in het

Leidsch Dagblad van 31.1.1908.
447. Het is vooral aan H.J. Prakke te danken, dat enige feiten over - en ongepubliceerde manuscripten van -

Pol bekend zijn geworden. Voor zijn dissertatie zocht Prakke gegevens over Jans Pol, zodat hij de
gemeente Vledder om inlichtingen vroeg. De gemeentesecretaris Schumer attendeerde hem erop dat een
ongehuwde dochter van Pol, genaamd Fettje Pol, nog leefde en in Arnhem woonde. Zij verstrekte
Prakke belangrijke gegevens over haar vader, hoewel zij abusievelijk Wijster als geboorteplaats
noemde. Tevens stelde zij enige ongepubliceerde manuscripten van haar vader ter beschikking. Zie
Prakke 1955a, 275. Een deel van de manuscripten wordt thans in het RAD bewaard. Voor biografische
schetsen van Pol zie onder andere Poortman, 'Van literatuur over Drente tot Drentse literatuur' in:
Poortman 1951, 267-277; Kuipers 1978, 105-106 en Stout 1987b.

448. GA Westerbork, Bevolkingsregisters. Sommige publicaties vermelden abusievelijk Wijster als ge-
boorteplaats. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Kuipers 1978, 105, dat overgeschreven lijkt uit Prakke, zie
vorige noot.
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waar hij als hulponderwijzer werkzaam was - na een vergelijkend examen benoemd tot onderwijzer.449 In 1863
solliciteerde hij naar de vacante onderwijzersplaats te Nijensleek in de gemeente Vledder.450 Op 5 januari 1864
deed hij mee aan een vergelijkend examen, dat werd afgenomen in 'het logement' te Frederiksoord. Hij kwam
daaruit als de bekwaamste kandidaat te voorschijn, maar hij liet het gemeentebestuur van Vledder al spoedig
weten een eventuele benoeming niet te zullen accepteren, doordat hij in Ansen inmiddels een
traktementsverhoging gekregen had. Het gemeentebestuur echter wilde Pol in Nijensleek hebben en paste
onmiddellijk zijn financiële voorwaarden aan.451 Daardoor liet Pol zich bewegen tot het aannemen van de
benoeming in Nijensleek.

De bronnen met betrekking tot de verdere levensloop van Pol worden vanaf dat moment wat
vaag en spreken elkaar hier en daar zelfs tegen. Wat zich laat reconstrueren is het volgende:
in september 1866 werd Pol hoofd van de school in kolonie 2 te Wilhelminaoord. Hij volgde
daar J. Uilenberg op, die benoemd was in Zuidwolde en op 26 mei 1866 daarheen vertrokken
was.452 Verwarrend is dat de bronnen dikwijls Pol als onderwijzer in Frederiksoord
vermelden, terwijl de kolonie Wilhelminaoord bedoeld wordt.453 Toen op 22 april 1873 de
nieuwe Rijksschool in kolonie 2 te Wilhelminaoord geopend werd - bedoeld als modelschool
- vermeldden de verslagen daarvan hem als hoofd.454

In het verslag van de Rijkscommissie van Schooltoezicht, waarvan alleen dat over het jaar
1880 bewaard gebleven is, wordt meegedeeld dat de school van Pol 122 leerlingen telde.
Verder wordt opgemerkt dat het onderwijs, gegeven door de hoofdonderwijzer Pol, zeer goed
aan de eisen voldeed.455 Uit een schriftelijke verantwoording van Pol aan de Rijkscommissie
van Schooltoezicht, blijkt welke methodes hij voor het onderwijs in zijn school gebruikte. Hij
noemde de volgende schoolboeken: Leesonderwijs van H. Bouman (5 stukjes), Eerste en
Tweede Boekje van H. de Jong, Rood, Wit en Blauw (1e en 3e stukje) van Bosma, Ons Dorp
van L. Bouwman, Leesboek voor de Volksschool (8 stukjes), Meiregen tot en met Bonte
Steenen van L. Leopold, Vaderlandsche Geschiedenis van Holst (1e reeks), De provincie
Drente van J. de Boer, Het kleine en het groote huisgezin van A. Jansen en De vriend van
Armen en Rijken (een paar stukjes). Verder merkte hij op, dat voor taaloefeningen de eerste
twee stukjes van A.W. Stellwagen gebruikt werden en voor rekenen A.L. Boeser (3e, 4e en 5e
stukje). Daarnaast had Pol de beschikking over "een stel lichamen voor vormleer, een goede
kaart van de geheele aarde, een van Europa, een van Nederland en een van Drente, platen van
H. Bouman voor aanschouwelijk onderwijs en ook de 1ste serie der platen van H.J. van
Lummel; een rekenraam, een houten passer en een schoolklok."456

Op 19 mei 1885 werd de G.A. van Swieten tuinbouwschool in Frederiksoord geopend,
waarvoor Pol het feestlied schreef. Aan deze school werd hij leraar voor de vakken "be-

449. GA Ruinen, Raadsbesluiten januari 1861.
450. De hierna volgende biografische gegevens over Pol zijn gebaseerd, tenzij anders vermeld, op informatie

die de heer L. Lambregts te Vledder schriftelijk verstrekte, waarvoor hij ook op deze plaats hartelijk
bedankt wordt. 

451. Vgl. GA Vledder, Ingekomen stukken 1864, nr. 62.
452. GA Vledder, Beredeneerd Verslag van den Toestand van het lager onderwijs in de gemeente Vledder.

In de bevolkingsregisters staat vermeld dat hij zich pas in juni 1866 in de gemeente Vledder inschreef.
Dit terwijl hij toch al vóór 1866 in de gemeente Vledder (Nijensleek) werkzaam en - vermoedelijk -
woonachtig was.

453. Vgl. bijvoorbeeld GA Vledder, Ingekomen stukken, nr. 647 en RAD, Lijst van handschriften, brief
gemeentesecretaris van Vledder aan Prakke van 7 mei 1951.

454. Vgl. Kloosterhuis 1981, 467.
455. RAD, AMVW, inv.nr. 3148, verslag Commissie van toezicht op het onderwijs in de Rijks lagere

scholen in de MVW over het jaar 1880.
456. RAD, AMVW, inv.nr. 3148, brief Pol aan de Rijkscommissie van Schooltoezicht van 28 juni 1880.
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hoorend tot het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs."  Verder gaf hij avondonderwijs in de niet-
tuinbouwvakken, dat wil zeggen in de Nederlandse taal.457 Pol werd ook secretaris van de
Floraliavereniging van de tuinbouwschool. Men noemde hem "de ijverige en kundige
secretaris."458

Jans Pol huwde in 1867 Maria Abels, die even oud was als hij (geboren 6 juni 1842 te Norg).
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, een zoon en een dochter. De zoon overleed
reeds op 20-jarige leeftijd. Maria Abels overleed te Frederiksoord op 17 februari 1871. Pol
hertrouwde in 1874 met Aaltje Ruurds Beima (geboren 16 maart 1846 te Noordwolde). Uit
dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Ook zijn tweede vrouw ontviel Pol; zij overleed
op 6 april 1883.

Jans Pol kreeg in Drenthe vooral bekendheid als novellist en gelegenheidsdichter. Bovendien
komt zijn naam vaak voor in krantenberichten over voordrachten uit eigen werk, die hij hield
voor de Departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.459 Ook aan
voordrachtswedstrijden deed hij mee. Zo is bekend, dat hij op 27 februari 1885 meedeed aan
een wedstrijd georganiseerd door de rederijkerskamer Jan van Beers te Assen. In het
Concerthuis te Assen declameerde Pol het gedicht De zoon van den loods van Lambrecht van
den Broek (1805-1863); hij viel er echter niet mee in de prijzen.460

Zijn eerste literaire tekst Harm en zien breur Luuks, Drentsche novelle, verscheen bij uitgever
P. de Roo in Exloo. Het jaar van uitgave wordt niet vermeld, maar een advertentie in het
Weekblad van en voor Oostermoer en Zuidenveld van 4 juli 1874 kondigt het boek aan, en
geeft zodoende de gewenste informatie.461

Deze Nederlandstalige novelle met dialogen in het Drents is in essentie het relaas over de gebroeders Harm en
Lukas Holten; de een is arm, de ander rijk. Harm is tegen de zin van oom Joapik met Hillegien getrouwd en
heeft daardoor niets van hem geërfd. Lukas, die de erfenis eigenlijk al niet meer kon mislopen, heeft oom Joapik
een extra duwtje in de rug gegeven door zijn broer bij hem zwart te maken. Dit blijft geheim totdat meui
Trientien, de weduwe van oom Joapik, het op haar sterfbed vertelt. Inmiddels is Lukas een man van aanzien:
wonend op de boerderij van wijlen oomlief en gekozen als kerkenraadslid van de 'grote kerk'. Noch als broer,
noch als christen komt hij Harm te hulp als diens enige koe doodgegaan is. Dit laatste is bijna de genadeslag
voor Harm nadat de aardappeloogst mislukt is en zijn schaapskudde door de pokken gehalveerd is. Lukas wil pas
geld voor een nieuwe koe aan Harm lenen nadat de scheper hem de les gelezen heeft.
Na het overlijden van meui Trientien erft Harm haar geld; zijn dochter Lammechien krijgt het kabinet en het
gouden oorijzer van oudtante. De broers verzoenen zich nadat Lukas en zijn zoon Gerrit door de bliksem
getroffen en door Harm en de zijnen verzorgd zijn. Gerrit, die al enige tijd een oogje op zijn nicht Lammechien
had, trouwt tenslotte met haar.

Hannegien. Drentsche Novelle verscheen - zonder jaartal - bij A. Smit in Steenwijk.462 Het
verhaal werd ook als feuilleton in de NPDAC geplaatst. Het verscheen in december 1885 en
januari 1886 in 26 afleveringen.463 In 1902 werd de novelle opgenomen in het tijdschrift Van

457. Gedenkboek 1909, 17 en 25. Zie ook RAD, AMVW, inv.nr. 3156, verslag Tuinbouwschool over 1891.
458. Gedenkboek 1909, 71.
459. Zie bijvoorbeeld: PDAC 4.3.1874 en PDAC 12.12.1877. In het laatste bericht wordt vermeld: "Vrijdag

en Zaterdag, 14 en 15 Dec., houdt J. Pol voordragten te Rolde en Gasselter-Nieuwveen, in de Loge-
menten van de Heeren Ottens en Eggens. Entrée f 0.40. Aanvang den 14den te 8, den 15den te 7 uur."
Vgl. ook Prakke 1941a, 77.

460. RAD, PDR, inv.nr. 12gg. Voor een verslag van de wedstrijd zie PDAC 2.3.1885.
461. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 246. Exemplaren van de novelle zijn zeldzaam. Een exemplaar bevindt

zich in de Collectie Gratama, inv.nr. 691 (RAD).
462. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 692.
463. De laatste aflevering verscheen op 15 januari 1886. Complete jaargangen van de NPDAC zijn niet
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eigen bodem. Maandwerk bevattend oorspronkelijke belletristische bijdragen van Neder-
landsche letterkundigen.464

In Hannegien maken we kennis met Hendrik Lamers, die aan de brink van E. woont. Hij is weduwnaar; zijn
vrouw Hannegien Slot en haar pasgeboren dochter Hannegien zijn kort na elkaar overleden. Hendrik Lamers is
niet erg geliefd in het dorp. Dit komt door de roddelpraat van kastelein Geert Slieter en diens vrouw, die niets
ophebben met de geheelonthouder Lamers. Het verhaal begint met een sterfgeval: op de brink overlijdt een
zwerversvrouw, die een jong meisje achterlaat. Hendrik Lamers neemt het kind in huis en noemt haar Hanne-
gien. Vijftien jaar later is Hannegien een mooie vrouw geworden; Geesien, de dochter van Geert Slieter,
daarentegen niet. Zij is erg jaloers en probeert Albert Koning, buurjongen van Hannegien, afkerig van haar te
maken. Albert, zoon van een rijke boer, is verliefd op Hannegien maar hij heeft zijn vader kort voor diens
overlijden beloofd de familie niet te schande te zullen maken. Hun liefde, die na het paasvuur op tweede paasdag
kort opbloeit, wordt verstoord door roddels en een anonieme brief over de nederige afkomst van Hannegien.
Albert wil nu niet meer met haar verder. Wanneer Hannegien zijn brief gelezen heeft, gaat zij wanhopig door het
veld dwalen. Geesien ziet dit en maakt van de gelegenheid gebruik om een brief in de boerderij van Hendrik
Lamers af te leveren. De deur valt echter per ongeluk in het slot en Knecht, de hond, staat niet toe dat ze het huis
verlaat. Albert komt op haar geschreeuw af. In plaats van Hannegien treft hij Geesien aan, met een brief in
hetzelfde handschrift als de brief die hij ontvangen heeft. Nu wordt het hem duidelijk dat hij zich heeft laten
beïnvloeden door lasterpraat. Op dat moment wordt Hannegien, die bijna verdronken is, binnengebracht. Na drie
weken is ze hersteld en twee jaar later zien we voor de boerderij van Koning een gelukkig gezin, bestaande uit
Albert, Hannegien en dochtertje Hannegien.

Evenals het vorige is dit verhaal in het Nederlands geschreven en voorzien van Drentstalige
dialogen. Beide werken zijn typische dorpsnovellen door hun personages en hun plaats van
handeling. Het standsverschil tussen mensen is een belangrijk, maar niet het enige, thema in
het leven van de dorpelingen. Als dorpsnovellist kan Pol een directe opvolger van Van
Schaick en Tillema genoemd worden.
Zoals reeds bleek, wist Pol nogal eens de krantenkolommen te halen. Zo werd in de PDAC
naar aanleiding van een voordracht uit zijn novelle Harm en zien breur Luuks in een ingezon-
den brief opgemerkt: "Dat men den heer Coelingh den eerewijn niet heeft aangeboden, zooals
men den heer Pol deed, kan ieder zeer wel denken. Had hij ook maar de Chr. Afgescheidenen
(bijgenaamd de fijne Coksen) gesmaad!"465 Kort daarop kreeg hij op zijn voordracht over
Hannegien, weer in de PDAC, kritiek van de joodse onderwijzer S.A. Lombard te Smilde, die
erover viel dat Pol de uitdrukkingen "zoo zwart als een jeude" en "zoo zwart als een heiden"
gebruikt had.

"Ik had mij den heer Pol voorgesteld als een man van talent niet alléén, maar vooral als een beschaafd
mensch, als een man van gezond verstand, wiens voordragten gerust iedereen kan gaan hooren, zonder
gevaar te loopen van beleedigd te worden."

bewaard gebleven. Het RAD bezit een collectie die - met hiaten - loopt van januari 1886 tot en met het
eerste halfjaar van 1893. Uit de collectie blijkt dat aflevering 15 van Hannegien reeds op 3 en 4 januari
1886 geplaatst is. Verder bleek dat het Persmuseum te Amsterdam een incomplete collectie van de
NPDAC heeft over de jaren 1876-1892, de KBi heeft een collectie die loopt van 25 mei tot en met 30
december 1892.

464. Van eigen bodem (1902) 1-32, 49-83 en 132-148. In Poortman 1954a, 67-70 staat een fragment uit de
novelle.

465. PDAC 18.3.1874. P.H. v.d. Dam merkt in Poortman 1951 (p. 301) naar aanleiding van deze ingezonden
brief op, dat Pol op zijn lezing felle kritiek kreeg. Het gegeven citaat echter getuigt eerder van ironie
dan van kritiek.
Pol is dus - na Tillema - de tweede dorpsnovellist die zich tegen de Afscheiding keerde. Van Schaick
deed dit niet schriftelijk; Podagrist Lesturgeon deed het min of meer (en nagenoeg anoniem) in Een
Drenthsch gemeente-assessor.
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En hij fulmineerde verder:

"Van een man als Pol, die, indien ik mij niet vergis, hoofdonderwijzer is aan eene openbare school, die
in het openbaar optreedt, om heinde en ver volksvoordragten te houden, zou men toch op zijn minst
mogen verwachten, dat hij wel weet, dat het ongerijmd, ja dat het op zijn zachtst uitgedrukt dom en
kleingeestig is, om "Jeude" en "Heiden" op één lijn te plaatsen.".466

Maar er was niet alleen kritiek; ook lof viel hem ten deel. Pols optreden met Harm en zien
breur Luuks in Coevorden werd door de PDAC geprezen:

"De goed uitgewerkte schets schonk ons een helderen blik in het Drentsche dorpsleven. De [sic]
gelukkig geslaagde type van een 'boerenscheper', het oud Drentsch kort en bondig afgewisseld met
volkseigenaardigheden, die vaak zeer snedig werden te pas gebragt, - dit alles liet eene voor den
schrijver gunstigen indruk achter. ' 't Bloed kröp woar 't niet goan kan' werd in de novelle bewezen een
waar spreekwoord te zijn. We hopen ten slotte den heer Pol niet voor 't laatst gehoord te hebben."467

Een voordracht in Odoorn op 20 maart 1875 werd eveneens gunstig beoordeeld:

"Niet ongelukkig is de schrijver hier en daar geweest in het schetsen van gewaarwordingen en omstan-
digheden, vooral, waar hij ons verhaalt, hoe Hannegien met hare verzorgers naar de kerk gaat en
'bevestigd' wordt. Ook de zeden en denkwijze der landlieden in onze provincie zijn goed teruggegeven.
De heer Pol kent het Drentse boerenleven, - en wat meer is, - hij drijft er den spot niet mee, zo als
anderen dat wel eens gedaan hebben (...)",

aldus de recensent van de Drentsche Courant.468

Behalve als voordrachtskunstenaar was Pol ook maatschappelijk actief: zo was hij een
tijdlang secretaris van het Schoolonderwijzersgezelschap van het 5 district, 2e afdeling.469

Jans Pol was, evenals een opmerkelijk aantal tijdgenoten, een hartstochtelijk feuilletonist. In
de NPDAC van november 1885 verscheen - overigens zonder vermelding van auteursnaam - 
het Drentstalige feuilleton Mearten van d'olde en Mearten van de nije stempel.

In dit verhaal - waarvan verondersteld wordt dat Pol het schreef - toont de auteur zich een voorstander van de
vooruitgang en kiest hij tijdens de economische crisis rond 1880 niet voor aanpassing maar voor vernieuwing.
De hoofdpersonen in dit verhaal zijn Rummelt Maerten en zijn kleinzoon, die dezelfde naam heeft. In een
terugblik die ongeveer twintig jaar overspant wordt eerst uit de doeken gedaan dat de oude Rummelt zich
vergeefs verzet heeft tegen het huwelijk van zijn zoon Roelof met Trui Kroos. Haar vader was schoolmeester en
winkelier geweest en had de school eraan gegeven toen hij aanmerkingen kreeg dat zijn nering ten koste van de
school ging. Vooral zijn vrouw en Trui "hullen er van um buten de mode van de boeren te goan". Sinds het
overlijden van Roelof heeft Rummelt gevaderd over diens zoon: de jonge Rummelt. Kleinzoon Rummelt heeft
een goed stel hersens en meester heeft ervoor gezorgd dat grootvader de jongen naar de HBS stuurde. Daar heeft
deze zich moderne opvattingen verworven en als hij van school af is, begint het eigenlijke verhaal. De jonge
boer ziet toekomst in het veen. Grootvader is hier echter op tegen: "Ie bent in Assen bedurven, Rummelt", is zijn
reactie op de plannen van zijn kleinzoon. Rummelt slaagt er toch in een stuk veen te kopen; tevens verhuurt hij
zich als boekhouder bij een vervener. De verstandhouding tussen grootvader en kleinzoon raakt hierdoor ernstig
verstoord. Ze spreken niet meer met elkaar en Rummelt onterft zijn kleinzoon. Jantien, de lievelingskleindochter
van Rummelt, en haar beide zusters worden nu erfgenamen. De dominee probeert ondertussen - tevergeefs -

466. PDAC 8.10.1874.
467. PDAC 4.3.1874.
468. DC 24.3.1875. Zie ook N[aarding]. 1952b, 20.
469. Drentsch Jaarboekje, 1879.
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Olde Mearten tot andere gedachten te brengen. Maar deze moet zich op den duur wel voor de feiten gewonnen
geven: hij ziet dat de jonge Mearten - na aanvankelijke tegenslagen - goed boert in het veen. Hij ziet in "dat veur
't leven 't nije er met goat en veur hiernoamoals 't olde en 't nije niet zooveul verschilt (...)". Zo keert de vrede
weer in de familie, bovenal tussen grootvader en kleinzoon.470

Voor de NPDAC schreef Pol meer feuilletons, zoals: De huusholling van Frens Bokkelman,
Drenthsche novelle (13 maart 1886 - 27 maart 1886 in 11 afleveringen) en Na 20 jaar.
Oorspronkelijke Drenthsche novelle (1886)471. In de Drentsche Courant van augustus 1875
bleek - niet geheel onverwacht, gezien het uitkomen van Harm en zien breur Luuks - een tot
nu toe 'vergeten' feuilleton te staan: 'n Drinkebreur. Drentsch novelletje.472 Ook schreef hij
rond 1887 het feuilleton Vioelen-Kobus. Drenthsche novelle, dat in 13 afleveringen
verscheen. In welke krant, is niet bekend.473

De Maatschappij van Weldadigheid, waarmee Pol als onderwijzer nauw samenwerkte, gaf het
jaarboekje Erica uit. Daaraan droeg Pol bij: het gedicht Nederland en zijn koning, op den
12den Mei 1874 (1875), het Feestlied t.g.v. de opening van de G.A. van Swieten tuinbouw-
school (1886)474 en de verhalen De spoarpot van Oom Jan (1890), Pieter Vliering. Een schets
uit Frederiksoord (1891) en Grietje's afkomst (1893, postuum).475 In Erica ontpopte hij zich
als propagandist van het leven in de vrije koloniën. Wat voorlichters ook beweerden en
probeerden - de autochtonen hebben nog lang met wantrouwen naar hun bijzondere dorps-
genoten gekeken. Men bleef denken dat de bewoners van de zogeheten vrije koloniën
Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord van hetzelfde slag waren als die van de
dwangkoloniën Ommerschans en Veenhuizen. Geheel in de traditie van de Verlichting
werden de bewoners van de vrije koloniën voor hun werk beloond met huisvesting,
geneeskundige hulp en onderwijs. Het onderwijs werd door de leiding beschouwd als een
belangrijk middel tot materiële en zedelijke verheffing van de kolonisten, vandaar dat zij de
leerplicht tot de leeftijd van 12 jaar invoerde, lang voordat er ook maar enige vorm van
wettelijke leerplicht bestond - dus vóór 1900. Overigens kwamen de baten van het jaarboekje
Erica ten goede aan de verbetering van het onderwijs.
Toen de pers weinig vleiend over de vrije koloniën schreef, protesteerde Pol hiertegen.476 Ook
in de verhalen Pieter Vliering en Grietje's afkomst verdedigt Pol de vrije koloniën vurig en
probeert hij het publiek door middel van literaire fictie een juist oordeel over de kolonisten bij
te brengen. In Pieter Vliering wil Pol het misverstand wegnemen, dat de school in Frederiks-
oord bevolkt wordt door landlopers en schurken. Het verhaal begint als een novelle, maar al
spoedig gaat het over in een gedetailleerde beschrijving van het onderwijs in de kolonie.
Expliciet wijst hij nog eens op het misverstand dat ten aanzien van de koloniën bestaat:

470. Vgl. Prakke 1995a, 275-278. Over het auteurschap is Prakke niet helemaal overtuigend. Hij schrijft:
"Het bleek niet moeilijk vast te stellen, dat de schrijver het Frederikoordse schoolhoofd J. Pol was,
(...)". Hoe hij tot deze conclusie komt, legt hij echter niet uit.

471. De eerste aflevering verscheen op 8 juni 1886. Wegens de incompleetheid van de krant valt niet meer
na te gaan wanneer het feuilleton eindigde.

472. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 499. De data van de afleveringen kunnen wegens de incompleetheid
van de krant nauwelijks gegeven worden.

473. Het feuilleton wordt in de bibliotheek van het Provinciaal Museum te Assen (Dren *di Pol) in een
cahier bewaard. Op het omslag staat: "anno 1887".

474. Een los blad met het lied erop - zonder de naam van de auteur -, betiteld als: Feestlied bij de inwijding
der tuinbouwschool, te Frederiksoord, bevindt zich in het RAD, AMVW, inv.nr. 3153.

475. Erica (1875), 73-75; (1886), 35-36; (1890), 38-66; (1891), 136-169 en (1893), 134-156.
476. Kloosterhuis 1981, 277.
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"(...) evenals het negen-en-negentig honderdste deel van 't Nederlandsche volk dit nog doet - de
bewoners der koloniën van Weldadigheid van hetzelfde gehalte achtte te zijn als die, waarmede de
gestichten Ommerschans en Veenhuizen zijn opgevuld, en dat hij in minachting heeft meegedaan, waar
Frederiksoord ter sprake kwam, een minachting zoo algemeen, dat de jonge lieden uit dit vrije oord in
den vreemde hun geboorteplaats verloochenen, wijl ze anders als geschuwde wezens met den vinger
worden nagewezen."477

In hetzelfde verhaal geeft hij een mentaliteitsverandering weer die wellicht ook de zijne
geweest is.

"In de eerste jaren, waarin hij aan 't hoofd van zijn school stond, had hij niet gedweept met de
opzending van knapen en meisjes, die als uitvaagsel der groote steden in de koloniën van Weldadigheid
werden uitbesteed. (...) Later, toen de uitkomsten zijn verwachtingen overtroffen, was bij hem wel eens
de vraag gerezen, of ondanks die goede resultaten Frederiksoord geschikt mocht genoemd worden voor
de opname van arme weezen en verlaten kinderen (...) maar - zoo denkt de onderwijzer thans - onze
weezen en verlaten kinderen, hier uitbesteed, lijden geen honger, worden naar 't lichaam rein gehouden,
gaan zeer fatsoenlijk gekleed, zien er gezond uit - en kosten den uitbesteders, behalve de kleeding,
slechts vijf-en-zeventig tot honderd gulden 's jaars."478

Grietje's afkomst is een variatie op dit thema.

Een meisje uit de kolonie van Frederiksoord wil trouwen met de zoon van de notaris, maar haar afkomst en de
vooroordelen daarover spelen haar parten. Zoals het echter een dorpsnovelle betaamt, kent het verhaal een happy
end; de misverstanden rond de kolonie worden opgehelderd en niets staat een huwelijk meer in de weg.

In het feestlied dat Pol voor de opening van de G.A. van Swieten tuinbouwschool schreef,
vinden we zijn hele visie op de vrije koloniën nog eens in een notendop terug. Het lied, dat uit
vijf coupletten bestaat, werd door de leerlingen van de hoogste klassen gezongen. Hierin geeft
Pol het streven en de werkwijze van de kolonie: het voorkomen van armoede door het ver-
schaffen van arbeid, het aankweken van godsdienstzin en het zorgen voor goed onderwijs. In
het vierde couplet wijst hij op hetgeen tot stand is gebracht en brengt hij hulde aan allen, die
hieraan meegewerkt hebben.479

Van Pols werken zijn er vijf in manuscript, in schoolcahiers, bewaard gebleven. Een ervan,
Pieter Vliering. Een schets uit Frederiksoord, is gepubliceerd. Niet uitgegeven werden de
novellen: Under d'olde beuk (zonder jaar, in inktschrift), Twee luibuizen (1875, in potlood-
schrift), Uut de Kezakkentied (zonder jaar, in inktschrift) en Boschlust (zonder jaar, in pot-
loodschrift).480

Van twee novellen Twee luibuizen en Boschlust is bekend, dat hij hieruit in 1878 voordroeg.
Soms zong hij daarbij. Zo berichtte de correspondent in Westerbork:

"Het [sic] voorgedragen twee Drentsche novellen 'Boschlust' en 'Twee luibuizen' scheen klaarblijkelijk
uitstekend aan het publiek te bevallen, daar steeds een daverend applaus den spreker aanmoedigde. Tot

477. Erica (1891) 145. De heer L. Lambregts deelde mee, dat Pieter Vliering werkelijk bestaan heeft. Zijn
ware naam was C.H. Claassen; hij was een leerling van Jans Pol op de lagere school te Wilhelminaoord
en op de G.A. van Swieten tuinbouwschool. Hij bracht het tot Rijkstuinbouwleraar te Boskoop en
schreef zelfs een aantal leerboeken over de tuinbouw.

478. Erica (1891), 151-152.
479. Kloosterhuis 1981, 467.
480. Zie hiervoor RAD, Collectie handschriften, inv.nr. VII.8.
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slot gaf de heer Pol eenige aardige zangstukjes, die toonden dat de spreker ook op 't gebied van zingen
zeer wel te huis is. Velen wenschen den heer Pol hier nogmaals te hooren."481

En uit Assen, waar hij optrad voor de Werkliedenvereniging, werd bericht:

"Met groot genoegen werden die beide goed gestelde en goed uitgesproken schetsen gehoord en door
de coupletten, welke daarin waren opgenomen, toonde de spreker dat hij ook een uitstekend zanger
was. De strekking, in de stukken gelegd, was: leeren en stichten, en dikwerf ook deed hij het publiek
hartelijk lagchen. Op verzoek droeg de heer Pol ten slotte nog voor: 'de Borstel', waardoor zoo moge-
lijk, de aangename stemming van het publiek nog verhoogd werd. (...) Mogt de heer Pol op een anderen
winter hier nog eens weer willen optreden, dan zal hij het publiek groot genoegen doen en zeker voor
voller zaal spreken."482

Het typisch negentiende-eeuwse vooruitgangsgeloof spreekt - waar het maatschappelijke
ontwikkelingen betreft - uit enkele van Pols werken, zoals wij zagen. Modern - althans voor
Drentse begrippen - heeft hij ook willen zijn in een meer literair opzicht: door te schrijven
over erotiek. Het manuscript van Under d'olde beuk bevat een passage, waarin Roelof, terug-
komend van een feest in Assen, Zwaantje naar huis rijdt. Zwaantjes vader ligt - uitgeteld door
de drank - achter hen op de kar:

"(...) In den eersten tijd konden ze 't gesprek niet te best levendig houden. 't Was Zwaantje zoo roar um
't harte, dat 't krek was of heur de tong vastklemde en op enkelde tieden was 't net of of [sic] ze er niet
ees um dacht, dat ze in de waereld was, veural, toe Roelf zoo dicht naor heur begon toe te schokken en
zij niet goed wist, of hij zulks deed, umdat zien ploas te klein was of umwat aans. Terwijl zij zich hierin
verdiepte was zijn rechter arm langzaam om haar heen geschoven en toen hij haar daarop zacht in de
zijde drukte en naar zich toe poogde te trekken, - weur heur 't gevuul helemaol boas en kon ze op de
fluisterende vraag van Roelof, of ze ook bang was, umdat hie mende, nauwelijks antwoorden: "Nee !"
want op 't zelfde oogenblik werd haar den mond gesloten door een vurigen, langen kus."483

Blijkbaar durfde Pol dit fragment nog niet te publiceren, hij schreef erbij: "Er uit te laten".
Bovendien zette hij er een kruis door.
Behalve aan Erica werkte Pol ook aan een ander - vrij onbekend - jaarboekje mee. Hij leverde
aan Korte Gerde. Jaarboekje voor Meppel en Omstreken (1886, Kuiper & Taconis te Meppel)
het korte verhaal Kolde en warme harten, Schets uit het Drentsche volksleven.484

In deze schets spelen liefde en standsverschil een belangrijke rol. Zinoa, de dochter van de rijke Steendijk, is
verliefd op Hendrik Anholt. Haar vader is hier niet mee ingenomen, aangezien Hendrik van lage afkomst is.
Maar wanneer Hendrik tijdens een brand het leven van vader en dochter redt, verandert Steendijk van mening.

Jans Pol schreef eveneens enige toneelstukken. Of ze gedrukt zijn, is niet bekend. Gespeeld
kunnen ze wel zijn met gebruikmaking van de manuscripten en afschriften; maar ook hierover
zijn geen mededelingen bewaard gebleven. In 1952 werden zijn nagelaten manuscripten,
waaronder ook de toneelstukken, door zijn dochter aan de bibliotheek van Het Drents
Genootschap geschonken. De toneelstukken werden - voor nadere bestudering - aan een
deskundige uitgeleend. Daarna raakten ze zoek. Tot op heden zijn de manuscripten niet
teruggevonden.485

481. PDAC 29.1.1878.
482. PDAC 19.2.1878.
483. RAD, Collectie handschriften, inv.nr. VII.8. Vgl. ook  Stout 1987b, 7-8.
484. Korte Gerde, 86-106. Zie hiervoor RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 507.
485. Drenthe 23 (1952) februari 30-31. De toneelstukken werden uitgeleend aan P.H. van der Dam. Navraag
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Jans Pol werd niet oud: op 9 november 1892 stierf hij op de leeftijd van vijftig jaar te
Frederiksoord. De redactie van Erica merkte in een In Memoriam op:

"Niet slechts voor zijne familie, voor het onderwijs, voor de letterkunde is dat afsterven een gevoelig
verlies, evenzeer is het dat voor Erica, waarin hij meermalen op verdienstelijke wijze heeft medege-
werkt."486

De PDAC schreef:

"En wanneer nu straks het zielloos omhulsel aan de groeve wordt toevertrouwd, zullen velen gewis nog
in stilte een traan plengen en een woord wijden aan de nagedachtenis van meester Pol, die in zijn leven
en streven steeds getoond heeft mensch, wereldburger en onderwijzer te zijn."487

De gemeente Vledder eerde hem in 1993 door in Wilhelminaoord een straat naar hem te
noemen.488

4.3. TWEE HOOGEVENERS

J. VAN DER VEEN Az. (1810-1885)489

Behalve in Coevorden en Dwingeloo viel er ook in Hoogeveen omstreeks 1850 enig literair
leven te bespeuren. Daar woonden Jan van der Veen Az. en Albert Steenbergen, twee be-
langrijke en intrigerende Drentse schrijvers in de tweede helft van die eeuw.
Jan van der Veen Albertszoon werd op 6 mei 1810 in het Friese Wier geboren, waar zijn
vader sinds 1808 predikant was.490 In 1829 werd Jans vader in Hoogeveen beroepen en
verhuisde het gezin daarheen.491 Kort daarna brak de Belgische opstand uit, Van der Veen
meldde zich als vrijwilliger voor een mogelijke veldtocht en werd bij de Drentse schutterij
ingedeeld. Nog voor hij tegen de Belgen 'ten strijde' trok, liet hij bij J. Tibout in Kampen een
bundel geestdriftig-nationalistische poëzie verschijnen: Vaderlandsche Poëzij (1830).492 In de
Voorrede legt hij uit wat hem bewogen had:

bij zijn weduwe leverde geen resultaat op. In Brinkman's catalogus 1850-1882  wordt op pagina 933
van ene J. Pol het volgende toneelstuk vermeld: De pleegzoon of de alpenherders, oorspronkelijk
toneelspel met zang in twee bedrijven. (1874, Laurens van Hulst te Kampen). Of dit geschreven is door
Jans Pol is niet bekend.

486. Erica (1893), 199.
487. PDAC 12.11.1892.
488. GA Vledder, Dossier -2.07.155.2.
489. Over Jan van der Veen is opvallend weinig gepubliceerd. Er is van een beperkt aantal biografische

schetsen gebruik gemaakt, te weten: Oldenhuis Gratama in: Handelingen 1886, 336-339; NDVA (1886),
236-237; Frederiks/Van den Branden [1892], 805; NNBW 1914, 1272-1273; Scholte in: NDVA (1942),
89-96 en Kupers 1973c, 149-150.
Jan van der Veen was getrouwd met Geertruida Ansingh (1818-1901).

490. Zijn ouders waren Albert Jans van der Veen en Hijlcke van der Tuuk. Ds. Van der Veen verhing zich
op 14 augustus 1834 in zijn studeerkamer. De spanningen binnen de kerkenraad van Hoogeveen zouden
hem teveel geworden zijn. Zie Huizing/Wattel [1975], 351.

491. In 1811 verhuisde de familie naar het Groninger Engelbert en in 1816 trok men naar het Friese
Gorredijk. Vgl. ook Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 23.

492. De bundel bevat de gedichten: Aan mijn vaderland; Vrijheid en dapperheid; De vaderlander; Ter
gedachtenis van den gesneuvelden J. Klinkhamer, Luitenant ter Zee etc. Op den 27 October 1800 en
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"Geliefde landgenooten! De teisterende rampen, waaraan ons dierbaar Vaderland thans lijdt; de
verraderlijke aanslagen van woeste horden oproerlingen; het schenden van het wettig gezag; het te
wapen snellen van duizenden regtgeaarde Hollanders: het sneuvelen van dappere helden, door het
verraderlijk staal der muitelingen, en de dapperheid, grootheid en deugd in onze brave Krijgshelden,
dreven deze weinige dichtstukjes ten boezem uit."

Over de kwaliteit van deze "uitboezemingen van hem, wiens hart voor Vaderland en Koning
klopt", had hij zelf zijn twijfels:

"Voorzeker zullen deze eerstelingen menige schipbreuk op der recensenten zee lijden, en mogelijk
menigeen ontmoeten die van oordeel is, dat deze weinigen niet in de letterwereld hadden behooren te
worden ingelijfd."493

Toch was de kritiek mild. Zo merkte de recensent van Vaderlandsche Letteroefeningen op:
"Wij vinden hier wel geene hooge vlugt, maar ook geenen hoogdravenden onzin."494

In 1834 publiceerde F. Hessel te Heerenveen zijn bundel Uren van uitspanning in de
schutterlijke dienst, of losse dichtstukjes.495 De bundel bevat gedichten die Van der Veen
tijdens de mobilisatie schreef. Als plaatsnaam vermeldt hij onder het voorwoord, Eerzel in
Noord-Brabant. De gedichten ademen dezelfde martiale geest als de bundel Vaderlandsche
Poëzij. In zijn 'Aan den lezer', het voorwoord, verklaarde Van der Veen op welke momenten
hij de gedichten voordroeg:

"Ik zong dezelve, wanneer ik mij de schitterende daden van mijn voorgeslacht voor den geest riep; ik
zong wanneer mijne land- en tijd-genooten hunne namen door grootsche daden vereeuwigden en der
onsterflijkheid wijdden; - mijne borst ontlastte zich in kunstelooze klanken, wanneer ik aan mijne
achtergeblevene bloedverwanten en dierbare betrekkingen dacht, die, verre van mij verwijderd, zoo
vurig mijne terugkomst verlangden (...)." 

Zijn belevenissen tijdens de campagne tegen de Belgen verwerkte hij later in Veertig jaar
geleden. Herinneringen uit het Drentsche-schuttersleven, (1830-1834) (1870, Erven D.H. van
der Scheer te Assen).496 Hierin slaat hij een heel wat minder krijgshaftige toon aan; hij geeft
het, allang bekende, feit toe dat het hele gebeuren niet meer dan een jarenlange mobilisatie
was, slechts onderbroken door de roemruchte Tiendaagse Veldtocht. De Drentse deelname
daaraan bestond uit een tiental manschappen, aangevoerd door de tweede luitenant H.
Braams.497 Eigenlijk had Jan van der Veen niet de bedoeling gehad Veertig jaar geleden te

dertig; Vaderlandsche aanmoediging; Aan de nagedachtenis van onzen onsterfelijken dichter J.F.
Helmers; Aan onze gesneuvelde helden; Wapenlied en Hollandse leeuw.

493. Voorrede in: Vaderlandse Poëzij, VI.
494. VL (Boekbeschouwing),(1831) april 228-229.
495. In de PBF en het RAD bevindt zich een exemplaar van deze zeldzame bundel. Deze bevat de gedichten:

Gemma van Burmania; Meindert van Tienen [sic] 1672; Den vijfden Februarij 1831; Uitboezeming bij
gelegenheid van de uitdeeling van de Metalen Kruisen, aan mijne Land- en Krijgs-genooten; Toast op
den 24 Augustus 1832; Mijne Krijgsdienst; Aan de Maan; De ure des wederziens; Laura; De
ontslapene Onschuld aan hare aardsche Speelgenootjes; Op het henengaan van Louise; Gedachte aan
Borger; De appelbloesem; Goede reis; De nacht; Trots; De juweelen ring (een oud sprookje.) en De
Duivelsbrug (een Volkssprookje.).

496. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 703. In 1970-1971 verscheen het verhaal als feuilleton in de
MC. A.G. Cool voorzag het van commentaar.

497. Vgl. Corneille F. Janssen in: Van den Beemt 1988, 331-332.
De tweede luitenant Henderikus Braams was een telg uit een bekend herbergiersgeslacht te Gieten. Zie
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schrijven. De directe aanleiding was het overlijden van een hoogbejaarde vriendin, bij wie het
dagboek van een vroegere - reeds overleden - wapenbroeder gevonden werd. Van der Veen
kwam in het bezit ervan, ging aan het werk en voltooide binnen enige dagen zijn eigen
verhaal.498

Aanvankelijk koos Van der Veen voor een bestaan als koopman-industrieel. Met twee
anderen stichtte hij in 1839 in Hoogeveen een calicotfabriek (katoenweverij) onder de naam
J. van der Veen Azn. & Comp. De onderneming werd echter geen succes en waarschijnlijk
rond 1842 moest de fabriek haar poorten sluiten.499

Ook in 1839 was hij benoemd tot griffier bij het kantongerecht in Hoogeveen, een functie die
hij tot 1877 zou blijven uitoefenen.500 In dat jaar werd er bij wet bepaald dat griffiers en
kantonrechters geschoolde juristen moesten zijn. Aan deze eis voldeed Van der Veen niet en
hij kreeg eervol ontslag, wat gezien zijn leeftijd al eerder voor de hand gelegen zou hebben.
Tevens was hij van 1858 tot 1 juli 1885 schoolopziener in district 4. In de ogen van een kind
was hij een "slanke, statige figuur met stropdas en vadermoorders" die vond " 'dat de tegen-
woordige jeugd zoo vloekte' ".501 Dit ambt moest hij, een paar maanden voor zijn overlijden,
wegens lichamelijke zwakte neerleggen. Tot zijn district behoorden de gemeenten
Coevorden, Dalen, Hoogeveen, Oosterhesselen, Sleen, Westerbork en Zweeloo.
In Hoogeveen was hij van tal van verenigingen oprichter, bestuurder of lid. Zo richtte hij in
1835 een plaatselijk Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op, waarin hij
ook nog een blauwe maandag fungeerde als directeur van de Nutsspaarbank.502 Ook op
provinciaal niveau was hij bestuurlijk actief: hij was lid van het Provinciaal Kerkbestuur van
Drenthe, lid van de Provinciale Synode en bestuurslid van het Provinciaal Museum van
Oudheden. Buiten de provincie kende men Van der Veen als lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en lid van het Friesch Genootschap. Dit laatste
lidmaatschap verkreeg hij in 1858, nadat hij was gaan corresponderen met W. Eekhoff, de
stadsarchivaris van Leeuwarden. Van der Veen had zich in februari 1856 tot Eekhoff gericht
met een verzoek om inlichtingen over de boerenactivist Georgius Hiddema (± 1750), aan wie
hij een verhaal wilde wijden. Nadat Eekhoff hem het lidmaatschap van het Friesch Genoot-
schap had aangeboden, schreef Van der Veen: "Friesland is en blijft mij altijd even dierbaar,
alles wat die provincie betreft wekt mijn belangstelling."503 Het zou echter nog een paar jaar
duren voordat hij lid werd; als vader van een groot gezin moest hij zuinig zijn. In augustus
1858 werd hij benoemd tot buitengewoon lid van het Friesch Genootschap.504

RAD, Drentse mobiele schutterij overzichtslijsten 1830-1834, 114 en Versfelt 1998, 20.
498. Aldus de inleiding bij Veertig jaar geleden, z.p. Deze publicatie bevat ook een foto van Van der Veen,

waarop hij staat afgebeeld met het metalen kruis, de onderscheiding die hij na de mobilisatie kreeg.
Hierover schreef hij ook een gedicht. Zie noot 495.

499. Zie hiervoor Havinga 1994c, 48-52.
500. De bronnen spreken elkaar hier echter tegen: Oldenhuis Gratama en A.J. Scholte vermelden 1839 als

het begin van zijn functie als griffier, in de NDVA vindt men echter het jaar 1842. Ook is er abusievelijk
vermeld dat Van der Veen kantonrechter is geweest. Zie 'De griffier J. van der Veen Azn.' in: Drenthe
28 (1957) januari 11.

501. J.M.N. Kapteyn in een naschrift bij een boekbespreking door S.J. v.d. M[olen]. in: HNL 2 (1942)
oktober 32. Kapteyn, Sassenheim 1870 - Hoogeveen 1949, verhuisde op driejarige leeftijd naar
Hoogeveen. Zie over hem: Van Hasselt 1999, 311-319.

502. Zie Havinga 1994b, 37-39.
503. PBF, brief Jan van der Veen aan W. Eekhoff van 31 juli 1856.
504. PBF, brief Jan van der Veen aan W. Eekhoff van 15 augustus 1858.
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Van der Veen publiceerde - behalve anoniem werk - onder aanduidingen als 'De(n) schrijver
van het: Iets over Oom Thomas', 'De(n) schrijver van Het Drentsch Mozaïk' of 'Den schrijver
van "Vrouw Lijsbeth's Pleegkind" ', onder de pseudoniemen Frisius, Paul Bodestaf en Een
Drentenaar en uiteraard onder zijn echte naam.505

In 1838 verscheen  bij D.H. van der Scheer te Coevorden het omvangrijke gedicht De Roover,
Een Drentsch Verhaal, een interessant voorbeeld van Drentse epiek in de trant van Byron. De
dichter probeerde anoniem te blijven, maar ook weer niet helemaal. Kortom: het bleek om Jan
van der Veen te gaan.506 Tussen 1830 en 1840 heeft men in Nederland op grote schaal blijk
gegeven van bewondering voor de Engelse dichter George Gordon, lord Byron (1788-
1824).507 Vertalen en navolgen van deze romanticus werd mode, waaraan dus ook Jan van der
Veen meedeed. In zijn Voorberigt bij De Roover merkte hij op:

"Ik stel hoogen prijs op al, wat zedelijk is, zoowel in poëzij als proza, maar ik acht en bemin tevens de
Poëzij om de Poëzij, en daarom ben ik een vurig bewonderaar van Byrons onsterfelijke meesterstukken,
en van alles wat in dien trant de stempel van genie, gevoel en schoonheid draagt."

Een zeer bekend Byronist was Van der Veens tijdgenoot Nicolaas Beets (1814-1903), wiens
twee Byron-imitaties - Jose (1834) en Kuser (1835) - veel indruk maakten.

"Gaarne erken ik het, dat het lezen van Jose en Kuser den lust bij mij opgewekt heeft, om, in mijne uren
van uitspanning in den afgeloopenen winter, ook iets in dat genre te vervaardigen, doch ik gevoel
tevens op verre na niet zoo gelukkig in mijne pogingen geslaagd te zijn, als de jeugdige en gevoelvolle
Autheur dier beide stukken",

aldus Van der Veen op dezelfde plaats.
Overigens was de "jeugdige en gevoelvolle Autheur" maar vier jaar jonger dan hij.
Vervolgens zette hij uiteen welke bedoeling hij met zijn creatie gehad had: "(...) een
voorbeeld te geven: hoe iemand zelf de braafste mensch, door den drang der omstandigheden
geleid, van eene eervolle tot eene eerlooze, ja, misdadige betrekking kan afdalen, zonder zelf
evenwel in zijn hart opzettelijk eerloos of misdadig te zijn."

De Roover bestaat uit twee afdelingen: Werner en Aleide. In het deel Werner maken we kennis met de rover
Werner. Aan het bendelid Sicco vertelt hij zijn levensverhaal. Toen hij huursoldaat werd, had hij afscheid
moeten nemen van zijn geliefde Aleide. Haar broer Koenraad was hem later komen vertellen dat Aleide de
verloving verbroken had. Koenraad had haar inmiddels aan iemand anders toegezegd. In blinde woede had
Werner daarop Koenraad doodgeslagen en daarna was hij naar het buitenland gevlucht. In een Duitse landstreek
had hij zich bij een roversbende aangesloten; later was hij daarvan hoofdman geworden. Wanneer hij zijn
levensverhaal beëindigd heeft, besluit hij de bende te verlaten en gaat hij terug naar Aleide. In het tweede deel
Aleide blijkt dat zij al die jaren op hem gewacht heeft. Tijdens hun weerzien bekent Werner haar dat hij
Koenraad gedood heeft. Aleide verbreekt alle banden met hem, hoewel de liefde niet dood is. Werner trekt
opnieuw weg. Later wordt bekend dat hij in 1688 gesneuveld is als soldaat in het leger van stadhouder-koning
Willem III. Aleide zoekt na het afscheid steun in het geloof. Zij wordt een zonderlinge, die lijdt aan een
zielekwaal. Pas in de dood vindt zij rust.

505. Zie hiervoor ook Van Doorninck 1883, 71, 185 en De Kempenaer z.j., 61, 163.
Het pseudoniem Frisius werd overigens ook door andere auteurs gebruikt, bijvoorbeeld door Annaeus
Frederik Eilerts de Haan en P. Lycklama a Nyeholt.

506. Op het titelblad blijft de auteur anoniem; het 'Voorberigt' echter is ondertekend met: H.- Aug. 1838. V.
507. Prakke 1945, 34-40. Vgl. ook Schenkeveld 1979, 7-34 en Knuvelder 1980, 321-322.
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Als Byron-epigoon werd Van der Veen door tijdgenoten niet bijster gewaardeerd. Zo kreeg
hij zware kritiek te verduren van de redactie van het tijdschrift Braga, waartoe ook J.J.L. ten
Kate - zelf Byron-vertaler - behoorde.508 Ronduit vernietigend was de beschouwing van de
recensent van Vaderlandsche Letteroefeningen, die De Roover in alle opzichten mislukt
achtte. De recensent besloot zijn rekwisitoor dan ook met: "Wij verlangen niet naar meerdere
dergelijke Drentsche verhalen".509

Van der Veen was niet de enige Drentse schrijver die dweepte met de poëzie van Lord Byron.
Ook Lesturgeon werd door de Britse avonturier geïnspireerd; in het jaar waarin De Roover
verscheen, werd ook de bundel Rietscheutgalmen van hem en zijn Groninger kornuiten
uitgegeven. Daarin staan de volgende lofdichten op Byron: Zang. Na Byron, Uit Byron's
Parisina en Aan Byron. Lesturgeon en Van der Veen hebben elkaar zeer gewaardeerd. Na de
dood van Lesturgeon schreef Van der Veen het gedicht Aan de nagedachtenis van mijnen
onvergetelijken vriend Alexander Lodewijk Lesturgeon, dat hij als opdracht in zijn Nieuw
Drentsch Mozaïk plaatste en dat een frase bijdroeg aan de titel van voorliggende studie:

Hoe lief'lijk waren ons de stemmen, die 't verleden
Van 't oude Landschap Drenth' doen ruischen als een lied,
Gehuld in 't bonte kleed van sagen en legenden,
Gegrift in letters van graniet.

Verklaarden zij ons niet den Genesis der dreven,
Waarin de vriendschap ons, sinds jaren, dolen zag,
Soms met weemoedig oog, wen d'onkunde om ons tierde,
Bij elke ontwikk'ling met een lach?

'k Heb, luist'rend naar dat lied en dolend aan uw zijde,
Als gij, mijn pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond,
Een grond ons beiden lief sinds menig tiental jaren,
Ofschoon er onze wieg niet stond.

Dien grond hebt ge als doorploegd en 't Drentsche volks-karakter
Geschilderd met talent. De rijkdom uwer ziel
Schonk schatten aan uw pen, die nimmer wist van rusten,
Tot ze onverwachts uw hand ontviel.

Uw dood belette mij, dit werk u op te dragen,
Dies zij 't aan gewijd als lijkkrans op uw graf;
Aan u den trouwen vriend, den schrijver en den zanger,
Die zooveel schoons aan Drenthe gaf.

Meer poëzie van Van der Veen vinden we in: Nachtlichtjes. Rijmen, rakende vraagpunten
van den dag (1865, L. van Giffen te Groningen) die hij onder het pseudoniem Frisius schreef
en in Welkomstgroet aan de bezoekers van Drenthe, bij gelegenheid van het XXste
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, te Assen gehouden den 26-30 Junij (1865,
Erven D.H. van der Scheer te Assen).

In 1854 bracht hij zijn liefde voor Drenthe onder woorden in het gedicht Drenthe, dat in 1856
in de almanak Aurora geplaatst werd. Al in de eerste strofe worden zijn gevoelens duidelijk:

508. Vgl. Prakke 1945, 3. 
509. VL (1839) juni 304-307.
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Mij zijt ge dierbaar, needrig Drenthe!
Mijn hart zal altijd voor u slaan;
Gij naamt mij als uw pleegkind aan,
Toen ik in 's levens prille lente
Aan Friesland, waar mijn hart aan hing,
Waar 'k werd geboren en getogen -
Mijn afscheid bragt met vochtige oogen
En 't burgerregt bij U ontving.510

Voor de totstandkoming van de spoorverbinding Meppel-Groningen in 1870 schreef hij
Liedjes, om te zingen bij de Feestelijke Opening van den Drentschen spoorweg, lijn Meppel-
Groningen (Erven D.H. van der Scheer te Assen). De bundel bestaat uit de liederen: d'Eerste
trein, Dat ze leven!, 't Is feest en Bij de Feestbokaal. Er is ook een afdeling Voor de school-
kinderen, bestaande uit de liedjes De Oude en de Nieuwe Tijd en De Stoomwagen. Door deze
grootschalige ontsluiting van Drenthe - er waren veel meer stopplaatsen dan tegenwoordig -
zou de provincie meetellen in Nederland en meedelen in de nationale welvaart, voorspelde
Van der Veen. In een soort voorwoord proclameerde hij dan ook: "Wij verwachten er een
waar volksfeest van, een feest waarop een gejuich en gezang zal opgaan uit de provincie, die
zoo dikwijls klaagde over stiefmoederlijke behandeling. Een volksfeest, zonder gezang, is
zeker niet denkbaar."511 Optimisme vierde hoogtij, bijvoorbeeld in de derde strofe van d'Eer-
ste trein:

Hoezée! hoezée! de dag brak aan,
Zoolang met drift verbeid,
Die Drenthe langs een' ijz'ren baan
Tot nieuwe ontwikk'ling leidt;
Die ons doet deelen in 't genot
Van 't gaan, trots weêr en wind,
Met 't voertuig, 't welk met d'afstand spot,
En volk aan volk verbindt.

Uit de laatste strofe van Dat ze leven! spreekt het vertrouwen, dat het Drentse Assepoester-
complex voorgoed overwonnen is:

Dat aller hart van geestdrift gloei',
Bij 't heil ons thans beschoren;
Dat Drenthe's welvaart, groei en bloei,
Nu zij, als 't waar' herboren,
Niet langer onder 't zust'rental
Een Asschepoester wezen zal.

510. Aurora (1856), 209. In 1943 was dit gedicht de aanleiding tot een polemiek in het Drentsch Dagblad
(30 juli 1943 - 30 september 1943). Men meende namelijk, dat Lesturgeon de auteur van het gedicht
was. Gezien de inhoud van het vers zou dit betekenen dat hij Fries van geboorte was. Een abuis, zoals
imiddels wel duidelijk is. De discussie mag verbazingwekkend genoemd worden, want Jan van der
Veen Az. ondertekende het gedicht met zijn eigen naam en woonplaats.

511. Een exemplaar van de bundel bevindt zich in het RAD, Archief Mensinge, inv.nr. 927. Het is in bezit
geweest van Anne Willem Kymmell (1861-1927).
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De bundel viel bij het publiek in goede aarde: in korte tijd werden zo'n duizend exemplaren
verkocht.512 Meer gelegenheidspoëzie leverde hij met: 1815. Waterloo. 1865. Twee liederen
voor Drenthe (1865, C. Pet te Hoogeveen)513, Feestliederen toepasselijk op het vijftigjarig
bestaan der scholen te Noord en Hollandscheveld (6 augustus 1869, uitgever niet vermeld),
1572-1672. Feestliedjes voor 1872 (1872, Erven D.H. van der Scheer te Assen)514 en Bij 's
Konings komst te Hoogeveen ([1873], uitgever niet bekend).
Vele van zijn gedichten werden in 1890, vijf jaar na zijn dood, gepubliceerd in de bundel
Veld- en Heidebloemen. Verspreide en deels onuitgegevene rijmen van J. van der Veen Azn.
(Elsevier te Amsterdam). De bundel was nog door Van der Veen zelf samengesteld. Ook de
titel had hij zelf bedacht. De erven Van der Veen traden in contact met uitgeverij Elsevier;
deze belastte vervolgens A. Winkler Prins met het bezorgen van de bundel.515

Jan van der Veen werd in Drenthe het bekendst door zijn twee delen Drentsch Mosaïk en één
deel Nieuw Drentsch Mozaïk, waarvan het eerste deel in 1844 verscheen. Zoals wij zagen was
het verzamelwerk De Nederlanden uit 1841 de aanleiding hiertoe.516 Bekende auteurs als
Jacob van Lennep, Nicolaas Beets, Samuel Johannes van den Bergh en Jan Jacob Lodewijk
ten Kate, schreven hiervoor karakterschetsen (fysiologieën) van diverse landstreken. In deze
bundel echter kwamen Groningen, Friesland, Overijssel én Drenthe niet voor. Dit laatste zette
Jan van der Veen aan tot het schrijven van zijn Drentsch Mosaïk. In het hoofdstuk Aanleiding
en doel van de bundel legde hij uit wat hem bewoog. Daaruit blijkt ook weer zijn adoratie -
niet alleen als Byron-bewonderaar - voor Nicolaas Beets, wanneer hij meedeelt dat hij tijdens
het lezen van De Nederlanden onder de indruk gekomen was van de schetsen van Hildebrand,
"onzen uitgelezenen dichter en prozaschrijver".
Had Van der Veen aanvankelijk nog hoop dat men in latere afleveringen aandacht aan
Drenthe zou schenken, na het bericht op het omslag van de 22ste aflevering, verwachtte hij
dit niet meer. Men had aangekondigd dat het bij 25 afleveringen zou blijven. Voor hem
aanleiding om zich aan de arbeid te zetten:

"Hoe moeijelijk de arbeid zich ook liet aanzien, kon ik evenwel de zucht, om Drentsche typen te schrij-
ven, niet onderdrukken. Ik schreef, ten gevolge van bovenstaande geheel ongezochte aanleiding,
hetgeen hierna volgen zal, terwijl ik mij met de uitgave daarvan ten doel heb voorgesteld, om den lezer,

512. UVA, Bibliotheek KVB, dossier Erven D.H. van der Scheer. Volgens de tekst op een prospectus voor
1572-1672. Feestliedjes voor 1872 door J. van der Veen Az.

513. Dit werk werd uitgegeven bij C. Pet te Hoogeveen. De twee liederen waaruit het werk bestaat zijn: Een
Waterloo-Lied voor Drenthe en Op 't Waterloo-Feest. Vgl. ook RAD, Documentatie Drentse literatuur.
In de collectie van de SNDHC bevindt zich van dit werk een presentexemplaar, dat eigendom van Van
der Veen zelf geweest is. Daarin is ook ander, merendeels onbekend, werk van hem ingebonden. In
deze bundel vindt men: Welkomstgroet aan de bezoekers van Drenthe, bij gelegenheid van het XXste
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, te Assen gehouden den 26-30 Junij (Erven D.H. van der
Scheer, Assen z.j.), de gedichten: De verloofden (z.p. z.j.), D'eelste vangst (z.p. z.j.), Bauckje
(Hoogeveen z.j.), De keuvelende oudjes (Hoogeveen januari 1880), Op 't ijs (Hoogeveen 1879) en 't
Ouderlijk huis (z.p. 1882). Voorts de bijdragen: Een aanslag op 't hart van mijn neef Otto (Anoniem
bij Meijer & De Roo, Assen maart 1879), In de hofstad (Meijer & De Roo, Assen 1880. Dit is een
overdruk uit de NPDAC van september 1876), Bolswards roem (Anoniem, z.p. 10 maart 1879), Nooit
verouderd (z.p. z.j.), Oude Jans (Hoogeveen 31 augustus 1878) en Aan mevrouw A.L.G. Bosboom-
Toussaint (Hoogeveen 16 september 1882).

514. Zie voor een bespreking ervan VL (1872), 147-150.
515. Aldus de door A. Winkler Prins geschreven 'Voorrede' in de bundel. Voor een recensie zie De Gids 54

(1890) oktober 176.
516. Een jaar later verscheen een ander geïllustreerd werk (Nederlanders door Nederlanders geschetst)

waarin ook een overzicht werd gegeven van de Nederlander in al zijn  verschijningsvormen.
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in eene reeks van provinciale karakterschetsen, zoo mogelijk eenige aangename en onderhoudende
lectuur te verschaffen, en wel op de minst kostbare en behagelijkste wijze door de weglating van platen,
en door de verschillende typen met voorvaderlijke, reeds vergetene of nog in zwang zijnde gebruiken,
eigenaardige costumes en andere bijzonderheden af te wisselen."517

De bundel is een goed voorbeeld van bezinning op de eigen provinciale identiteit.518

Het eerste deel bevat beschrijvingen van Lijkpredicatiën, De Drentsche boer, De ijzeren koe,
De Drentsche burgervrouw, Pinkster zondagmorgen, De kraamaanzegger, Het wasschop, De
vettepriezer, Sint Maarten en Iets over den Duivel met betrekking tot het bijna algemeen
gevoelen in de provincie Drenthe.519 Het verscheen in 1844 bij J. Oomkens in Groningen en
werd door Vaderlandsche Letteroefeningen lovend besproken:

"Om in deze leemte, ten minste wat Drenthe betreft, te voorzien, ondernam het de Schrijver, Drentsche
typen te schrijven. Hoe gelukkig hij hierin geslaagd is, zal ieder, die het boekje leest, met ons erkennen:
ja, zonder aan de belangrijkheid van het werk de Nederlanden te kort te willen doen, moeten wij
volmondig zeggen, dat het werkje van den Heer Van der Veen hetzelve in vele opzigten overtreft."

En de recensent besloot zijn bespreking met het advies:

"Wij bevelen dit onderhoudende werkje, als eene proeve dier schriften, waarvan onze letterkunde zoo
schaars voorzien wordt, met volle ruimte aan; terwijl wij een tweede stukje met niet minder belang-
stelling en genoegen hopen aan te kondigen."520

Dit tweede deel - waarnaar de Podagristen "met ongeduldig verlangen" uitgezien hadden521 -
verscheen in 1848 (W.J. van Haagen te Groningen). Daarin behandelt Van der Veen na De
Drentsche boerin weer De IJzere [sic] koe. Daarop volgen Iets over het balslaan op Sint
Peter, te Gees, Iets over de kerkhervorming in Drenthe, Het spinmaal, Hoe men vroeger
gewoon was, in Coevorden naar de kerk te gaan om te trouwen, Een gebruik betreffende de
dienstboden, Zonderling gebruik bij het overlijden van een bijker, Het gespin, Het Drentsche
carnaval, Het rigten, Eenige bijzonderheden opgespoord en te huis behoorende te Schoone-
beek.522 Hij besluit met het stuk Twee Anecdoten, waarin twee komische voorvallen tijdens
een bezoek van prins Willem de Vijfde aan Drenthe beschreven worden. De eerste anecdote
had eerder - als de anonieme publicatie Willem V in Drenthe - in de DVA van 1837 gestaan.523

Een derde deel, getiteld Nieuw Drentsch Mozaïk (Van Gorcum & Comp. te Assen), kwam in
1878 op de markt.524 In de inleiding, getiteld Provincialismus, verklaarde hij wat zijn
bedoeling met dit deel was:

517. Aanleiding en doel in: Drentsch Mosaïk, I en II.
518. Vgl. ook Van der Zeijden 1999, 71-72.
519. De Podagristen waren overigens van mening dat het geloof in de duivel niet zo algemeen verspreid was

als Van der Veen het in zijn bundel deed voorkomen. Zie Drenthe in vlugtige en losse omtrekken
geschetst, Deel II, 53.

520. VL (Boekbeschouwing), (1844), 503-505.
521. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Deel II, 165.
522. De inhoudsopgave van het tweede deel klopt niet: de bijdrage Het Drentsche Gastmaal, die volgens de

inhoudsopgave op p. 69 zou moeten beginnen, is niet opgenomen. Op die pagina vindt men het begin
van Het Drentsche carnaval, dat nergens in de inhoudsopgave vermeld wordt.

523. DVA (1837), 187-188. Van der Veen heeft als plaats van handeling Westerbork gekozen. De twee
anekdotes zijn ook opgenomen in: Prakke 1980, 108-109.

524. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 704.
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"(...) dat er nl. zijn, die met de vroegere en latere maatschappelijke instellingen en toestanden van
andere provinciën of met die van vreemde landen, beter bekend zijn, dan met die hunner eigene
omgeving. Naar 't verre en vreemde rigt zoo ligt zich de blik, terwijl 't nabijzijnde, dat toch ook niet
onbelangrijk mag heeten, over 't hoofd wordt gezien."

Het bevat de bijdragen: De Drentsche schaapherder, D'aloude regtspraak in Drenthe, Een
paar volksoverleveringen, De Drentsche bid- en dankdagen voor 't gewas, Tusschen
Schoonoord en Noord-Sleen, Stoklegging en stokstraffing, 't Ellertsveld, De Havezathe Ter
Heijl, 't Nieuwjaarskoekenoproer, De Drentsche hunnebedden, Drentsche bosschen, De
Fransche huizen, Een Drentsch heideveld, In 't Pesserveld, 't Emmerzand, De vijanden van
Drenthe, " 't Boerschap" Bunne, Aartsvaderlijke gebruiken en Een land van heide en
struiken.
Van der Veen heeft met deze beschrijvingen een waardevolle bijdrage geleverd aan onze
kennis van het Drentse leven in het begin van de negentiende eeuw. Het is dan ook terecht,
dat in 1975 het eerste en het tweede deel als foto-reprint uitgegeven zijn.525

Ook in andere publicaties gaf Van der Veen volkskundige bijzonderheden. Bijvoorbeeld in
Een paar Vertellingen (1849, P.A. Reijnders te Meppel), die hij aanvankelijk geschreven had
met de bedoeling ze op te nemen in een bundel voor een niet nader genoemd liefdadig doel.
Deze uitgave werd echter uitgesteld en later werd er zelfs geheel van afgezien. Daardoor
werden de twee vertellingen ('Een paar'), getiteld Gerding's Tallegien en Maggeltien's liefde,
in 1849 in één band uitgegeven.526

Talrijke volkskundige bijzonderheden uit het Drenthe van rond 1800 - met 'aanteekeningen'
achterin nog eens nader verklaard - beschrijft hij ook in: Voor zestig jaren. Een Drentsch
verhaal (1855, Van Druten en Bleeker te Sneek).527 Van der Veen beschouwde dit werk als
een vervolg op zijn twee delen Drentsch Mosaïk:

"Weinig heb ik intusschen over dezen mijn jongsten letterarbeid te zeggen. Hij is de vrucht van die
weinige uren, welke ik nu en dan aan de werkzaamheden mijner ambtsbetrekking mogt ontwoekeren.
Hoewel in eenen anderen vorm maakt hij met mijn vroeger uitgegeven: Drentsch mosaïk en andere
soortgelijke stukken één geheel uit, en kan meer bijzonder als een derde en laatste deel van eerst-
genoemd werkje beschouwd worden."528

Voor zestig jaren gaat over Willem Alfing in Zweeloo. Wemeltien, de dochter van weduwe Brinkmeijer, raakt
zwanger van hem. Zijn oom Kranghand, een vrijgezel, verbiedt Willem echter te trouwen met Wemeltien, anders
zal hij hem onterven. Dominee Reinhoff probeert te bemiddelen, maar slaagt daar niet in. Wemeltien ondergaat
nu vele vernederingen; zij moet als ongehuwde moeder een boete betalen en bovendien moet zij in de kerk
schuld bekennen. Weduwe Brinkmeijer brengt de zaak echter voor de Etstoel. Willem moet nu onder ede
verklaren dat hij geen geslachtelijke omgang met Wemeltien gehad heeft en dat hij haar geen trouwbelofte
gedaan heeft. Hij raakt daarbij zo in de war dat de advocaat van weduwe Brinkmeijer voorstelt van een
vordering af te zien. Intussen maken we ook kennis met Wouter Wijdenès, een neef van de advocaat. Wijdenès
is evenals Kranghand een vurig patriot. Ook hij heeft geprobeerd Kranghand op andere gedachten te brengen,
met even weinig succes als de dominee.

525. Voor een bespreking van de herdruk zie Kocks 1976a, 65. De herdruk werd voorzien van een zeer
summiere inleiding door J(an) Poortman. De vormgeving van de herdruk is helaas anders dan het
origineel. Op het kaft van het origineel uit 1844 is namelijk het woord Mosaïk in zes kleuren gedrukt,
dit is bij de herdruk achterwege gelaten. Vgl. voor een recensie ook ''Drentsch Mosaïek' uit 1844 weer
in druk verschenen' in: DAC 29.1.1976 en 'Herdrukt Drentsch Mosaik maar een sobere uitgave' in: DAC
21.2.1976.

526. Zie 'Den lezer heil!' in: Een paar Vertellingen.
527. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 700.
528. 'Inleiding' in Voor zestig jaren, V.
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Kranghands huis brandt af; de weduwe Brinkmeijer wordt hiervan beschuldigd en in de gevangenis opgesloten,
waar zij - verbitterd en wanhopig - sterft. Willem Alfing trouwt na enige tijd met Grietje Sassing uit Oos-
terhesselen. Wemeltien gaat met haar kind inwonen bij een 'halfoom' in R. Maar op het huwelijk van Willem
Alfing rust een vloek: een zoon wordt blind geboren en een dochtertje leeft slechts kort. Tijdens de ziekte van
zijn dochtertje reist Willem Alfing naar een duiveluitbanner. Onderweg verdwaalt hij, maar een jongetje wijst
hem de weg. Het blijkt de zoon van Wemeltien te zijn, dus ook zijn zoon. Kranghand overlijdt en Willem Alfing
erft een groot vermogen. Maar de vloek op hem is nog niet uitgewerkt: zijn geld wordt gestolen en de boerderij
wordt in brand gestoken. Zijn vrouw raakt zwaar gewond en het blinde jongetje overlijdt aan zijn verwondingen.
Intussen vertrekt Wemeltien uit Drenthe; zij wordt huishoudster bij Wijdenès. Alfing wordt een mensenhater,
die, getekend door het leven, contacten met mensen schuwt. Wanneer zijn vrouw sterft, meent Alfing dat
daarmee de vloek op hem uitgewerkt is. Wemeltien is inmiddels getrouwd en haar zoon Herman is dokter
geworden. Alfing heeft nu maar één doel in zijn leven: hij wil Wemeltien en zijn zoon terugzien. Tijdens een reis
naar Holland breekt Alfing een been. De dokter die hem behandelt blijkt zijn zoon Herman te zijn. Deze legt het
contact met Wemeltien, die inmiddels weduwe geworden is. Wemeltien is eerst wat afhoudend. Dominee
Reinhoff weet beiden echter tot elkaar te brengen, waarna Wemeltien en Alfing uiteindelijk trouwen.

Recensent X van Boekzaal der geleerde wereld had nogal wat bezwaren tegen het boek. Naar
zijn mening vertoonde het werk een groot aantal historische onjuistheden. Maar waar hij zich
het meest aan stoorde, was dat Van der Veen dit werk gebruikte "om zijne vijandigheid tegen
de Oud-gereformeerde Kerkleer ten toon te spreiden. De brave, gemoedelijke, hooggeroemde
Predikant, wordt telkens uitdrukkelijk beschreven en betuigt zich zelven als kerkelijk-
onregtzinnig."529

Vaderlandsche Letteroefeningen merkte over Voor zestig jaren op:

"Wanneer men nu het werk als Drentsch verhaal eens vergelijkt met de 'Drenthsche Verhalen' van den
Eerw. Van Schaick, dan is dit het verschil, dat men die lezende zich in Drenthe als te huis gevoelt. Dit
neemt echter niet weg, dat ook de beschouwingen van den Heer Van der Veen, over de menschen uit
dat gewest, hare waarde hebben",

daarbij het feit negerend dat Van der Veen een onvervalste draak geschreven had.530

Van der Veen gaf ook commentaar op het werk van Van Schaick, en wel in de inleiding bij
zijn eigen verhaal. Hij was van mening dat hij een slechte gewooonte van 'het' Drentse volk -
het drankmisbruik - genuanceerder had beschreven dan Van Schaick:

"Immers heeft de bedoelde auteur dezulken onder zijne lezers, die minder of in 't geheel niet met de
plattelandsbewoners van Drenthe bekend zijn, ongevoelig in den waan moeten brengen, dat het mis-
bruik maken van den sterken drank tot de hoofdgebreken van den Drenthenaar behoort. En evenwel is
het tegendeel waar. Hij is in den regel matig en leeft zeer ingetogen, vooral wat het gebruik van den
sterken drank betreft; en zijn er op dezen regel ook in Drenthe, helaas! vele uitzonderingen, men hebbe
ze te zoeken in hare steden en veenkoloniën, waar de bevolking niet uitsluitend uit geboren
Drenthenaren bestaat, maar uit een amalgama van menschen uit alle oorden des lands, daar te zamen
vereenigd."531

Van der Veen heeft in zijn niet-bellettristische werken het Drentse volkskarakter en
volksleven adequaat geschetst, al laat zijn stijl vaak te wensen over. Van de Drentse taal
maakte hij in zijn publicaties spaarzaam gebruik. Wel volledig Drentstalig was zijn

529. BGW (1856) april 375-378.
530. VL (Boekbeschouwing), (1855), 710-712.
531. Inleiding in Voor zestig jaren, VI.
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medewerking aan de verzamelbundel Van de Schelde tot de Weichsel, bestaande uit de
bijdrage 't Mut oe moar mitloopen in Hoogeveens dialect.532

Daarin lezen wij de belevenissen van turfschipper Leendert Mast en zijn knechten Jouke Tjalkstra en Garrelt
Windeweer na een reis van Hoogeveen naar H. In de plaats H. krijgen zij bezoek van de joodse handelaar Levie.
Deze heeft vernomen dat de schippers een vracht gaan afleveren bij mevrouw Welters, die een schatrijke dochter
heeft. Hij probeert de vrijgezellen een ketting bloedkoralen te verkopen. Maar hij raakt aan hun niets kwijt en
spreekt er schande van dat de turfvaarders ongetrouwd zijn. Dit zet hen aan het denken en de volgende morgen
besluiten ze, erom te loten wie de rijke dochter ten huwelijk zal vragen. Het lot valt op Jouke en hij gaat naar de
juffer. Deze blijkt een mismaakte vrouw van over de vijftig te zijn. Hij doet haar een aanzoek en zij vraagt
bendenktijd. Na drie weken zijn de schippers weer terug in H. en Jouke gaat opniew naar de juffer. Zij wijst hem
af, maar voelt zich door zijn aanzoek zo vereerd dat zij Jouke schipper op een tjalk maakt.

Ook aan andere dialectverzamelingen werkte hij mee. Net als Albert Steenbergen verleende
hij zijn medewerking aan een bundeltje over baker- en kinderrijm van J. van Vloten.533

De geschiedenis van Drenthe boeide hem eveneens. Een artikel van mr. L. Oldenhuis Grata-
ma in de DVA van 1843 over een episode uit de staatkundige geschiedenis van Drenthe, was
voor hem aanleiding over hetzelfde onderwerp een romantisch-historisch verhaal te schrijven.
Het gaat over Georgius (Gerrit) Hiddema, leider van de zogenaamde 'boerenopstand' in 1748.-
534 Zoals beschreven, vroeg hij om feitenmateriaal aan de Leeuwarder archivaris W. Eekhoff.
Met hetzelfde doel richtte hij zich tot de auteur van het artikel, Oldenhuis Gratama, waarbij
hij in zijn brief tevens onthulde hoe hij zichzelf als schrijver zag:

"Uw gunstig, misschien al te gunstig oordeel over mijn jongsten letterarbeid, was mij bijzonder
aangenaam. Wat de groote hoop erover denkt is mij tamelijk onverschillig, maar de waarde die mannen
van wetenschap en smaak er aanhechten stel ik op hoogen prijs. Zeer dank ik u voor uw aanprijzend
woord in onze prov. Courant, hoewel ik vrees dat uwe mij steeds betoonde welwilendheid, het boven
verdienste hebt geprezen."535

Het verhaal werd in maart en april 1864 in Het Leeskabinet gepubliceerd onder de titel:
Oranje boven. Eene bladzijde uit de Drenthsche geschiedenis, in romantische omtrekken
herinnerd.536 De novelle werd in de PDAC gerecenseerd en geprezen als:

"een belangrijk en keurig romantisch verhaal (...), waarin hij zoo veel mogelijk getrouw aan de
geschiedenis die gebeurtenissen schetst; met veel gevoel, met veel menschenkennis, met veel kennis
van Drentsche zaken en omstandigheden is dit zeer lezenswaardig verhaal geschreven."537

Over de historie van zijn woonplaats ging Van der Veens werk 't Een en ander over de
gemeente Hoogeveen (1873, Erven D.H. van der Scheer te Assen), dat hij opdroeg aan jhr.

532. Van de Schelde tot de Weichsel. Deel I, 621-629. Poortman nam het ook op in zijn Drents geestesleven,
59-66. H. Hadderingh en Bart Veenstra zijn van mening, dat Van der Veens dialect beïnvloed is door
een aantal achtereenvolgende woonplaatsen (Engelbert, Gorredijk en Hoogeveen) en door de taal van
zijn Friese vader en Groninger moeder. Zie Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 23. 

533. Naarding 1956d, 10.
534. De bijdrage werd gepubliceerd als 'Drenthe in 1748 en 1749' in: DVA (1843), 34-95. Vgl. over

Hiddema ook Buist in: Heringa 1986, 475 ev.; H. Steenbergen 1982, 41-56 en Ensing/Ebels in:
Bos/Foorthuis 1991, 55-58.

535. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 701. Brief Van der Veen aan L. Oldenhuis Gratama van 28 december
1855.

536. Een overdruk van dit artikel is aanwezig in: RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 701.
537. PDAC 22.9.1864.
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Rudolph Arent van Echten van Holthe, gedeputeerde en de eerste voorzitter van het Genoot-
schap ter Bevordering van de Landbouw in de provincie Drenthe (opgericht 1844, later DLG
genoemd).538 Het eerste deel van dit werk had al in de DVA van 1868 gestaan. Deze almanak
zou echter niet worden voortgezet, zodat Van der Veens vervolgartikelen in portefeuille
bleven. Het bezoek van koning Willem III aan Hoogeveen in 1873 was voor de auteur
aanleiding, het geheel als boek uit te geven, aangevuld met een verslag van dit bezoek.539 Wat
hem bewogen had, zette hij als volgt uiteen:

" 't Hoofddoel van mijn schrijven intusschen was: om de gemeente Hoogeveen, die mij bijzonder lief en
dierbaar is en voor wier ontwikkeling, bloei en welvaart ik schier alles over heb, ook buiten Drenthe
eenigzins [sic] te doen leeren kennen, als eene der belangrijkste gemeenten van Drenthe, als eene der
schoonste veencoloniën van Nederland. (...) Alles wat ik vermogt is geweest, het bijeenverzamelen van
een en ander, om voor den toekomstigen beschrijver der gemeente Hoogeveen tot bouwstof te kunnen
dienen; eene bouwstof, waaronder er is, die, zooals ik vreesde anders zou kunnen verloren gaan."540

In het Weekblad van en voor Oostermoer en Zuidenveld had hij rond 1875 een rubriek,
getiteld Uit en over Drenthe, waarin hij vele wetenswaardigheden over de provincie bijeen-
bracht.541

Ook na de Belgische opstand bleven oorlog en militarisme hem interesseren. De Frans-Duitse
oorlog van 1870-1871 inspireerde hem tot het schrijven van een novelle onder zijn pseudo-
niem Frisius.542 Bij de Erven D.H. van der Scheer te Assen verscheen: Schreit het niet ten
hemel? Eenige bladzijden uit het levensboek van een gehuwd milicien in Drenthe, die,
tengevolge van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen, onder de wapenen werd geroepen
en zijn gezin tijdelijk moest verlaten (1870).543 Deze novelle diende een liefdadig doel, want
op de titelpagina wordt vermeld: "Ten voordeele eener onderwijzersweduwe en hare zeven
kinderen."

Aan de bewondering voor Byron die Van der Veen en Lesturgeon deelden, is al aandacht
geschonken. Wat beiden ook gemeen hadden, was hun interesse voor Meindert van der
Thijnen. Lesturgeon schreef in 1872 ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van het ontzet
van Coevorden een toneelstuk over hem en Van der Veen vervaardigde, voor dezelfde
gelegenheid, de dramatische schets Een Nederlandsch schoolmeester, in 1672 (Erven D.H.
van der Scheer te Assen). Met de uitgave van dit boekje probeerde hij hetzelfde goede doel te
steunen als met de vorige, zij het in wat algemenere zin: het Fonds voor Weduwen en
Weezen der Onderwijzers in Drenthe, dat hij als schoolopziener een warm hart toedroeg.

538. Van der Veen spelt de voornamen verkeerd en voegt een tweede 'Van Echten' toe. Voor een
biografische schets van Rudolph Arent van Echten van Holthe zie Coert in: Bos/Foorthuis 1997, 24-31.

539. Aldus de inleiding bij 't Een en ander over de gemeente Hoogeveen.
540. Ibidem.
541. RAD, Collectie Gratama. Vgl. ook zijn opmerking in een voetnoot in de bijdrage De vijanden van

Drenthe in: Nieuw Drentsch Mozaïk, 114.
542. De Friesche Courant beschikte over een recensent die zijn besprekingen ook ondertekende met:

'Frisius'. Zie bijvoorbeeld de bespreking van J. Beckering Vinckers' De onechtheid van het Oera Linda
Boek in: Friesche Courant 8.6.1876. Of we hier te maken hebben met J. van der Veen Az. is niet
bekend.

543. Zie RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 688.
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Voorts schreef hij een tweetal toneelstukken. In 1868 verscheen het anonieme Eene
Drentsche moeder uit de 16e eeuw. 1518. Dramatische schetsen ( Erven D.H. van der Scheer
te Assen), dat op een historische gebeurtenis berust.544

In 1518 verhinderden Drentse eigenerfden in Vollenhove het tekenen en zegelen van de
nieuwe Overijsselse landbrief (charter, verlening van een privilege) door de ridderschap van
Drenthe. Zij gebruikten daarbij geweld. De auteur maakte gebruik van artikelen in de DVA
van 1843 en 1850 en van de studie van Magnin, aldus een noot op de laatste bladzijde van het
tekstboekje. Hij kiest duidelijk partij voor de eigenerfden; zij immers personifiëren de vrije
Drenten, die volgens de romantische geschiedschrijving nimmer tot horigen gedegradeerd
zijn.

In het eerste bedrijf maken we kennis met de leden van de Drentse ridderschap. Het blijkt dat de landsheer
Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, de edelen van Overijssel en de ridderschap van Drenthe naar
Vollenhove geroepen heeft om daar een belangrijke wet goed te keuren.
Het tweede bedrijf speelt zich af in de keuken van een boerenwoning. Moeder Elze heeft de eigenerfden
opgeroepen zich bij haar te verzamelen. Zij is van de bijeenkomst in Vollenhove op de hoogte en roept de
eigenerfden op, zich tegen de te nemen besluiten te verzetten: de macht van de ridderschap zou te groot worden
en de eigenerfden willen vrij zijn. Vooral het bestuur over de markegronden zou aan de eigenerfden ontnomen
worden en via markerechters - naar Overijssels voorbeeld - in handen van de ridderschap komen. Onder hen die
naar Vollenhove gaan, bevindt zich ook haar zoon, Laurens Oosting.
In het derde bedrijf gaat Laurens naar scholte Reiding en brengt iedereen in rep en roer. Reidings dochter Ida is
zijn aanstaande vrouw. Zij maakt zich zorgen om Laurens, want hij heeft zichzelf niet altijd in de hand.
In het vierde bedrijf keren de eigenerfden terug uit Vollenhove. Meijeringh vertelt moeder Elze wat er gebeurd
is: Laurens is bij schermutselingen met de ridderschap om het leven gekomen. "Ik sterf voor Drenthe", waren
zijn laatste woorden. Zijn naam zal voortaan in Drenthe als een symbool van de vrijheid beschouwd worden.545

544. Zie ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 685.
545. De betekenis van de ridderschap in Drenthe wordt door Van der Veen overschat. Pas tijdens de

Republiek, in 1603, werden de zogeheten riddermatigen als afzonderlijke stand erkend en kregen zij in
de Landdag - het vertegenwoordigende lichaam van de landschap Drenthe - een stem, die weliswaar
buitenproportioneel veel gewicht had maar toch ontoereikend was om de eigenerfden te 'overrulen'. De
stemmen van beide standen in de Landdag verhielden zich als één staat tot twee.
Door de eeuwen heen werden leden van de ridderschap benoemd in - uiteraard niet-erfelijke - hoge
ambten, maar juist toen zij als aparte stand geïnstitutionaliseerd waren, gingen de ridders in aantal
drastisch achteruit.
Voorts bestaat het wijdverbreide misverstand dat ridderschap en adel synoniem zijn. Een ridder was
geen edelman; wél kon een edelman tot de ridderschap behoren. In 1780 telde Drenthe vier à vijf
baronnen (twee van hen niet uit de oude Drentse families) en één graaf van Duitse afkomst.
Al met al kan gesteld worden dat Van der Veen een anachronistisch beeld geeft van de toestanden en
verhoudingen in het jaar 1518. Anachronistisch in die zin, dat toentertijd de betekenis van de ridder-
schap nóg geringer was dan later.
Hoe stond het in 1518 werkelijk met de machtsverhoudingen in Drenthe? Nadat de Drentse boeren in
1227 een vernietigende slag toegebracht hadden aan hun landsheer, de Utrechtse bisschop Otto van
Lippe, begonnen zij met het creëren van de vrije boermarken. Daarmee voorkwamen zij dat de onont-
gonnen gronden gefeodaliseerd zouden worden. In 1412 bevestigde bisschop Frederik van Blanken-
heim in het Lantrecht de autonomie op velerlei gebied van de Drentse boeren. Op politiek gebied
ontwikkelde de Landdag zich tot het hoogste orgaan.
Van oudsher bewoonden ridders een versterkte hofstede: zij hadden het recht van havezate. Hierdoor en
doordat zij meestal de militaire leiders waren, groeide hun aanzien bij de bevolking. Maar zij genoten
geen privileges en werden niet als afzonderlijke stand beschouwd. In de marke hing hun invloed af van
de omvang van hun grondbezit, waardoor zij menigmaal een eigenerfde als hun meerdere moesten
erkennen.
Pas in het midden van de zestiende eeuw werden de ridders als groep aangeduid in de stukken van de
Landdag, overigens zonder dat hieruit rechten voortvloeiden. Het zal duidelijk zijn dat de ridderschap
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Onder zijn pseudoniem Frisius verscheen in 1871 bij A. Jongbloed te Leeuwarden een
blijspel in één bedrijf, getiteld Grietje moet met een schoolmeester trouwen.546

Anders dan de titel doet vermoeden, gaat dit stuk niet over een gedwongen huwelijk wegens zwangerschap. De
rustende boer Feits heeft zijn dochter Grietje uitgehuwelijkt aan zijn neef in Achterlaarsen, die schoolmeester is.
Hij voelt er namelijk niet voor "den geleerden geest onzer famielje te laten uitsterven." Overigens heeft hij deze
neef nog nooit gezien. Maar Grietje heeft al een minnaar: boer en buurman Frans. Deze vraagt Feits om de hand
van zijn dochter, maar krijgt nul op het rekest. Dan gaat Feits, vermomd als schoolmeester, bij Grietje 'op
bezoek' om haar uit te horen. Maar ook Frans trekt de pedagogenrok aan en maakt zijn opwachting. Grietje heeft
alles door, verontschuldigt zich bij het tweetal en keert terug in dezelfde vermomming. De drie pseudo-
schoolmeesters komen eruit. Grietje krijgt uiteindelijk haar Frans. Het spel eindigt met een gezongen moraal,
waarvan de laatste regels luiden:

En mogt ons streven
Een voorbeeld geven
Dat liefde alleen het hart regeert,
En over dwaasheid triomfeert! (bis)

In de NPDAC verscheen in 1880 onder zijn pseudoniem "Een Drentenaar" het feuilleton In de
hofstad, Oorspronkelijke Novelle.547 Nog hetzelfde jaar werd het door drukkerij Meijer & De
Roo te Assen als boekwerkje, getiteld In de hofstad, uitgebracht; nu niet onder pseudoniem
maar onder de echte naam van de schrijver.548 Het is een impressie van een kort verblijf in
Den Haag in de zomer van 1876.549

In proza verschenen van Van der Veen verder nog: Iets over oom Thomas (1842, onder het
pseudoniem Paul Bodestaf, Kemink en Zn. te Utrecht), Meester Paul, Waarheid en verbeel-
ding. Door den schrijver van het: Iets over oom Thomas (1844, J. Oomkens te Groningen),
Paul's verblijf op den Sperwerhorst. Een romantisch verhaal (1847, C.M. van Bolhuis
Hoitsema te Groningen)550, De laatste bewoners van Lycklama-state (1852, onder het pseudo-
niem Frisius, F. Hessel te Heerenveen)551, Remonstranten en contra-remonstranten, een
verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17de eeuw (1e
en 2e deel 1858, Van Druten en Bleeker te Sneek), In den geest van vader Niewold. Novelle

in 1518 (nog) niet de machtsfactor was die Van der Veen in haar meende te herkennen. Zie Buning
1966, 23-30, 38-56 en Feenstra 1985.

546. Zie Van Doorninck 1883.
547. De eerste aflevering verscheen op 11 februari 1880. Wegens de incompleetheid van de krant valt niet

meer na te gaan wanneer het feuilleton eindigde.
548. Exemplaren zijn zeldzaam. Een exemplaar werd in de collectie van uitgeverij Pet te Hoogeveen

aangetroffen.
549. Van der Veen sprak met een Fries accent; dit is geen verrassing uiteraard, want hij was Fries van

geboorte. In de novelle wordt dit aangehaald op het moment dat de schrijver kennis maakt met een heer
met "een allergunstigst voorkomen": " 'U spreekt de taal mijner overledene moeder, en daarom klinkt ze
mij als muziek in d'ooren', sprak hij langzaam; 'ik vergis mij immers niet, u is 'n Fries?' liet hij er
onmiddelijk [sic] op volgen." (In de hofstad, 4).

550. Cornelis van Schaick recenseerde het werk in BGW (1847) juli 44-52. Dit 'Drentse' verhaal, waarin hij
zichzelf meende te herkennen, kon hem niet bekoren: "(...) want bij den besten wil en met de meeste
consideratie voor den Schrijver bezield, wij moeten het gul uit bekennen, het werk kon ons maar niet
bevallen. Het is een verhaal vol toevalligheden, doorspekt met versjes en aanmerkingen (...). Een pôt-
pouri [sic] zoo als ge er velen vindt, maar in lange na niet wat de Schrijver belooft: een verhaal, waar
het volkje van het land zijn rol speelt, verschillende in stof en vorm van andere producten van dien
aard." Zie voor een recensie ook VL (Boekbeschouwingen), (1848), 438. 

551. Voor een recensie ervan zie Provinciale Friesche Courant, 12 december 1852.
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(1864, Gebroeders Belinfante te 's-Gravenhage), Een handvol uijen, met nog 't een en ander
er bij ([1864], onder het pseudoniem Frisius, Laurens van Hulst te Kampen), Douwe Osinga
en zijn gezelschap of herinneringen aan de historische tentoonstelling van Friesland, in 1877.
Een romantisch verhaal (1878, T. Telenga te Franeker), Antiek en Modern. Oorspronkelijke
Novelle door den schrijver van "Vrouw Lijsbeth's Pleegkind" (1884, J.W. van Leenhoff &
Zoon te Rotterdam) en Fantasie en historie (z.j., Charles Ewings te 's-Gravenhage).552

In vele van deze publicaties is Drenthe de plaats van handeling.
Behalve in de reeds genoemde DVA, publiceerde Van der Veen ook diverse verhalen,
schetsen en gedichten in andere almanakken, zoals de NDVA, Aurora, Vergeet mij niet en
Castalia. Voorts in de tijdschriften Het Leeskabinet, Vaderlandsche Letteroefeningen,
Europa553, De Tijdspiegel en Lectuur voor de huiskamer.

Jan van der Veen overleed op 31 oktober 1885 te Hoogeveen.554 Oldenhuis Gratama schreef
voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde Van der Veens levensbericht en stelde:

552. De primaire werken van Jan van der Veen zijn moeilijk te bemachtigen. Vele publicaties van zijn hand
zijn zelfs helemaal niet meer te achterhalen. Een belangrijke en omvangrijke collectie boeken van Jan
van der Veen wist Lammert Huizing aan te wijzen, namelijk die van uitgeverij Pet te Hoogeveen. De
genoemde werken bevinden zich voor het merendeel dan ook in deze collectie; sommige zijn aanwezig
bij de SNDHC.
In de collectie Pet bevinden zich, behalve de reeds genoemde werken, ook nog de volgende schetsen,
novellen enz.: Een burgermanskind, of schetsen uit ons dorp (Hoogeveen, 19 februari 1869); In tijds
gekeerd. Eene Hoogeveensche Novelle (z.p. z.j. Zie voor een bespreking ervan Dr. Geert van Bunen
1990); Eene bedevaart (overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); Een koning onder de denkers (Hoogeveen,
maart 1871. Overdruk uit Het Leeskabinet); Het Noorderlicht (onder het pseudoniem Frisius, z.p z.j.);
Bram Fortuin (z.p. z.j.); De neef uit Drenthe (overdruk uit Het Leeskabinet, 1864. Zie hiervoor ook
RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 702); André in Drenthe (overdruk uit Het Leeskabinet, [1866]. Zie
hiervoor ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 702); Wat ik in 1848 zag en hoorde z.p. [1864];
Geboortetrots en liefde (overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); Kleed u niet uit voor dat gij naar bed gaat
(overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); Eene novelle zonder naam (onder het pseudoniem Mr. J.V.A.
Overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); Voorgevoel, gezigten en droomen (onder het pseudoniem Frisius.
Overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); Och, die goede oude tijd! (onder het pseudoniem Frisius. Overdruk
uit Het Leeskabinet, z.j.); Sterke stukken (overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); Domperslied (19 maart
1869. Overdruk uit De Tijdspiegel, 1869); Moderne theologie (Hoogeveen, september 1861); Bij 's
konings komst te Hoogeveen. (Een lied voor jong en oud) z.p. [1873]; Nooit verouderd (z.p. z.j.); Oude
Jans (Hoogeveen, 31 augustus 1878); Och, men is maar eenmaal jong! z.p. [1875]; Een getuige der
waarheid z.p. [1858]; Een beroemd landgenoot herdacht (overdruk uit Europa [1876]); De majoor
Hessel van Morrema en zijne naaste omgeving (z.p. z.j.); De barrevoeter monnik (onder het pseudo-
niem Frisius. Overdruk uit Het Leeskabinet, z.j.); De diamanten doekspeld (overdruk uit Het Leeskabi-
net, z.j.) en Bram Fortuin (z.p. z.j.).

553. In 1873 publiceerde hij hierin ook In tijds gekeerd. Eene Hoogeveensche novelle (tweede deel, 1-50).
In dit verhaal, geschreven in de standaardtaal en met boeiende dialogen in het Drents, schrijft Van der
Veen over sociale misstanden. Hij behandelt het leven van de ex-veenarbeider Paul. Deze komt als
landarbeider in dienst bij Meine Vernis. Als hij de verhoogde huur niet meer  kan opbrengen, raakt hij
aan lager wal. Na het overlijden van zijn vrouw belandt hij zelfs in de gevangenis. Maar Meine krijgt
spijt en maakt met Paul alles in orde. Aan het eind van het verhaal sterft Meine; in zijn testament heeft
hij Paul als enige erfgenaam aangewezen. Vgl. ook Dr. Geert van Bunen 1990.
Voorts werd in Europa gevonden: Een beroemd landgenoot herdacht (1876, eerste deel, 1-27) en
Adèle Beaucour (1883, derde deel, 1-56). Zie ook noot 552.

554. Herdenkingsartikelen verschenen in de HC 31.10.1885; PDAC 3.11.1885 en de NPDAC 3.11.1885.
Vgl. ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 703. Voor informatie over zijn graf wordt verwezen naar Van
den Broek/Groen 1985, 47.
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"Het behoort tot een van de groote verdiensten van van der Veen, dat hij het Drentsche volkskarakter en
volksleven meesterlijk wist te schetsen, hij evenaarde daarin Lesturgeon en van Schaick".555

A.A. STEENBERGEN (1814-1900)556

Albert Alidus Steenbergen werd op 26 mei 1814 te Hoogeveen geboren als eerste kind van Cornelis Steen-
bergen, advocaat van beroep, en Jantien Cluving Prins.557 Het gezin zou uiteindelijk bestaan uit de ouders en vijf
kinderen: Steenbergen had een dertien jaar jongere broer en drie zusters. Twee van zijn zusters, die ongehuwd
bleven, woonden later bij hem in het ouderlijk huis in Hoogeveen. In augustus 1815 werd de onvoorzichtigheid
van een dienstmeisje, dat hem van de tafel - of een hoog meubelstuk - liet vallen, er de oorzaak van dat hij zijn
leven lang een lichaamsgebrek zou houden. Door deze val werd zijn ruggengraat ontzet en raakten de bewe-
gingszenuwen van zijn linkerbeen verlamd. Dit gebeurde in Dwingeloo, waar de familie op dat moment woonde.
Het ongeval had tot gevolg dat Steenbergen in zijn verdere leven op krukken en een invalidenwagentje
aangewezen was.

Daarover schreef zijn vriend Meuleman in 1863 aan J. van Vloten, hoogleraar aan het
Atheneum te Deventer:

"Doch buiten en behalve dat, heeft aan mijn vriend zijn geheele leven in den weg gestaan de waarlijk
deerniswekkende staat zijn [sic] ligchaams: behalve zijn hoofd dat uitstekend goed is, schijnt alleen zijn
romp te deugen; zijne ongelukkige beenen althans heb ik nooit goed begrepen. Buitendeurs heb ik hem
enkel in een wagentje gekend, en in zijn woning scharrelt hij - zonder dat men merken kan, dat hij zijn
beenen gebruikt - op een zeer gecompliceerd krukkenstelsel zoowat voort- dat is droevig om te
aanschouwen (...)."558

Al vrij spoedig ontwikkelde Steenbergen als kind een voorkeur voor lezen en tekenen. In
1820 vertrokken zijn ouders weer naar Hoogeveen; daarvoor woonde Steenbergen nog korte
tijd bij zijn grootmoeder, eveneens in Hoogeveen. Vanaf de zomer van 1820 tot augustus
1821 verbleef hij voor een kuur in Groningen. Tot zijn achtste jaar genoot hij huisonderwijs,
daarna ging hij vier jaar naar de lagere school en in 1826 kwam hij op de Franse school te
Coevorden. Als leraar kreeg hij hier monsieur Blanc en als medeleerlingen had hij onder
anderen Harm Boom en Alexander Lodewijk Lesturgeon. Monsieur Blanc, die Steenbergens
tekentalent ontdekte en de ontwikkeling ervan stimuleerde, heeft wellicht Boom en Lestur-
geon met de letterkunde in contact gebracht. Met beiden raakte Steenbergen, zoals hij in zijn
jeugdherinneringen meedeelde, voor het leven bevriend.559 Ook de nieuwe predikant van
Hoogeveen, Albert Jans van der Veen, en diens kinderen werden in 1829 of kort daarna zijn

555. In: Handelingen 1886, 339.
556. De geboorteakte van Steenbergen vermeldt de naam Albertus Alidus (GA Hoogeveen). Prakke deelt

mee dat de grafsteen van Steenbergen (en zijn beide zusters) de naam Aleidus geeft. Zie Prakke 1979,
V-XIV. Ook Metselaar hanteert deze spelling zie HC 3.9.1993.
Voor enige biografische artikelen zie Frederiks/Van den Branden [1892], 754; 'Albertus Steenbergen.
Levendige geest in een gebrekkig lichaam. De man die heel Drenthe bij de neus nam' in: PDAC
12.9.1951; Werners 1956a, 6;  Wattel 1957, 168-193 (ook opgenomen als: 'Albert Steenbergen, een
Hoogeveens schilder en literator, 1814-1900' in: Huizing/Wattel [1975], 411-442); Kuipers 1978, 124-
129; Prakke 1975c; Metselaar 1991 en Metselaar in: Bos/Foorthuis 1997, 136-142.
Voor persoonlijke correspondentie en documenten zie ook RAD, Archief Steenbergen, inv.nrs. 60-72.

557. GA Hoogeveen, Geboorteakte A.A. Steenbergen.
558. ABD, brief Meuleman aan Van Vloten van 28 november 1863, A VLO D 63.
559. Zijn jeugdherinneringen werden in 1987, onder de titel De jeugd van Albert Steenbergen, door Albert

Metselaar uitgegeven.
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vrienden. Tot hen behoorde ook het oudste kind, Jan van der Veen Az., die in Steenbergens
jeugdherinneringen als een begaafd tekenaar wordt voorgesteld. In deze tijd kreeg Steenber-
gens tekentalent een nieuwe impuls doordat hij met Jans broertje, Nicolaas, al zijn vrije tijd
besteedde aan het zoeken van rupsen en vlinders, die hij daarna uittekende. In 1830 kreeg hij
een deel van Linnaeus' Natuurlijke Historie der dieren, planten en mineralen cadeau, waarna
hij zich nog intensiever met het tekenen van rupsen en vlinders ging bezig houden.
Na zijn schoolopleiding werkte Albert Steenbergen tijdelijk op de secretarie van Hoogeveen
en op een notariskantoor. Op het gemeentehuis werd de vriendschap met Jan van der Veen
Az. nog hechter, want deze werkte daar ook.560

In mei 1833 deed zijn vader hem in de leer bij de in Hilversum wonende schilder Van
Ravenswaay (1789-1869), nadat Steenbergens ouders in contact waren gekomen met de
Hilversumse dominee Van den Broek. Deze raadde hun aan, Albert bij zijn vriend Jan van
Ravenswaay te laten opleiden tot kunstschilder.561 Steenbergen legde zich daar vooral toe op
het schilderen van stillevens en vogels. In 1836 vertrok hij naar Haarlem, van daar in 1839
naar Amsterdam. Vervolgens in mei 1840 naar Velserend, daarna in januari 1841 naar Heem-
stede en tenslotte keerde hij in mei 1842 naar Hoogeveen terug.562 Daar zou hij zijn verdere
leven blijven.
Als kunstschilder was hij zeker niet onverdienstelijk. Zo was er vanaf 1835 tot 1867 ettelijke
malen op representatieve tentoonstellingen werk van hem te zien.563 In 1840 - dus op 26-
jarige leeftijd - werd hij bovendien lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam.564 De reden voor, of de oorzaak van, zijn terugkeer naar het ouderlijk huis in
Drenthe is niet bekend. Voor de hand liggen: Steenbergens gezondheid - het bleef niet bij één
gebrek - en zijn financiële positie, die door de concurrentie in het Westen moeilijk werd.
Mogelijk is liefdesverdriet ook een motief geweest.565 In zijn jeugdherinneringen, die hij aan
het eind van zijn leven op papier zette, schreef hij:

"En daarnevens wenkte de liefde en flonkerde van eene weelde liefelijk en rein, niet kort als een
zomerdroom, maar lang als het leven. En wat is van dit alles geworden? Wat is van dit alles gebleven?
Ziet in mijn hart is bitterheid en wat mijne hand omvat houdt is een schat van verdorde bladen.
Uitgebloeide bloemen, ontkleurd loof, schaduw van wat was. Niets dan ijdelheid."566

Ook hij zal wel (meer dan) eens verliefd zijn geweest en vermoedelijk heeft zijn treurige
lichamelijke gesteldheid verdere toenaderingen in de weg gestaan. Aan dit thema, dat in zijn
werk Nevelhekse voorkomt, zal verderop aandacht worden besteed. Nadat hij teruggekeerd
was in Hoogeveen, ging hij geleidelijk aan minder schilderen en legde hij zich meer toe op de
literatuur.

560. Ibidem. Vgl. ook RAD, Archief Albert Steenbergen, inv.nrs. 66 en 68.
561. Over Steenbergen als kunstschilder zie vooral 'A. Steenbergen' in: DVA (1841), 52-54; Vegter 1916,

173-229 en Albert Doedens z.j.
562. Deze biografische gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op Steenbergens eigen levensherinneringen.

Zie hiervoor RAD, Archief Steenbergen, inv.nrs. 66 en 68. Vgl. ook Metselaar z.j.
563. Voor een overzicht van Steenbergens deelname aan tentoonstellingen van 'Levende Meesters' zie Albert

Doedens z.j., 50. Vgl. ook Scheen 1981, 495.
564. De akte van benoeming bevindt zich in RAD, Archief  Steenbergen, inv.nr. 61.
565. Albert Doedens z.j., 33.
566. RAD, Archief Steenbergen, inv.nr. 68.
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Als schrijver debuteerde Steenbergen in 1853 met een blijspel in vier bedrijven, getiteld Het
Fatsoen (K. Fuhri te 's-Gravenhage).567 Hij schreef dit onder het pseudoniem P.J. Peterson.568

In dit blijspel neemt hij materialisme en pronkzucht op de hak. Ook hekelt Steenbergen de
hypocrisie van de mensen: fatsoensnormen zijn vaak schijn en innerlijke beschaving is een
schaars goed.

De stadsontvanger te Ouderwijk, Jan Karver, is ten einde raad, want zijn vrouw geeft te veel geld uit. Zij doet
mee aan de mode en aan het gezelschapsleven, wat handenvol geld kost. Zijn doodgewaande broer verschijnt -
onder de naam Van Neck - ten tonele en maakt een plan om Karver en zijn vrouw op de proef te stellen. Intussen
blijkt, dat mevrouw Karver erg gesteld is op Valentijn Fatering, een rijke leegloper. Van Neck komt met het
verzinsel dat de 'overleden broer' van Karver (hijzelf dus) een onecht kind had. Dit kind van een inlandse moeder
zou in aantocht zijn om zijn grootvaderlijk erfdeel op te eisen. Karver slaagt voor de proef, want hij zegt dat hij
het geld voor de jongen zal klaarleggen. Maar inmiddels heeft de gezelschapsdame juffrouw Swerver, met hulp
van een louche figuur de geldkist van Karver gestolen. In het laatste bedrijf worden de daders ontmaskerd en
wordt mevrouw Karver door Van Neck genezen van haar affectie voor Fatering. Zij komt tot inkeer en zal haar
leven beteren. Fatering echter wordt door Van Neck zonder pardon beetgenomen en te kijk gezet. Wanneer hij
denkt een afspraak te hebben met mevrouw Karver en hij haar het hof maakt, blijkt de aanbedene - gehuld in een
sluier - de foeilelijke Modde van Gompen te zijn.

G. Kalff noemde dit stuk, gezien het lage peil van het Nederlandse toneel op dat moment,
"een streven naar iets beters, naar levenswaarheid en typeering (...) maar het is alles te zwaar,
te duidelijk van strekking, te gewild."569 Kortom: in het land der ongetalenteerden was
debutant Steenbergen koning.
Pas in 1887 zou Steenbergen een tweede toneelstuk publiceren. Dat was het kamerkluchtspel
in twee bedrijven Oom Jan uit Indië (H. Born te Assen), dat hij onder zijn eigen naam uitgaf.
De handeling voltrekt zich na de Frans-Duitse oorlog in een Hollandse stad van 'den derden
rang'.

De arme portretschilder Hugo Spillard krijgt van een rijke Oom Jan uit Indië een cheque van 20.000 gulden
toegestuurd. De jongen jaagt het geld erdoor en steekt zich zelfs nog in de schulden. Als de oom op bezoek
komt, geeft hij Hugo ook nog een zak met diamanten. Spoedig blijkt dat Oom Jan niet goed bij zijn hoofd is: de
cheque is waardeloos en de diamanten zijn brokjes glas. Om zijn schulden te kunnen betalen wordt de
kunstenaar nu door zijn vader gedwongen met de rijke, maar lelijke, Mietje Kloenenkluit te trouwen. Zij heeft
namelijk nicht Sparenpenning verzorgd, die haar vermogen aan Mietje nagelaten heeft. Het stuk eindigt met een
lied, dat in de slotstrofe de moraal van het stuk laat horen: "Moog' ons kluchtspel u dus leeren/ U van 't beeren te
bekeeren,/ En op eigen beurs te teeren;/ Want, 't staat vast - die dwaasheen doet,/ Zorg en kommer tegenspoedt!"

Steenbergen schreef nog veel meer toneelstukken, die echter niet uitgegeven zijn; een deel
van de manuscripten is bewaard gebleven.570 In een brief aan zijn vriend Meuleman noemde

567. Het manuscript van het eerste en tweede bedrijf, bevindt zich in de UBL, Archief Albert Steenbergen.
568. Vgl. Alphabetische naamlijst 1868, 654 met Van Doorninck 1883, 472. Deze geeft abusievelijk het

pseudoniem Petersen i.p.v. Peterson. Het blijspel is zeldzaam; een exemplaar wordt bewaard in de
UBL.

569. Kalff 1912, 691.
570. UBL, Archief Albert Steenbergen. Het archief bevat de volgende toneelmanuscripten: Deerlijk gefopt.

Blijspel in vijf bedrijven (31 januari 1860, onder het pseudoniem P.J. Peterson); In 1813. Drama in vijf
bedrijven (z.j., herzien in 1876); Hercules Seghers. Dramatisch gedicht in 3 bedrijven en een voorspel
(1861, onder het pseudoniem P.J. Peterson); Achterklap. Blijspel in verzen en in vier bedrijven (z.j.,
onder het pseudoniem P.J. Peterson); De verzoeking. Blijspel in één bedrijf. Het Fransch van O.
Feuillet zeer vrij gevolgd (z.j.); Gedagt (4 februari 1872); De combinaties van Mevrouw Westenberge.
Blijspel in vier bedrijven en in proza (maart 1881); Koop en rouwkoop. Klucht (z.j.); De wraak eens
vaders. De slottooneelen van Schiller's Don Carlos nagevolgd (z.j.); De Moederen, gevolgd naar
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Steenbergen het in elkaar knutselen van komedies en drama's "mijn speelpop". Omdat hij dit
werk blijkbaar niet zo serieus nam, was hij onzeker over de kwaliteit ervan en wilde hij
weleens de mening van een deskundige horen.571 Door bemiddeling van Meuleman kwam hij
in contact met prof. J. van Vloten. Aan hem bekende Steenbergen, dat hij met Het Fatsoen af
en toe aan een letterkundige prijsvraag meegedaan had, maar dat hij niet in de prijzen
gevallen was. Ook schreef hij, dat hij bijzonder bang was voor kritiek op taal- en stijlfouten,
want:

"Ik heb in mijn jeugd bijzonder weinig gelegenheid gehad iets wezenlijks op het gebied der taal
optedoen, en trad met bijzonder flauwe notiën desbetreffende de maatschappij in; notiën die waar-
achtige schimmen werden."572

Ook schreef Steenbergen over toneel, in het bijzonder dat van de zeventiende eeuw. In juli
1879 verscheen het artikel Iets over het Nederlandsche blij- en kluchtspel in de laatste helft
der XVII eeuw; Thomas Asselijn en zijne komische stukken, geschetst bij het licht van hunnen
tijd.573 In 1875 had hij al een aantal artikelen gepubliceerd over de dichter Jan Luyken (1649-
1712), die hij 'Johannes' noemt.574

Zijn pseudoniem P.J. Peterson gebruikte hij ook voor de in 1864 geschreven novelle Harden-
broeck en Omstreken. Schetsen en Typen, die in het tijdschrift Europa verscheen. In een noot
vermeldde Steenbergen, dat deze bijdrage kwam uit het onuitgegeven werk Hardenbroeck in
1849; Schetsen en Typen uit eene landprovincie.575 In deze novelle beschrijft Steenbergen,
geheel in de trant van Jan van der Veens Drentsch Mosaïk, enkele typen uit de Harden-
broeckse (Hoogeveense) samenleving. In 1883 publiceerde hij in de eerste jaargang van de
NDVA twee verhalen onder de verzameltitel Penteekeningen uit vroegere dagen. Eén verhaal
bevat dialectpassages. Een voetnoot in de almanak vermeldt dat deze verhalen ontleend zijn
aan een onuitgegeven werk van P.J. Peterson, dan betiteld als: Hardenbroeck in 1849. Typen,
schetsen en beelden uit eene Landprovincie.576 Een jaar later droeg hij aan dezelfde almanak
nog eens twee verhalen uit het onuitgegeven werk bij.577

Naar aanleiding hiervan kreeg hij van lezers vragen over de plaats Hardenbroeck.
Steenbergen antwoordde daarop:

"Hardenbroeck is een vlek dat men te vergeefsch op de kaart zal zoeken. Het behoort half tot de werke-
lijkheid, half tot het gebied der phantasie, en zijne bewoners, huizen, bosschen en beemden ontleenen
aan beide Rijken hun karakter en wezen".578

Goethes Faust (z.j.) en Koddige vrijagie tusschen Juffer Eeta (alias "ik rust") en Predikant Fret (alias
Vaders Louder), voorgevallen binnen Groningen a° 1792 en 1793 (z.j.).

571. ABD, brief Meuleman aan Van Vloten van 28 november 1863.
572. ABD, brief Steenbergen aan Van Vloten van 25 december 1863, A VLO E 71. Steenbergen werkte ook

mee aan een aantal bundeltjes over baker- en kinderrijm van Van Vloten. Zie Naarding 1956d, 10.
573. Een overdruk bevindt zich in RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 695. In welke periodiek het artikel staat,

wordt niet vermeld.
574. Zie hiervoor RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 694.
575. Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten 2 (1864) eerste deel, 163-188.
576. NDVA (1883), 166. De twee verhalen zijn getiteld Het raadsel van de plaats, een verhaal van Doctor

Drevel, 166-191 en Kermisavond, 191-208.
577. NDVA (1884), 172-199. De bijdrage is getiteld Hardenbroeck. Nog iets uit een onuitgegeven boek. Het

bevat de verhalen Twee brieven, bij wijze van inleiding en Oom Jan en zijn tuinman.
578. NDVA (1884), 199.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-1900120

Een jaar daarna leverde hij voor de NDVA opnieuw een bijdrage uit het allengs intrigerende
werk, inmiddels getiteld: Brockhorst-zathe en zijne bewoners. Een verhaal van oom
Harckens.579 In 1899 tenslotte werd deze novelle, met de gewijzigde titel Op de weekmarkt te
Hardenbroeck én onder zijn eigen naam, gepubliceerd in de NDVA.580 Ook toen weer
vermeldde Steenbergen in het voorwoord, dat het een uittreksel was uit het onuitgegeven
werk Hardenbroeck en omstreken in 1849; Schetsen, typen en verhalen uit eene Landprovin-
cie, geschreven door de heer P.J. Peterson. Met deze bijdrage kwam hij terug op een, in het
jaar daarvoor in de NDVA geuit, voornemen. Hij had toen bij de publicatie van het slot van de
Clapper der Calkoens aangekondigd:

"Ik neem met dit stuk nu afscheid van het publiek en de Redactie van den Almanak, want mijne hooge
jaren en sterk toegenomen verduistering van het gezicht zullen mij beletten aan mijn plan, om ook van
het eerste gedeelte des Clappers een uittreksel te maken, gevolg te geven."581

Dus: in de veertien jaren die liggen tussen de publicatie van de slotaflevering en die van de
gehele Hardenbroeck-cyclus, had er een minstens zo pretentieuze reeks - getiteld Clapper der
Calkoens - in de NDVA gestaan.
De beschrijving van Hardenbroeck en zijn bewoners is humoristisch van toon en lijkt
stilistisch veel op de beschrijvingen in Nicolaas Beets' Camera Obscura. In de dialogen laat
Steenbergen een aantal personages Drents spreken.
Historische belangstelling voor zijn woonplaats blijkt ook uit zijn bijdrage De Volksbeweging
te Hoogeveen op den 8e en 9e november 1813, die in Vaderlandsche Letteroefeningen van
1870 verscheen.582 Voorts had hij onder pseudoniem in de periode 1896-1897 in de Hooge-
veensche Courant een feuilleton, getiteld Ditjes en Datjes, Opmerkingen en Aanmerkingen
van 't heden en verleden der gemeente Hoogeveen, door Lamert Jans Wever te boek gesteld
na een veeljarig verblijf in den Vreemde. Uitgeverij Pet maakte een einde aan de serie omdat
men de toonzetting nogal scherp vond.583

In 1868 kwam er van Steenbergen een vertaling uit van het eerste deel van Goethes Faust (A.
ter Gunne te Deventer). Het boek werd voorzien van een inleiding door de emeritus-hoog-
leraar J. van Vloten. Deze was van mening:

"De vertaling zelve is niet de eerste, die van Nederlandsche hand het licht zag; maar voor zoover wij
gelegenheid hadden met beide vroegere kennis te maken, zeker verreweg de beste der drie."584

Ook de recensent van Vaderlandsche Letteroefeningen vond de vertaling geslaagd:

"Grooten dank geven wij dan ook den Heer Steenbergen voor zijne schoone vertolking, als ook den
Heer van Vloten, voor zijn inleidend en aanbevelend woord. Goethe's meesterstuk moge er, bij
Nederlandsch publiek, meer door gekend en gewaardeerd worden (...)."585

579. NDVA (1885), 68-109.
580. NDVA (1899), 118-154.
581. NDVA (1898), 21.
582. VL (1870), 708-734.
583. UBL, Ltk 1932 A, brief van G.J. Landweer van december 1902 aan C.A. Steenbergen. Zie voor enige

manuscripten van dit feuilleton UBL, Archief Albert Steenbergen, 1928.
584. Goethes Faust, VI.
585. VL (1869), 587.
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De recensie van D.E.W. Wolff in De Gids daarentegen was vernietigend. Daarin werd
getwijfeld  aan Steenbergens beheersing van de Nederlandse taal.

"Men verkeert soms in 't onzekere, vooral bij vertalingen in dichtmaat, of een verkeerde vertaling aan
verkeerde opvatting van de oorspronkelijke woorden is toe te schrijven, of aan onvermogen om het
goed opgevatte denkbeeld behoorlijk in 't hollandsch uit te drukken",

aldus de recensent. Zijn slotoordeel luidde:

"De medegedeelde proeven zullen voldoende zijn om aan te toonen dat deze vertaling van Faust niet als
definitief kan beschouwd worden. Moet er een hollandsche vertaling van Faust wezen, dan dient het
werk nog eens overgedaan te worden."586

Steenbergens interpretatie werd in 1870 herdrukt. Ondanks het feit dat de bekende literator
J.J.L. ten Kate in 1874 met een nieuwe Faust-vertaling op de markt kwam, kreeg die van
Steenbergen in 1878/'79 een derde, gellustreerde, druk bij Blomhert & Timmerman & Van
Rijsoort van Meurste te Nijmegen en Amsterdam.587 Deze luxe uitgave bevatte ruim veertig
houtsneden en 13 grote gravures naar tekeningen van Alexander Liezen Mayer588 en Rudolf
Seitz. Doordat Steenbergen meewerkte aan landelijke tijdschriften kreeg zijn vertaling niet
uitsluitend belangstelling van het Drentse publiek.
Rijmpjes uit de volksmond en hogere poëzie waren Steenbergens voorbeelden geweest bij de
vertaling. Ook andere gedichten van Goethe - wellicht uit de rijk voorziene boekenkast van
zijn erudiete vader - en zijn hang naar epiek waren hem van pas gekomen.589 Curieus is ook,
dat in de tijd dat Steenbergen met de Faust-vertaling bezig was, zijn oude schoolkameraad
Lesturgeon soortgelijk werk deed. Lesturgeon vertaalde namelijk uit het Frans van Victor
Cherbuliez Prins Vitale, of hoe werd Tasso krankzinnig? (Leiden 1866), over de Italiaanse
dichter Torquato Tasso (1544-1595), aan wiens leven Goethe een toneelstuk gewijd had en
van wie in 1794 een belangrijk werk boven water gekomen was.

Steenbergen had ook veel belangstelling voor de streektaal. In het voorgaande werd reeds
opgemerkt dat hij in twee bijdragen voor de NDVA streektaal in de dialogen toepaste. Evenals
Lesturgeon publiceerde hij dialectwoordenlijsten. Dit deed hij in het Weekblad van en voor
Oostermoer en Zuidenveld.590 In het bijvoegsel bij dit weekblad van 13 februari 1875 (jrg. 2,
nr. 7) verscheen een lijst, getiteld Bijdragen tot een woordenboek van het Drentsch taaleigen,
meestal ontleend aan 't Hoogeveensche dialect. De naam van de samensteller werd hierbij
niet vermeld. In de Drentsche Courant  van 25 maart 1875 (jrg. 2, nr. 14) - de voortzetting
van bovengenoemd weekblad - verscheen dezelfde rubriek, maar dan ondertekend met 'A.
Stb'.591 Men mag aannemen dat de eerste lijst ook door Steenbergen samengesteld is.592 Wel-

586. De Gids (1869), 138-154.
587. Prakke merkte reeds op dat de titelpagina 1879 vermeldt, maar Brinkman geeft als jaar 1878. Vgl.

Prakke 1979, XV, noot 7. Van deze luxe uitgave werd in 1979 door Krips Repro te Meppel een foto-
grafische herdruk gemaakt. Voor een recensie ervan zie 'Albert Steenbergen: na honderd jaar heront-
dekt' in: DAC 30.4.1979.

588. A.L. Mayer (1839-1898) was professor aan de Münchener Akademie en directeur van de École des
Beaux Arts te Stuttgart

589. Prakke 1979, VIII.
590. Naar dit blad en zijn uitgever(s) deed Prakke onderzoek. Zie Prakke 1941a, 73-79.
591. RAD, Collectie Gratama, inv.nrs. 228 en 229.
592. Vgl. voor deze conclusie ook Naarding 1948a, 180.
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licht zijn er meer (regelmatige) bijdragen geweest; maar doordat lang niet alle bladen van
drukker-uitgever De Roo bewaard zijn, is dit moeilijk na te gaan.593

Steenbergens medewerking aan de Drentsche Courant is niet verrassend; ook Lesturgeon en
Van der Veen, met wie hij immers bevriend was, waren bij deze krant betrokken. Zoals reeds
opgemerkt, publiceerde Lesturgeon een aantal lijsten van Drentsche woorden en spreekwijzen
en Van der Veen had een eigen rubriek getiteld Uit en over Drenthe.594

Aan de bloemlezing Van de Schelde tot de Weichsel werkte Steenbergen eveneens mee; van
alle Drentse auteurs nam hij het grootste aantal inzendingen voor zijn rekening. Hij leverde in
het dialect van Hoogeveen en Dwingeloo de bijdragen Rare reize van Lamert Wever nao de
moane, hen en weerumme in eene nacht, Jenne stoa stil. Vrijerije, Droëvig harte, Geert Jan
de smid, Anroëpinge. (Uut vrögger dagen.), De spokende haese. En verhael van boer Leffert,
De beuze jaeger. (Legende.) en Carolus Magnus en Wittekind. Sage. (Uut 'n olde scholten-
kiste).595

Van het prozastuk Rare reize van Lamert Wever nao de moane, hen en weerumme in eene
nacht wordt beweerd dat het ontleend is aan Theodor Pienings (1831-1905) platduitse verhaal
Jan Katun un de Aatbaar, maar dit is pertinent onjuist.596 Piening studeerde in Kiel en

593. Zie hiervoor RAD, Collectie Gratama en de SNDHC.
594. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 247. DC 5.6.1875. Hierin werd aflevering V, getiteld In 't Pesserveld

van de rubriek Uit en over Drenthe geplaatst. De rubriek werd ondertekend met V.; vermoedelijk Jan
van der Veen Az.

595. Leopold/Leopold 1882, respectievelijk 612-616, 617-619, 619, 619-620, 620-621, 629-632, 632-633
en 633.
Steenbergens moeder was geboren in Dwingeloo. Daardoor kon hij wellicht ook enige bijdragen in het
dialect van 'Dwingeloo en omstreken' schrijven. Zie ook: Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 22. Voor
meer opmerkingen over het gebruikte dialect zie Hadderingh 1979, 127-138.

596. Vgl. Poortman 1954a, 85; Poortman 1951, 264 en Huizing/ Wattel 1975, 424.
Zie voor gegevens over Theodor Piening: Eckart [1891]; Eckart 1911 en Seelmann/Seelmann 1979, 58
en 98. Vgl. ook Simons 1985, 294-295.
De verhalen van Steenbergen en Piening hebben slechts gemeen, dat in beide een ooievaar voorkomt.
Van Pienings verhaal volgt hier de inhoud. Jan Katun is kroegbaas in Hamburg Altona. Hij en enkele
stamgasten - onder wie de 'Koppschoster' (hoedenmaker) en de gepensioneerde 'Hauptmann vun de
Kumpanie' - beramen een plan om een internationale loterij, een soort lotto, op te lichten. Nadat in
Kopenhagen de winnende nummers getrokken zijn, duurt het nog drie dagen tot de uitslag in Hamburg
bekend gemaakt wordt. Intussen kan men daar nog steeds inzetten. Jan Katun zal naar Kopenhagen
reizen, daar de winnende nummers noteren en deze door een ooievaar naar zijn vrienden laten brengen,
waarna zij alsnog zullen inzetten. Met enige moeite vangt men een ooievaar, die in een kooi met Jan zal
meereizen. Er is één probleem: als voedsel voor de ooievaar dient hij een pot met kikkers mee te nemen
en hij - een grote, zware kerel die voor de duvel niet bang is - is als de dood voor kikkers. Men besluit
dat hij het voeren van de ooievaar onderweg maar moet uitbesteden aan koetsiers en matrozen - tegen
aantrekkelijke fooien. Meteen in de diligence gaat het al mis. Een wijsneuzig jongetje haalt een kikker
uit de pot en Jan springt in paniek uit de koets. Hij blijft ernaast lopen tot de koetsier de kikker
geoffreerd heeft aan de ooievaar. Ook toentertijd waren er al dierenbeschermers, want een
medepassagier heeft aanmerkingen op het feit dat Jan een ooievaar gevangen houdt. Om van dergelijke
verwijten in het vervolg verschoond te blijven, laat Jan op het eerste overnachtingsadres de plaatselijke
schilder bij zich komen. Deze moet de ooievaar kakelbont verven, opdat het dier daarna voor een
exotische vogel kan doorgaan. Verder verloopt de reis zonder incidenten. In Kopenhagen geeft Jan de
vrijheid aan de ooievaar, na hem 'bevracht' te hebben met de uitslag van de loterij. Als Jan thuiskomt,
vertellen zijn vrienden hem dat de ooievaar niet op zijn nest teruggekeerd is. Maar men treurt niet lang
over het mislukken van de onderneming.
De tweede druk van het verhaal (1877) - die hier gevolgd is - moet een interessant verschil met de
eerste druk (1858) vertonen. In een soort epiloog wordt verteld, dat jaren later de oorlog uitbrak en dat
de 'Hauptmann vun de Kumpanie' nog eenmaal ten strijde trok. Hij werd in Sleeswijk-Holstein
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Göttingen, promoveerde als filoloog in Gießen (1856) en werd privaatdocent in Hamburg. Na
het succes van zijn eerste boeken leefde hij van zijn pen. Zijn verhaal Jan Katun un de
Aatbaar verscheen in 1858 in de bundel Dre spaassige Geschichten. Een tweede uitgave
verscheen in 1877.597

Steenbergens personage Lamert Wever wordt door zijn vrouw naar de Huizen gestuurd om bij de kleermaker
aldaar zijn nieuwe broek op te halen. De kleermaker is niet thuis, maar Lamert vindt hem in de herberg. Hij
verdrinkt en vergokt al zijn geld en komt tenslotte op de rug van een ooievaar terecht, die hem naar de maan
brengt. Daar gooit een maanmannetje hem terug naar de aarde. In zijn val passeert hij een troep ganzen en de
ganzerik (Steenbergen schrijft 'woerd') staat Lamert toe dat hij zijn poot grijpt. Dicht bij de aarde gekomen, heeft
de ganzerik er genoeg van en dwingt hij Lamert zijn poot los te laten. Tot zijn geluk landt Lamert daarna op de
mestvaalt bij zijn eigen huis.
In de berijmde schets Jenne stoa stil probeert Joapik met Jenne aan te pappen. In dertig verzen betuigt hij zijn
liefde voor haar, maar Jenne tracht hem duidelijk te maken dat hij een losbol is. Aan het eind van het vers blijkt
dat ze Joapik wel mag; wel is ze bang dat hij niet naar goede raad wil of kan luisteren. Maar met Jenne in het
vooruitzicht belooft Jaopik haar van alles:

Ei, watte proat! ik wil alles verzeggen,
Kun ik, mooi mainje, 't mit oe oaverleggen:
'k Pas veur jannever, 'k zet koarten an kaënt.
Ware ie miin wiifien, de mooist neet van 't laënd,
Dee ik zee zóó neet, al vreugs 't ook....

Droëvig harte is een verkorte bewerking van de Middeleeuwse ballade Naer Oostland willen
wy ryden. Ter vergelijking volgen hier de eerste strofe van Steenbergens bewerking en die
van het Middeleeuwse voorbeeld.598

Noa 't Oostlaënd wil ik goan varen,
Noa 't Oostlaënd wil ik goan meê;
Wiid oaver de greune weiden,
Wiid oaver de broene heiden,
De broesende zee!

Naer Oostland willen wy ryden,
Naer Oostland willen wy mee,

ingekwartierd bij een wat zonderlinge geleerde, die opgezette vogels verzamelde. Het pronkstuk van de
collectie was een vogel met de bouw van een ooievaar, maar ook met de meest bizarre kleuren, die daar
in de buurt neergeschoten was. Aangezien de Duits-Deense oorlog (1864) gevoerd werd toen de eerste
druk van het verhaal allang op de markt was, moet het genoemde einde  aan de tweede druk toegevoegd
zijn.                 

597. De twee andere bijdragen zijn: Gründli kureert en De Flickschoster.
598. Gebaseerd op een versie die opgenomen is in: Pollmann 1981, 42-44. Pollmann beweert dat het als

verhuislied gezongen werd, wanneer de dienstboden in Belgisch Brabant van betrekking veranderden.
Oostland is een toevallige aanduiding, die door een andere plaatsnaam vervangen kon worden. Hij
baseert zich op de studie van Jan Frans Willems, Oude Vlaemsche liederen. Gent 1848. Willems ont-
leende zijn versie aan de volksmond in zijn tijd, waardoor voorzichtigheid geboden is met het gebruik
van het adjectief 'Middeleeuws'. Volksliederen werden pas in de veertiende eeuw voor het eerst opge-
tekend, waardoor deze categorie op haar beurt nauwelijks Middelnederlands genoemd kan worden -
ook als de liederen zelf ouder zijn. Blonk en Romein geven een geheel andere uitleg van (het ontstaan
van) het lied, maar noemen geen bron. Volgens hen werd het, eind dertiende - begin veertiende eeuw,
gezongen door emigranten die in navolging van vele Duitse boeren de Oostzeelanden (vooral Pom-
meren en Pruisen) gingen koloniseren. Zie Blonk/Romein 1956, 97. Waar Steenbergen het lied
gevonden heeft, is niet bekend.
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Al over die groene heiden
- Frisch over die heiden! -
Daer isser een betere steê.

Geert Jan de smid is reeds zestig jaar en nog denkt hij aan trouwen. Hij huwt een meisje van
achttien. Daar krijgt hij spijt van, want na zes maanden krijgt zij een tweeling. Voortaan moet
hij haar kinderen dragen (= onderhouden).
In Anroëpinge verhaalt Steenbergen over de witte wieven. In De spokende haese is sprake van
een geslepen haas die een jagende scholte Balder verbittert met zijn slimme streken. Dat
Steenbergen belangstelling voor de historische literatuur had, blijkt ook uit de bijdrage
Carolus Magnus en Wittekind. Deze gaat over de Saksische legeraanvoerder Wittekind
(Widukind), die in de slag bij 'Bisbeck an der Au' de opstand tegen Karel de Grote leidde.

Van de bijdragen aan deze bloemlezing is het gedicht De beuze jaeger het bekendst
geworden.599

De burcht Rheebruggen bij Dwingeloo is door de vijand in de as gelegd; drie weeskinderen dwalen nu bedelend
door het land. Ze kloppen aan bij een jager, die hen vriendelijk ontvangt. Maar wanneer de kinderen binnen zijn
neemt hij een bijl, hakt hen in stukken en stopt die in een pekelvat. Zeven jaar later is Sint-Nicolaas bij de jager
te gast. Als maaltijd wil de heilige graag "wat uut 't zolt!" Als hij zijn handen op het pekelvat legt, komen de
kinderen er ongeschonden uit. In de laatste strofe vertelt de dichter hoe het met de kinderen afliep:

De kiinder raekten hoog in stand:
't Oldst wörde Drost van Drentheland;
Het tweede - ook 'n grootmachtig heer
Bouwde op het huus Reebrogge weer;
Het darde wörde 'n Vörst der Kark,
Looft God den Heer veur 't wonderwark.

Steenbergen had aan de redactie van Van de Schelde tot de Weichsel meegedeeld dat het
gedicht afkomstig was uit Dwingeloo en omstreken. Dit klonk geloofwaardig, want tot
ongeveer 1835 stond daar de havezate Rheebruggen (Reebrugge) en bovendien is de kerk van
Dwingeloo aan Sint-Nicolaas gewijd. De literatuurhistoricus Jan Poortman dacht dat Steen-
bergen een oud Frans lied van voor 1500 in het Drents vertaald had. Hij leidde dit af uit het
feit dat in het gedicht van Steenbergen het woord "oeger" voorkomt en hij ziet dit als een
verdrentsing van het Franse 'ogre', dat menseneter betekent. Over de ouderdom van het lied
zegt dit niets, want dit Franse woord bestaat nog steeds en heeft varianten in diverse
(streek)talen - waaronder dus het Drents.600 Overigens komt 'ogre' in de tot nu toe bekende
Franse versies van het lied niet voor.601 Verder was Poortman van mening dat het lied pas na
1685 in Dwingeloo geïntroduceerd is door enkele hugenoten die zich daar in de 'Fransche

599. Het gedicht werd in tal van bloemlezingen opgenomen. Ook J.R.W. Sinninghe nam het in zijn Drentsch
Sagenboek (Bussum 1944, 87-89) op. Hoe geliefd het gedicht was blijkt wel uit het huisarchief
Oldengaerde (RAD, inv.nr. 82): daarin worden twee handgeschreven en twee getypte afschriften ervan
bewaard. Een jaartal wordt op geen van de exemplaren vermeld.

600. Zie Kocks 1996, 809.
601. Ook Willem Wilmink nam in Mijn Middeleeuwen (106-113) Steenbergens De beuze jaeger op. Het

volgt op een Franse ballade, getiteld Saint-Nicolas et les trois petits enfants, waarover Wilmink
opmerkt: "(...) uit het eind van de zestiende eeuw, auteur onbekend." Hij geeft echter de versie-De
Nerval.
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huizen' vestigden, maar men kan zich afvragen of deze vervolgde Franse protestanten wel zo
gecharmeerd waren van een Roomse heilige.602

H. Doedens was - terecht - van mening dat Steenbergen een werk van de Franse dichter
Gérard de Nerval (1808-1855) geparafraseerd had. Als voorbeeld noemde hij, zonder
bronvermelding, "het gedicht Saint Nicolas" dat geschreven was "in de trant van een
volkslied, een ballade". Steenbergen had er alleen een introductie en een extra slot
aangebreid, maar verder vond Doedens de gelijkenis frappant.603

De vraag is nu, of Steenbergen het gedicht van De Nerval onder ogen gehad kan hebben. De
kans daarop is vrij groot, want in De Nervals spraakmakende verhalenbundel Les Filles du
Feu (1854) wordt het deel Sylvie besloten met een aantal gedichtfragmenten onder de titel
Chansons et légendes du Valois; daartoe behoort ook La Complainte de Saint Nicolas, dat de
indruk maakt compleet te zijn. Ook kan Steenbergen de bladmuziek (en tekst) van de
liedversie gezien hebben. Rond 1852 liet componist Gouzien het gedicht van De Nerval als
lied uitgeven.604 Minder voor de hand ligt, dat de Hoogevener het gedicht gelezen heeft in een
van de vele tijdschriften waarin de hele verzameling in de jaren daarvoor gepubliceerd was.
De verzameling verscheen voor het eerst als artikel, getiteld 'Les vieilles ballades françaises',
in het tijdschrift Sylphide van 10 juli 1842.605

Steenbergen volgt, na een inleidend kwatrijn en afgezien van enige uitweidingen, het relaas
van De Nerval op de voet. Het wordt wat Drents bijgekleurd doordat hij de gastheer streek-
eigen gerechten laat aanbieden aan Sint-Nicolaas ("zeunemelk met kruderien" en "hartebolt").
Met dezelfde bedoeling zal de oorspronkelijke booswicht, een slager, wel veranderd zijn in
een jager. Het summum van couleur locale tracht hij te bereiken met de toevoegingen aan het
begin en het einde van het gedicht: Rheebruggen en de drost van Drenthe. Daarmee wordt de
verdeling van de inhoud over de strofen, aangebracht door De Nerval, volledig doorbroken.
Alles schuift een halve strofe op, wat een onlogische indruk maakt. Geen wonder, want de
Complainte opent met een distichon ("Il était trois petits enfants/Qui s'en allaient glaner aux
champs,") en De beuze jaeger - zoals gezegd - met een kwatrijn. Na twaalf kwatrijnen eindigt
het Drentse gedicht min of meer gedwongen met een sextet.
Overigens wordt in de gezongen versie van De Nervals gedicht - dan genaamd La légende de
saint Nicolas - het distichon herhaald na ieder kwatrijn, waardoor het geheel met zijn telkens
terugkerende frase een duidelijk ballade-kenmerk vertoont.
Op zijn inhoud bekeken, kan men van De beuze jaeger zeggen dat twee thema's om de
voorrang strijden: de (pseudo-)historie en de legende. Waarschijnlijk is het gedicht een naïeve
poging tot een mystificatie op het gebied van de Drentse poëzie. Poortman, nogmaals, scheen
een andere versie van de Franse legende te kennen. Daarin zijn niet drie kinderen maar drie
studenten de slachtoffers. Een dergelijke versie is er wel, maar Poortman noemt helaas geen
bron. De Sinterklaaslegenden zijn waarschijnlijk ontleend aan de hagiografie La vie de Saint
Nicolas van de Anglonormandische minnezanger Wace, die rond 1175 stierf.606

602. Zie Poortman 1943c, 57; Poortman in: Historische schetsen, IV. z.j., 43-46 en Poortman 1954a, 83.
Ook Jan Naarding volgde de hypothese van Poortman. Zie Naarding 1962a, 315.

603. H. Doedens 1955/1956, 156-158. Zie ook Reinder Smit 1977, 278-280.
604. Bénichou (1970, 177-196, 253-258) schrijft "vers le second Empire". Gouzien liet op vliegende

blaadjes een aantal 'légendes campagnardes' uitgeven. De eerste daarvan is getiteld: Armand Gouzien,
Légendes campagnardes. 1. La légende de saint Nicolas, recueillie par Gérard de Nerval, musique de
Armand Gouzien. Hij heeft alleen maar een volksmelodie op noten gezet. Ook heeft hij een strofe van
De Nerval geschrapt en op een andere plaats een zelfgemaakte strofe toegevoegd, die Bénichou "fort
mal venue" vindt. Zie voorts De Nerval 1999, 270-281.

605. Paul Bénichou 1970, 177-196, 253-258.
606. Van der Ven z.j., 233. Vgl. ook Ronsjö 1942, passim.
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Opzienbarend en tenslotte opschudding veroorzakend was Steenbergens 'vondst' van een
zogenaamd zeventiende-eeuws dagboek, dat hij liet uitgeven onder de titel Clapper der
Calkoens. Twee inwoners van Hoogeveen, vader en zoon Calkoen, zouden dit dagboek
bijgehouden hebben. Pas na zijn dood zou aangetoond worden dat Steenbergen de auteur was
en dat hij jarenlang doende geweest was, een mystificatie te creëren en in stand te houden.
Mystificaties (fopperijen) komen in de literatuur nogal eens voor; daarvan is sprake wannneer
een auteur zijn tekst laat doorgaan voor die van een andere, al dan niet gefingeerde, persoon.
Zijn opzet heeft de grootste kans van slagen wanneer hij de pseudo-auteur tot het verleden
laat behoren.607 Vooral tijdens de Romantiek, met haar belangstelling voor de vroegere
literatuur, tierden de mystificaties welig.
Ook Steenbergen was al vroeg in geschiedenis geïnteresseerd. Uit zijn jeugdherinneringen
blijkt dat hij als jongen verhalen over de Franse tijd en de romans van Walter Scott verslond.
Reeds in 1872 oefende Steenbergen zich in het schrijven van een mystificatie.
In Vaderlandsche Letteroefeningen van 1872 publiceerde hij het verhaal Fragmenten uit de
nagelaten papieren van een oud-ambtenaar. Een kunstschilder, Upvelde genaamd, heeft zijn
levensgeschiedenis op papier gezet voor een vriend, die echter overleden blijkt te zijn. Hij
geeft haar nu aan een goede kennis, Christiaanse, die tot publicatie overgaat.608

De Clapper der Calkoens zou volgens Steenbergen als origineel dagboek door een joodse
koopman op een boedelveiling in Genemuiden op de kop getikt zijn. Steenbergen kreeg het in
handen via een vriend, die hem verzocht het te ontcijferen. Met veel moeite was hem dat
gelukt, zodat hij bepaalde stukken - aangevuld met noten en verbindende teksten - kon
publiceren.609

Van 1857 tot en met 1880 was Albert Steenbergen gemeenteontvanger van Hoogeveen
geweest. Zijn vertrek was voorafgegaan door kritiek op zijn werk door een
raadscommissie.610 Bijna vijfentwintig jaar heeft hij in het gemeentehuis inzage gehad in de
daar aanwezige oude documenten. Bovendien woonde hij in het huis waar eertijds de Cal-
koens gewoond hadden. Vrij kort na zijn ambtelijke loopbaan is hij voortvarend begonnen
met het schrijven van de Clapper der Calkoens.
Waarom Steenbergen begon te fabuleren, heeft men met allerlei argumenten proberen te
verklaren. Albert Metselaar acht het waarschijnlijk, dat Steenbergen aanvankelijk een histori-
sche roman heeft willen schrijven. Pas daarna zou het idee voor een falsificatie zijn ontstaan,
waardoor Steenbergen een mengeling van historie, fantasie en jeugdherinneringen in het
raamwerk van de zeventiende eeuw plaatste.611 De Hoogeveense historicus J. Wattel
veronderstelde, dat Steenbergen gefascineerd raakte door de Calkoens doordat hij in hun huis
woonde en - geholpen door zijn omvangrijke kennis van de locale geschiedenis - op grond
daarvan de mystificatie geconstrueerd zou hebben.612 R. van der Kleij daarentegen was van

607. Vgl. voor deze definitie Dautzenberg z.j., 149.
608. VL (1872), 153-193, 233-260 en 346-378. Het verhaal is echter onvolledig: de laatste bijdrage eindigt

met 'wordt vervolgd', maar een vervolg komt verderop niet voor. Wattel vermeldt nog wel een vierde
deel. Zie 'Albert Steenbergen, een Hoogeveens schilder en literator, 1814-1900' in: Huizing/Wattel
1975, 414.

609. Zie 'Een woord ter inleiding en aankondiging' in: Eene Drentsche Veenkolonie, XXVII-XXXIV.
610. Vgl. ook H. Doedens 1978, 154. In een brief aan J. van Vloten van 16 oktober 1865, gaat Steenbergen

op deze kwestie in (ABD, A VLO E 72). Vgl. ook Kuik 1987, 6-10 en de aantekeningen bij dit artikel
van J. Wattel, 10-12.
Steenbergens ontslagbrief is in zijn geheel opgenomen in: Prakke 1975c, XVII.

611. Metselaar 1987b en 1987c.
612. Wattel, 'Albert Steenbergen, een Hoogeveens schilder en literator, 1814-1900' in: Huizing/Wattel 1975,
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mening dat Steenbergen, door zijn humor en zijn lichtelijk malicieuze neigingen, gedreven
werd om zijn lezers er eens tussen te nemen. Belangrijk was: "Zijn nuchterheid deed hem
sceptisch staan tegenover de zware 'wetenschappelijkheid' van de heeren historici, zoo trotsch
op hun bronnenstudie. Hij, de autodidact, zou een bron voor hen aanboren, waarvan ze plezier
konden hebben!"613 Daarnaast zijn er nog andere redenen en zelfs prozaïsche aanleidingen te
noemen: Steenbergen was een vrijzinnig, humanistisch christen. Als zodanig voelde hij zich
niet verbonden met het overwegend orthodox-protestantse Hoogeveen. Deze publicatie heeft
dan ook een ondogmatische tendens. Doordat hij anoniem bleef, kreeg hij geen moeilijkheden
met zijn plaatsgenoten.614

Wellicht is Steenbergen ook beïnvloed door de kwestie van het Friese Thet Oera Linda Bok.
In 1869 ontving dr. E. Verwijs van Cornelis Over de Linden, rijkshellingbaas in Den Helder,
fragmenten van een handschrift dat een oude Friese familiekroniek geweest scheen te zijn. De
fragmenten werden in 1872, met vertaling en inleiding, door dr. J.G. Ottema uitgegeven.
Spoedig ontstond er discussie over de echtheid ervan, die de gemoederen binnen het Friesch
Genootschap danig beroerde en door Steenbergen belangstellend gevolgd is. Wellicht
daardoor ook is hij op het idee gekomen, zelf een mystificatie in het leven te roepen.615 In de
jaren die hij daaraan besteedde, was hij overigens nog geen lid van het Friesch Genootschap.
Pas in 1898 werd hij gewoon lid.616 In wetenschapskringen heerst, voorzover bekend, al
minstens tachtig jaar de opvatting dat ook Thet Oera Linda Bok een vervalsing is.
De Clapper der Calkoens is met tussenpozen geschreven en uitgegeven als fragmenten uit
een oud journaal: Notulen mijner daghen, ofte Tijtsgetuigenissen Clapper van A. Calkoen.
Aanvankelijk publiceerde Steenbergen het verhaal in de Hoogeveensche Courant (1883-
1884).617 Het initiatief hiertoe ging uit van Claas Pet, de uitgever van deze krant. Deze werd
toentertijd ernstig beconcurreerd door twee andere uitgevers in Hoogeveen. Een nieuwe
publicatie in zijn krant van de hand van een plaatsgenoot, die bovendien als schrijver reeds
naam gemaakt had, kon zijn positie verstevigen.
Pet wendde zich dus tot Steenbergen, die hem gedeelten uit de Clapper der Calkoens voorlas
en beweerde dat ze uit een oud manuscript kwamen. Pet was meteen enthousiast en ging over
tot publicatie.618 Het lezerspubliek en de recensenten begroetten deze eerste aflevering met
bijval.619

Het was mogelijk bij een eenmalige grap gebleven als Steenbergen niet benaderd was door de
redactie van de NDVA, die gebrek aan kopij had. Hij was inmiddels een gewaardeerd
medewerker van de almanak geworden, dus kreeg ook hij van Menno Gratama het verzoek
(nieuwe) bijdragen te leveren, waarbij ook de Clapper der Calkoens genoemd werd.620 Eerst
voelde Steenbergen hier niet voor, maar na herhaald aandringen van de redactie ging hij

424-425. Vgl. ook Prakke 1975c, XIV.
613. Van der Kleij 1931, 161-174.
614. Ibidem, 165-166.
615. In RAF, Archief Friesch Genootschap bevinden zich geen brieven of andere handschriften van

Steenbergen, die hierover duidelijkheid zouden kunnen verschaffen.
616. Vgl. Prakke 1979, XVI, noot 58.
617. In 'Een woord ter inleiding en aankondiging' van de Clapper der Calkoens (p. XXVII) noemt

Steenbergen de jaren 1882-1884. In andere publicaties - niet van de hand van Steenbergen overigens -
worden verschillende jaartallen genoemd.

618. Metselaar 1987c. Het artikel is gebaseerd op informatie uit de particuliere collectie Landweer. Aan de
hand hiervan wordt een nieuwe visie op de totstandkoming van de Clapper der Calkoens gegeven.

619. 'Een woord ter inleiding en aankondiging', XXVIII. Voor recensies zie onder andere HC 1.3.1902 en
7.5.1902.

620. RAD, APM, inv.nr. 158, brief Albert Steenbergen aan de redactie van de NDVA van 10 juni 1896.
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overstag. Dus verscheen er een tweede, aangevulde en gewijzigde versie in afleveringen in de
NDVA (1894-1898 en 1900).621 Aanvankelijk was de bijdrage van 1898 als slot bedoeld, maar
in de almanak van 1900 verscheen toch weer een fragment. Tenslotte werd de Clapper der
Calkoens door Martinus Nijhoff in 1902 als boek uitgegeven; het was gedrukt door Pet, die
ook in dit geval de gangmaker was geweest.622 De volledige titel van de publicatie was toen:
Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en
P. Calkoen in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen. Lid van
het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
Het 'dagboek' draagt het opschrift: Notulen mijner Daghen ofte Tijtsgetuigenissen Clapper
van A. Calkoen I.U.D. Angelegt Ao 1661 doe ick van Houtewaele bij Amsterdam verhuist ben
na de Nieu angelegde Colonie 't E'gtens Hogevene in 't Lantschap Drenthe. Na doode van
mijn sal. Vader op St. Johsdagh, dato 1678, gecontinueerd door mij Petrus Calkoen sijn
eenigsten Sone, end woonagtig tot Hogeveen, an de Holl-Brugge, in 't Huijs waarin hij heeft
geleeft end is gestorven. Godt hebbe sijne Siele!.
Werden de eerste afleveringen van de Clapper der Calkoens aanvankelijk door het publiek
goed ontvangen, de be- en verdenkingen lieten ook niet lang op zich wachten. Enkele lezers
kregen al vrij spoedig, door enige fouten van Steenbergen in de tekst, twijfels over de
echtheid van het dagboek. Steenbergen redde zich eruit met de bewering dat het manuscript
door vocht en muizen aangevreten was, waardoor het moeilijk te lezen was.623 Het was
uiteindelijk mr. J.G.C. Joosting, rijksarchivaris in Drenthe, die Steenbergen ontmaskerde. In
de archieven kon hij voldoende bewijsmateriaal vinden om aan te tonen dat het hele werk
fantasie was. Nadat het boek in 1902 uitgekomen was, hield Joosting er een voordracht over
voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Deze lezing, waarin hij met sterke
argumenten de vervalsing aantoonde, verscheen ook als brochure.624 De ironie van het gaval
is, dat Joosting voor de publicatie van De Clapper der Calkoens in de NDVA mede
verantwoordelijk geacht moet worden, aangezien hijzelf enige jaren lid van de redactie
was.625  Wellicht daardoor ook was Joostings commentaar nogal vinnig:

"(...) En thans, nu de Clapper voor mij ligt, is de heer Albert Steenbergen reeds overleden. Wat had ik
gaarne den man gezien en gesproken, die met onbetwistbaar talent zich opmaakte, om den 'deskundigen'
knollen voor citroenen te verkoopen. Dan had ik mogelijk mij toen reeds op de vraag naar de echtheid
kunnen werpen, die ik nu eerst ter hand kon nemen, nadat de heer Steenbergen reeds naar betere
gewesten is verhuisd. Voorzeker had hij zich met edeler werk kunnen bezighouden dan de wereld te
dupeeren; doch ieder heeft zoo zijne neigingen en zijn aanleg."626

621. Metselaar 1987c. In de NDVA werd het dagboek gepubliceerd als Uit een oud journaal, getiteld:
Notulen mijner daghen, ofte tyts getuygenissen clapper van A. en P. Calkoen enz. (Anno 1661-1709).
Zie hiervoor NDVA (1894), 86-115; (1895), 28-73; (1896), 25-80; (1897), 34-95; (1898), 21-64. In de
NDVA van 1900 heette het In eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der XVIIe eeuw. Een oud
journaal. In 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen, 111-126. 

622. Vgl. ook Metselaar 1987c.
623. Wattel, 'Albert Steenbergen, een Hoogeveens schilder en literator, 1814-1900' in: Huizing/Wattel 1975,

424.
624. Joosting. De "Clapper" der Calkoens. Haarlem 1902. In hetzelfde jaar publiceerde Joosting over de

ontmaskering ook het artikel: 'Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw,
bekeken door een 19de eeuwschen bril' in: De Nederlandsche Spectator 26.4.1902, 138-140. Dat het
dagboek desondanks anno 1940 nog voor echt gehouden werd, blijkt uit Van der Molen 1940, 154-164.

625. Prakke 1975c, XVIII.
626. Joosting 1902, 24.
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Steenbergen zelf heeft nooit opheldering willen geven over zijn motieven. Vragen om inzage
van het dagboek wimpelde hij af met de mededeling dat het (weer eens) zoekgeraakt was. Tot
aan zijn overlijden heeft hij de echtheid ervan volgehouden en toen Joostings brochure ver-
scheen, was hij al - zoals opgemerkt - gaan hemelen (om niet onder te doen voor Joostings
fraaie formulering). In 1975 verscheen bij C. Pet te Hoogeveen een herdruk van de Clapper
der Calkoens. H.J. Prakke schreef hiervoor de inleiding.627

Omlijst door de pseudo-realiteit van het dagboek wordt het verhaal Nevelhekse.628 Het wordt
echter 'wegens ziekte en overlijden van Calkoen junior' - niet afgemaakt. Steenbergen wekt de
indruk dat Calkoen werkelijk de auteur is van dit onvoltooide werk, door te vermelden dat
tussen het laatste fragment van Nevelhekse en het slot van de Clapper der Calkoens zich een
achttal onbeschreven bladzijden bevonden. Bovendien laat hij Calkoen nog eens uitdrukkelijk
meedelen:

"Ik sal later dese saecken ampel te boeck stellen, want sij sijn dubbeld waard in alle deelen te worden
gekent, sijnde yet vrij wat meer aandoenlijk als sommige Romans, die men met traanen leest, alhoewel
sij niet anders zijn als versierde Histories!".629

Van 9 tot en met 31 augustus 1886 verscheen, in twintig afleveringen, dit uitgewerkte verhaal
als feuilleton in de PDAC.630 In datzelfde jaar nog werd het onder de titel: Nevelhekse. Een
verhaal uit de Drentsche venen, naar authentieke bescheiden medegedeeld door Alb.
Steenbergen als boek bij Willinge Gratama te Assen uitgegeven.631 In de NDVA van 1898
publiceerde Steenbergen het nog eens 'gedeeltelijk' als fragment uit de Clapper der Cal-
koens.632

In deze novelle, gesitueerd in het Hollandsche Veld rond 1705, beschrijft hij een tragische
liefdesgeschiedenis.

Allard Bentinck heeft zijn artsenpraktijk gestaakt en komt naar Hoogeveen om daar van de natuur te genieten.
Op een tocht door het Hollandsche Veld raakt hij onder de bekoring van het gezang van het meisje Cilie. Zij
woont bij de schutmeester Jansen en men zegt dat zij een wees is. Deze Jansen, een schurk die op den duur een
onopvallender leven is gaan leiden, heeft haar uit Suriname - waar zij als dochter van een gegoede familie

627. Voor een bespreking van de herdruk zie Buning 1975, 204. Vgl. ook Spint arwt'n, 1975, 133 en Nv/hN
18.9.1987.
Tot ver in de twintigste eeuw bleven publicisten zich bezighouden met de schelmenstreek van de
bejaarde Hoogevener. Zie bijvoorbeeld: Muller 1912, 243-249, Grootaers 1954, 217-218, Bomans
1955, 207 en alles wat er omstreeks 1975 verscheen, voor en na de heruitgave van de 'Clapper'.

628. Clapper der Calkoens, 217-240. Velen werden door het verhaal geïnspireerd. W. van Aalderen
bewerkte de vertelling tot een toneelstuk dat op 31 augustus 1935 (koninginnedag) opgevoerd werd.
Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van Hoogeveen in 1975, werd een
bewerking van E.A. Hartman opgevoerd. Ook Albert Haar en Marijke Nijboer schreven een toneelbe-
werking, die slechts éénmaal in Kerkenveld opgevoerd werd.
In 1989 verscheen Wil Venings historische dubbelroman Sluiers van nevel. Eén van de romans, getiteld
Nevelhekse, is een moderne bewerking van het oude verhaal van Steenbergen. Zie ook 'Voorwoord' in
Vening 1989, 7-8. Vgl. voor de vele bewerkingen ook Metselaar 1990a, 22 en 28 en 1990b, passim.

629. Clapper der Calkoens, 239.
630. In de Clapper der Calkoens (p. 240) vermeldt Steenbergen in een voetnoot 1880 als jaar waarin het

feuilleton in de PDAC werd afgedrukt.
631. Een exemplaar van deze uitgave wordt bewaard in RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 696. In 1911

verscheen dit verhaal, samen met Berend Veltink door H. Boom, als premie voor de abonnees van de
PDAC in boekvorm. Albert Metselaar gaf het verhaal in 1990 - in eigen beheer -nogmaals uit.

632. NDVA (1898), 21-64.
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geboren was - ontvoerd naar Nederland. Over Cilie doen de vreemdste verhalen de ronde. Zij zou een heks zijn,
die in de nevelen van de ochtend en avond danst - vandaar de naam Nevelhekse.633 Wanneer een meisje door een
adder gebeten wordt en daaraan sterft, krijgt Cilie de schuld. Allard is echter verliefd op haar geworden en zij op
hem. Maar standsverschil staat ook hier in de weg. Allards familie in Den Haag wil hem koppelen aan Elisabeth
Dubois, een dame uit de hogere kringen. Als hij zijn familie gaat bezoeken, spelen zich in het Hollandsche Veld
een paar onplezierige taferelen af, waardoor Cilie de indruk krijgt dat haar geliefde voorgoede afscheid genomen
heeft. Daardoor verliest zij haar verstand en tenslotte verdrinkt zij zich in het meer. Haar lichaam wordt niet
teruggevonden.

Steenbergen wisselde dit verhaal, dat hij presenteerde als een historisch gegeven, af met
fragmenten uit de Clapper der Calkoens. Ook het motto dat hij het gaf, ontleende hij aan het
zogenaamde relaas van Petrus Calkoen.
Nevelhekse vertoont zonder twijfel overeenkomsten met Walter Scotts The Bride of Lam-
mermoor (1819), waarin ook standsverschil de liefde in de weg staat, maar eveneens met
Shakespeares Hamlet, waarin een jonge vrouw door een misverstand krankzinnig wordt en
zich verdrinkt.634 Steenbergen was een liefhebber van het werk van Scott en, via deze,
waarschijnlijk ook van Shakespeare. Bovendien wordt beweerd dat Nevelhekse als een soort
sleutelroman beschouwd moet worden: ook Steenbergen zou een ongelukkige liefde gehad
hebben en in Allard zou men dan Albert Steenbergen kunnen herkennen.635

De Clapper der Calkoens komt voor de tweede keer terug in De Slaapvallei van Steenbergen.
Dit episch gedicht werd over drie afleveringen (1886 t/m 1888) van de NDVA verdeeld en
door de auteur voorzien van aantekeningen, die onder meer gebaseerd zijn op inhoud en vorm
van het pseudo-dagboek.636 Ook andere Nederlandstalige gedichten, (sentimenteel-)roman-
tisch van inhoud, zoals Twee liedekens van Clara (1885), Wij leven meer dan eenmaal
(1889), Moeders afscheid (1889) en Cartons voor een doodendans (1890) verschenen in de
NDVA.637

De zoveelste mystificatie die Steenbergen in omloop wilde brengen - de verzameling bestaat
intussen uit de Hardenbroeck-cyclus, De beuze jaeger, Nagelaten papieren van een oud-
ambtenaar en Clapper der Calkoens - is niet uitgegeven.638 Daarin wordt een verslag gegeven
van een reis door Zuid-Frankrijk en Noord-Afrika in het begin van de zeventiende eeuw,
onder de titel Adalberts reisen en avonturen in 't zuiden van Frankrijk en het Feeënrijk Or-
sanaki gelegen in Afrika (1886). Het verhaal bevat noch geografische noch historische feiten;
het is louter verdichtsel met een sprookjesachtige sfeer. Steenbergen wilde in dit geval doen
geloven dat hij een Latijns handschrift van ene Arjen Delama - via vele tussenpersonen - in
handen gekregen en vertaald had.

Een humoristische vertelling, grotendeels gesitueerd op het Drentse platteland, is Waarom
mijn grootvader de jacht vaarwel zei. Eene vertelling van Alb. Steenbergen (1886, H. Born te

633. Tegenwoordig wordt Cilie gezien als een figuur die protesteerde tegen de eigenwaan en het
superioriteitsgevoel van de beter gesitueerden. Als blijk daarvan werd in augustus 1993 in Hol-
landscheveld bij de hervormde kerk een beeld van Cilie, de nevelhekse, onthuld. Zie hiervoor HC
25.8.1993.

634. Metselaar 1990a, 16. Vgl. ook Metselaar 1993a en Metselaar 1993b.
635. Ibidem.
636. NDVA (1886), 173-196; (1887), 52-85 en (1888), 39-64.
637. Zie voor meer gedichten van Steenbergen ook RAD, Archief Steenbergen, inv.nr. 62 en Metselaar z.j.,

passim.
638. Het manuscript bevindt zich in het RAD, Archief Steenbergen, inv.nr. 67. Vgl. over dit werk ook A.

Metselaar 1988.
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Assen). In een voetnoot probeerde Steenbergen zich - opnieuw - te verschuilen achter een
gefingeerde auteur. Het zou gaan om Stökken uut de olde Deuze van Meister Peters Jan, dat
nog niet eerder uitgegeven was. Dit verhaal stond in hetzelfde jaar ook als feuilleton in de
NPDAC.639

De Amsterdammer Cornelis Komenij is, zoals zijn naam zegt, kruidenier. Zijn avontuur wordt verteld door zijn
kleinzoon. Komenij is een achttiende-eeuwse patriot en lid van een exercitiegenootschap. Op een vergadering
maakt hij kennis met een partijgenoot uit Drenthe. Deze, evenals Komenij een hartstochtelijk jager, nodigt hem
uit voor een jachtpartij in Drenthe. De kruideniersvrouw probeert haar man echter thuis te houden. Maar dan
krijgt Komenij bericht dat een vishandelaar in Groningen op het punt staat failliet te gaan. Als Komenij direct
naar Groningen gaat, kan hij de zevenhonderd gulden die de vishandelaar hem schuldig is, nog terugkrijgen.
Door bemiddeling van een huisvriend krijgt Komenij van zijn vrouw toestemming om naar het Noorden te gaan,
maar hij moet beloven de zevenhonderd gulden in te wisselen voor dukaten, die hij in een gordel bij zich moet
dragen. Ook moet hij de sterke drank laten staan. Natuurlijk wordt de terugreis gecombineerd met de jachtpartij
in Drenthe, waarnaar zo reikhalzend is uitgekeken. De reis wordt voortgezet en hij belandt in een herberg van
twijfelachtig allooi in de buurt van Roswinkel. Onderweg heeft hij gezelschap gekregen van ene mijnheer
Pruners uit Zwolle. Deze voert hem dronken en steelt de dukaten. De gordel stopt hij vol met koperen stuivers,
zodat Komenij de volgende ochtend niets in de gaten heeft. Groot is de consternatie als hij, eenmaal
thuisgekomen, de gordel open maakt. Tot overmaat van ramp wordt hij ervan verdacht, de schulte van
Roswinkel bestolen te hebben. Komenij is het slachtoffer geworden van de beruchte rover Rôbram. Hij wordt in
Amsterdam nu zo geplaagd dat hij verhuist naar Amstelveen. Daar jaagt hij voortaan alleen nog op mussen en
spreeuwen.

Tegen het eind van zijn leven werd het schrijven Steenbergen bijna onmogelijk door de
kwalen van de oude dag. Dit kon hij slecht verdragen. Voor zijn overlijden schreef hij dan
ook: "Ik verlaat nu het leven, onder troosteloze kommer, en gedrukt door vele
lichaamsbezwaren, zonder hoop dat een nieuwe morgen zal volgen op den duisteren nacht."
Gebrekkig van jongsaf aan, verzwakt door de ouderdom en vermoedelijk in het eindstadium
van syfilis (dementia paralytica)640: zo overleed Albert Steenbergen op 20 februari 1900 te
Hoogeveen.641

4.4. ANDERE AUTEURS

De hierna te bespreken auteurs uit de periode 1837-1900 hebben met elkaar gemeen, dat ze
een beperkt oeuvre schreven. Wel zijn hun bijdragen aan de Drentse literatuur van de
negentiende eeuw meestal interessant. Het kwantiteitscriterium dat aan deze indeling ten
grondslag ligt, is slechts gehanteerd met het oog op de overzichtelijkheid.

N.H. TATUM ZUBLI (1806-1888)642

Nicolaas Hendrik Tatum Zubli werd op 6 mei 1806 te Soest geboren.643 Hij ging in 1823 theologie studeren in
Leiden, waar hij in 1829 promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid. Zijn dissertatie was getiteld De hymno

639. In de krant van 1 november 1886 werd aflevering 17 van het feuilleton geplaatst. Zie hiervoor
Persmuseum Amsterdam.

640. Zie Metselaar 1991b. Vgl. ook Metselaar 1991a.
641. Voor een redactioneel 'Ter Gedachtenis' zie HC 21.2.1900. Voor informatie over zijn graf zie Van den

Broek/Groen 1985, 52.
642. Zie voor biografische schetsen: Pareau 1849, 258; Romein 1861, 17; NNBW, X, 1937, 1245; Buning

1978, 181-182 en  Laansma 1990, 209-210.
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Mariae Lugduni Batavorum. In 1831 werd hij predikant van de hervormde gemeente Renswoude, dat hij in 1837
verruilde voor Assen, waar men behoefte had gekregen aan een tweede predikant naast G. Benthem Reddingius.
Hij trouwde in 1842 in Assen met de uit Dwingeloo afkomstige Catharina Oosting (Assen 1 augustus 1815 -
Assen 19 april 1872). Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. In hetzelfde jaar werd hij, op 28 mei,
benoemd tot protestants geestelijke aan het huis van arrest in Assen.

Tatum Zubli stond bekend als bijbels-orthodox. Toen na enige jaren dominee Henricus
Lunsingh Meyer als nieuwe predikant werd aangesteld, bleek dat deze de moderne richting
was toegedaan. Tatum Zubli was allerminst enthousiast over deze collega en liet dit zo nu en
dan ook merken. Na 1860 kregen de modernen de overhand in de kerkenraad. Dit had tot
gevolg dat Tatum Zubli het ene conflict na het andere kreeg of veroorzaakte.644 Later ging
zijn hoge leeftijd hem parten spelen: hij kreeg last van vergeetachtigheid, had ongemotiveerde
driftaanvallen en in de kerk kon hij zich moeilijk verstaanbaar maken. Het maakte hem tot de
risee van Assen, binnen en buiten de kerk. In 1886 vroeg hij zijn emeritaat aan en op 29 april
van dat jaar nam hij afscheid van de kerkenraad. Op 20 april 1888 overleed hij in Assen.645

Opvallen deed de dominee wel, ook in het straatbeeld. De schrijver Jan Fabricius, die zijn
jongensjaren in Assen doorbracht, herinnerde zich van Tatum Zubli:

"Dominee Zubli mocht een vette ouwe blauwe soldatenbroek dragen (hoe hij er aan gekomen was, wist
niemand), en hij mocht met de knokelige vuisten in de lucht op ons toevliegen, als wij uit zijn tuin aan
de Torenlaan rijpe (of onrijpe) appels of peren gapten - de pet ging af, als wij hem in vreedzame
ogenblikken ontmoetten."646

Buning schreef over hem:

"Hij was een vriendelijke, gemoedelijke, wat curieuze man, althans op zijn oude dag. In zijn goede
jaren had hij als gevoelig prediker het oor van het kerkvolk bezeten door zijn eenvoudige, warmhartige,
gematigd-rechtzinnige Evangelieverkondiging; nu, in de dagen zijner grijsheid, was hij niet meer bij
machte de gemeente te boeien en gold hij zelfs als een zonderling, die door zijn eigenaardigheden en
niet altijd proper uiterlijk bij velen spot en lachlust opwekte."647

Zoals zovele ambtsgenoten ging Tatum Zubli zich op het dichten toeleggen. Als beginnend
dichter correspondeerde hij met Isaäc da Costa (1798-1860).648 Nog niet thuis in de literaire
wereld, vroeg hij aan Da Costa in welke periodieken hij zijn gedichten het best kon plaatsen.
De wereldbeschouwing die zij deelden was gebaseerd op het streng-orthodoxe
protestantisme; en het is voorstelbaar dat Tatum Zubli reeds in zijn studententijd onder de
indruk geraakt is van Da Costa's geruchtmakende traktaat Bezwaren tegen den Geest der

643. Zijn vader, Ambrosius Justus Zubli (1751-1820), was belastingambtenaar en dichter. Hij werd in 1795
lid der Nationale Vergadering, schreef o.a. een Lierzang aan Leidens Burgerij (1807). Zie Zoek-Licht,
Nederlandsche encyclopaedie voor allen. Deel V. Arnhem 1924. Zijn moeder heette Everharda Corne-
lia Maria Hoogvliet. Zijn voornaam Nicolaas was die van zijn grootvader van moederskant en het eerste
deel van zijn achternaam was de meisjesnaam van zijn grootmoeder van moederszijde. Vgl. Laansma
1990, 209.

644. Vgl. Buning 1978, 181-182.
645. Voor een in memoriam zie PDAC 21.4.1888.
646. Prakke 1955a, 204.
647. Buning 1964, 71. In dit artikel vermeldt Buning abusievelijk 1807 als geboortejaar van Tatum Zubli (p.

84, noot 25).
648. UVA, Réveil-archief. Bijvoorbeeld in een brief van Tatum Zubli aan Isaäc da Costa van 24 november

1847.
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Eeuw (1823). Romantici waren zij ongetwijfeld, maar dan in de reactionaire betekenis van dat
woord: zich verzettend tegen de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie.
Geïnspireerd door Bilderdijk, werd Da Costa de schrijvende voorman van het zogeheten
Réveil, waartoe voorts overwegend geleerden behoorden, zoals Groen van Prinsterer. Hun
verlangen naar de komst van het godsrijk was het voornaamste kenmerk. Tatum Zubli had
Zwitserse voorouders649; dat heeft hem mogelijk extra affiniteit met deze beweging gegeven.
Het Réveil was namelijk in Genève ontstaan, evenals het Calvinisme. De Afscheiding van
1834 is mede in de hand gewerkt door het Réveil, maar die consequentie heeft Tatum Zubli
niet getrokken: hij bleef hervormd.
Zijn gedichten gingen - al dan niet op advies van Da Costa - naar diverse almanakken en jaar-
boekjes, zoals Vergeet mij niet. Muzen-Almanak, Aurora en Holland.650 Ook werkte hij in
1853 mee aan Drenthina, Volks-almanak voor de provincie Drenthe, waarvoor hij het gedicht
Maria Magdalena schreef.651 Evenals de zeventiende-eeuwse Titia Brongersma werd hij door
het Asser bos tot dichten geïnspireerd; in 1855 verscheen Het Stads-Bosch te Assen (J.A.
Wilinge Gratama te Assen).652 Het werd uitgegeven 'ten voordeele der armen'. Deze ode
bestaat uit vijftien zesregelige strofen. In  de laatste strofe maakte hij duidelijk, wat hem in
het Asser bos zo aantrok:

Ja! 't is mij goed 't gewoel ontweken,
In stilte dáár tot God te spreken,
Diep wordt dan mijn gemoed geroerd;
En uit den strijd van 't aardsche leven,
Voel ik mij zacht omhoog geheven,
Ten reinen Hemel opgevoerd.

In de NDVA voor 1884 zou hij hierop nog een variant, getiteld In het bosch te Assen, laten
verschijnen.653 Ook in dit gedicht blijft Tatum Zubli een Réveil-dichter die door en in zijn
poëzie naar verdieping van het godsdienstige leven zoekt. Zo luidt de slotstrofe:

Mocht maar op aard alom in ieder tempelhof,
Den tempel der natuur, of dien door menschenhanden
Gebouwd, voor 't Alziend oog in 't hart op 't altaar branden
Een offerande tot Gods lof!

Het was niet het enige gedicht dat hij in de NDVA publiceerde; andere bijdragen - met minder
sacrale thema's - waren: De bronnen te Schwalbach. (Bij den aanvang van 't Badsaisoen.),
Een bezoek aan Spa en Poëzy (1888, 99-100).654

649. Zie hiervoor NP 1933-1934, 467.
650. Zo berust een gedicht van Tatum Zubli, getiteld De dichtkunst naar een fresco-schilderij van Raphaël

(z.p. en z.j.), dat hij ter plaatsing in Aurora aan S.J. van den Bergh zond, in de KBi: Verzameling
Nederlandse gedichten aan S.J. van den Bergh, 133 H 32.
In een ongedateerde brief aan A.C. Kruseman vermeldde hij nog bijdragen in proza en poëzie in:
Muzen-album, Christoterpe. Stichtelijk huisboek voor alle standen, Daphne. Nederlandsche Poëzij en
de Almanak voor het Schoone en Goede (UBL, Ltk 1679).

651. Drenthina (1853), 62-65.
652. Exemplaren zijn zeldzaam. Het RAD bewaart er één. Over Titia Brongersma zie Verantwoording, noot

10.
653. NDVA (1884), 170-171.
654. NDVA (1883), 232-234; (1885), 188-189 en (1888), 99-100.
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In 1862 werden zijn verspreid gepubliceerde gedichten, aangevuld met nieuwe, gebundeld
onder de titel Poëzij (P.M. van der Made te Amsterdam).655 Zowel uit de inhoud als uit de
titel blijkt de invloed van Da Costa's bundels Poëzy (1821-1822); ook als dichters hadden
beide réveilgenoten veel gemeen. Tatum Zubli had al eerder geprobeerd een dergelijke
uitgave tot stand te doen komen. Zo had hij zich in 1857 tot G.T.N. Suringar gericht met het
verzoek, reeds verschenen en nog onbekende gedichten van hem voor uitgave te bundelen.656

Poëzij bestaat grotendeels uit christelijk-romantische en historische gedichten. In
laatstgenoemde categorie worden geen historische gebeurtenissen naverteld (epiek), maar
historische personen bezongen (lyriek). Voorbeelden: Ferdinand van Aragon en Isabella van
Castilië, hun dochter Johanna de Waanzinnige, Johann Friedrich Struensee (door Tatum Zubli
geschreven als Jean Frédéric Struenzée), Luther, Karel V etc. De christelijk-romantisch
getinte gedichten kenmerken zich veelal door het procédé van de 'Natureingang', gevolgd
door een stichtelijke overpeinzing. Daarnaast bevat Poëzij nog een aantal verzen 'naar G.
Ferry' en 'naar Alphonse de Lamartine'.
De gedichten van Tatum Zubli waren geliefd op rederijkersbijeenkomsten. Zo werd bij-
voorbeeld Ugolino, uit de bundel Poëzij, door een lid van de rederijkerskamer Concordia te
Middelburg op 15 oktober 1858 voorgedragen.657

Een jaar voor zijn overlijden verscheen bij Van Gorcum & Comp. te Assen de bundel Nieuwe
gedichten, Historische beelden. Tatum Zubli droeg deze bundel op aan J.J.L. ten Kate, aan
wiens Vergeet mij niet. Muzen-Almanak hij immers regelmatig bijdroeg. Uit het eerste
gedicht, dat hij ook aan Ten Kate opdraagt, blijkt dat hij deze niet alleen als dichter
bewondert: "(...) het Schoon/ Van Uwen zilvren harpetoon", wordt gevolgd door een
betuiging van vriendschap: "(...) Het is 't ervaren/ Van Vriendschap sinds een tal van jaren."
Zoals de ondertitel al aangeeft bevat de bundel gedichten over historische personen (bijvoor-
beeld graaf Willem IV, Maria van Bourgondië en Gustaaf Adolf) en over historische
gebeurtenissen (bijvoorbeeld de Bartholomeusnacht in Parijs en de slag bij Waterloo).
In Assen werden de literaire kwaliteiten van Tatum Zubli blijkbaar hoog gewaardeerd, want
van de Asser rederijkerskamer Eloquentiae Sacrum was hij erelid.658 Ook op theologisch
gebied verrichtte hij publicistisch werk. Behalve zijn dissertatie in 1829, verscheen in 1837
Leerrede ter bevestiging van Dr. N.H. Tatum Zubli tot tweeden predikant van Assen (Van
Gorcum)659, gevolgd door De Brief van den Apostel Paulus aan Philemon, beschouwd als een
bewijs van den weldadigen invloed van een levend geloof op 's menschen denkwijs, gevoel en
daden (1847, Van Gorcum). In 1879 werd zijn preek Gedachtenis der Unie van Utrecht (uit-
gesproken op 26 januari 1879) door Van Gorcum uitgegeven. Een preek die hij ter gele-
genheid van zijn vijftigjarig jubileum als predikant hield (10 april 1881), werd als Gedach-
tenis van vijftigjarige evangeliebediening bij Van Gorcum gedrukt. Deze laatste twee
publicaties werden gedrukt en uitgegeven "ten voordeele van de Armen der Hervormde
Gemeente te Assen".

W. SEYMOUR MULDER (1820-1896)

655. In de Voorrede schrijft hij dat het gedicht Ugolino in Daphne heeft gestaan. Aanvullingen kwamen uit
de jaarboekjes Muzen-Almanak, Aurora en Holland.

656. UVA, Bibliotheek KVB, brief Tatum Zubli aan Suringar van 17 september 1857, BSu 51-38.
657. Zie De rederijker. Tijdschrift voor leden van rederijkers-kamers, vereenigingen en genootschappen ter

bevordering van uiterlijke welsprekendheid enz (1858), 228-229.
658. Zie hiervoor Nieuw Drentsch Huis- en Kantooralmanak (1864), 100.
659. Prakke 1942b, 17.
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Willem Mulder werd op 23 augustus 1820 te Namen geboren als zoon van Guillaume Mulder en Sarah
Seymour.660 Willems vader was in Namen sergeant bij de tweede infanteriedivisie. Na de Belgische opstand in
1830 vertrok de familie Mulder naar Nederland. In de gemeentearchieven duikt Willem Mulder voor het eerst in
januari 1848 op als ondermeester in Peize.661 Daar trouwde hij op 16 augustus 1850 met de weduwe Harmanna
Ensing. Vier maanden later, op 26 december 1850, werd hun zoon Willem geboren. Op 24 september 1851 werd
het prille gezinsleven van Willem Mulder verstoord, doordat zijn vrouw overleed. Daarna verliet hij Peize en
vestigde hij zich in september 1852 in Borger.662 Hij werkte daar als klerk; later wordt als zijn beroep
deurwaarder der directe belastingen vermeld. Hij voegde in Borger de achternaam van zijn moeder aan de zijne
toe en noemde zich voortaan Seymour Mulder. Op 11 maart 1862 vertrok hij uit Borger naar de gemeente Ter-
borg, van daar naar Druten en reeds in 1864 belandde hij als deurwaarder in Maassluis. Op 16 november 1866
trouwde hij met Johanna Philippina van der Burch. Uit dit huwelijk werden in Maassluis twee kinderen geboren.
Na een zwerftocht van vele jaren langs diverse gemeenten, koos Mulder op 13 augustus 1891 - inmiddels
gepensioneerd en opnieuw weduwnaar - voor de tweede keer domicilie in Peize.663 Op 14 april 1896 overleed hij
aldaar.

Willem Seymour Mulder is in Drenthe het bekendst geworden door zijn in de volksalmanak
Drenthina (1853) geplaatste gedicht Het hunnebed te Borger.664 Hierin laat Mulder in
achtenveertig kwatrijnen zijn fantasie de vrije loop. Bij het aanschouwen van de massa zware
steenklompen vraagt de schrijver zich af, door welke macht zij daar bijeengebracht zijn. Uit
de stenen komt dan een mannetje tevoorschijn. Dat vertelt in de streektaal aan de schrijver
hoe de hunebedden ontstaan zijn. Hij heeft het verhaal van zijn vader, " 'n ventien dat nooit
lögt", gehoord. Wat Mulder het mannetje, scheper Proempien, laat vertellen is duidelijk
Picardts opvatting volgens welke de hunebedden door reuzen gebouwd waren. Of Picardt
alleen maar een volksoverlevering opgetekend heeft of dat deze ná hem ontstaan is, is niet
bekend.
In 1876 werd dit gedicht gedeeltelijk in een schoolboekje, getiteld De provincie Drenthe. Een
leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen (Van Gorcum & Comp. te Assen)
opgenomen. Het heette toen: Hunebed te Borger waarin een scheper 't aan een vreemden
heer vertelt. Het gedicht werd in tal van bloemlezingen - vooral in de twintigste eeuw en
meestal niet compleet - afgedrukt.665 In Drentse kringen wordt abusievelijk aangenomen dat
Seymour Mulder de eerste schrijver van een Drentstalig gedicht is, maar in 1837 werd in de
DVA (zie aldaar) reeds een volledig Drentstalig rijmsel gepubliceerd.666 Bovendien wordt in
Het hunnebed te Borger vrij veel Nederlands gebruikt: namelijk in de eerste vier strofen, de
achtste, de negende en de laatste drie regels van de laatste strofe.

660. Administration Communale de Namur, Geboorteakte Willem Mulder.
661. Het Bevolkingsregister van de gemeente Peize vermeldt de gemeenten Zuidhorn, Groningen en

Middelstum als plaatsen van herkomst. Onderzoek in deze gemeenten leverde echter geen bewijs-
materiaal op.

662. GA Borger, Bevolkingsregisters. Vgl. ook GA Peize, Bevolkingsregisters.
663. Van Maassluis trekt hij naar Amsterdam, waar hij zich op 25 juli 1870 vestigt. Vervolgens gaat hij naar

Venlo (9 januari 1871), daarna naar Bellingwolde (20 mei 1880), Zevenaar (24 mei 1884) en
Apeldoorn (26 april 1889). Daar overlijdt op 7 november 1890 zijn tweede vrouw. Van Apeldoorn
vertrekt hij dan naar Grave (15 december 1890), waarna hij tenslotte in Peize belandt. (Bevolkingsre-
gisters van de genoemde gemeenten).

664. Drenthina (1853), 19-24. Hij ondertekende het gedicht overigens met 'W. Seijmour Mulder'. In een
bewerking in 39 coupletten door J.A.R. Kymmell ook opgenomen in de NDVA (1916), 85-91.

665. Bijvoorbeeld in Langs hunebedden en grafheuvels in Drenthe (Assen z.j., 10-12) waarin het gedicht,
getiteld Het hunebed te Borger, in het Oostdrents werd weergegeven.

666. Vgl. bijvoorbeeld Kuipers 1978, 95 en Boerma/Broersma, 1993, 15 en 34.
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Harm Tiesing heeft het ontstaan van het poëem beschreven.667 Of zijn verslag geheel op
waarheid berust is de vraag, maar het anekdotische gehalte ervan is te mooi om niet vermeld
te worden. Naar zijn mening vond Seymour Mulder de inspiratie voor dit gedicht tijdens een
jachtpartij. Op een regenachtige dag in 1851 liep hij in het jachtveld bij de gemeente Borger,
toen de Muze hem bezocht. Hij besteeg niet terstond zijn Pegasus, maar wel het hunebed
aldaar en hield de monoloog die in de eerste twee strofen is weergegeven:

O, zware klompen! log en groot,
In massa hier bijeengebragt,
Die eeuwen reeds het stof omsloot
Van krijgers, uit het ruw geslacht

Der Hunnen! - O, verkondigt mij,
De magt, waardoor ge eens werd vergaard,
Toen nog de mensch, geen heerschappij,
Door stoom en werktuig, voerde op aard!668

Niet alleen 'scheper Proempien' koesterde een misverstand, Seymour Mulder ook. De Hunnen
bereikten in de vijfde eeuw na Christus West-Europa, ruim drieduizend jaar nadat de
hunebedden gebouwd werden.
Onverwachts werd hij bij zijn ontboezeming gestoord, want de schaapherder Jan Hof - die
onder de stenen geschuild had voor de regen - kwam tevoorschijn. Wat de scheper hem toen
over de hunebedden vertelde, staat in de rest van het gedicht met uitzondering van de laatste
twee regels. Die luiden:

En kort daarna schreef ik ter neer,
Wat 'k van den herder had gehoord.669

Dat Seymour Mulder inderdaad een liefhebber van de jacht was, blijkt wel uit een lezing die
hij in december 1855 voor de vereniging 'Nut en Genoegen' te Borger gaf. Zijn causerie was
namelijk getiteld 'De wereld een jachtveld, de mens een jager'.670

Over de persoon Seymour Mulder is tot dusver geheimzinnig gedaan. Men heeft wel onder-
zoek naar hem verricht, maar  merkwaardig genoeg kon men niet aantonen dat hij geleefd en
geschreven heeft. Men vond het maar vreemd dat een niet-Drent, een 'halve' buitenlander
zelfs, in het Drents schreef. Zo werd het hier besproken gedicht aanvankelijk toegeschreven
aan Harm Tiesing of aan meester Crone.671 Een brief van Mulder aan J.A. Willinge Gratama,

667. Zie 'De Hunebedden in de gemeente Borger' in: Het Noorden. Geïllustreerd Tijdschrift voor het
Noorden van Nederland, 1904, 151.
Tiesing vermeldt overigens abusievelijk dat het gedicht in de "Drentschen Volksalmanak" van 1852
(die niet bestaat) te vinden is.

668. Drenthina (1853), 19.
669. Ibidem, 24.
670. Scholte 1952, 173.
671. Dit bleek uit correspondentie van R.D. Mulder, secretaris van Het Drents Genootschap, met A.

Ratering, secretaris van de gemeente Borger. Ratering antwoordde Mulder naar aanleiding van de vraag
om gegevens over Seymour Mulder, dat die in de Bevolkingsregisters van Borger niet voorkwamen.
Een abuis, want Seymour Mulder wordt wel vermeld. Verder verstrekte Ratering - correcte -
mondelinge informatie van wijlen Harm Tiesing over Seymour Mulder.
Zie RAD, Archief HDG, inv.nr. 4, brief Ratering aan R.D. Mulder van 25 juni 1945.
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redacteur van Drenthina, werpt enig licht op deze kwestie. Bij het aanbieden van het gedicht
aan de redactie schreef Mulder:

"Zoo goed mogelijk, heb ik het Drenthsche dialect, in deze streken, trachten weder te geven. Uiterst
moeijelijk echter, is dit voor eenen niet Drent, en twijfel dus niet, of nog meenig bokje zal ik daarvan
geschoten hebben. Bij opneming dus, roep ik UE. bedrevenheid ook in dezen, vriendelijk te hulp."672

Het zou dus kunnen, dat zijn gedicht enigszins herschreven is. En de redactie bestond,
behalve uit Willinge Gratama, ook uit Lesturgeon. Deze was niet alleen dialectkenner, maar -
minstens zo belangrijk - ook dichter.673

Een jaar eerder was Mulders bundel Prettige ernst. Fabelen en versjes voor kinderen in
school en huisgezin (1852, J. Oomkens Jzn te Groningen) uitgegeven. Een tweede en een
derde druk (1858 en 1859) verschenen bij G.T.N. Suringar te Leeuwarden. Plannen voor een
nieuwe bundel heeft hij gehad, maar "veelvuldige bezigheden en beslommeringen" verhinder-
den dit.674 De eerste druk van Prettige ernst werd door het tijdschrift De Recensent, algemeen
letterlievend maandschrift675 positief besproken, maar de tweede druk daarentegen kreeg in
Vaderlandsche Letteroefeningen een negatief onthaal:

"(...) wij hadden in een dichter meer respect voor het kind verwacht. - Zal men dan nimmer ophouden
platheid en zouteloosheid als noodwendig tot de vorming der kinderziel te beschouwen?",

vroeg de recensent zich af.676

In Borger moet hij meer dan eens de geest gekregen hebben, want aan het tijdschrift De
huisvriend. Gemengde lectuur voor Burgers in Stad en Land, verzameld door J.J.A. Goever-
neur van 1855 en 1857 leverde hij enige maandbeelden. Dat zijn gedichten over de maanden
van het jaar.677

Eenmaal in Maassluis gevestigd, bleef Mulder naar Drenthe - vooral naar Borger - verlangen.
Dit blijkt uit het gedicht Verzuchting. (Bij het plaatje: "Gezigt op Borger."), dat hij aan de
DVA van 1868 bijdroeg. Met name het zandgedeelte van Borger en de vijf gehuchten (Ees,
Westdorp, Drouwen, Bronneger en Buinen), worden door hem bezongen; het veengedeelte
noemt hij niet.678 Mulder besluit deze ode aan Borger met:

Doch, was 't als niet mijn deel te blijven,
Waar zóó mij de natuur beviel;
Waar als een lief, mij roerend schrijven,
De schepping sprak tot mijne ziel;
Toch, Drenthe! zal ik nooit vergeten
Het zoete, in u mij toegemeten,
En roem ik Borger, te aller stond,
Als een juweeltje van uw grond.679

672. RAD, Archief Gratama, inv.nr. 382.
673. Deze opmerking is speculatief. Het manuscript van het gedicht zou opheldering kunnen geven, maar het

is helaas niet bij de brief gevoegd. Elders is het ook niet aangetroffen. 
674. UVA, Bibliotheek KVB, brief Mulder aan G.T.N. Suringar van 24 februari 1863.
675. RALM (1855), 223-224.
676. VL (Boekbeschouwing), (1859), 296.
677. October-Wijnmaand in: De huisvriend (1855), 336 en April-Grasmaand, Junij-Zomermaand en Julij-

Hooimaand in: De huisvriend (1857), 112, 224 en 256.
678. Vgl. Klompmaker in: Ootjers 1994, 229.
679. DVA (1868), 163.
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De studiekring D.H. van der Scheer gaf in 1945 een clandestien bundeltje uit, getiteld In
Seymour Mulder's voetspoor...Drentse Rymkrans (gedichten en rijmprent-teksten) gevlochten
rond de "Drentsche Studiekring D.H. van der Scheer" onder de zinspreuk "Byna in 't
verborgen bloeiende" (Joh. Th.). Bedoeld als eerbetoon, werd de bundel als volgt ingeleid:

"Seymour Mulder ...! Ja, stellig behoort hij tot onze Drentse Santen. Werd ooit een Drents gedicht zó
veelvuldig voorgedragen als zìjn "Hunebed te Borger"? Wijst zìjn voetspoor niet naar verskunst in de
volkstaal; naar overgrote liefde voor Drente ("Toch Drenthe! dweep ik met uw hei .."); naar zin voor
raillerie (O, "ventien, dat nooit lögt"..!)"

In het Drents liedtiesboekien (1949, Van Gorcum & Comp. te Assen), samengesteld door Jan
Naarding, E. Bos en anderen, is een lied van Seymour Mulder, getiteld Het oude Landschap,
opgenomen. De muziek is van H.G. Nägeli, de herkomst van de tekst wordt niet nader
toegelicht.680

H. MULDER (1822-1878)

De op 20 mei 1822 te Beilen geboren Hendrik Mulder681 leverde voor het Algemeen Neder-
duitsch en Friesch dialecticon van Johan Winkler een dialectbijdrage, getiteld De gelijkenis
van den verloren zoon in den tongval van de stad Meppel.682 Lesturgeon leverde een
soortgelijke bijdrage, maar dan in het dialect van Zweeloo. Hendrik Mulder was in Meppel
hoofdonderwijzer aan de Diaconieschool. In het verslag over 1844 van hoofdinspecteur
Wijnbeek van het lager onderwijs wordt het onderwijs aan Mulders school als zeer gebrekkig
beoordeeld.683 Zijn kwaliteiten als Nutslezer werden in Meppel hoger aangeslagen.684 Hij
overleed op 15 maart 1878 te Meppel aan tyfus.685

H. ULEHAKE (1827-1891)

Hendrik Ulehake werd op 23 augustus 1827 in Beilen geboren als zoon van de, uit Pruisen afkomstige,
kleermaker Willem Ulehake en diens vrouw Janna Willems.686 Ulehake volgde de onderwijzersopleiding en in
oktober 1847 begon hij zijn loopbaan als onderwijzer van de derde rang aan de school in Ansen. Deze

680. Naarding 1949c, 21.
681. Zijn ouders waren Lukas Jans Mulder en Grietje Roelofs Hunse. Lukas Jans Mulder was van beroep

'tapper'. GA Beilen, Geboorteakte H. Mulder.
682. Winkler 1874, 388-391.
683. Ponne 1991, 33.

Blijkbaar werd hij door tijdgenoten toch als een autoriteit op onderwijskundig gebied beschouwd. Zie
hiervoor zijn brief aan J.J. Cremer van 1855 (KBi, 134 B11), waarin hij antwoord geeft op een aantal
vragen van Cremer.

684. Ponne in: Gerding 1991, 348.
685. GA Meppel, Overlijdensakte H. Mulder. Voor een in memoriam zie MC 20.3.1878.
686. GA Beilen, Bevolkingsregisters en Geboorteakte Ulehake. Opvallend is dat de naam Ulehake

verschillend wordt geschreven. In de geboorteakte van Hendrik Ulehake wordt de naam geschreven als:
Ulhake. De bevolkingsregisters van de gemeente Beilen daarentegen schrijven Ulehake. In deze
paragraaf wordt de schrijfwijze Ulehake toegepast, aangezien de literaire teksten daarmee ondertekend
zijn. Ook wordt in sommige niet-officiële bronnen een andere geboortedatum vermeld; hier wordt de
geboorteakte gevolgd.
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eenmansschool wordt aangeduid als een "winterbijschool waar ook 's zomers wordt onderwezen".687 In Ansen
ging hij bij de familie Jan Jans Brugging, die pal tegenover de school woonde, in de kost. Er is van Ulehake een
brief bewaard gebleven die hij na de dood van Jan Jans Brugging aan diens vrouw stuurde.688 Deze brief op rijm
geeft in verhalende vorm blijk van diep medeleven met de weduwe. Op 1 mei 1852 vestigde hij zich in de
gemeente Borger, waar hij benoemd was aan de school in Nieuw Drouwen (thans Drouwenermond). Op 1 mei
1855 vertrok hij naar de gemeente Smilde.689 Van 3 april 1855 tot aan 1891 werkte hij daar als onderwijzer van
de tweede rang aan de openbare lagere school te Hoogersmilde.690 

Als zoveel onderwijzers in zijn tijd was Ulehake cultureel en maatschappelijk actief. Bekend
is, dat hij president was van het reciteergezelschap Amicitia te Hoogersmilde.691 Ook was hij
secretaris van het Schoolonderwijzersgezelschap van het 2e district, 1e afdeling.692

Ulehake schreef een weinig omvangrijk oeuvre. In 1873 gaf Laurens van Hulst te Kampen
zijn novelle Johannes, De Drentsche Boerenjongen. Een verhaal uit Drente uit. In dit Neder-
landstalige verhaal beschrijft hij het leven van Johannes S., de zoon van een welgestelde boer,
die aanvankelijk onderwijzer is en later predikant wordt. In de dialogen komt een enkel
Drents woord voor.
Het werk werd in Het Familieblad door George Kepper - de redacteur van het tijdschrift -
besproken. Hij schreef:

"Het werk is van een zeer godsdienstige strekking. Zij, die van eenigszins stichtelijke lectuur houden,
zullen hier voorzeker iets van hunne gading vinden. (...) Zooals reeds werd gezegd, wanneer men
novelles van een stichtelijke tint bemint, zal men misschien met dit boekske meer wegloopen, dan wij
ronduit gezegd doen, zonder voor het vele goede, dat het bevat, verblind te zijn."693

Wel geheel Drentstalig waren de twee bijdragen die Ulehake in 1882 aan Van de Schelde tot
de Weichsel leverde. In een kunstmatig dialect, dat elementen bevat van alles wat tussen De
Wijk en Hoogeveen gesproken werd, staat daarin de bijdrage 'n Vertel van 'n man, dee om en
nije doomneer uut west hadde (geschreven in 1878). Het verhaal En oavendprootien en twee
varsies van Egbert Plunnies en een varsien van Zwaantien Eggink is in het Beiler dialect
geschreven.694

In de eerste bijdrage gaat een delegatie van de kerkenraad naar de preek van een kandidaat-predikant luisteren en
zijn gezin bezoeken. Op de terugreis van de hoorcommissie vertelt de meester over het dorp dat men zojuist
bezocht heeft. Onder veel meer verhaalt hij over een brand die de kerk daar verwoest had. Voor de wederop-
bouw werd toen - op advies van de dominee - een commissie van vier personen benoemd. Humoristisch van toon
is het relaas dat daarop volgt over een vierregelige spreuk die de commissie op de voorgevel van de kerk wilde
laten zetten. De commissie was echter weinig creatief in het bedenken van een tekst en wat zij baarde werd door
de dominee afgekeurd. Toen een jaar later de kerk gewit moest worden, zag de president-kerkvoogd - tevens
voormalig commissielid - zijn kans schoon. Hij wilde geen bijbeltekst op de gewitte muur hebben en liet een
zelfbedacht rijmsel met zijn initialen eronder aanbrengen. Toen de predikant dit las, raakte hij hevig ontstemd.
Daardoor heeft de president-kerkvoogd zijn leven lang niet meer gerijmd.

687. GA Ruinen, Staat aanduidende het aantal scholen in de gemeente met aanwijzing van de onderwijzers
in dezelve etc. (1851).

688. Persoonlijk archief van de heer H. Niezing te Hees. De brief is gedateerd januari 1851.
689. GA Borger, Bevolkingsregisters.
690. GA Smilde, Notulen van de raad 1854-1855.
691. NDHK (1863), 103.
692. Drentsch Jaarboekje (1879), 66.
693. Het Familieblad (1873), 348-349.
694. Leopold/Leopold 1882, 601-605, 606-612. Voor een verklaring van de taalverschillen in Ulehakes

bijdragen zie Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 23.
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In de tweede bijdrage wordt, in de vorm van een gesprek tijdens een avondvisite, verhaald over Zwaantien en
Meindert. Hun verkering is tijdens de Beilermarkt uitgeraakt. Egbert Plunnies is een verdienstelijk zondags-
dichter en men besluit hem te vragen of hij een gedicht voor Meindert wil maken; daarmee zou deze Zwaantien
terug kunnen krijgen. Meteen wordt Egbert opgehaald, op de hoogte gebracht en om medewerking verzocht,
waarop hij belooft de volgende avond met enige regels terug te zullen komen. Dat doet hij en het gedicht wordt
aan Zwaantien gestuurd. Zwaantien reageert met een prachtig gedicht, wellicht ook door Egbert geschreven. In
ieder geval is de verkering weer aan en gaan Zwaantien en Meindert in de meimaand trouwen.

Ulehake overleed op 6 juni 1891 in de gemeente Smilde.695 In 1962 besloot de raad van deze
gemeente een straat naar hem te noemen. Jan Naarding, de opvolger van Prakke als voorzitter
van Het Drents Genootschap, had de gemeente op de betekenis van deze voormalige inwoner
gewezen. Naarding noemde Ulehake in zijn advies - met wat overdrijving - een "in de vorige
eeuw bekend Drents dialectschrijver".696

J.M. SCHIPHORST JWz. (1835-1915)

Jan Meeuwes Schiphorst, zoon van Jan Warnders Schiphorst en Geesjen Jans Roelofs, werd
op 29 september 1835 in 'de' Oosterboer (gemeente Meppel) geboren.697 Net als zijn vader
werd Schiphorst daar landbouwer. Hij had van maart 1885 tot en met december 1897 zitting
in de gemeenteraad van Meppel.698 Daarnaast kreeg Schiphorst bekendheid als schrijver. In
de NPDAC verscheen van 5 tot en met 8 januari 1887 zijn (mini-)feuilleton In de bouw, of
hoe Willem en Trientien mekaar kregen. Dezelfde krant plaatste op 19 februari 1887 zijn lied
Feest-toast bij gelegenheid van 's Konings 70sten verjaardag. Schiphorst kan verder
beschouwd worden als een echte almanakschrijver: aan de NDVA leverde hij vanaf 1883 tot
aan zijn overlijden diverse bijdragen. Hij schreef vooral gedichten en een enkel stuk proza,
overwegend in het Nederlands met dialogen in het Drents. Slechts één bijdrage, de eerste van
de twee die hij in 1890 leverde, is volledig Drentstalig. De inhoud van deze almanakpu-
blicaties bestaat meestal uit romantische thema's: lofzangen op het oude Drenthe, dat aan
grote veranderingen blootstaat en dus in hoog tempo verloren gaat. Onderwerpen als de sche-
per, het Drentse landschap en de hunebedden duiken herhaaldelijk op, zoals bijvoorbeeld in
het gedicht De hunebedden. De voorlaatste strofe bevat de volgende natuurbeschrijving:

Wel gelijkt de bruine heide
Van d' aloude Landschap, een
Door natuur gevormd museum,
Overwaard om te betreên!
Op de fiere Alpenkruinen -
Aan het strand, als d' Oceaan
Laat zijn groene golven klotsen,
Is natuurschoon ga te slaan;
Langs de naakte heuvelklingen
Van het Drentsche heideveld,
Wordt een werk van d' oude volk'ren

695. GA Smilde, Overlijdensakte H. Ulehake. Voor een in memoriam zie PDAC 9.6.1891.
696. GA Smilde, dossier -2.07.155. nr. 386, brief Jan Naarding van 5 maart 1962 aan B en W van de

gemeente Smilde.
697. GA Meppel, Geboorteakte Schiphorst.
698. GA Meppel, Notulen en besluiten van de Raad der gemeente Meppel, 1885-1879. Vgl. ook Verslag

gedaan door burgemeesters  en wethouders aan den gemeenteraad van Meppel, naar aanleiding van
art. 182 der gemeentewet 1885. Meppel 1886, 5-8.
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Waardiglijk ten toon gesteld.699

Ook schreef Schiphorst over oude gebruiken, zoals het gespin en het 'zoor holt'.700 Het zoor
holt was een gebruik dat bij de opgeschoten jeugd bestond. Wanneer twee aanstaanden uit
elkaar gingen en een van beiden kort daarop met een ander trouwde, kreeg de nieuwe
vrijgezel 'bezoek'. Alles wat in de naaste omgeving meegesleept kon worden door de
zogenaamde 'padjongens', werd 's nachts naar de woning van het slachtoffer gebracht.701 Jan
Poortman vond de almanakbijdragen van Schiphorst "eenvoudig, doch niet
onverdienstelijk".702

Drukke werkzaamheden op zijn boerderij en zijn activiteiten in de lokale politiek
verhinderden hem meer te schrijven. Dit blijkt uit een briefwisseling met de redactie van de
NDVA, waarin hij meedeelt wel inspiratie te hebben, maar haar wegens drukke
werkzaamheden verzoekt geduld te hebben bij het wachten op zijn inzending.703 Hij overleed
op 15 juli 1915 in Oosterboer.704

H. HOUWINK Rz. (1838-1894)705

Hendrik Houwink, geboren te Meppel op 9 maart 1838, stamde uit een oude Drentse familie. Oorspronkelijk
waren de Houwinks eigenerfde boeren, later gingen ze in de handel. Hendrik Houwink erfde, samen met zijn
broer Johannes Pieter Philippus, van zijn vader diens grossiersbedrijf te Meppel. Daarin legde hij zich toe op het
branden van koffie en het kopen van wijn. Op 7 mei 1864 trouwde hij in Olst met Michaëla Elisabeth Catharina
Eilerts de Haan706, een dochter van de predikant Lambertus Eilerts de Haan. Het echtpaar kreeg tien kinderen.

Houwink stond bekend als een sociaal bewogen mens. Hij publiceerde in het jaarboekje Erica
onder het pseudoniem Anastasio. Zijn bijdragen bestaan voornamelijk uit korte schetsen, die

699. NDVA (1904), 80-82. Ook opgenomen in: Klompmaker [1996], 48-50.
700. In de NDVA staan de bijdragen: 1883: Op de heide, 128-130; 1884: Zwart gemaakt, 257-262; 1887: Op

den Drentschen esch, 92-93; 1888: Meppels-krans, 121-122; 1888: Een zomeravond op het land, 144;
1890: Wat Klaos zeé van de maonsverduustering, 160; 1890: Het ongewone verschijnsel of de
uitwerking van het Noorderlicht op Teunis en Trientien, 206-208; 1897: "Blieven zitten", 191-195;
1898: Hoe twee uitersten elkander met goed gevolg kunnen raken, 103-113; 1903: Het "Land van hei
en struiken" voorheen en thans, 148-151; 1904: De hunebedden, 80-82 en Iets over de vroegere
spinmalen in Drenthe's Zuidwesthoek, 136-145; 1905: De oude heidekoning, 227-230; 1906: Aan de
Reest, 219-221; 1907: Zoor holt, 130-134; 1908: Om het zuddenvuur. Een ouderwetsche avond op het
land in de vorige eeuw, 151-155; 1909: Het vroegere Echtensche stroompje. (Nu de Hoogeveensche
vaart), 157-159; 1910: Naar de duinen in het veld, 202-204; 1911: De spinster, 195-196; 1913: De
zonsverduistering van 1912, 159-161 en 1915: Uut de spinsterstied, 58-61.
Uit een briefwisseling met de redactie van de NDVA blijkt, dat de bijdrage van 1898 rond 1887 in de
MC had gestaan. Ook vermeldt Schiphorst dat hij de in zijn bijdragen beschreven volkskundige
gebruiken, zoals het spinmaal, zelf heeft bijgewoond. RAD, APM, inv.nr. 158.

701. In een brief aan J.A.R. Kymmell, redacteur van de NDVA, van 25 december 1906 deelt Schiphorst mee
dat het door hem beschreven gebruik van het 'zoor holt' voorkwam in de Zuidwesthoek van Drenthe. De
pop op de schoorsteenkap kwam volgens zijn zeggen voort uit rijmdwang: "(...) daar ze hoofdzakelijk
op de nok van 't huis, of in een boom, ook wel aan een paal werden waargenomen. Dit echter moet
beschouwd worden als een zeer zeldzaam voorkomend geval, daar het "zoor hout" meestijd [sic]
gebracht werd zonder bedoelde pop."  RAD, APM, inv.nr. 161.

702. Poortman [1958], 107.
703. RAD, APM, inv.nr. 158. 
704. GA Meppel, Akte van overlijden. Voor in memoriams zie PDAC 16.7.1915 en MC 17.7.1915.
705. Zie voor een biografische schets Reilingh 1983, passim en Ponne 1994, 98-99.
706. Zij werd op hoge leeftijd geestelijk gestoord. Na het overlijden van haar man zou zij al haar geld aan

het Leger des Heils geschonken hebben. Zie Reilingh 1983, 23.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-1900142

hij steeds van een duidelijke moraal voorziet. Hij schreef voor Erica de volgende bijdragen:
Friedhof (1886), Uit mijn dagboek. Mijn vriend Frits (1887), Uit mijn dagboek. (Een kluize-
naar.) (1889), Mijn Broeder Jonathan (1890), Uit den Levensstrijd (1891), Vlugge Piet
(1892), Herinnering en een Droom [onder eigen naam] en Hanna. Eene bekeeringsgeschie-
denis (1894).707

In 1892 trad Houwink zelfs toe tot de redactie van het jaarboekje. Dit gebeurde op uitnodi-
ging van P.C.J. Meys, die hem al heel lang kende en hem waardeerde.708 Beiden kenden
elkaar van de rederijkerskamer Erica in Meppel: rond 1866 was Houwink van deze
vereniging secretaris en Meys trad toentertijd op als ceremoniemeester.709 Samen met Meys
en M.E. van der Meulen vormde Houwink - tot aan zijn overlijden in 1894 - de redactie.
Houwink had, als zakenman en als actief lid van vele verenigingen in Meppel, een rusteloos
leven; zijn bijdragen kwamen dan ook vooral tot stand in zijn zogenoemde "verloren snipper-
oogenblikken".710 Hij overleed op 20 januari 1894 aan de gevolgen van influenza. Velen in
Meppel betreurden zijn heengaan. D.B. Centen, de uitgever van Erica, schreef naar
aanleiding daarvan:

"Slechts eenmaal, bij onze Redactievergadering ten vorigen jare, hebben de heer Van der Meulen en ik
den heer Houwink ontmoet. Het was voor ons eene slechts vluchtige verschijning, doch die, door de
wijze waarop hij zich voordeed, door zijne gepaste vrijmoedigheid, door zijn innemenden gullen lach,
i.e.w. [in één woord] door zijne sympathieke persoonlijkheid een hoogst aangenamen indruk bij ons
heeft achtergelaten."711

Meys schreef in een In Memoriam: "Erica verliest in hem een sedert 1886 ijverig en niet
onverdienstelijk medewerker."712

Ook de Remonstrantse Gemeente in Meppel, waarvan Houwink lid was, herdacht hem in een
uitgebreid in memoriam.

"Wij zullen hem voortaan moeten missen, voor altijd, die zeer belangstellende toehoorder, die
beginselvaste man met zijn verheven karakter, voortreffelijk verstand en diepdenkende geest. Hij is niet
meer! de wakkere man, die tot zijn devies had verkozen; 'Rustloos werken vroeg en laat, Heil'ge wet
van 't leven'."713

H. BEKKERING Wzn. (1838-1901)714

Tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw was Heiko Bekkering in Eelde een
markante figuur. Hij is een voorbeeld van een schrijver wiens werk nooit in druk verschenen
is.
Hij werd op 15 maart 1838 in Groningen geboren. In 1872 verhuisde hij naar Eelde. Bekke-
ring las graag en hield van boeken; de meeste tijd bracht hij dan ook in zijn studeerkamer

707. Zie hiervoor: (1886), 161-173; (1887), 127-138; (1889), 112-119; (1890), 69-85; (1891), 80-85;
(1892), 77-84; (1893), 57-66 en 113-118 en (1894), 90-106.

708. Zie Meys 1904, 5.
709. Zie Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poëzij, 1866, 5.
710. Meys 1895, 21.
711. Ibidem. Vgl. ook het in memoriam in de MC 24.1.1894.
712. Ibidem.
713. MC 24.1.1894.
714. Zie voor een biografische schets Schaafsma in: Bos/Foorthuis 1997, 14-16. Deze paragraaf is gebaseerd

op de bijdrage van Schaafsma.
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door. Ook had hij in Eelde een soort van literaire kring. Doordat hij 's nachts voor het slapen
gaan dikwijls wandelde, kreeg hij in zijn woonplaats de bijnaam Koos Oel. Voor landbouwer
- het beroep van zijn vader - was hij niet geschikt. Omdat hij zijn dagen wilde vullen met
schrijven en studeren, heeft hij nooit een beroep uitgeoefend. Hij leefde dan ook op kosten
van zijn ouders en andere familieleden, onder wie zelfs zijn kinderen.
In 1879 schreef hij de historische roman Uit de tijd der Schieringers en Vetkoopers.715 De
roman speelt zich af in de Middeleeuwen (14e en 15e eeuw) en behandelt de strijd tussen de
Friese aanzienlijken (de Vetkopers) en de onaanzienlijken (de Schieringers). Centraal staat de
liefde tussen Jacoba Rotgers, dochter van een Vetkoper, en Gerrhard Wichers, één van de
aanvoerders van de Schieringers. De historische feiten waren voor de auteur maar bijzaak.
In 1884 stuurde Bekkering deze roman met zeven andere literaire werken naar Willinge
Gratama, de redacteur van de PDAC. Gratama zond al het werk, behalve de historische
roman, terug. Toch werd deze niet gepubliceerd, zodat Bekkering de roman opnieuw schreef.
Hij voltooide het manuscript - met daarin ook topografische en geschiedkundige bijzonder-
heden over Eelde en Paterswolde - op 21 september 1892. Ook deze versie haalde de
drukpers niet. Bekkering overleed op 1 januari 1901 te Eelde.

715. RAD, Collectie handschriften, inv.nr. 88. De roman werd in 1992 gebruikt als basis voor het in juli
opgevoerde toneelstuk Historisch Spel 't Noordenveld.
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DRENTINUS (BORCHART VAN DER VEEN, 1849-1904)716

In 1879 verscheen bij Meijer & De Roo te Assen de bundel Het werk van verloren oogenblik-
ken. Verzen van Drentinus. Daarin staat een acrostichon, gedateerd 23 augustus 1878, dat de
naam A.L. Lesturgeon vormt:

Acrostichon

Aan den voet van Zweeloos kerkje
Ligt een zanger in het graf,
Liefde omwaart de kille groeve,
En de Muze houdt er wacht!
Strooi, o Drente, tal van bloemen,
Tal van rozen op dat graf!
Uit uw ziel in klaaggezangen,
Rijken, armen, oud of jong!
Groot als mensch en rijk als dichter,
Eerlijk, trouw in wat hij deed,
Op uw voorspoed' trotsch - gevoelig,
Nooit u kwetsend, zoo was hij.717

Het gedicht werd dus twee maanden na Lesturgeons overlijden geschreven. Het motto in de
bundel is afkomstig van Bilderdijk: "Ik zing als 't vogeltje in de abeelen,/En vraag niet wien
mijn lied kan streelen,/Maar vier behoefte bot."
De bundel bevat ook een afdeling Twee albumverzen, bestaande uit Aan Louisa en Aan
Mina.718 De bezongenen zijn de zusters Louisa Johanna (1855-1930) en Wilhelmina Johanna
Alexandrine (1857-1928) Lesturgeon, dochters van de dichter-dominee. De gedichten zijn
door Drentinus van de data 5 en 8 september 1878 en de plaatsnaam Zw[eeloo]. voorzien. Hij
spreekt de juffers na het overlijden van hun vader moed in en troost ze. Interessant is, dat
deze gedichten de onthulling van het Drentinus-mysterie ondersteunen. Pas in 1942 zou de
jongste dochter van Lesturgeon meedelen aan wie dit pseudoniem toebehoorde, namelijk aan
de zoon van Jan van der Veen Az. Een serieus onderzoeker zou zich in de tussenligende 64
jaar allang afgevraagd hebben, wie toch wel die Louisa en Mina waren. Met de bundel in de
hand (acrostichon, Zweeloo) had hij het antwoord bijna zelf kunnen geven, waarna de
gezusters hem hadden kunnen vertellen wie Drentinus was. Recent onderzoek leert dat de
gecamoufleerde poëet, Borchart van der Veen, in de zomer van 1878 bij wijze van intermezzo
weer eens bij zijn ouders in Hoogeveen woonde. Vermoedelijk heeft hij al veel eerder, via
zijn vader, kennis gemaakt met Alexander Lesturgeon.719

De bundel bevat verder Nederlandstalige gedichten die sporen dragen van Paaltjens en Heine.
Uit het Buch der Lieder van laatstgenoemde lijkt vooral Lyrisches Intermezzo 1822-1823 de
inspiratiebron voor een drietal Heiniaantjes (in totaal negen kwatrijnen). Dezelfde gedichten
waaruit Robert Schumann geput had voor het componeren van zijn liedercyclus Dichterliebe,

716. In het maandblad Drente van december 1942 werd meegedeeld wie zich achter het pseudoniem
Drentinus verschool. Nadat eerder in het maandblad het acrostichon opgenomen was, reageerde
mevrouw J.M. Hulshoff-Lesturgeon, de jongste dochter van A.L. Lesturgeon. Zij deelde mee dat het
pseudoniem aan Borchart van der Veen, de zoon van Jan van der Veen Az. toebehoorde. De laatste
publiceerde onder het pseudoniem Frisius. Zie hiervoor R.D.M[ulder]. 1942c, 44.

717. Het werk van verloren oogenblikken, 60.
718. Het werk van verloren oogenblikken, 61-63.
719. Volgens Prakke waren Lesturgeon en Jan van der Veen Az. goede vrienden. Zie Prakke 1987b.
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hadden vijftig jaar na hun ontstaan nog invloed op de Drentse dichter. Overigens zijn de
Heiniaantjes geen slaafse navolgingen van hun naamgever; zelfs de beelden die Drentinus
oproept zijn anders. Wel bevatten zij typisch Heiniaanse zinswendingen; men zou ze dichter-
lijke allusies kunnen noemen.720

Voorts zijn er gedichten over historische figuren (Savonarola, Spinoza) en vele andere zijn
voorzien van motto's van schrijvers, geleerden en dichters als De Saint Marc Girardin,
Madame de Stael, de apostel Paulus, Dante en de reeds genoemde Paaltjens. Bijna steeds
worden daarin uitspraken over de liefde gedaan.721 Inhoudelijk zijn de verzen divers; (de)
liefde kan als een leidmotief genoemd worden.

Borchart van der Veen werd op 21 april 1849 te Hoogeveen geboren.722 Na vele omzwervingen - Alkmaar,
Meppel, Bolsward, Haarlem, Colijnsplaat, Almelo, Rotterdam, Klundert, Alkmaar723 - als klerk en kandidaat-
notaris, werd hij in 1891 notaris in Schoorldam (gemeente Warmenhuizen) en dat bleef hij tot zijn dood in
1904.724 Hij was getrouwd met Maria Cornelia Baart (geboren 7 november 1857 te Middelburg); het echtpaar
had geen kinderen.

In het archief van uitgeverij Pet te Hoogeveen bevindt zich in de collectie Jan van der Veen
Az. een publicatie die wellicht ook van de hand van Borchart van der Veen is. Het gaat om
het door C. Pet uitgegeven en door B.v.d.V. geschreven boekje Waarom vieren wij feest? De
inneming van Den Briel aan het volk verteld (1872, Hoogeveen). Meer publicaties van hem
zijn tot nu toe niet gevonden.
Gezien de vele standplaatsen die hij gehad heeft, moet Borchart een rusteloos zoeker zijn
geweest. Maar ook hij kalmeerde met het klimmen der jaren. Zijn vader maakte hiervan
gewag in een brief aan W. Eekhoff, de stadsarchivaris van Leeuwarden:

720. Men vergelijke: 1. "Wenn ich in deine Augen seh,/So schwindet all mein Leid und Weh;" - "Als 'k in
die heldere oogen,/Den sterrenglans gelijk, (...). En ik mij weer verblijden/In haren gloed en glans." (p.
28-29).
2. "Doch wenn ich küsse deinen Mund,/So werd ich ganz und gar gesund." - "Wie kan de rust
herstellen,/Wie maakt het hart gezond?" (p. 27).
3. "Wenn ich mich lehn an deine Brust,/Kommts über mich wie Himmelslust;" - "En rust zou ik eerst
smaken,/Als 'k  aan haar boezem lag;" (p. 28).
Zie Briegleb 1976, deel 1, 76.

721. De volgende gedichten zijn opgenomen: De bruid eens visschers; Eene ongelukkige vrouw; 't weten;
Niet weten en weten; Een rijk van liefde; Margarete; Savonarola 1498; Haar blik; Veel verdriet moog 't
leven geven; Hartwig van Senne; Baruch d'Espinoza. (24 Nov. 1632 tot 23 Febr. 1677.); Heiniaantjes;
Gertrude Donker; De Volksschool; Een beeld der fantasie; Vergeten; Verbieden; Metaforisch; Geluk;
Acrostichon en Twee albumverzen.

722. GA Hoogeveen, Geboorteakte B. van der Veen.
723. Raadpleging van de diverse bevolkingsregisters levert het volgende op: Op 27 april 1869 vertrekt hij uit

Hoogeveen naar Alkmaar. In november 1871 komt hij terug in Hoogeveen, hij komt dan uit Meppel.
Hij vertrekt op 14 juni 1872 naar Bolsward, maar op 12 oktober van dat jaar is hij weer terug in Hoog-
eveen. Daarna vertrekt hij op 7 december 1872 naar Haarlem. Op 13 mei 1875 is hij terug in
Hoogeveen; hij komt dan van Almelo. Uit het gemeentearchief van Almelo blijkt dat hij zich op 20
februari 1875 daar vestigde. Daarvoor woonde Borchart in Colijnsplaat (Noord-Beveland).
De bevolkingsregisters in Hoogeveen vermelden hem na mei 1875 niet meer. Op 19 november 1878
komt hij vanuit Hoogeveen naar Rotterdam en op 5 mei 1879 vertrekt hij vanuit Rotterdam naar
Klundert; op 4 januari 1881 vertrekt hij vandaar naar Alkmaar. Op 1 december 1891 vertrekt hij dan uit
Alkmaar en gaat hij naar Warmenhuizen.

724. Zie hiervoor Hartong 1916, 519. Vgl. ook GA Alkmaar, Bevolkingsregisters 1880-1900.
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"Mijn zoon Borghard is sedert geruime tijd bij een notaris standplaats Klundert, als Cand. nots.
werkzaam, 't voldoet van wederzijden, zoodat wij alle reden van tevredenheid hebben. Hoewel hij met
vele zijne utopiën [sic] nog blijft dweepen, wordt hij met de jaren toch merkelijk bedaarder."725

Borchart van der Veen overleed op 14 januari 1904 te Warmenhuizen.

H. BLINK (1852-1931)726

Hendrik Blinks levensloop is die van een eenvoudige boerenjongen die zich ontwikkelde tot
een gezaghebbend geleerde in binnen- en buitenland. Hij wordt beschouwd als de grondlegger
van de economisch-geografische wetenschap in Nederland, wat hem een plaats in het
wetenschappelijk pantheon opgeleverd heeft. Blink interesseerde zich ook voor de
letterkunde. Hij beging een 'jeugdzonde' door in 1875 een dichtbundel te laten uitgeven.

Hendrik Blink werd op 12 februari 1852 in De Wijk geboren.727 Zijn overgrootvader was
afkomstig uit een boerenfamilie te Wilsum in het graafschap Bentheim. Hendriks vader, Jan,
was landbouwer en smid. Tot zijn twaalfde jaar bezocht Hendrik de dorpsschool in De Wijk.
Daar regeerde de bekende meester H. Lubbers, met wie wij al bij Tillema kennismaakten.
Als enige zoon - hij had wel twee zusters - werd van Hendrik Blink verwacht dat hij het
landbouwbedrijf van zijn vader zou voortzetten, maar daar voelde hij niet voor. Liever ging
hij werken in de smederij. In zijn vrije tijd, maar vooral 's winters, ontwikkelde hij zich
verder. Een probleem was echter de schaarste aan goede leerboeken in zijn dorp. De
plaatselijke Nutsbibliotheek bewees hem goede diensten. In zijn autobiografie merkte hij
hierover op:

"De inhoud dier biblitheek [sic] was, zooals men in dien tijd verwachten kon, een allegaartje van
boeken en tijdschriften, welke men tegen lagen prijs kon bemachtigen, of die geschonken werden. En
dat was niet veel op een dorp. Des Zondagsavonds om de twee weken gedurende de wintermaanden
(des zomers was er op het land geen tijd voor lezen) verscheen ik er trouw als de boeken werden
uitgegeven door mijn leermeester Lubbers. Dan was het een genot om in al die boeken, welke op een
tafel gelegd werden, te snuffelen, en eindelijk er een te kiezen, dat ik voor 2½ cent twee weken kon
behouden. (...) En gelukkig vond men hierin ook vele oude jaargangen der 'Vaderlandsche Letter-
oefeningen'."728

In het dorp werd ook een leeskring opgericht. Blink herinnerde zich:

"Daarnaast werd een kleine leeskring van enkele tijdschriften opgericht, zeer beperkt ten einde de
kosten niet te hoog op te voeren. Ik zie van deze nog voor mijn geest de 'Huisvriend' van Jan Gouver-
neur [sic], en het 'Geillustreerd Stuivers-Magazijn' [sic], een uitgave van Belinfante in den Haag, die
behalve vele vloeiend vertaalde romans van goede buitenlandsche schrijvers, ook enkele vruchten van
Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen leerde kennen (...)"729

725. PBF, brief Jan van der Veen Az. aan W. Eekhoff van 28 december 1879.
726. Voor biografische schetsen wordt verwezen naar Ramaer in: Handelingen 1932, 120-127; Kuipers

1959b, 8-9; Kuipers 1965, 40-42; Poortman 1965, 57-59; Kühle in: Jahrbuch Grafschaft Bentheim
1973, 35-40; Kupers 1974, 69-71 en Huizing 1998c.

727. GA De Wijk, Geboorteakte H. Blink.
728. Blink 1932, 41-42.
729. Ibidem, 43.
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Hij werd lid van de plaatselijke rederijkerskamer De Bloem, waarvoor hij toneel speelde en
voordrachten hield. Daar ontstond het plan om zelf literaire teksten te gaan schrijven. Het
werken op het land had hem namelijk enkele ideeën voor gedichten ingegeven. De publicaties
van J.M. Schiphorst, G. Broekhuizen en H. Tillema waren zijn voorbeelden. Bij de jaarlijkse
bezoeken van Tillema aan De Wijk nam Blink dikwijls de gelegenheid te baat om met hem
over letterkundige onderwerpen te praten.
Over zijn probeersels oordeelde Blink later:

"Als ik de pen in vrije oogenblikken, vooral op Zondagen, opvatte, waren het gelegenheidsverzen,
kleine tooneelstukjes en novellen. Letterkundige waarde hadden zij natuurlijk niet het minst [sic], zij
werden alle later verbrand (...)."730

Enige jaren later maakte hij ook kennis met P.C.J. Meys. Een aantal maanden bezocht hij
hem elke zondagmiddag; Meys hield dan Blinks literaire probeersels zeer kritisch tegen het
licht. Nadat Blink lang geoefend had, moedigde Meys hem aan een gedicht aan Erica bij te
dragen. Het resultaat was Komt buiten!, dat in het jaarboekje voor 1875 werd opgenomen.
Blink ondertekende het met 'H. Blink Jz.'.731 Het werk is een uitnodiging aan de familie Meys
om te komen genieten van het natuurschoon rond De Wijk. Het bestaat uit vier zevenregelige
strofen. De eerste strofe luidt:

Komt buiten, mijn' vrienden, de stad nu ontvlugt!
Geniet wat het land u kan geven!
Verzadigt uw' longen met zuiverder lucht!
Komt buiten, vermaak u, voor niemand beducht,
En wandelt door bosschen en dreven!
Aanschouwt wat de zomer den landlieden schenkt,
Hun voorregt waaraan zelfs de steed'ling niet denkt!

Na dit debuut stimuleerde Meys hem, zijn eerste pennenvruchten uit te geven. In 1875
verschenen deze eerstelingen dan ook in de bundel Lentespruitjes.732 Op zijn oude dag vond
de auteur:

"Het waren onbelangrijke verhalen, schetsjes en verzen, die mij bij nader inzien duidelijk deden
worden, dat zij behoorden te staan op de grenspaal van een levensweg, welken ik niet verder moest
volgen. De critiek, o.a. in het toen nog bestaande 'Leeskabinet' door Dr. E. Laurillard er van gegeven,
was vriendelijk en aangenaam, het oordeel en de opmerkingen erover, waren juist, maar alles bracht mij
terecht tot de overtuiging, dat op dien weg door mij niets van beteekenis viel te verrichten."733

De vriendschap met Meys zou blijven bestaan. Op verzoek van zijn mentor zou Blink later
diens levensbericht voor het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
schrijven.
Toentertijd werkte de drieëntwintigejarige Blink niet meer in het bedrijf van zijn vader. Hij
was in dat jaar aan een loopbaan in het onderwijs begonnen, waaraan een tweejarige
opleiding aan de Normaalschool voorafgegaan was. Weer daarvoor had hij het smidsvak
gecombineerd met het correspondentschap voor de Steenwijker Courant. De verdiensten die

730. Ibidem, 45.
731. Erica (1875), 135-136.
732. De bundel is niet meer te achterhalen.
733. Blink 1932, 48.
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dit laatste opleverde, had hij grotendeels in de aanschaf van boeken gestoken; de jeugdige
autodidact interesseerde zich onder meer voor sterrenkunde.
Leergierig was ook de landbouwer P.A. Derks (1833-1898), met wie Blink in die jaren
contact kreeg. Derks schreef historische boeken en artikelen over Zuidwest-Drenthe en bracht
de ambitieuze jongeman op het idee een geschiedenis van de landbouw te schrijven, wat deze
pas op gevorderde leeftijd zou doen. Overigens bracht Derks het tot burgemeester van
Nijeveen (1878-1883) en Havelte (1883-1887).734

Blink koos tenslotte - in overleg met zijn ouders - voor het beroep van onderwijzer, nadat hij
enige tijd gedacht had dominee te kunnen worden (wat langdurige vooropleiding en studie
gevergd zou hebben). In 1875 werd hij hulponderwijzer in Meppel, waar hij voortvarend een
aantal studies ter hand nam en daarmee doorging toen hij in 1877 onderwijzer in Arnhem was
geworden. Een jaar later was hij in het bezit van de hoofdakte en de middelbare akte
aardrijkskunde en werd hij leraar in Harlingen, waar hij in korte tijd nog een aantal M.O.-
akten behaalde (waarschijnlijk Frans en Duits).
In deze havenstad vloeide de dichtader opnieuw. Blink was er daar getuige van, hoe door de
crisis verarmde boeren gedwongen waren naar Amerika te emigreren. Dit ontroerde hem zeer
en in 1881 schreef hij het gedicht De landverhuizers.735 Vervolgens werkte hij bij het
middelbaar onderwijs in Rotterdam (1882-1884). In die jaren voltooide hij een studie
geschiedenis, maar voor het overige werd Rotterdam een mislukking: in de grotere klassen
daar kreeg hij ordeproblemen. Bovendien had hij een oogje op de schoonzuster van zijn
directeur, die hem inmiddels als een zenuwlijder beschouwde en een huwelijk tegenwerkte.736

Hij besloot ontslag te nemen en vertrok naar het buitenland om verder te studeren. Er
verschenen wetenschappelijke artikelen en leerboeken van zijn hand. Hij studeerde in Parijs
en Straatsburg. In de Elzasser stad werd hij aangespoord te gaan promoveren op een
geografisch onderwerp; door zijn gebrekkige vooropleiding was dit in Nederland niet
mogelijk. Na geëxamineerd te zijn in Latijn en in vier geesteswetenschappen, werd hij als
promovendus toegelaten. In september 1885 promoveerde hij aan de universiteit van
Straatsburg op het proefschrift Wind- und Meeresströmungen im Gebiet der kleinen Sunda-
Inseln. De taal waarin het proefschrift geschreven is, illustreert het feit dat de Elzas sinds
1871 tot het Duitse keizerrijk behoorde.
De jonge doctor vestigde zich daarna in Amsterdam. Daar raakte hij betrokken bij de kring
rond het tijdschrift De Nieuwe Gids. Hoewel zijn aspiraties naar het dichterschap verdwenen
waren, had hij veel belangstelling voor deze nieuwe letterkundige stroming. Hij werd zelfs
uitgenodigd mee te werken aan het tijdschrift en deel te nemen aan vergaderingen, die thuis
bij Frank van der Goes gehouden werden. Voor de eerste aflevering van De Nieuwe Gids
recenseerde Blink een buitenlands tijdschrift.737 Eveneens in 1886 richtte hij met de predikant
A. Winkler Prins het tijdschrift Vragen van den dag op; jarenlang bleef hij hiervan redac-
teur.738 Een jaar later trouwde hij met Aleida Lubberink, een meisje uit De Wijk.
In 1901 werd hij privaat-docent aan de Leidse universiteit en in 1918 volgde de benoeming
tot buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Ook is hij lector
aan de Handelshogeschool te Rotterdam geweest en heeft hij prinses Wilhelmina les in
aardrijkskunde gegeven (uiteraard voor 1898).

734. Zie voor een biografische schets Den Teuling in: Bos/Foorthuis 1990, 40-43.
735. Opgenomen in Blink 1932, 112-114.
736. Ramaer in: Handelingen 1932, 121.
737. 'Revue Coloniale Internationale' in: De Nieuwe Gids  1 (1886), 119-126.
738. Zie voor correspondentie met Te Winkel over het tijdschrift KBi, Archief J. te Winkel, 77D38.
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In 1902 verscheen bij C. Pet in Hoogeveen zijn tweedelige Drenthe in 't Verleden en
Heden739 Hierin nam hij ook gedichten op van Tatum Zubli en Hartogh Heijs van Zouteveen.
Op latere leeftijd ging Blink weer gedichten schrijven. Over deze "opflikkering der oude
liefde" merkte hij op:

"Al had ik terecht de lier, die de jongeling tokkelde, aan de wilgen gehangen, en al was die door den
tijd niet beter gestemd of liever: tot een schor geluid geworden, bij enkele gelegenheden liet ik in
intiemen kring toch het lied nog hooren."740

Deze gedichten werden als 'intieme uitingen van den laatsten tijd' aan zijn autobiografie
toegevoegd. Behalve uit gelegenheidsgedichten - veelal tijdens wandelingen ontstaan - bestaat
de verzameling uit poëtische overdenkingen van zijn leven. Tot de eerste categorie behoort
ook Het oude Drenthe en de Drenthen, waarmee hij in 1930 zijn lezingen voor de Drentse
Verenigingen in Amsterdam en Den Haag besloten had. Hij had het geschreven "om het oude
Landtschap en de gewestgenooten te herdenken".741 Maar het is tevens een confidentie,
waarin de dichter zegt zich altijd Drent gevoeld te hebben. Dit verhalend gedicht in 25
kwatrijnen, eindigt namelijk als volgt:

Waar wij leven, waar wij zwerven,
Voeren wij den Drentschen naam,
't Oude Landschap trekt ons harte,
En dat houdt zijn kindren saam.

Laat die naam als eernaam klinken,
Beeld van eenvoud, trouw en vlijt;
Beeld van vrijheid in het denken,
En van spreken op zijn tijd.742

De reeds gememoreerde autobiografie voltooide hij kort voor zijn overlijden; zij werd als Dr.
H. Blink 12 februari 1852 - 12 februari 1932. Een tijds- en levensbeeld (W.P. van Stockum &
Zoon) uitgebracht. Blink was van plan geweest het boek ter gelegenheid van zijn tachtigste
verjaardag te laten verschijnen, maar deze mijlpaal heeft hij niet meer bereikt. Het is alsof hij
zijn einde heeft voorzien, want in het gedicht Bij de nadering van mijn tachtigsten jaardag
overzag Blink zijn werkend leven en schreef hij:

Maar nu ik het uur zie nadren,
Van het ingaan tot de vadren,
Moet ik peinzend stille staan.743

Hendrik Blink overleed na een kortstondige ziekte op 26 december 1931 in Den Haag.744 Hij
werd begraven op het kerkhof van IJhorst bij De Wijk.

739. In 1990 verscheen een fotografische herdruk bij uitgeverij Noorderbroek in Groningen. Zie Jaap. D.
Homan 1990.

740. Blink 1932, 219.
741. Ibidem, 220.
742. Ibidem, 223. K. van der Kley nam het op in zijn Het Drentse volkskarakter, 79-82.
743. Ibidem, 225.
744. Zie voor een uitgebreid herdenkingsartikel 'Prof.Dr. Hendrik Blink ┼' in: MC 29.12.1931.
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J.E. BLOEMEN (1863-1941)

Johannes Egbertus Bloemen werd op 13 februari 1863 in Dalen geboren als zoon van Albert Bloemen en Jantje
ter Haar. Zijn vader was schoenmaker. Johannes was een nakomertje in het gezin Bloemen, dat in totaal zes
kinderen telde.745 Hij wilde onderwijzer worden en begon op 25 mei 1877 als kwekeling in Assen. Daarna was
hij onderwijzer in Zweeloo (vanaf juni 1881) en Beilen (vanaf 26 april 1889). In deze gemeente werd hij hoofd
van de openbare school in Wijster.

Daar was hij nauw betrokken bij de in augustus 1889 opgerichte rederijkerskamer Nut en
Genoegen. In een ingezonden stuk in de PDAC, waarin de schrijver - een inwoner van Wijster
- terugblikte op een geslaagde uitvoering van de rederijkerskamer, staat:

"Is deze gunstige uitslag grootendeels te danken aan den ernst en de toewijding waarmede de spelers
hun taak vervulden, voorzeker moet die ook voor een goed deel worden toegeschreven aan de hulp, die
de heer J.E. Bloemen, hoofd der school alhier, de leden van 't gezelschap steeds verleende. Dat ook de
vereeniging die hulp op prijs weet te stellen, bewees zij, door den heer Bloemen, als blijk van
erkentelijkheid, een keurige hanglamp aan te bieden."746

Daarna werkte hij als schoolhoofd in Nijverdal, Almelo, Feerwerd en Ezinge. In Almelo
trouwde hij op 2 april 1889 met de onderwijzeres Annette Christina Johanna de Jonge (1860-
1942). Na zijn pensionering vertrok hij op 28 juni 1924 naar Soest. Daarna vestigde hij zich
nog in Amsterdam.747 Daar  overleed hij op 15 januari 1941.748

In 1896 verscheen zijn bundel Uit het Land van Hei en Struiken. Drentsche Novellen en Ver-
tellingen (W. Hilarius Wzn. te Almelo).749 Naar de mening van Poortman:

"een vlotte weergave van oud-Drentse toestanden en situaties. (...) Het is alles in hoofdzaak het Oost-
Drentse leven met zijn bijgeloof, zijn scheper en z'n hechte dorpsgemeenschap."750

De bundel bestaat uit de bijdragen Bijgeloof, Kobes met de vioel, Zijn goede engel, Scheper
Loeks en Een harde les. (Jans Pol schreef, zoals opgemerkt, Vioelen-Kobus.)

In Bijgeloof wordt de ziekte van een boerin toegeschreven aan beheksing door een buurvrouw, een weduwe met
wier dochter de zoon van de behekste vrouw vrijt. Na veel geharrewar komt alles goed. Kobes met de vioel gaat
over een straatmuzikant die in de kinderjaren van de verteller een bekende figuur was. Jaren later ontmoet hij
hem weer. Bij die gelegenheid vertelt Kobus (in de dialectdialogen Kobes genoemd) zijn levensverhaal. De
verteller - een onderwijzer - zorgt ervoor dat Kobus een onbezorgde oude dag krijgt. In Zijn goede engel redt de
drankzuchtige Van Baarle een moeder en dochter van de verdrinkingsdood. Als de moeder komt te overlijden,
zorgt hij ervoor dat het meisje veilig ondergebracht wordt bij twee dames. Hierdoor komt hij tot inkeer: met
vallen en opstaan lukt het hem van de drank af te blijven. In Scheper Loeks wordt de gelijknamige hoofdpersoon
op grond van lasterpraatjes van zijn broodwinning beroofd. Wanneer hij in ere hersteld wordt, vergeldt hij geen

745. GA Dalen, Bevolkingsregisters. Hij had twee broers en twee zusters. Eén broer, Johannes E(n)gbertus,
geboren in 1850, overleed reeds in 1857.
G. Kuipers vermeldt in Kuipers 1974, 58, abusievelijk dat Bloemen uit Exloo komt.

746. PDAC 25, 26 en 27.12.1889.
747. Gebaseerd op de desbetreffende Bevolkingsregisters.
748. Gemeentelijke dienst voor het Bevolkingsregister te Amsterdam, Akte van overlijden.
749. Het jaar van verschijning wordt in het boek niet vermeld. Het jaartal in deze studie is gebaseerd op

Meertens/Wander 1958, 161.
750. Poortman 1954a, 71. In deze bloemlezing zijn twee fragmenten uit Bloemens bundel opgenomen. Het

eerste fragment, door Poortman betiteld als Boerengerecht (p. 71-75), komt uit het verhaal Scheper
Loeks; het tweede, Twee broers (p. 77-81), is ontleend aan het verhaal Een harde les.
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kwaad met kwaad. Een harde les gaat over een achterdochtige boer, die zelfs zijn broer niet vertrouwt. Pas door
de dood van zijn enige zoontje komt hij tot bezinning.

In deze novellen toont Bloemen zich een schrijver met een romantische inslag. Ook is hij -
zoals het een onderwijzer betaamt - een levendig verteller, wat onder andere uit de dialogen
blijkt.
Waardevol voor hedendaagse onderzoekers is de lijst van intekenaren in het boek. Deze geeft
een aardig inzicht in de oplage van het boek, waarbij rekening dient gehouden te worden met
de opmerking van de uitgever, dat niet alle intekenaren vermeld zijn. Ook het aantal boekhan-
dels in Drenthe in het fin de siècle wordt hierdoor vrij nauwkeurig in kaart gebracht. In totaal
waren er 142 intekeningen, waaronder die van 91 boekhandelaren (tien uit Drenthe) en vijf
uitgevers. Het totaal aantal bestelde exemplaren bedroeg 213.
Bloemen leverde ook enige bijdragen aan de NDVA. De eerste stond in 1896 - toen hij in
Nijverdal woonde - in de almanak. Het is een Nederlandstalig gedicht, getiteld Op de
Drenthsche heide.751 Dit verhalende gedicht gaat over de bouw van een hunebed. Zijn
romantische inborst blijkt ook uit het begin van het gedicht, dat men een Natureingang zou
kunnen noemen:

Reeds spreiden de stralen der rijzende zon
Een bruingouden glans over 't eenzame veld;
Een leeuwrik stijgt op naar het heldere blauw
Terwijl hij luid zingend den lentedag spelt.
Geen boomen of struiken belemmeren 't oog,
In domm'ligen nevel verliest zich 't verschiet,
Niets stoort hier de rust, zelfs het windje zwijgt stil,
De jubelende leeuwrik alleen zingt zijn lied.

Niet onvermeld mag blijven zijn verhaal Blinde Geert, dat in 1901 geplaatst werd.752

In dit Nederlandstalige verhaal met Drentse dialogen, beschrijft Bloemen het leven van de bijna blinde Geert in
Veldhuizen. Deze is kruidenierswarenventer van beroep. Geert trouwt uit lijfsbehoud met de weduwe
Willemtien. Het wordt een slecht huwelijk en Willemtien maakt het Geert erg moeilijk. Door de huur niet te
betalen, probeert zij Geert in het armhuis te krijgen. De schoolmeester echter bemiddelt en ontmaskert
Willemtien als bedriegster. Na jaren bezoekt de schoolmeester Geert weer eens. Het blijkt nu dat zijn leven een
positieve wending genomen heeft: na het overlijden van zijn vrouw heeft Geert een nieuw huis gekregen en
wordt hij liefdevol verzorgd door zijn stiefdochter Rika.
Hierna heeft Bloemen niet meer in de NDVA gepubliceerd.

4.5. TWEE ANONIEME WERKEN

HARM'S LOTGEVALLEN ALS KOLONIAAL OP REIS NAAR OOST-INDIE GEDEEL-
TELIJK IN BRIEVEN IN DEN DRENTSCHEN TONGVAL

In 1860 verscheen bij Van Hulst & Van Dam te Kampen het boek Harm's lotgevallen als
koloniaal op reis naar Oost-Indie gedeeltelijk in brieven in den Drentschen tongval.753 Het is
een anonieme uitgave, maar in de 'voorrede' ervan licht de anonymus een tipje van de sluier
op. De schrijver vermeldt daarin dat hij enige jaren daarvoor op verzoek van P.S. Barghoorn

751. NDVA (1896), 120-124. Ook opgenomen in Klompmaker [1996], 40-43.
752. NDVA (1901), 110-127. Een fragment ervan werd ook opgenomen in Kuipers 1978, 17-18.
753. De boekjes zijn zeldaam; de UBL bewaart een exemplaar.
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een Duits werkje in het Gronings vertaald heeft als Harm op en bal ien stad. Het was de
bedoeling dat deze vertaling in een almanak zou verschijnen. Dat is niet gebeurd; wel werd de
tekst rond 1850 als boekje uitgegeven door P.S. Barghoorn.
De anonieme vertaler is (waarschijnlijk) de onderwijzer Geert Egberts Wildeboer (1812-
1904), die werd geboren te Oude Pekela.754 Harm op en bal ien stad is een vertaling van
Harm up Ball (1846) van de Oostfriese dialectauteur Enno Hektor (1820-1874); het is de
eerste van diens vele Harm Dülwuttel- kluchten.755 Harm op en bal ien stad is een eenakter
die menige druk beleefde. Naar de mening van G.A. Wumkes "Een draak van een stuk, vol
vloeken, maar dat door zijn ruwe, brutale scènes er in sloeg."756 Wumkes overigens had geen
enkel vermoeden wie de vertaler was. Hij dacht dat S. Reynders of A.G. Bruinses daarvoor in
aanmerking kwamen.757

Ook andere kluchten van Hektor, zoals Harm up Freërsfooten. Ostfriesisches Landschaftsbild
en Harm up t Dorn'mer Markt un all wat mehr is werden respectievelijk in 1851 en 1854 in
het Gronings vertaald.758

Het succes van zijn vertaling deed Wildeboer besluiten zelf iets te schrijven "dat door
deszelfs verschillende, meest op waarheid gegronde tooneelen veel interessanter en luimiger
mag genoemd worden."759 Dat werd - waarschijnlijk - het boekje over de Drentse koloniaal.

Nadat een vreemdeling, teruggekeerd uit de Oost, de herberg van Harm Mulders vader (gelegen in een Drents
dorp) bezocht heeft, besluit Harm zich als koloniaal voor Oost-Indië aan te melden. De onnozele Harm had dit
altijd al willen doen. Voordat hij toestemming krijgt, wordt er nog een duchtig woordje (meest onzin) gesproken.
Harm reist af naar Harderwijk voor zijn militaire training. Daar begint hij brieven te schrijven aan familie en
vrienden en hij gaat daarmee door tijdens zijn reis naar en zijn verblijf in Insulinde.

De zeven brieven zijn gedateerd van mei 1857 tot en met oktober 1859.
Het dialect dat de schrijver in de brieven en in de dialogen hanteert, lijkt - volgens Meertens
en Wander - op een Zuidoost-Drentse variant760, maar ook Groningse invloeden zijn te
bespeuren.

EENIGE DICHTREGELEN DOOR EEN DRENTENAAR

In 1881 verscheen bij Meijer & De Roo in Assen het bundeltje Eenige dichtregelen door een
Drentenaar.761 Het openingsgedicht is het Nachtwachtslied, dat op de wijs van Wien

754. Zie over Wildeboer: Ter Laan 1955, 898-899 en Van Leeuwen 1984, passim.
755. Zie voor Hektor vooral Eckart 1911, 345-346 en Van Harslo 1972, 1-26.
756. Wumkes 1917a, 75.
757. Wumkes 1917b, 190.
758. Zie Wumkes 1917a, 75.

In Harm op en bal ien stad gaat de boerenknecht Harm als ongenode gast naar een bal. Hij valt op door
zijn onbehouwen gedrag. Hij vraagt een dame ten dans, maar wordt afgewezen. Een advocaat, die ook
een blauwtje gelopen heeft, wil deze dame een poets bakken. Hij zorgt ervoor dat Harm zich kan
vermommen als een Engelse lord. Deze vraagt opnieuw de dame ten dans en krijgt zijn zin. Als de
dame gewaar wordt met wie ze gedanst heeft, valt ze flauw. Uiteraard snoeft Harm over de fraaie rol
die hij gespeeld heeft.

759. Voorrede bij Harm's lotgevallen.
760. Meertens/Wander 1958, 180.
761. De bundel is zeldzaam. Gebruik werd gemaakt van een exemplaar van de heer B.J. Mensingh te Exloo.

Op het blauwe omslag is met de hand geschreven: '1e Bundel'.
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Neêrlands bloed gezongen kan worden. In dit belerende vers wordt verwacht dat men om tien
uur naar bed gaat en om vijf uur weer opstaat; dan pas gaat de nachtwachter naar bed:

't Is vijf; staat op, die nu nog slaapt;
De zon schiet stralen neer,
Staat op, 't is 't krieken van den dag!
Uw werk, dat wacht u weer.
Uw wachter houdt niet meer de wacht,
Hij is van 't waken moê,
Hij gaat gerust nu naar zijn bed
En sluit zijn oogleên toe (bis).

Het tweede gedicht bestaat uit 25 strofen en is getiteld Bij het afbreken der oude en het
opbouwen eener nieuwe kerk te Odoorn.762 Daarna volgen De honingbij, De klagende vrouw.
(Op geschiedenis gegrond), De Nachtwacht, die als "niet-lid", in een réciteer-college tot
noodhulp optreedt, in zijn dagelijksch pak, Aan ouders bij 't graf van een kind, Eene
Drentsche Bruilofstsuitnoodiging, Iemand die een eigen gemaakt stukje wil voordragen en De
Wandelstok.

Nadere gegevens over de 'Drentenaar' zouden er zestig jaar lang niet zijn, totdat H.T.
Buiskool enige opheldering gaf. In zijn bundel Op naobervesiet, een bundel schetsen en
vertellingen over gebruiken en gewoonten in Het Oude Drenthe (Assen 1940) maakt hij
gewag van "den bekenden Drentschen rijmer Harmannus Hoving te Odoorn".763 Van hem
nam hij - zonder titel - Eene Drentsche Bruiloftsuitnoodiging en Nachtwachtslied op.764 Het
zijn dezelfde gedichten als die van de 'Drentenaar'.
De door Buiskool genoemde inwoner van Odoorn is volgens de bevolkingsregisters Harman-
nus ('Harmans') Hoving geweest. We mogen aannemen dat hij schuil ging achter het pseudo-
niem 'Drentenaar'. Nu ook wordt het tweede gedicht in de bundel duidelijk: Hoving immers
was als inwoner van Odoorn nauw betrokken bij gebeurtenissen in zijn dorp. Hij is zelfs 28
jaar orgeltrapper in de hervormde kerk geweest. Toen hij dit inspannende beroep in 1891
vaarwel zei, schreef hij een gedicht dat bewaard gebleven is.765 In Kerkkrantje wordt uit de
mond van de 85-jarige Berend Frederiks te Exloo een 'gladde streek' van Hoving, "d'aol
dichter van Oring" opgetekend.766

Harmans Hoving werd op 14 mei 1829 geboren te Odoorn.767 Hij werd arbeider - later werd
als beroep bouwvakker genoemd. Hij vertrok in mei 1891 naar Emmen.768 Daar overleed hij
op 15 oktober 1908.769

762. Een verkorte versie van het gedicht - met daaronder de naam Mans Hoving - werd opgenomen in: Van
Bergen 1998, 58. Hierin wordt gesuggereerd dat Hoving het gedicht in 1897, naar aanleiding van het
afbranden van de hervormde kerk, geschreven zou hebben. Dit is niet juist: de bundel, met daarin het
gedicht, verscheen reeds in 1881. Hoving schreef zijn vers dan ook ter gelegenheid van de inwijding
van de nieuwe kerk in Odoorn en dat was in mei 1857.

763. H.T. Buiskool 1940, 37. Zie ook p. 26.
764. Ibidem, 26-28 en 37-39.
765. Van Bergen 1998, 38.
766. ' 'n Gladde streek van Mans Hoving (d'aol dichter van Oring). Nog 'n verhaoltien van Berend Frederiks'

in: Kerkkrantje (1960) oogstmaand 5.
767. GA Odoorn, Geboorteakte H. Hoving.
768. GA Emmen, Bevolkingsregisters.
769. GA Emmen, Akte van overlijden H. Hoving.
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5. ALMANAKKEN

   In den Almenak vin i de waorheid, Gartjan!770

   Almenak, leug'nzak!771

De almanak was aanvankelijk een jaarlijkse uitgave van een kalendarium met allerlei
feitelijke mededelingen waarmee de gebruiker in het dagelijks leven zijn voordeel kon doen.
Wat niet tot het kalendergedeelte behoort, noemt men meestal mengelwerk: de wetens-
waardigheden en de praktische informatie (adreslijsten, vertrektijden van diligences, postta-
rieven etc.).772

Geleidelijk aan kwamen daar ook literaire teksten bij. In de negentiende eeuw ging de inhoud
van sommige almanakken bijna uitsluitend uit literaire bijdragen bestaan: de literaire almanak
was geboren. Richtte men zich expliciet op het lezerspubliek in een bepaalde provincie, dan
was de naam volksalmanak zeer gebruikelijk. Dat was ook het geval in Drenthe, waar de
puur-literaire almanak niet bestond.
De benaming volksalmanak is enigszins misleidend, want periodieken die zich ermee tooiden
werden vooral gelezen door de provinciale elite, de gegoede burgerij en welgestelde boeren.
Het mengelwerk van deze (volks)almanakken bevat proza en poëzie - zowel in de streektaal
als in het Nederlands - maar vooral publicaties van historische, historisch-genealogische en
volkskundige aard.
In de geschiedenis van de Drentse almanakken weerspiegelt zich de opkomst en de ontwikke-
ling van de boekdrukkunst in de provincie. Ook de sociale geschiedenis kan aan de alma-
nakken belangrijke gegevens ontlenen, doordat uit de inhoud valt op te maken tot welk soort
lezers men zich richtte. Niet in de laatste plaats geven de almanakken een beeld van het
literaire klimaat in het Drenthe van die dagen.
Ook aan de ontwikkeling van de streektaalliteratuur hebben de almanakken een belangrijke
bijdrage geleverd. Er werd in de negentiende eeuw weinig in de streektaal geschreven. Wie
het wel deed, had weinig mogelijkheden zijn werk gepubliceerd te krijgen. Weinigen zagen
kans hun schrijfsels in boekvorm te doen uitgeven. Wat meer voor de hand lag, was publica-
tie in regionale kranten, tijdschriften - maar die waren in het negentiende-eeuwse Drenthe dun
gezaaid - en vooral in almanakken. Meer dan de helft van de Nedersaksische dialectteksten
verscheen in de negentiende eeuw dan ook in de almanakken.773

Populaire genres in de streektaal waren vooral de samenspraak, de dorpsvertelling en het
volksverhaal. De literaire bijdragen in de almanakken genoten echter weinig aanzien. Dit
merkte ook de Haagse ambtenaar en voorvechter van monumentenzorg Victor de Stuers op,
die in een ingezonden stuk in de NPDAC de NVDA voor 1887 besprak. Hoofdredacteur
Hartogh Heijs van Zouteveen plaatste de bespreking zelfs op pagina 1, die er bijna geheel
mee gevuld werd. De Stuers, die vooral de historische bijdragen waardeerde, schreef:

"De almanak-belletrie staat juist niet in een allerbesten reuk: niet iedere provincie toch bezit genoeg
poeëten om jaarlijks gedichten te kunnen leveren, die de Musen van den Parnassus vermogen te be-

770. Uit Dr. Staring's almanak voor den Groninger landman voor het jaar 1907.
771. Prakke 1941e, 90.
772. Definitie ontleend aan Van Zonneveld/Van Noort 1978, 15-16.
773. Van der Kooi 1980, 124-125.
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kooren: het zou evenwel onbillijk zijn te ontkennen, dat niet [sic] soms ook in deze jaarboekjes paarlen
van poëzie verscholen zijn."774

In Drenthe zijn weinig almanakken van vóór 1837 bewaard gebleven en indirecte bronnen
geven weinig informatie over het eventuele bestaan van meer titels. Er heeft nog geen
systematisch onderzoek plaatsgevonden op dit terrein. Dat dergelijk onderzoek zeer gewenst
is, behoeft nauwelijks betoog gezien de belangrijke functie die almanakken in de samenleving
gehad hebben. Bekende titels van almanakken van vóór 1837775 zijn: Drentsche Schrijf-
Almanach/ Na den Nieuwen verbeterden Juliaenssen Stijl776, Nieuwe Drentsche Schryf-Alma-
nach, Nieuwe Drentsche Schrijf-Calender En Comptoir-Almanak, Regeerings Almanak voor
het landschap Drenthe (1815, 1816)777, Drentsche Provinciale Regering en Schrijf Almanak
(1817-1851)778, De Koevorder Almanak779, Drenthsche Provinciale Regerings- kantoor- en
schrijfalmanak780 en De Drentsche Schrijfkalender en Comptoor-Almanak (1701-1812).781

Literaire bijdragen vinden we hierin echter niet.
Er moet haast wel een correlatie bestaan tussen de schaarste aan Drentse almanakken en de
trage ontwikkeling van het drukkersambacht in dit gewest. Want een almanak ontstond
meestal door het initiatief van een drukker-uitgever, die een (voor hem) nieuw product op de
markt wilde brengen.
Bovendien was er concurrentie van over de grens in de vorm van de sinds 1663 verschijnende
Steenwijker Almanak, die in het zuiden en westen van Drenthe populair was. Voorts ontstond
in 1814 Hazelhoffs' Provinciale Groninger Almanak, die in het noorden en oosten van de
provincie veel gelezen werd. Aan laatstgenoemde leverde de Borgerder schrijver Harm
Tiesing in de twintigste eeuw tal van bijdragen, wat wel bewijst dat deze buitenprovinciale
almanakken zich ook op het Drentse publiek richtten.782

Naast de bijbel nam de almanak in menig Drents gezin een belangrijke plaats in. Harm
Tiesing gewaagde hiervan in een schets in de NDVA over de pander (= veilingmeester)
Berend Siebring in Borger:

" 'Almnakken, volk' " zee Berrend Siebreng as ie in November of Decembermaond in de boerenhoez'
kwam en de deur lös dreide. En dan keken de jonge boerenwichter of jongs Berrend an, zett'den hum 'n
stoel, en Berrend zettd' zien blauw doek vol almnakken op de taofel, woor 'tjonkvolk hum een twee drie
maank zat te pluzen. Want lectuur is er bij de boer weineg. 'n Bibel en 'n almnak mueken de heel biblio-
teek oet, en de wichter wassen op de inhold van de leste arg verzot, veural, um dat er ok nog al is
stukkies over verkeerengszaoken in stunnen, of grappies, woor men um lagchen kun."783

Hendrik Tillema schreef in zijn Folmers en zijne tijdgenooten:

774. NPDAC 1.12.1886. Vgl. ook RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 223.
775. Zie hiervoor de slordige aantekeningen over Drentse almanakdrukkerijen in Magnin 1856, 83. Voor een

meer recente studie hierover zie Kuik 1979.
776. Enkele exemplaren worden ook bewaard in RAD, Archief Mensinge inv.nrs. 126 en 533.
777. Zie hiervoor RAD, Archief Mensinge, inv.nr. 533.
778. Vgl. ook Hagedoorn 2000, 45-36.
779. Zie hiervoor Prakke 1941c, -d, en -e.
780. Zie hiervoor RAD, Archief Mensinge, inv.nr. 533.
781. Zie voor deze oude almanakken Gratama 1887, 117-136; De Boer 1905, 126-136 en Oosting 1911, 46-

65.
782. Zie ook Van der Kooi 1990b, 155-162.
783. Tiesing 1897, 127-128.
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"Wij haalden de woorden in den doolhof van den nieuwen Steenwijker vervat uit ons geheugen aan. Nu
er eenmaal leven in het gezin was opgewekt door den almanak, die in vele Drentsche huisgezinnen eene
plaats naast den bijbel inneemt, las men eenigen tijd er in voort."784

Rond het midden van de negentiende eeuw nam het aantal almanakken in Nederland af. De
almanak met zijn kalendarium, zijn mengelwerk van informatie en amusement, zijn eenjarige
periodiciteit waardoor de informatie nooit actueel kon zijn, en met zijn literaire gedeelte dat
beperkt bleef tot korte verhalen en/of gedichten, werd duchtig beconcurreerd door de krant.
Het nieuwe medium had dezelfde functie als de almanak, maar was - vooral na 1870 - veel
sneller, gevarieerder en actueler en kon daardoor beter inspelen op snel veranderende be-
hoeften van, en op modes en trends onder, het publiek.785 Toch bleven de resterende almanak-
ken tot in het eind van die eeuw nog populair. Wel gingen sommige, bijvoorbeeld de NDVA,
het accent leggen op de geschiedenis en oudheidkunde van de provincie.
Het aantal almanakken van instellingen en stichtingen nam echter toe. Voorbeelden daarvan
zijn de NDVA, die door het Provinciaal Museum van Drenthe gestimuleerd en opgezet werd,
en Erica, het jaarboekje van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.

DRENT(H)SCHE VOLKSALMANAK (1837-1851)

Eén van de eerste almanakken die na 1800 in Drenthe verschenen, was de Drent(h)sche
Volksalmanak. Hij verscheen voor het eerst in het najaar van 1836 en was uiteraard bedoeld
voor het jaar 1837. De almanak ontstond door het initiatief van de uitgever D.H. van der
Scheer te Coevorden. Hij beschikte niet over een eigen drukkerij, dus liet hij de technische
werkzaamheden in Groningen of Zwolle verrichten. Als uitgever was hij zijn vader, Jacobus
van der Scheer, opgevolgd.786

Drenthe had tot dan toe geen almanak gekend waarin de traditionele inhoud, zoals kalenders,
marktdagen, weerkundige en astrologische voorspellingen en vervoersmogelijkheden per
trekschuit of diligence, bijzaak was. Behalve (literaire) bijdragen in de standaardtaal stonden
er in de DVA ook Drentstalige stukken, meestal in de rubriek Mengelwerk.787 Bovendien
verschenen er in verscheidene jaargangen ook studies over het dialect. Zo werd in de DVA
van 1839, met een vervolg in die van 1840, een Verzameling van woorden en spreekwijzen,
welke in Drenthe gebezigd worden opgenomen.788 Deze verzameling is niet het werk van één
auteur, maar van enige schoolopzieners die in opdracht van de gouverneur van Drenthe - mr.
Daniël Jacob van Ewijck (1786-1858) - Drentse woorden en zegswijzen genoteerd hadden.
De samenstellers waren Cornelis Pothoff (1766-1844), G. Benthem Reddingius (1774-1844)
en P. Hofstede Crull (1797-1871).
Daarna begon - zoals reeds besproken - in 1844 Lesturgeon met een Proeve van een woor-
denboekjen van den Drenthschen tongval. Dit resulteerde in vervolgartikelen in de almanak-
ken van 1845 tot en met 1850.
Intussen had Lesturgeon concurrentie gekregen. In de DVA van 1845 werd een Verzameling
van Drenthsche woorden en spreekwijzen opgenomen.789 De inhoud was bijeengebracht door

784. Folmers en zijne tijdgenooten, 54-55.
785. Zie Sitvast 1987, 29.
786. Zie over hem Kuik 1984.
787. Vgl. Veldman 1990, 17.
788. DVA (1839), 185-210 en DVA (1840), 188-198. Zie hierover ook Boekholt 1980, 41-82.
789. DVA (1845), 78-115 en 196-197.
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een zekere P., woonachtig te Assen. Dat was mr. Jan Pan (1785-1871)790, raadsheer bij het
Provinciaal Gerechtshof van Drenthe, die in de almanak vanaf 1841 tot en met 1849 geregeld
publiceerde over zijn hobby's. Zo schreef hij over het dialect en het volksleven in Drenthe en
over de geschiedenis van de provincie. Zijn bijdrage van Drentse woorden en gezegden aan
de DVA werd ook gepubliceerd in het tijdschrift Archief voor Nederlandsche taalkunde,
verzameld door A. de Jager (deel I, 231-272 en 323-372). Het artikel werd in 1848 nog als
boekje uitgegeven met als titel: Drenthsche woorden en spreekwijzen, verzameld en
toegelicht door Mr. J. Pan. Ook werden acht oudere artikelen van zijn hand uit de DVA
gebundeld onder de titel Kleine opstellen over de geschiedenis, oudheden en het bijgeloof in
Drenthe (1862, A.C. Kruseman te Haarlem).
Tot het eind toe is de DVA een volledig particuliere onderneming gebleven, zonder enige
vorm van subsidiëring door het provinciebestuur. Wel richtte Van der Scheer herhaaldelijk
verzoeken om subsidie aan de provincie, maar deze werden niet gehonoreerd.
Sinds 1835 waren in verscheidene landsdelen, het eerst in Gelderland, met veel succes volks-
almanakken verschenen. Drenthe bleef in deze trend dus niet achter, hetgeen Van der Scheer
in een lijst van intekenaren deed opmerken:

"Deze algemeene deelneming spoorde den ondergeteekende aan, om ook voor de Provincie Drenthe
een Volks-Almanak in den zelfden smaak als die voor Gelderland uittegeven, en in de aangename
verwachting, dat de bewoners dezer provincie zulk eene onderneming krachtdadig ondersteunen, en
daardoor medewerken zullen, om zoo wel hunne zoo dikwerf miskende provincie naar waarde te ver-
heffen, als wetenschappelijke kennis uittebreiden en geschied- en oudheidkunde van dit waarlijk
belangrijk gewest optesporen, zal de uitgever niets onbeproefd laten, om deze jeugdige loot aan de
Noordelijke grens van ons Vaderland geplant, even als in andere gewesten welig te doen opgroei-
jen."791

In het eerste nummer zette de uitgever zijn bedoeling nogmaals uiteen:

"Ook voor de provincie Drenthe heeft men getracht eenen volksalmanak daartestellen en is het den
uitgever moeijelijk geweest, met andere gewesten hierin gelijken tred te houden, hij vleit zich, dat deze
eerste proeve in het algemeen en bij de Drenthenaren in het bijzonder, een goed onthaal vinde."792

De bijdragen aan de almanak waren hoofdzakelijk gewijd aan historische onderwerpen. Dit
merkte ook mr. S. Gratama, zelf medewerker aan de DVA, op in een noot bij zijn biografische
schets van mr. W.H. Erkenswijk, president van de Etstoel te Assen tijdens de Bataafse
Republiek:

"(...) Deze Almanak is hoofdzakelijk aan geschiedenis en oudheid gewijd, en is de eenge [sic] plaats,
waar men voorwerpen, Drenthe bijna uitsluitend betreffende, in bewaring kan geven. Waarom zoude ik
dus niet besluiten om deze bijdrage te leveren?"793

790. Jan Pan werd in 1785 in Enkhuizen geboren, studeerde rechten in Franeker en Leiden. In 1838 werd hij
raadsheer bij het Provinciaal Gerechtshof van Drenthe. In 1858 moest hij, gedwongen door toenemende
doofheid, zijn functie neerleggen. Hij verliet Drenthe en ging terug naar zijn geboortestreek. Op 25
september 1871 overleed hij te Hoorn. Zie over hem: NNBW II, 1062; De Wal in: Handelingen 1872,
277-297; Naarding 1948a, 170-173 en Okken in: Bos/Foorthuis 1990, 95-98.

791. UVA, Bibliotheek KVB, dossier Van der Scheer.
792. DVA (1837), aldus het Voorberigt.
793. DVA (1839), 75.
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De DVA had dus belangstelling voor dezelfde onderwerpen als het Genootschap ter beoefe-
ning en opheldering der geschiedenissen van Drenthe, dat van 1819 tot 1822 bestaan had.794

Van der Scheer slaagde erin, rond zijn almanak - waarin hij zelf ook publiceerde - een kring
van belangrijke medewerkers te verzamelen. Hij werd bijgestaan door Lesturgeon, die in de
meeste jaargangen van de DVA artikelen en/of verzen publiceerde. Lesturgeon was niet alleen
een productief schrijver voor de DVA, maar fungeerde - doordat hij veel literatoren kende -
naast Van der Scheer als redacteur voor de meer literaire bijdragen. Wellicht heeft hij in
1839, na zijn afstuderen, de gehele redactie op zich genomen. Uit zijn vriendenkring wist hij
Janssonius en Hecker tot poëtische bijdragen te bewegen. Met Samuel Johannes van den
Bergh in Den Haag ontstond een frequente briefwisseling nadat Lesturgeon hem om
gedichten voor de DVA gevraagd had.795 Overigens heeft Lesturgeon in een brief aan Van
Vloten beweerd, dat hij het redactiewerk alleen heeft gedaan.796

Opvallend is dat Harm Boom, die voor de eerste almanak een bijdrage geleverd had, in de
volgende afleveringen niet meer onder zijn eigen naam voorkomt. Wellicht gebruikte hij
pseudoniemen. Tussen 1842 en 1851 werden verzen gepubliceerd die met 'B.' gesigneerd
waren. Hoewel Boom geen dichter was - zijn voorkeur ging uit naar verhalen en
journalistieke bijdragen - zouden deze gedichten van hem kunnen zijn. Of wellicht van Van
den Bergh.797 Van laatstgenoemde is stellig niet het Drentstalige gedicht Greetemeuije bij 't
weel an Harmtien, dat in de DVA van 1842 geplaatst werd.798

Ook de Coevorder kruidenier Johan Martin Bergmann schreef voor de DVA. Hij was
getrouwd met de jongere zuster van Cornelia Boll, sinds 1845 de vrouw van Lesturgeon. Van
Bergmann - waarschijnlijk door Lesturgeon geïnspireerd - werden vier gedichten in de DVA
opgenomen.799 Deze ondertekende hij met zijn volledige naam. Het is niet waarschijnlijk dat
hij de dichter B. is: in de uitgaven voor 1842, 1844 en 1845 komen namelijk als dichters
zowel B. als Bergmann voor en het ligt niet voor de hand dat hij in één almanak op twee
manieren ondertekende.
Naast Jan van der Veen Az. en Cornelis van Schaick, die beiden - de een wat meer dan de an-
der - overwegend literaire bijdragen leverden, trok Van der Scheer een groep niet-literaire
medewerkers aan.800 Deze bestond uit Sibrand Gratama (1784-1858)801 en zijn zoon mr. L.

794. Zie hiervoor Okken 1989, 117-127.
795. Tien brieven zijn bewaard gebleven. Ze bevinden zich in de KBi, sign. 75 C 52.
796. ABD, brief Lesturgeon aan Van Vloten van 9 juni 1862, sign. A VLO D 49.
797. DVA (1842), 251; (1843), 150, 196; (1844), 93; (1845), 28, 38; (1851), 38, 139.
798. DVA (1842), 251-253.
799. DVA (1841), 255; (1842), 241; (1844), 116; (1845), 116.
800. Prakke in: Naarding 1947b, 11.
801. Door Prakke de belangrijkste medewerker van de DVA genoemd. Zie Prakke 1955a, 124. Sibrand

Gratama werd op 20 mei 1784 te Harlingen geboren. Na zijn promotie in de rechten aan de Hogeschool
te Groningen begon hij in Assen een advocatenpraktijk. In 1811 werd hij benoemd tot president van de
pas opgerichte Kamer van Notarissen in het arrondissement Assen. In hetzelfde jaar kreeg hij zitting in
de rechtbank van eerste aanleg te Assen. Een indrukwekkende carrière in de zittende magistratuur van
Drenthe zou daarop volgen. Het hoogtepunt van zijn loopbaan bereikte Gratama in 1838, toen hij
benoemd werd tot president van het Provinciaal Gerechtshof te Assen. Op bestuurlijk, maatschappelijk
en cultureel gebied had hij talrijke functies. Ook op historisch gebied was hij bijzonder actief. Met
uitzondering van 1837 en 1848 heeft Gratama aan alle uitgaven van de DVA bijdragen geleverd. Deze
bestaan vooral uit (rechts)historische onderwerpen. Ook bij de totstandkoming van de eerste krant in
Drenthe in 1823 speelde hij - zoals beschreven - een belangrijke rol. Hij overleed op 8 januari 1858 in
Assen. Zie voor Sibrand Gratama vooral: De Wal in: Handelingen 1858, 27-46; Prakke in: Naarding
1947b, 11; Okken 1986 en Okken 1998, 47-115.
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Oldenhuis Gratama (1815-1887)802, dr. H.J. Nassau (1791-1873, rector van het Asser gymna-
sium)803, J.S. Magnin (1796-1888)804, mr. J. Pan (jurist en filoloog)805 en mr. J. de Wal (jurist
en historicus).806 Veelal ondertekenden deze leden van de Asser Sociëteit - de elite van Assen
- hun bijdragen met pseudoniemen, initialen, cryptische omschrijvingen of in het geheel niet.
Opvallend is, dat veel medewerkers werkzaam waren bij het Asser justitiële apparaat.
Lesturgeon heeft er later op gewezen, dat bij het noemen van belangrijke medewerkers aan de
DVA voorbijgegaan was aan A. van Hoytema (1805-1867), ontvanger van registratie te Coe-
vorden, die zijn bijdragen signeerde met A.v.H.807

802. Lucas Oldenhuis Gratama werd op 7 juni 1815 in Assen geboren. Hij was de tweede zoon van Sibrand
Gratama. Na zijn studie aan de Hogeschool te Groningen, maakte hij carrière in de Drentse rechterlijke
macht. Van 1867 tot 1886 was hij lid van de Tweede Kamer. Naast zijn professionele arbeid, was hij
actief op bestuurlijk, maatschappelijk en cultureel gebied. Hij wordt gerekend tot degenen die in 1854
het Provinciaal Museum in Drenthe oprichtten. Oldenhuis Gratama was een voorstander van het
behouden van vele Drentse oudheden, zoals de Ballerkuil (die geen oudheid is, HN), het Grollerholt en
vooral van de hunebedden. Nog meer dan zijn vader was hij actief op publicistisch gebied. Ook schreef
hij gedichten, maar deze literaire producten zijn niet gepubliceerd. Wel zijn ze bewaard gebleven
(RAD, Archief familie Gratama inv.nr. 79) Zie ook Okken 1986, 96.
Zie voor een levensbericht M. Oldenhuis Gratama in: Handelingen 1888, 81-122. Aan dit levensbericht
is een lijst van geschriften toegevoegd, waarin ook Oldenhuis Gratama's bijdragen aan de DVA vermeld
worden (p. 114). Hij publiceerde in de DVA vooral over oudheidkundige, historische en numismatische
onderwerpen. Vgl. ook Okken 1986, 36-51 en Okken 1998, 84-92.

803. Hendrik Jan Nassau werd op 30 november 1791 te Middelburg geboren. Aanvankelijk was hij daar
bediende in een boekhandel. Nadat hij door een ongeluk aan één oog blind geworden was, volgde hij
een onderwijzersopleiding. In 1812 werd hij ondermeester in Den Haag. Niet lang daarna verhuisde hij
naar Hoogezand. In 1820 werd hij onderwijzer in de moderne talen aan de Franse school te Assen. In
1825 werd deze school gecombineerd met een Latijnse. De nieuwe school bezat alle kenmerken van
wat later het gymnasium zou heten. Hiervan werd Nassau voorlopig rector. Pas na zijn promotie in de
letteren aan de universiteit van Groningen werd de benoeming definitief. In 1845 werd hij bovendien
aangesteld als schoolopziener van het lager onderwijs voor het 1e district (Anloo, Assen, Gasselte,
Gieten, Rolde en Zuidlaren). Hij overleed op 19 mei 1872 te Assen. Nassau heeft een relatief groot
oeuvre nagelaten. Een aantal van zijn publicaties werd na zijn overlijden in drie delen verzameld door
H.J. Smidt, H.J. Nassau Noordewier, J. Brals en A.W. Stellwagen (1876, 1877 en 1879). De onder-
werpen waarover hij schreef - ook in de DVA - zijn divers en kunnen grosso modo ingedeeld worden bij
taal- en letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte, onderwijs en opvoeding. Zie over hem vooral: Scholte
1946, 51-60; De Boer in: Boekholt 1981, 3-40; Boekholt in: Brood 1983, 29-47 en Moree in:
Brood/Foorthuis 1989, 139-142.

804. Jean Samuel Magnin, geboren in 1796 te Amsterdam, werd - nadat hij van 1808 tot 1826 werkzaam
was geweest op het kantoor van de Meppeler belastinggaarder mr. J. Engelenberg - per 1 februari 1826
benoemd tot (adjunct)-commies van de provinciale griffie in Drenthe. Hij kreeg in deze functie onder
meer als taak het archief van vóór 1795 te ordenen. Bovendien ontwierp hij een geheel nieuwe index
voor de archieven van de gouverneur en van het college van Gedeputeerde Staten. Per 1 januari 1845
werd hij benoemd tot provinciaal archivaris. Hij leefde op te grote voet en werd voortdurend
achtervolgd door schuldeisers, waardoor hij in oktober 1857 onvrijwillig ontslag kreeg. Hij overleed in
1888. Voor de historiografie van Drenthe is Magnin van belang door zijn studies over de voormalige
kloosters, over de besturen van vóór 1814 en over de kerkgeschiedenis. Behalve voor de DVA, onder
het pseudoniem 13****14, schreef hij ook voor tijdschriften, zoals de AKL en De Navorscher.
Zie hiervoor Den Teuling in: Brood 1983, 48-68 en Den Teuling in: Brood/Foorthuis 1989, 130-135.

805. Vgl. voor Pan noot 790.
806. J. de Wal was tot 1841 adjunct-commies bij de provinciale griffie van Drenthe. Voor de DVA schreef

hij vele artikelen over de Drentse geschiedenis. Bovendien publiceerde hij in 1842 het boek Bijdragen
tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe (J.B. Wolters te Groningen). Zie voor een recensie ervan
VL (1845), 114 e.v. en de AKL (1843).

807. WOZ 4.7.1874.
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Maar ook coryfeeën van de Nederlandse almanakliteratuur, zoals J.J.L. ten Kate, W.J. van
Zeggelen, J. van Lennep en P. Moens, schreven voor de DVA. Hun werk heeft met Drenthe
niets uit te staan en heeft uiteraard de romantische kenmerken van de toen gangbare literatuur.
Voorts kwam er medewerking uit Groningen: de in Groningen geboren en toentertijd in
Winschoten wonende Harco Ilp(s)zema Vinckers (1817-1894), journalist en privaatleraar in
talen, leverde voornamelijk bijdragen in dichtvorm aan de DVA.808 Met het publiceren in
almanakken was Ilpzema Vinckers bekend: hij schreef namelijk van 1844 tot 1850 ook
regelmatig bijdragen voor de Groningsche Volksalmanak809. Hiervan, van het Groninger
Jaarboekje, almanak voor 1862 en 1863 en van het Tijdschrift voor de Jeugd (1861-1867)
was hij tevens redacteur. Zijn belangstelling voor Drenthe blijkt ook uit De twee schapendie-
ven. Eene Drenthsche vertelling (1847), die hij aan het tijdschrift De Huisvriend leverde.810

De DVA kreeg direct na verschijning aandacht in kranten en tijdschriften. Vaderlandsche
Letteroefeningen schreef:

"Onder de provinciale Almanakken komt Suster Drenthia oock hare plaetse innemen. (...) Met
bijzonder veel genoegen hebben wij dit product van eene provincie gezien, welke zoo veel belangrijks
voor de oudheden in ons Vaderland oplevert, en in dat opzigt nog veel te weinig bekend en doorzocht
is. Het ontbreekt den inhoud noch aan verscheidenheid noch aan belangrijke bijdragen. (...) Wij kunnen
dus dit Jaarboekje ruimschoots aanbevelen."811

En De Gids merkte op:

"Eene Provincie, wier bevolking nog geen derde van die der Hoofdstad bedraagt en met die van
Rotterdam gelijk staat, - eene Provincie, bevorens nimmer onder de zeven vereenigde gewesten afzon-
derlijk geteld; welke bevorens geene stem of zitting in 's Lands algemeene vergadering had, maar bij-
kans als een overwonnen gewest werd beschouwd, wil voor hare zusters niet onderdoen en komt, op het
voorbeeld der anderen, ook met eenen Volks-Almanak voor den dag. Maar waarom zou zij niet? (...)
Doch ter zake! indien alles in deze kleine Provincie zoo goed wordt uitgevoerd, als deze Almanak, dan
waarlijk behoeft zij voor de overige Provinciën niet onder te doen (...)."812

In cultureel opzicht - althans op het gebied van de almanakken - blies Drenthe dus zijn
partijtje mee. In ieder geval werd, door het naar verhouding grote aantal historische bijdragen,
het Drentse verleden onder de aandacht van betrekkelijk veel lezers gebracht. Bovendien
springt in het oog, dat de DVA - naast de andere provinciale volksalmanakken - ook na 1837
in veel tijdschriften genoemd werd.813 Meestal wijdden deze periodieken geen recensies aan
de almanak, wel vermeldden zij de inhoud van recente afleveringen.

808. DVA (1847), 58-60; (1848), 66-68, 88-91 en (1849), 30-34. Zie voor Ilpzema Vinckers: Frederiks/Van
den Branden [1892], 829; NNBW III, 1311; Steenhuis 1960, 9; Ter Laan, 1961, 49 en Van Leeuwen
1984, 22-23.

809. Vgl. Roffel 1994, 219. Uit het register blijkt bovendien dat Ilpzema Vinckers korte tijd - in 1862 en
1863 - redactielid van de Groningsche Volksalmanak geweest is.

810. De vertelling werd gepubliceerd in het zesde deel van De Huisvriend. Gemengde Lectuur voor Burgers
in Stad en Land, verzameld door J.J.A. Goeverneur, 1848, 97-104. In 1976 verscheen deze vertelling in
boekvorm bij Stabo/All-Round te Groningen, ter gelegenheid van de boekenweek.

811. VL (1837) februari 95.
812. De Gids (1837), 358-361.
813. Bijvoorbeeld in De aardbol, waarin P.H. Witkamp schreef: "Het kan ruimschoots aan elken

letterminnaar aanbevolen worden." Zie 'Drenthe' in: De aardbol (1841), 380.
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Ondanks de overwegend positieve ontvangst door de critici, was H.J. Nassau in 1837 niet
helemaal tevreden. De recensent van De Gids was zijn boven aangehaalde bespreking
begonnen met een ironische inleiding, die Nassau nogal aanmatigend vond. "Et nos poma
natamus" [(en) wij vruchten zwemmen] had de recensent durven schrijven. Deze zin vormt
met het vervolg ",zeggen de paardenvijgen" een vaste uitdrukking. Op deze weinig vleiende
vergelijking reageerde Nassau met een lang artikel in de DVA. Het werd hoog tijd dat men
over Drenthe, een gewest met potentie, positiever ging denken, vond Nassau.814

Ook de studie naar het dialect en het gebruik van het dialect in de almanakbijdragen werd
door De Gids gewaardeerd:

"In eene vroegere beoordeeling der Volks-Almanakken gaven wij onze vreugde te kennen, dat sommige
stukjes werden geplaatst in de onderscheidene dialekten van ons vaderland, omdat, naar ons inzien, de
beoefening dier tongvallen kan strekken tot opheldering der algemeene Nederduitsche taal, en het
verband tusschen- en den overgang tot de verschillende takken der talen van Germaanschen oorsprong
aantoonen (...)."815

De DVA heeft tijdens zijn hele bestaan kunnen rekenen op belangstelling van de regionale
kranten; deze vermeldden bijna steeds de inhoud van een pas verschenen almanak. Ook De
Gids bleef de almanak tot aan zijn opheffing volgen: de verwerping van een provincialistisch
denken was een thema dat in de redactiekolommen steeds terugkeerde.816

Hoe het Drentse publiek over deze almanak dacht is niet meer na te gaan; hij heeft zich in
vijftien jaar echter niet onmisbaar gemaakt. Wel kregen exemplaren daarna antiquarische
waarde. Het Voorbericht in het eerste nummer van de NDVA (1883) vermeldt over de ruim
dertig jaar niet meer bestaande voorganger:

"Van 't jaar 1837 tot 1851 bestond de bekende Drentsche Volksalmanak, uitgegeven door den
medeoprichter van 't Museum den heer D.H. van der Scheer te Coevorden, welke Almanak hoog stond
aangeschreven en zeer werd geprezen, zoozeer, dat nog onlangs een volledig exemplaar voor een
hoogst aanzienlijken prijs werd verkocht en er over een' herdruk ernstig is gedacht (...)."

Waardoor de DVA na 1851 verdween, is niet bekend. Het gebeurde in ieder geval nogal
onverwacht, want in de almanak van 1851 stonden nog bijdragen die eindigden met "wordt
vervolgd" of woorden van gelijke strekking. Een voor de hand liggende oorzaak van het niet
meer verschijnen lijkt te liggen in het gebrek aan commercieel succes. Niet verwonderlijk,
want in de almanak namen Coevorden en Assen - uiteraard door de domicilies van de
medewerkers - een centrale plaats in. De inwoners van andere grotere plaatsen, zoals Hoog-
eveen en Meppel, troffen er waarschijnlijk te weinig lokale bijzonderheden in aan. Bovendien
werd de concurrentie van de krant sterker, zoals reeds opgemerkt.

DRENTHINA, VOLKS-ALMANAK VOOR DE PROVINCIE DRENTHE817 (1853)

Toen de DVA verdwenen was, heeft men meermaals geprobeerd een nieuwe almanak uit te
geven. Zo kwam uitgeverij C. Pet te Hoogeveen met een plan om - onder redactie van Jan van
der Veen Az. - een Drentsch jaarboekje te laten verschijnen. Uit een ongedateerde intekenlijst

814. 'Nos, Poma, Natamus' in: DVA (1838), 175-183.
815. De Gids (1839), 254.
816. Vgl. ook Karel 2000, 107-108.
817. Bij Krips Repro in Meppel verscheen in 1977 een foto-reprint van Drenthina.
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blijkt dat de schrijvers Lesturgeon, Tatum Zubli, Bolt, Boom, Seymour Mulder en Peterson
(het pseudoniem van Albert Steenbergen) bijdragen hadden toegezegd.818 Om een grotere
afzet te verkrijgen, werd de prijs van het jaarboekje laag gehouden: ingenaaid f 0.80,
gebonden in linnen band met het wapen van Drenthe in kleurendruk f 1.20 en gebonden in
dito band en verguld op snede f 1.40. Of het jaarboekje werkelijk is uitgegeven, is niet
bekend.

Ook A.L. Lesturgeon en J.A. Willinge Gratama overwogen, in de late herfst van 1852, een
nieuwe almanak uit te geven.819 Hun beweegredenen waren:

"Ieder ander provincie heeft òf haar jaarboekjen òf eenig ander periodiek geschrift, waardoor ze
Neêrlands letterkroon met telkens frisschen luister doet fonkelen; Drenthe alleen moet nu zwijgen (...).
Die gedachte trof ons en maakte ons bedroefd en beschaamd. Zou 't nieuw tijdvak van ontwikkeling, dat
in een stoffelijk opzicht over ons gewest aanlicht, zich tevens kenmerken door achteruitgang op het
gebied des geestes? Neen - dat mag niet! En - ons besluit was genomen, om het onze te beproeven, dat
DRENTHE ook weêr op het altaar der letterkunde haar penninksken kwam offeren met hare zuster-
provincin."820

Alvorens zij tot daden overgingen, peilden zij met behulp van intekenlijsten en een prosp-
ectus de behoefte aan een nieuwe almanak. Op de intekenlijsten, waarvan er enige bewaard
zijn gebleven, wordt de beoogde almanak Drenthina, jaarboekje voor de provincie Drenthe
genoemd.821 De betiteling 'jaarboekje' zou dus uiteindelijk plaats maken voor 'volks-almanak'.
Het prospectus vermeldt, dat de prijzen als volgt zouden zijn: ingenaaid f 1.10, in linnen band
met stempels en vergulde rug f 1.60 en gebonden - verguld op sneê - f 2.50. De inhoud van de
almanak zou anders moeten zijn dan die van de DVA, die immers hoofdzakelijk uit ge-
schiedenis bestond. Maar een puur literaire almanak, zoals Aurora, Nederlandsche Muzen--
Almanak of Almanak voor het Schoone en Goede, streefde men ook niet na:

"De inhoud, dien wij willen leveren, zal meer een mengsel zijn van beiden, zoodat ons boeksken
zoowel door den wetenschappelijken man als door de kunstlievende schoone ter hand genomen kan
worden. 't Liefst zouden wij, niet gelijk vroeger in den Volksalmanak, uitgebreide verhandelingen of
geleerde vertogen plaatsen, als wel korte schetsen van geschiedkundigen aart, kleine novellen, ge-
dichten etc. etc., om op die wijze 't nuttige met het aangename te vereenigen, terwijl wij den inhoud niet
uitsluitend Drenthsch of op Drenthe betrekkelijk wilden doen zijn."822

De initiatiefnemers deelden voorts mee dat zij van een aantal bekende "Vaderlandsche
Schrijvers en Schrijfsters" (de namen worden niet genoemd) reeds toezegging van medewer-
king hadden ontvangen. Het merendeel van de auteurs die bijdragen leverden, behoort tot de
categorie gelegenheidsschrijvers. De meesten ondertekenden hun bijdragen met volledige
naam, wat voor de hedendaagse onderzoeker goed uitkomt. In het Noorden waren dat: A.L.
Lesturgeon (Oosterhesselen), N.H. Tatum Zubli (Assen), U.P. Goudschaal (Scheemda), S.J.
Moscoviter (Assen) en W. Seymour Mulder (Borger).823 Een drietal auteurs ondertekende met
de initialen 'S.G.' te Assen, 'B.' te S..... en 'B-' te Z.

818. UVA, KVB, prospectussen.
819. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 219. Gebaseerd op het Prospectus en het Voorberigt in een exemplaar

van Drenthina, dat zich in de collectie Gratama bevindt.
820. Prospectus, I-II.
821. RAD, Archief familie Gratama, inv.nr. 381 (nieuw nummer is 163). Ruim 46 personen tekenden in.
822. Prospectus, II.
823. A.L. Lesturgeon, N.H. Tatum Zubli en W. Seymour Mulder werden reeds besproken. Zie voor nadere
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Naar alle waarschijnlijkheid zijn de eerste initialen van Sibrand Gratama, de persoon 'B-' te
S....., is een onbekende in Smilde die zijn bijdrage uit het Fries vertaald had.824 De derde
auteur is geheel onbekend. Niet woonachtig in het noorden waren de medewerkers J.J.
Woltersom (Arnhem), P.O. van der Chijs (Leiden), L.J.F. Janssen (Leiden), J. Chr. Gewin en
R.C.H. Römer (van wie de woonplaats niet vermeld wordt).825

Begin 1853 - de redactie spreekt zelf van "een zesde deel van 't nieuwe jaar" - kwam men,
later dan de bedoeling was, met de almanak op de markt. Belangrijkste oorzaak van de
vertraging moet wel geweest zijn, dat Willinge Gratama in het drukken van de almanak
weinig voortvarend geweest was en de persen allereerst had laten draaien voor de PDAC,
waarvan hij sinds kort eigenaar en redacteur was en die op leven en dood concurreerde met de
NDC van Van Gorcum. Lesturgeon had hem in een brief al tot spoed gemaand en had daarin
ook de vrees uitgesproken dat de almanak niet in december 1852 zou uitkomen.826

De almanak bevat drie afdelingen: Volks-almanak, Mengelwerk en Regerings-almanak. De
bijdragen van bovengenoemde auteurs werden - zoals gebruikelijk - in de afdeling Mengel-
werk geplaatst. Het merendeel ervan bestaat uit poëzie (tien maal), viermaal wordt een
historische bijdrage geplaatst en tweemaal een verhaal. De uitgave van Drenthina is een een-
malig gebeuren gebleven. Wat in het Voorberigt al geconstateerd was, " 't Heeft meer moeite
in, dan 't oppervlakkig lijkt, om zulk een kind opgebakerd en in 't pak te krijgen", is blijkbaar
een zo onneembare barrière geworden, dat de redactie van een vervolg heeft afgezien.

Toen eind 1853 bekend werd dat Drenthina voor 1854 niet meer zou verschijnen, besloot de
concurrent - Van Gorcum & Comp. - een Drentsch jaarboekje samen te stellen. Daarin
slaagde men, maar deze uitgave voor 1854 vond weinig aftrek. Maar toch waren er een jaar
later nog genoeg liefhebbers die de uitgever konden overhalen, het jaarboekje in 1856 weer te
laten verschijnen. Dit Drentsch jaarboekje bevat echter geen literaire bijdragen; het geeft
informatie over briefpost, telegrafie, diligencediensten, leden van de Eerste en Tweede Kamer
en een opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen in de voorgaande jaren. En natuurlijk
bevat het een kalendergedeelte.827

DRENTHSCHE GESCHIED-, LANDHUISHOUDKUNDIGE EN NIJVERHEIDS-
ALMANAK828 (1853, 1854 en 1855)

Ook uitgever J. Oomkens J. Zoon in Groningen probeerde het gat in de markt te vullen, dat na
1851 ontstaan was door het verdwijnen van de DVA. In het Voorberigt bij de eerste jaargang

gegevens over U.P. Goudschaal (1809-1889): NNBW VI, 609-610 en S. Broekema in: Formsma 1976,
577.

824. Dit blijkt uit een brief van hem aan J.A. Willinge Gratama van 6 februari 1853. (RAD, Archief familie
Gratama, inv.nr. 382).

825. Zie voor informatie over P.O. van der Chijs (1802-1867): NNBW IV, 426 en Meijer in: Levensberichten
1869, 216-238; voor L.J.F. Janssen (1806-1869): NNBW IV, 811 en Bodel Nijenhuis in: Levensberich-
ten 1870, 2-52; voor J.Chr. Gewin (1808-1887): NNBW I, 937 en voor R.C.H. Römer (1816-1886):
NNBW III, 1092 en Van Slee in: Levensberichten 1888, 3-28.

826. RAD, Archief familie Gratama, inv.nr. 382.
827. Volgens de Voorrede in jaargang 1856. Exemplaren van het Drentsch jaarboekje bevinden zich in de

bibliotheek van het RAD.
828. Bij Krips Repro in Meppel verschenen van alle jaargangen fotografische herdrukken: jaargang 1853

verscheen in 1979 en de jaargangen 1854 en 1855 verschenen in 1983.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-1900164

van zijn Drenthsche Geschied-, Landhuishoudkundige en Nijverheids-almanak (1853),
schreef hij:

"Die staking is vooral ook te bejammeren, omdat men door dat jaarboekje werd bekend gemaakt met
weinig of niet gekende geschiedkundige bijzonderheden, betrekkelijk het, vooral uit het oogpunt van
geschied- en oudheidkunde, niet onbelangrijke Drenthe, eene zich thans veelzijdig en met kracht ont-
wikkelende provincie, welke, mede uit dien hoofde aller aandacht verdient, en meer algemeen dient
gekend te worden, dan tot nu toe het geval is. Om aan het verlies, door het niet verder uitgeven van den
Drenthschen Volksalmanak veroorzaakt, op eene min kostbare wijze eenigszins te gemoet te komen,
heeft de ondergeteekende besloten tot de uitgave van eene Geschied-, Landhuishoudkundige en Nijver-
heids-Almanak voor Drenthe (...) ."

Een belangrijk medewerker werd M.D. Teenstra uit Ulrum, landbouwdeskundige en
bestrijder van bijgeloof, die de kalenders vervaardigde. De geschiedkundige bijdragen nam
J.S. Magnin, provinciaal archivaris van Drenthe, voor zijn rekening. De maandelijkse
"Tuinoefeningen" waren vrije navolgingen van de schrijfsels van wijlen de hoogleraar J.A.
Uilkens.829 De historische bijdragen van Magnin bestonden niet alleen uit 'artikelen', maar
ook uit een kalendarium van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Drenthe. De
drie jaargangen bevatten alle een kalendergedeelte, een afdeling Mengelwerk en een afdeling
Anecdoten.
Zoals de titel al aangeeft, bestaat de almanak vooral uit bijdragen op het gebied van de
Drentse geschiedenis, de landbouw en de nijverheid. Literaire bijdragen treft men er niet in
aan. In werkelijkheid echter waren de landhuishoudkunde en de nijverheid karig bedeeld. Dit
gaf de recensent J.I.D. Nepveu van De Recensent, Algemeen Letterlievend Maandschrift
aanleiding, een negatief oordeel over deze almanak te vellen.830 De anonieme recensent van
Boekzaal der geleerde wereld was positiever, maar raadde de redactie wel aan, in volgende
nummers geen "profane anecdoten" meer op te nemen.831

Magnin deelde vermoedelijk de mening van de uitgever dat deze almanak in een behoefte kon
voorzien, die door het verdwijnen van de DVA ontstaan was. Ook laat zich gissen dat zijn
verstandhouding met andere ex-medewerkers van de DVA verstoord was, doordat men hem
niet voor Drenthina gevraagd had.832 Hoewel de uitgever in het voorbericht van 1855 nog
sprak van toenemende vraag en een lage prijs (dertig cent), verscheen er geen vierde almanak
meer.

DE HEIDEBLOEM. JAARBOEKJE VOOR 1860833

In 1860 verscheen het jaarboekje De Heidebloem. Het werd gedrukt bij Gratama in Assen.
Het jaarboekje heeft nog wel een almanakkarakter met achterin een kalender en wat algemene
informatie, maar de nadruk ligt toch op het letterkundig mengelwerk. Als ondertitel wordt
gegeven: Lectuur van velerlei aard, verzameld door H. Boom. Het jaarboekje bestaat uit de
afdelingen Mengelwerk, Onderwijs, Mengelwerk, Landbouw, Correspondentie, Uit de porte-
feuille van mijn grootvader, Snippers en Iets om te rekenen en iets om te raden. De afdelingen

829. Over J.A. Uilkens werd in 1984 in het Universiteitsmuseum in Groningen een tentoonstelling gehouden.
Naar aanleiding daarvan verscheen een catalogus. Zie Botke 1984.

830. RALM (1853), 191-192.
831. BGW (1853) februari 178.
832. Vgl. Den Teuling in: Brood 1983, 64.
833. Bij Krips Repro verscheen in 1979 een fotografische herdruk.
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bevatten zowel fictionele als populair-wetenschappelijke bijdragen. Geen van de schrijvers
bedient zich van de streektaal.
Het lijkt erop dat Boom zelf het merendeel van de literaire bijdragen voor zijn rekening
genomen heeft. Helaas valt dit niet met zekerheid te zeggen, doordat de bijdragen niet - of
alleen met initialen - ondertekend zijn. Maar in de afdelingen Mengelwerk en
Correspondentie staan literaire teksten die de hand van Boom verraden. In de eerste afdeling
staan de vertelsels Martha, de stiefmoeder. Eene dorpsgeschiedenis en Een eenvoudige famil-
ie-maaltijd te Z. in Drenthe en een fijn diner te Amsterdam.
In de afdeling Correspondentie staat Korporaal van Bobbel aan den redacteur van het
jaarboekje: De Heidebloem. Hier zien wij de wedergeboorte van een personage uit een
Drenthsch gemeente-assessor, dat - zoals bekend - door H. Boom en A.L. Lesturgeon
geschreven is. Laatstgenoemde wordt beschouwd als de brievenschrijver in het boek uit 1845.
Weliswaar ging het daarbij hoofdzakelijk om dialectbrieven van de assessor aan zijn
huishoudster Anna, terwijl 'Van Bobbel' niet in de streektaal schreef, maar na lezing van diens
relaas gaf de assessor direct commentaar in het Drents. Wij mogen dus aannemen dat
Lesturgeon de creator van Van Bobbel is, zowel in dit jaarboekje als in het boek over de
assessor. Waarschijnlijk droeg Lesturgeon ook bij aan de afdeling Uit de portefeuille van mijn
grootvader.834

Het jaarboekje verscheen slechts éénmaal, hoewel Boom aanvankelijk de bedoeling had het
daarbij niet te laten. Dit blijkt uit zijn Aan onze Lezers!, waarin hij belooft:

"Wij weten, dat velen dit boekske met genoegen ontvangen, sommigen, wij vreezen het, met te groote
verwachting. Leest het en zijt niet te gestreng in uw oordeel! Wij zullen daarnaar oplettend luisteren en
geven al dadelijk de belofte, dat, behouden wij kracht en lust, ons streven zal zijn, om U de tweede
bloem veel eerder en frisscher, aan te bieden."

ERICA. JAARBOEKJE VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (1865-1908)

Met de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in april 1818 dachten velen in
Nederland een nieuw en effectief wapen in de strijd tegen de armoede gevonden te hebben.835

De stichter van de Maatschappij, generaal-majoor Johannes van den Bosch (1780-1844),
wilde door grootscheepse landbouwkolonisatie de armoede bestrijden. Dat gebeurde door
behoeftige gezinnen, die elders in het land de strijd om het bestaan dreigden te verliezen,
onder te brengen in landbouwkolonies op te ontginnen gronden in het noorden van het land.
De Maatschappij van Weldadigheid koos Drenthe uit voor de verwerkelijking van haar
plannen. Drenthe had in die tijd verhoudingsgewijs de meeste woeste gronden. In november
1818 werd de proefkolonie Frederiksoord bij Vledder gesticht. In 1820 volgden Willemsoord
en Wilhelminaoord. Behalve deze zogenaamde vrije koloniën, waarvoor de gegadigden zich
vrijwillig aanmeldden om onder strenge leiding een nieuw leven te beginnen, werden ook de
onvrije koloniën Ommerschans en Veenhuizen gesticht. Hiermee nam de Maatschappij de
zorg op zich voor de bestrijding van bedelarij en voor het opvoeden van vondelingen, wezen
en zwerfkinderen. 

834. C. van Dijk 1995, 151 (noot 26).
835. Voor een geschiedenis van de vrije koloniën zie vooral Kloosterhuis 1981. Over de onvrije koloniën zie

Berends 1984.
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De Maatschappij van Weldadigheid had ook een eigen periodiek. Zo verscheen van 1819 tot
1826 het maandblad De Star, van 1827 tot 1842 het tijdschrift De Vriend des Vaderlands en
van 1865 tot 1908 het jaarboekje Erica. Aanvankelijk was de titel Jaarboekje der Maatschap-
pij van Weldadigheid. Uitgegeven, geheel ten voordeele dier inrigting, door de afdeeling
Generaal van den Bosch. Vanaf 1875 werd het genoemd Erica. Jaarboekje der Maatschappij
van Weldadigheid. De eerste twee boekjes (1865 en 1866) werden gedrukt bij G. Hovens
Gréve in Steenwijk; daarna vervaardigde D.B. Centen in Amsterdam alle volgende nummers.
De eerste drie boekjes vermelden als redactie A.F. Eilerts de Haan (1834-1899), C.J.M.
Jongkindt Coninck en IJ. van Konijnenburg. Het idee voor de uitgave van Erica was ontstaan
bij Eilerts de Haan, die in zijn jaren als predikant in het Friese Noordwolde een tegenstander
van de Maatschappij van Weldadigheid geweest was. Maar Jongkindt Coninck, de directeur,
had hem weten te bekeren.836

Aanvankelijk wilde Eilerts de Haan een tijdschrift met mededelingen over het reilen en zeilen
van de Maatschappij uitgeven. Daar zaten echter te veel haken en ogen aan, zodat hij van dit
plan afzag. Om toch iets te doen, besloot hij een proef te nemen met een jaarboekje. De
Commissarissen van de Maatschappij verleenden een financiële garantie voor de uitgave. Het
experiment slaagde en het jaarboekje leverde een batig saldo op, dat in de kas van de
Maatschappij gestort werd.837 Maar na 1870 werden de baten geheel bestemd voor de
bevordering en aanmoediging van het onderwijs dat door de Maatschappij geboden werd.
Met het uitgeven van het jaarboekje had Eilerts de Haan twee doelen voor ogen. In de eerste
plaats wilde hij in brede kring belangstelling wekken voor de Maatschappij van
Weldadigheid. Daartoe werd het jaarboekje toegezonden aan veertig van de voornaamste dag-
en weekbladen en lokale bladen in het hele land. Bovendien wilde hij het misverstand dat bij
velen omtrent de koloniën bestond wegnemen. De misvatting was, dat men de vrije koloniën
vereenzelvigde met de rijksbedelaarsgestichten te Ommerschans en Veenhuizen. Hij vatte
zelf de koe bij de horens en schreef in de jaargangen van 1865 tot 1872 artikelen onder de
titel Proeve eener geschiedenis der Maatschappij van Weldadigheid. Die werden in 1872
gebundeld tot De Noord-Nederlandsche landbouwkoloniën. Een studie over de Maatschappij
van Weldadigheid (D.B. Centen te Amsterdam). In 1899 zou hij nog een literair werk, getiteld
Zijn ze het waard? Eene Novelle (G. Hovens Gréve te Steenwijk), laten verschijnen.
Kort nadat het derde nummer uitgekomen was, nam P.C.J. Meys zitting in de redactie. Ook
hij was aanvankelijk terughoudend geweest, maar op uitnodiging van Jongkindt Coninck had
hij Frederiksoord bezocht en daarna was ook hij voor de Maatschappij én voor het jaarboekje
gewonnen.838 Hij volgde Van Konijnenburg op. Nadat Jongkindt Coninck in 1885 was
overleden839, bestond de redactie uit het tweetal Eilerts de Haan en Meys. Eilerts de Haan
hield in 1892 op met het redactiewerk, waarna Meys het korte tijd alleen deed. Hij vond
echter M.E. van der Meulen (1826-1904), predikant te Bolsward, en H. Houwink Rz.,
groothandelaar te Meppel, bereid zitting te nemen in de redactie. Beiden hadden al in Erica
gepubliceerd; het pseudoniem waaronder Houwink geschreven had, werd niet prijsgegeven
toen hij tot de redactie toetrad. Dit blijkt uit de voorrede bij de uitgave voor 1893.

836. Zie voor de daarover gevoerde discussie: Eilerts de Haan 1899, 306-307. Vgl. ook het door Eilerts de
Haan geschreven In Memoriam van Jongkindt Coninck in: Erica (1886), 1-16.

837. Eilerts de Haan 1899, 307.
838. Meys 1904, 3.
839. Naar aanleiding van het overlijden van Jongkindt Coninck schreef Meys het gedicht Aan C.J.M.

Jongkindt Coninck. Het werd opgenomen in A.F. Eilerts de Haan, Bezoeken van Frederiksoord en hun
gids. [1887].
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Houwink overleed al binnen twee jaar en werd opgevolgd door P. van der Veen, Evangelisch-
Luthers predikant te Amsterdam. Na het overlijden van Van der Meulen in 1904, trad J. van
der Have, directeur van de Maatschappij, tot de redactie toe. Zijn redactielidmaatschap was
echter van korte duur, want op 2 april 1905 overleed ook hij. Meys en Van der Veen vormden
nu tot het einde in 1908 samen de redactie. Naast de meer op de Maatschappij gerichte
artikelen, werden er in het jaarboekje diverse literaire bijdragen opgenomen. Erica heeft dan
ook een groot aantal medewerkers gekend, die proza en/of poëzie voor het jaarboekje
schreven. Onder hen waren landelijk bekende publicisten als E. Laurillard, C.S. Adama van
Scheltema, S.J. van den Bergh en J.P. Hasebroek.840 Bijdragen uit Drenthe werden geleverd
door, onder anderen, A.L. Lesturgeon, P.C.J. Meys, H. Houwink Rz. en J. Pol.
Volledig in dialect geschreven bijdragen zijn in het jaarboekje schaars. Om toch een voor-
beeld te noemen: A. de Visser in Meppel schreef voor de uitgave 1872 het gedicht Herm's
alleenspraoke achter zien koeijen in 't naojaar van 1871.841

ARNOLD DE VISSER, geboren op 3 december 1831 te Eck en Wiel (Gelderland)842 en gestorven op 15 januari
1890 te Meppel, vestigde zich op 23 februari 1861 vanuit Lochem in Meppel.843 Hier werkte hij als kassier en
commissionair in effecten. Met het schrijven in de streektaal had hij reeds ervaring, want in 1862 verscheen van
hem Vijf novellen uit den Achterhoek (A.J. van den Sigtenhorst te Deventer). Deze novellen waren eerder
gepubliceerd in de Geldersche Volks-Almanak. Hij had ze geschreven naar aanleiding van een grote brand in
Enschede; de opbrengst was bestemd voor de slachtoffers.844

Vanaf 1865 tot aan zijn overlijden werkte hij mee aan Erica; ook leverde hij bijdragen aan
tijdschriften als Europa, Lectuur voor de huiskamer en Nederland. Van zijn overige werken
zijn die voor kinderen het bekendst. Daaronder: Voorjaarsbloemen. Verhalen voor de jeugd
(1859, A.W. Sythoff te Leiden) en Een beetje brutaal en wat onvoorzichtig ([1890], J.
Vlieger te Amsterdam).845 Ook werkte hij mee aan jeugdtijdschriften, zoals Museum voor de
jeugd en Kindervriend.846 Dat hij in Meppel een gewaardeerd burger was bleek wel na zijn
overlijden, toen de MC een uitgebreid in memoriam aan hem wijdde.847 

Vanaf 1895 liep de belangstelling voor Erica terug. De redactie besloot dan ook, met ingang
van 1907 advertenties op te nemen. In het voorbericht van een jaar later deed de redactie nog
eens een oproep om Erica onder de belangstelling van anderen te brengen: het aantal
intekenaars was nog verder teruggelopen. De redacteuren noemden daarvoor twee mogelijke
oorzaken: in de eerste plaats "afsterving", in welk geval familie van een overleden abonnee de
intekening niet voortzette. Ten tweede wezen zij op het verminderen van "den glans der
nieuwheid", waardoor de belangstelling afnam. Na 1908 werd de uitgave van Erica definitief
gestaakt.

840. Voorts werkten, onder anderen, mee: L.M. de Boer, D.B. van Heuven, F.F.C. Steinmetz, G.H.J. Elliot
Boswel, I.M.E. Dercksen, D.J. den Beer Poortugael, D.F. van Heijst, W.Th. van Griethuijsen, D.
Dorbeck, C. Cammenga en J.K.W. Quarles van Ufford.

841. Erica (1872), 135-140.
842. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten, Archief van de gemeente Maurik 1811-1945, Geboorteakte en

Bevolkingsregisters. Zie voor biografische gegevens ook Krosenbrink 1997, 22-23 en 204.
843. GA Meppel, Bevolkingsregisters en akte van overlijden.
844. Löwik, Om de taal van Twente. Historisch overzicht van een taalbeweging. Hengelo z.j., 134. Vgl. ook

Krosenbrink 1997, 23.
845. Zie voor meer titels ook Frederiks/Van den Branden [1892], 53.
846. Zie Rietveld-Van Wingerden 1995, 65, 82.
847. MC 22.1.1890.
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DRENTSCHE VOLKSALMANAK VOOR HET SCHRIKKELJAAR 1868

En als d'avond is gevallen,
Altijd mallen,
Altijd keuv'len bij den haard;
't Zou al ras vervelend wezen.
't Is bij lang zooveel niet waard,
Als iets goeds te lezen.

Daarom is 't een lof'lijk pogen,
Dat wij mogen
Ondersteunen naar ons best,
Weêr een jaarboekje uit te geven,
Dat ons Drentsche typen schetst
Uit het dag'lijksch leven.

Deze strofen zijn ontleend aan het Welkom! aan den Drentschen Volksalmanak 1868,
waarmee de horlogemaker Leonard J.W. Meijs [sic] uit Meppel de Drentsche Volksalmanak
voor het schrikkeljaar 1868 begroette. De dichter was een jongere broer van de schrijver
P.C.J. Meys.848 Harm Boom en M. Oldenhuis Gratama, advocaat te Assen, probeerden in
1867 de eertijds befaamde DVA tot nieuw leven te brengen. De almanak, gedrukt bij Van
Gorcum & Comp. te Assen, verscheen laat. Dit kwam voornamelijk doordat pas in oktober
1867 het plan voor een uitgave gemaakt was.849

Behalve een aantal historische bijdragen, waaronder één van Jan van der Veen Az., bevat de
almanak de volgende literaire teksten. Harm Boom publiceerde het (reis)verhaal Van Assen
naar Emmen. (In augustus 1865.). Jan de Rijmer (J.J.A. Goeverneur) schreef het gedicht Een
hagepreek en A. de Visser leverde het verhaal Voor één doel. Lesturgeon schreef, verscholen
achter de initiaal L., de bijdrage Hoe 't komt, dat de uil alleen 's nachts uit vliegen gaat. (Een
Drentsch sprookje uit de vogelwereld.).850 W. Seymour Mulder schreef zijn bekend geworden
gedicht Verzuchting. (Bij het plaatje: "Gezicht op Borger.") en L. Oldenhuis Gratama zond
drie gedichten van de zeventiende-eeuwse dichteres Titia Brongersma in. Een tweetal
bijdragen was anoniem: het gedicht Schoonoords-lied en Twee brieven uit eene nog onuitge-
gevene correspondentie, door Drentsche dames gevoerd.
Deze almanak bleef echter een incidenteel vervolg op de vroegere DVA. Dat was niet de
bedoeling geweest, want in het Nawoord had de redactie nog meegedeeld dat ze voor 1869
reeds enige stukken had liggen.

NIEUWE DRENT(H)SCHE VOLKSALMANAK (1883-1891)

In 1854 was door een aantal Asser heren het Provinciaal Museum van Oudheden gesticht. In
1876 werd dr. HERMANUS HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN (1841-1891) benoemd
tot lid van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden.851

848. Leonardus Jacobus Willem Meys werd op 28 juni 1832 in Den Haag geboren (GA Den Haag,
Geboorteakte L.J.W. Meys). Hij woonde en werkte van oktober 1863 tot februari 1874 in Meppel. Hij
vestigde zich daarna in Rotterdam (GA Meppel, Bevolkingsregisters).

849. Aldus het Nawoord in de almanak.
850. Vgl. ook C. van Dijk 1995, 160.
851. Voor biografische gegevens over Hartogh Heijs van Zouteveen zie 'In memoriam Hartogh Heys van

Zouteveen' in: NPDAC 3.6.1891; Peypers in: Handelingen 1894, 314-368; Van Dockum 1942, 75, Kui-
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Hij had rechten gestudeerd in Leiden en was in 1864 gepromoveerd op de statistieken van Drenthe. Daarna was
hij filosofie en natuurwetenschappen gaan studeren. In 1866 promoveerde hij tot doctor in de wis- en
natuurkunde. Van de evolutietheorie van Charles Darwin werd hij in Nederland één van de belangrijkste
pleitbezorgers. In 1873 had hij teleurgesteld de universitaire wereld verlaten om zich in Assen te vestigen, waar
hij vele activiteiten ontplooide.

In 1882 kwam hij met plannen voor een provinciaal genootschap tot uitbreiding van de kennis
der oudheden van Drenthe en voor het uitgeven van een oudheidkundig tijdschrift. De leden
van de Commissie voelden voor het eerste niet zoveel, maar voor het tweede wel, want
daarmee hoopte men het succes van de DVA te evenaren. Zo kwam onder auspiciën van het
bestuur van het museum in 1883 de uitgave van de NDVA tot stand, met Hartogh Heijs van
Zouteveen als redacteur. Tot aan zijn dood stond de NDVA onder zijn redactionele leiding. De
uitgave werd toevertrouwd aan uitgeverij Van Gorcum te Assen. De inhoud van de almanak
werd jaarlijks in de bestuursvergadering vastgesteld, waarbij Hartogh Heijs van Zouteveen
grote vrijheid van handelen kreeg. 
In het voorbericht van de eerste jaargang kondigde de Commissie van Bestuur aan, dat zij
aandacht wilde schenken aan "Drentsche zaken en Drentsche oudheden, Drentsche belangen
en Drentsche letterkunde". Onderwerpen van staatkundige of godsdienstige aard wilde men
weren, omdat men neutraal wilde blijven. Het accent lag niet in de eerste plaats op letter-
kunde, wat Hartogh Heijs van Zouteveen betreurde. Voordat het eerste nummer verscheen,
had hij al in een circulaire van juni 1882 Drentsche letterkundigen, predikanten en hoofden
van scholen opgeroepen, bijdragen in te zenden. Deze konden bestaan uit:

"(...) gedichten, hetzij in novelles, in opstellen in Drentsch dialect, schetsen uit het Drentsche
volksleven, bijdragen van oudheidkundigen of geschiedkundigen aard, technische of statistische
bijzonderheden voor Drente van belang enz."852

Leek de commissie, blijkens het voorwoord, letterkunde niet als hoofdzaak te zien - in
hetzelfde nummer riep zij wel degelijk op tot het inzenden van literaire bijdragen. Dit in de
veronderstelling dat historische bijdragen wel zonder aansporing geleverd zouden worden.
Een jaar later moest Hartogh Heijs van Zouteveen echter teleurgesteld meedelen, dat hij was
overstelpt met artikelen over de oudheid en de geschiedenis van Drenthe, maar dat het aan
"goede poësie en kleine novelles, toch in een Volksalmanak zoo gewenscht" nagenoeg
ontbroken had.853 Hij deed wederom een dringend beroep op de schrijvers van fictie:

"Ik vestig de aandacht van Drente's letterkundigen met aandrang op dit punt. Al te lang mogen de
novelles echter niet zijn, twintig tot dertig bladzijden druks is voldoende, de ruimte laat in den regel
niet toe grootere te plaatsen. Korte versjes (van één à twee bladzijden) ter afwisseling der grootere
prozastukken en ook zeer korte puntige, als bladvulling, zijn ook zeer gewenscht".854

Zelf zorgde hij ook voor afwisseling: hij publiceerde in de almanak - behalve necrologieën en
artikelen over archeologie - verhalen, sprookjes en gedichten. In de negen jaar van zijn
redacteurschap heeft hij ruim vijftig bijdragen geleverd.

pers 1959c, 8-9; Kupers 1973d, 186-188; Kuipers 1978, 67-69; Hoekman in: Bos/Foorthuis 1990, 69-
74 en Gerding/Hoekman 1992, 1-27.

852. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 222.
853. Voorbericht in de NDVA van 1884.
854. Ibidem.
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Aan de eerste jaargang droeg hij Geschiedenis van den Sultan Papegaai, een Perzisch
sprookje en enige bladvullingen bij. Zijn niet-literaire bijdragen aan de almanak wijzen op
zijn brede belangstelling. In kwantitatief opzicht was Hartogh Heijs van Zouteveen een
geslaagd publicist, kwalitatief bezien echter had hij weinig (literaire) allure. Dat vond athans
zijn biograaf H.F.A. Peypers, die opmerkte:

"Van poëzie was hij geen groot liefhebber, ofschoon hij zelf van verzen maken hield, die hij, ik zou
haast zeggen, ook op natuurwetenschappelijke wijze vervaardigde. Want.. Dr. Hartogh Heys was een
nog meer mathematische dan litterarische geest, ondanks zijne verzen, en zijne groote voorliefde voor
sprookjes, waarvan hij - in Oostersche vertellingen muntte hij bepaald uit - eene rijke collectie
bezat."855

Meestal schreef hij korte Nederlandstalige spreuken en rijmpjes die als bladvulling dienst
deden. Ze werden dikwijls ondertekend met zijn initialen: (Dr.) H.H.H.v.Z. Zijn onderwerpen
ontleende hij vaak aan anderen; "naar Schiller" of "naar het Fransch" vermeldde hij er dan bij.
Maar ook Drenthe inspireerde hem, getuige de ode Aan Drenthe in de NDVA van 1885.
Evenals Seymour Mulder werd hij geïntrigeerd door het hunebed van Borger; hierover
schreef hij voor de NDVA van 1888 het gedicht Het Hunebed te Borger. Als schrijver die aan
jicht leed was hij voor Harm Boom "De nije, echte podagrist". Het gedicht Aan Dr. H.
Hartogh Heijs van Zouteveen, redacteur van Den Nieuwen Drentschen Volksalmanak in de
NDVA van 1884 heeft als tweede strofe:

De nije, echte podagrist,
Heeft zich in d'olde niet vergist,
Ik ga terstond aan 't dichten.
O, mogt dit kort en kunst'loos lied,
Dat u de vriendschap gaarne biedt,
Uw podagra verlichten!856

Hieruit kan geconcludeerd worden dat Boom en Hartogh Heijs van Zouteveen de auteurs zijn
van de dialectschets Wiens been was 't? Wat Gerrit Koeze in 't schemer-duuster bij den heerd
an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde in datzelfde nummer. Het is een versie van een
bekend humoristisch volksverhaal, het relaas van een reis die twee mannen - mijnheer P.t.h.f.
en Dirk Schottelmeijer - van Emmen naar Roswinkel gemaakt hadden. De weg door het veen
was zeer slecht begaanbaar; daardoor zaten de heren in een "wanne" (platte mand), die
getrokken werd door de smokkelaar Plagge. De reizigers kibbelden over de beenruimte onder
het dekkleed; maar ontkenden beiden de eigenaar te zijn van het been dat veel ruimte in
beslag nam. De heer P.t.h.f. sloeg er met een stok op, waarna uit de reactie van Schottelmeijer
ondubbelzinnig bleek dat zijn been gemaltraiteerd was.
De schets was ondertekend met "Twee podagristen, een van de drie olden en een nije
echte".857 Waarschijnlijk heeft Hartogh Heijs van Zouteveen, de hoofdpersoon meneer
P.t.h.f., het concept geschreven en heeft Boom de Drentse vertaling gemaakt. Deze situeerde
het verhaal in de Zuidoosthoek van Drenthe, een gebied dat hij goed kende.858 H.T. Buiskool

855. Peypers 1894, 329.
856. NDVA (1884), 266.
857. NDVA (1884), 153-155.
858. Vgl. ook: Wiens been was 't? Wat Gerrit Koeze in 't schemer-duuster bij den heerd an zien halfbruer

Tönnis Konkel vertelde door Twee Podagristen (een van de drie olden en een nije echte), 1986.
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heeft beweerd dat voor het personage P.t.h.f. de schoolopziener Pothoff model gestaan heeft.
Hij zou een dergelijke reis gemaakt hebben om een school in Roswinkel te bezoeken.859

Hartogh Heijs was tevens redacteur van zijn eigen krant: de NPDAC, die hij op 1 juli 1885
opgekocht had.

Tot de eersten die aan de NDVA bijdragen leverden op letterkundig gebied, behoort dr. H.U.
Meyboom (1842-1933)860 - de moderne predikant naast Tatum Zubli - met een proeve van
poëzie in Finse trant: De klacht van het berkje. Meer Drents georiënteerd was J. van der Veen
Az. Hij was in zijn laatste levensjaren en schreef hoofdzakelijk gedichten en bladvullingen.
Ook Harm Tiesing, een zeer trouw en gewaardeerd medewerker, droeg naast volkskundige en
historische bijdragen enige Drentstalige gedichten bij, zoals Het Börgerder paoschvuur
(1883), Van Börger naor Roldermaark (1883) en Boerendrukte uit den ouden tijd (1884).
Voorts schreef hij Drentstalige dorpsschetsen, zoals De aole scheper (1890), Loon nao
waarken of die te laot komp, hef zien recht verspeuld. ('n Stukkien oet de aole tied.) (1891),
Roldermaark (1894), Wilm Wever. Oorspronkelijke dorpsschets in Drenthsch dialect (1896),
Oet aolde en neie tieden (1897) en De seg (1900). Tiesing heeft beweerd dat zijn eerste
bijdrage aan de NDVA vrijwel samenviel met zijn debuut als krantenschrijver.861

Dialectverhalen werden ook geschreven door E. van Veen te Drouwenerveen (later te Nieuw-
Amsterdam): Thie Nering over ies hen Spiekerboor (1883) en 'En week oet spinnen (1891)862.
J.M. Alingh te Assen schreef: "Snieder's Joppien". 'n' Drentsche Novelle (1888), Freerk's
testament. Drenthsche novelle (1889) en Waorum de vleermoeze in Drenth op klaorlichten
dag neet vleegt. Legende in dialect (1890).863 Laatstgenoemde vertelling is geheel Drentsta-
lig, in de andere twee zijn alleen de dialogen in de streektaal geschreven.
Albert Steenbergen schreef in afleveringen zijn berijmde vertelling De Slaapvallei (1886-
1888), droeg verhalen bij over Hardenbroeck (1883-1885 en 1899) en leverde fragmenten uit
de Clapper der Calkoens (1894-1898 en 1900) alsmede enige korte gedichten. J.M. Schip-
horst JWz. droeg bij met gedichten over het Drentse landschap.
Vermeldenswaard zijn voorts de genoemde N.H. Tatum Zubli, die enige gedichten leverde, en
W.L. (van den Biesheuvel) Schiffer met het gedicht Amelte. N.L. Marie werd geïnspireerd
door het Asser bos en dichtte Au Bois d'Assen, le Soir en G.B. 't Hooft in Smilde - later
wonende in Kampen - schreef gedichten over het alledaagse leven.
Een medewerker die niet ongenoemd mag blijven, is JAN UILENBERG (1840-1930).864 In
Zuidwolde was hij van 1866 tot 1909 schoolhoofd, koster, voorzanger en klokkenluider - een
klassieke combinatie van functies. Uilenberg was vooral geïnteresseerd in geschiedenis en de
daarmee verband houdende (volks)verhalen. Zijn 'literaire' productie was erg klein; in zijn
bijdragen vertelde hij vooral over zijn jeugd, over het onderwijs en over de geschiedenis van

859. H.T. Buiskool [1944], 16.
Buiskool stelt ook dat Pothoffs naam nog voorkomt in het "bekende Drentsche gezegde 'Goeien morgen
Pothoff' ".  Zoals ook Boom in zijn schets verklaart, zou dit gezegd worden nadat iemand een grove
leugen aardig had verteld. Pothoff namelijk zou zo'n onderhoudend verteller geweest zijn, dat zelfs de
kreeften en de oesters naar hem luisterden. 

860. Zie ook H. Smeenge 1933, 7-14 en Van den Broek/Groen 1985, 45.
861. Zie Tiesing 1932, 15-17.
862. In dit verhaal gaat Hinderkien in de spinmaand februari een week uit logeren. Zie ook Tupan 1994, 59.
863. Naar alle waarschijnlijkheid is dit de auteur Johannes Marius Alingh (Assen 18 april 1845 - Assen 23

juni 1910). Hij bleef zijn hele leven vrijgezel en stond te boek als rentenier wonende te Assen. Zie:
Pattisapakoly 1982, 58.

864. Voor biografische schetsen wordt verwezen naar Kuipers 1993a, 10-11 en Kuipers in: Bos/Foorthuis
1993, 106-109.
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zijn woonplaats Zuidwolde. Voor de eerste NDVA (1883) schreef hij een bijdrage over de
gemeente waar hij geboren was. In dit verhaal, getiteld De Sleener toren, verwerkte hij een
variant op de sage van Ellert en Brammert. De vondst van een aarden pot op de Ekelenberg
bij Zuidwolde inspireerde hem tot het schrijven van het verhaal De Nekelenberg (1900). Het
thema daarvan is het bijgeloof met betrekking tot deze plek. Op stille avonden kon men er het
snorren van een spinnewiel horen. Ook werd er verteld dat er een onstuimig veulen, dat een
zak met rinkelende goudstukken om zijn nek droeg, op de Ekelenberg huisde.865 Jan
Uilenberg was ook medewerker van de DMB. Hij overleed op 30 augustus 1930 te
Zuidwolde.
Zijn oud-leerling G. van Oosten schreef in een herdenkingsartikel in de MC:

"Ze zullen zich herinneren den tijd toen hij, boven op een bank staande, door de ruiten kijkende, de te-
laat-komers aanspoorde op tijd te zijn, terwijl de dan aanwezige leerlingen het bekende vers zongen: 'de
grijze winter is wel koud' enz. (...) Zeker, hij kon op tijd erg streng zijn, maar dat was noodig. Hij was
een opvoedkundige van den ouden stempel, maar een heel goede...."866

Het overlijden van Hartogh Heijs van Zouteveen markeert het einde van de eerste periode van
de NDVA. De nieuwe redactie had andere opvattingen over de inhoud van de almanak. Deze
periode zal in het tweede hoofdstuk besproken worden.

KORTE GERDE. JAARBOEKJE VOOR MEPPEL & OMSTREKEN (1886)867

In 1886 verscheen bij uitgeverij Kuiper & Taconis in Meppel het jaarboekje Korte Gerde. De
aanleiding hiertoe lag in het feit dat de uitgever erop gewezen was, dat er in Drenthe nog geen
jaarboekje - geheel of grotendeels in de "landtaal" (dialect) - geschreven was.868

'Korte gerde' (körtegerde) is de benaming waarmee men in  Zuidoost-Drenthe (zandgedeelte)
en in het noordelijk deel van Zuidwest-Drenthe de jeugd in het algemeen aanduidt.869 Doordat
de stukjes voor het merendeel van de hand van 'kinderen' van Drenthe waren, kwam de
uitgever op deze naam voor het jaarboekje. Behalve de kalender en de gebruikelijke mede-
delingen bevat het de volgende literaire bijdragen: een anoniem Nederlandstalig verhaal Toch
overwonnen, een van Drentse dialogen voorzien verhaal Allemaole even veule, geschreven
door J.M.S. [Jan Meeuwes Schiphorst?], een anoniem gedicht Odiosa Quaedam, een met
Drentstalige dialogen doorspekte vertelling Een paar tooneelen uit een Meppeler Kermis,
door G.B.[Geert Broekhuizen?], een anonieme bijdrage De verlegene jongen, een met
Drentstalige dialogen gelardeerde schets, getiteld  Kolde en warme harten, Schets uit het
Drentsche volksleven door J. Pol, een volledig Drentstalig gedicht Lèer um lèer door G.B.,
een Nederlandstalig gedicht Winter door J.M.S. en een anoniem, naar Engels voorbeeld
geschreven, verhaal De Sneeuwstorm. Er zijn van Korte Gerde geen uitgaven voor andere
jaren aangetroffen.

865. Zie ook Huizing 1975, 11.
866. Van Oosten 1930.
867. Een exemplaar van het jaarboekje wordt bewaard in het RAD, Collectie Gratama, inv. nr. 507.
868. Volgens het Aan den lezer! in het jaarboekje.
869. Kocks 1996, 610.
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6. TIJDSCHRIFTEN

DRENTHINA (1849-1851)

Sedert 1849 verscheen in Meppel bij P.A. Reijnders onder C. van Schaicks redactie het
tijdschrift Drenthina of vergeet mij niet.
De eerste jaargang en die van 1850 bevatten alleen ontspanningslectuur.870 Zo leverde Van
Schaick zelf aan jaargang 1850 (eerste deel) De erfenis. Een Drentsch verhaal871, dat zo om-
vangrijk is dat het meer dan de helft van de 390 pagina's tellende jaargang in beslag neemt.

In dit humoristische verhaal beschrijft Van Schaick de reiservaringen van Jaopik Graepers van Dwingeloo naar
Haarlem. Jaopik onderneemt - namens zijn moeder Femmechien - de reis naar 'Aorlem' om de erfenis van zijn
meui Greete te aanvaarden. Er is een brief van haar notaris gekomen en daaruit maken Jaopik en zijn moeder op,
dat rijkdom hun in de schoot zal vallen. Hun knecht Harm brengt Jaopik - voorzien van reisgeld en bevoorraad
met pannenkoeken en worsten voor onderweg - met paard en wagen naar Meppel. Te voet bereikt Jaopik
Zwartsluis om er de nachtboot naar Amsterdam te nemen. Net als in enige verhalen van Harm Boom, is Jaopik
de domme boer die onderweg door stedelingen in de maling wordt genomen. In plaats van naar Haarlem wordt
hij zelfs naar Arnhem gestuurd. In de trein maken een paar studenten hem wijs dat ze meui Greete goed gekend
hebben en zij wijzen hem de weg naar haar boerderij. Na veel misverstanden komt hij een dag te laat in
Amsterdam aan; hier wordt hem in het gedrang zijn horloge ontfutseld. Eindelijk bereikt hij Haarlem, dat hij
weer verlaat met een machtiging voor de notaris die Femmechien moet tekenen. Eenmaal terug in 'Dwingel',
blijkt hem dat de nagezonden erfenis niet aan de verwachtingen voldoet, erger nog: de reis- en notariskosten zijn
hoger dan de baten. De moraal is dan ook: reken niet te veel op erfenissen, het kan lelijk tegenvallen! Tussen
stedelingen en plattelanders is niet alles pais en vree, wat strijdig lijkt met de heersende literaire mode, maar in
dit opzicht toonde Van Schaick zich wel vaker eigenzinnig.872

Voorts leverde Van Schaick voor deze jaargang een biografische schets, getiteld Elisabeth
Frij.
De erfenis verscheen in 1979 bij B.V. Foresta te Groningen als fotografische herdruk, met
illustraties, in boekvorm. De titel hiervan is: De erfenis uit Haarlem voor Femmechien en
Jaopik van Dwingel. Een Drentsch verhaal.
Voorts werd aan jaargang 1850 (eerste deel) meegewerkt door A.E., K. Hamer te Dalfsen,
Christine van G.... en P.J. van der Noordaa te Delft. Aan het tweede deel droeg Van Schaick
het verhaal Lijden en Godsvrucht bij. Behalve de reeds genoemden werkten aan dit deel mee
G.S. H.S. Broekhuijzen, J.Chr. Gewin, Cs. van der Vijver en Albert.
In 1851 kwam Drenthina met duidelijk literaire pretenties voor de dag. Het voerde voor het
eerst de ondertitel Tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde, proza en
poezij. Ook het formaat was groter; het verscheen in groot octavo. Van Schaick wilde met
zijn tijdschrift een brug slaan tussen Noord- en Zuid-Nederland. De Belgische
onafhankelijkheid sedert 1839 schijnt Van Schaick betreurd te hebben; hij wilde de

870. Buning 1976, 61. Kennelijk heeft Buning jaargang 1849 ingezien; deze valt tegenwoordig echter niet te
achterhalen. Van jaargang 1850, het tweede deel, verscheen bij Krips Repro in Meppel een foto-reprint.

871. Drenthina (1850) 1-97, 138-181, 193-241 en 262-349. Een fragment eruit werd opgenomen in:
Poortman [1952], 13-14. (Voor Het Drents Genootschap overgedrukt uit de MC van 24.10.1952).

872. Zo schreef hij over Groningen: "Gij vindt er zoo als in alle steden, menschen, die naauwelijks lezen en
schrijven kunnen, maar zich toch op hunne beschaafdheid en hunne talenten veel laten voorstaan.
Indien zij 't zóó ver gebragt hebben, dat zij vlot en goed kunnen lezen en tamelijk kunnen schrijven, dan
verbeelden zij zich, dat er niets in den hemel of op aarde is, of 't is hun bekend; dan spreken zij op een'
toon en met een gezag, waardoor een professor zou gelooven, dat hij bij hen school kon gaan." (Geert.
Schiedam 1852 [tweede druk], 208-209).
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taalverwante Vlamingen niet loslaten.873 "Waar Kerkleer en Staatkunde bij wijlen scheiding
maken, daar is de Letterkunde gereed en geschikt, om de ontstane ruimte aan te vullen", was
zijn visie.874 In 1849 had zijn Vlaamse geestverwant Ferdinand Augustijn Snellaert het eerste
Taal- en Letterkundig Congres in Gent bijeengeroepen. Dit was een succes geworden en men
was van mening dat zulke samenkomsten regelmatig gehouden moesten worden. Op 16
september 1850 kwamen Noord en Zuid bijeen in Amsterdam. Dit congres woonde Van
Schaick bij. Naar aanleiding hiervan zocht hij contact met een Belgische "Kunstbroeder" en:

"De uitslag is geweest zoo heuchelijk, als wij ons dien niet hadden durven voorstellen. Ons plan vondt
bijval en dadelijke ondersteuning, waarvan wij in 't eerste nommer van Drenthina de sprekende
bewijzen geven. (...) 'T is daarom, dat de redaktie in overleg met den uitgever, dit Tijdschrift, van nu
voortaan bestemd heeft, voor Hollandsch- Vlaamsche Letterkunde."875

Drenthina was dus bedoeld als Grootnederlands tijdschrift. Als medewerkers noemt Van
Schaick in de inleiding bij het eerste deel van 1851: E.W. van Dam van Isselt, J. van Lennep,
H.J. Schimmel, W.J. van Zeggelen, A. Ising, P.B. de Kanter, A.L. Lesturgeon, B. Dorbeck en
J.C. Gewin. Van Schaick zelf  publiceerde in dit deel in afleveringen de novelle De
Verschoveling en in het tweede deel een Nieuwe Jaars Mijmering. Ook de bekende Vlaamse
literatuurhistoricus Prudens van Duyse verleende zijn medewerking.
Toen Van Schaick in 1852 naar Suriname vertrok, had het tijdschrift reeds de geest gegeven.
De uitgever had besloten, toen de drijvende kracht van het tijdschrift zou vertrekken, de
uitgave te staken. In het laatste deel nam Van Schaick afscheid van de lezers en medewerkers.
"Maar waar plicht roept, moet al het andere zwijgen". Met deze woorden verdedigde hij zijn
keuze, die een einde maakte aan de verbroederende taak die hij op zich genomen had.

"Vaartwel mijne broeders! hoe ver ook van elkander verwijderd, ik vergeet u niet! Houdt mij in
gedachtenis! Ook in den vreemde zal de herinnering aan uwe broederlijke dienstvaardigheid mij nog
menig aangenaam oogenblik verschaffen",

schreef hij in zijn afscheidswoord.876

In 1852 werden deel I en II van jaargang 1851 door R.J. Schierbeek te Groningen opnieuw
uitgegeven. De titel was toen: Drenthina. Album van proza en poezij uit de Noord- en Zuid-
Nederlandsche Letterkunde, bijeenverzameld met medewerking van verschillende schrijvers
door C. van Schaick.
Er wordt beweerd dat Frederik Wijsman, een auteur die aan jaargang 1851 van Drenthina
(deel 2) een reeks gedichten Liedekens van Anna de Harpspeelster bijdroeg, het pseudoniem
geweest zou zijn van Cornelis van Schaick.877 Deze bewering is niet houdbaar: Wijsman was

873. Doedens veronderstelt zelfs dat Van Schaick tussen 1830 en 1832 militaire dienst heeft gedaan in
België. Of daarmee dienst als veldprediker bedoeld wordt, is niet duidelijk. Zie Doedens 1958a.

874. Inleiding in: Drenthina (1851), I.
875. Inleiding in: Drenthina (1851), V. Vgl. ook Van Schaick, Blik op Neêrlands letterkunde in: Drenthina

(1850), deel II, 779-790.
876. 'Woord van den redacteur aan de medewerkers en lezers van dit tijdschrift' in: Drenthina (1851), deel

II.
877. Drent 1947, 85-88. Drent, pseudoniem van H. Doedens, concludeert dit uit "de gemakkelijk lopende

lange volzinnen, de ongezochte, soms goedkope rijmwoorden en de retoriek met zekere hem eigen
beelden" in de reeks gedichten van Wijsman. In hetzelfde artikel maakt Drent een andere vergissing.
Het gedicht Een wiegeliedje, dat voorkomt in een manuscript met een zestal gedichten (waaronder drie
van Van Schaick), zou naar Drent vermoedt nooit gedrukt zijn. Het manuscript zou in de bibliotheek
van het Provinciaal Museum van Drenthe te vinden zijn, maar dat is helaas niet zo. In Van Schaicks
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namelijk een bestaande persoon. Frederik Wijsman - geboren te Amsterdam op 28 september
1817, overleden te Leiden op 30 september 1877878 - was koopman van beroep, woonde later
in Leiden en publiceerde behalve enige dichtbundels verscheidene bijdragen in diverse
tijdschriften.879 Van Schaick en Wijsman waren tijdgenoten en hun literaire producten treft
men wel vaker in elkaars gezelschap aan. Zo staat bijvoorbeeld in de bundel Winterbloemen.
Proza en Poëzij ([1850], A. Jager te Amsterdam) werk van beiden.880

7. HET TONEEL TUSSEN 1816 EN 1900

7.1. INLEIDING

In de eerste helft van de negentiende eeuw waren reizende, professionele
toneelgezelschappen, die door het hele land van kermis naar kermis trokken, voor het
merendeel van de Drentse bevolking de enige representanten van het toneel.881 Behalve
kramen zette men voor een kermis of markt gewoonlijk ook een grote tent op, waarin door
een reizend gezelschap enige toneelstukken opgevoerd konden worden. Opvoeringen in de
open lucht werden - vooral 's zomers - ook gegeven. Het repertoire van de reizende
gezelschappen was divers. Bekend is dat in 1828 in Assen een blijspel met zang, getiteld
Turlututu, pijper des Konings van Pruissen, en een toverzangspel met ballet, Klein Duimpje
en de reus Fayel, opgevoerd werden.882 Het tweede spel was in 1814 geschreven door H.
Kraijenstein; de muziek was van J.C. Röhner.883 Ook speelde men Dertig jaren of het leven
van een dobbelaar.
In deze situatie kwam verandering toen Roelof van Erkelens in 1830 in Assen een herenloge-
ment annex schouwburg liet bouwen.884 De schouwburg was een klein, slecht geoutilleerd
zaaltje met een los podium, min of meer geschikt voor het geven van toneelvoorstellingen.
Reizende toneelspelers hadden - hoe dan ook - voortaan in de 'Stad der Paleizen' een vaste
zaal om te bespelen. De Drentsche Courant was positief in haar oordeel:

"De nieuwe zaal, met de daarmede in betrekking staande kamers, heeft in hooge mate de algemeene
goedkeuring weggedragen. Het is te wenschen, dat de ingezetenen het groot belang van dat nieuwe
lokaal inziende, zich zullen beijveren, om den eigenaar genegen te zijn en hem zijne groote onder-
neming te doen helpen gelukken (...)".885

Er waren al eerder plannen geweest om in Assen een schouwburg te bouwen. In 1809 maakte
de architect C.J.F.A. Giudici in opdracht van koning Lodewijk Napoleon een plan om de stad
Assen te vergroten. Daarbij werd ook gedacht aan de bouw van een grote zaal voor het

Dichtbondelke (1843) werd het echter als Wiegeliedje opgenomen.
878. GA Leiden, Akte van overlijden.
879. Zie Frederiks/Van den Branden [1892], 886.
880. Van Schaicks bijdrage was De arme wever (Eene Kerstvertelling), 3-13 en Wijsman liet het gedicht

Aan eene zuster der barmhartigheid opnemen, 14-18. Voorts staat in deze bundel werk van, onder
anderen, J. van Lennep, S.J. van den Bergh, N. Beets, A.L.G. Bosboom-Toussaint, W.J. van Zeggelen,
A.J. de Bull en Cohen Stuart.

881. Worp [1907], 394.
882. Van Kuyk 1908, 71.
883. Worp [1907], 372.
884. Aalders 1993, 1-9.
885. DC 17.9.1830.
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houden van concerten, danspartijen en andere publieke vermaken. Maar evenals de koning
verdwenen deze plannen al spoedig. De realisatie van een schouwburg in 1830 paste in de
culturele bloei van Assen, die in nog geen vijftien jaar een drukkerij, een krant en een Latijnse
school had opgeleverd. De schouwburg van Van Erkelens, zowel voor de hele provincie als
voor Assen een novum, werd op 14 september 1830 in gebruik genomen, wat de Drentsche
Courant als volgt aankondigde:

"Met toestemming van de Regering zal Mejuffrouw A.C. Ottingh, gedurende de kermis, eenige
Tooneel-representatien geven, in den nieuwgebouwde Schouwburg te Assen, waartoe een repertoire is
zaamgesteld van den nieuwste en fraaiste Tooneelstukken en Blijspelen, afgewisseld door kiesche en
vrolijke Nastukjes (...)."886

De openingsvoorstelling bestond uit een allegorisch spel, voorafgegaan door Natuur en Pligt
of De zoon Regter over zijn Vader, "groot beroemd Toneelspel in vijf bedrijven".887 Het
allegorisch spel was speciaal voor de opening geschreven door de Amsterdamse acteur C.J.
Roobol.888 In het spel werd ook gereleveerd dat er in de andere provincies wel schouwburgen
waren, maar in Drenthe tot dan toe niet. De Genius der Kunsten merkte dan ook op:

Zou 't Achtbre Drenthe dan het eenigst der gewesten
In bloeiend Neerland zijn, waar de edelste aller Goon
Geen priester hebben zou, geen tempel zich zag vesten?
Neen kunstwaardeerend volk, nooit treffe uw roem die hoon.

Daarop volgde het blijspel De Bloedverwanten (1798, vertaald uit het Duits door P.G. Witsen
Geysbeek) van August von Kotzebue. De volgende dag werden nog eens twee vertaalde
stukken gespeeld: Victoryn, of het weeskind en de moordenaar (1819, vertaald door M.G.
Engelman) van Fredric de Castelli en De drie vaders opeens of het huwelijk van Hans Michel
(1804, vertaler onbekend).
Tot 1840 waren er in deze schouwburg weinig voorstellingen. Pas daarna begon de bloei: in
de jaren veertig werden zo'n veertig stukken opgevoerd. Vele daarvan waren - zoals bij de
opening al bleek - vertalingen van Duitse en Franse melodrama's, gespeeld door groepen
afkomstig uit andere delen van het land. De entreeprijzen waren, voor die dagen, hoog. De
zaal werd in vier rangen verdeeld: voor de eerste rang betaalde men gemiddeld f 1,30, voor de
tweede 90 cent, voor de derde 50 cent en voor de vierde een kwartje.889 Men mag dan ook
aannemen dat de toneelvoorstellingen vooral door de beter gesitueerden bezocht werden. Ook
werden andere activiteiten gekoppeld aan toneel. Zo werd op 26 augustus 1840, ter gelegen-
heid van de verjaardag van de koning, in Assen een harddraverij gehouden. De Drentsche
Courant berichtte:

"(...) 100 gasten aan 't diner in 't hôtel Erckelens; prijsuitdeeling en daarna comedie van 't gezelschap
van de Wed. Koning. Mej. De Beste, actrice, reciteerde een vers tot huldiging van den Koning; zij
wordt eene bevallige actrice genoemd; den volgenden avond kon zij evenwel niet optreden, daar zij, in
den nacht na de eerste voorstelling, Assen vermeerdering van bevolking had bezorgd."890

886. DC 14.9.1830.
887. Ibidem. In de Drentsche Courant van 17 september 1830, waarin de opgevoerde toneelstukken staan,

wordt dit stuk niet meer genoemd.
888. Van Kuyk 1908, 67-77.
889. Aalders 1993, 4. Op p. 7 en 8 geeft de auteur een overzicht van gespeelde toneelstukken in de

schouwburg van Van Erkelens.
890. DC 26.8.1840. Vgl. ook 'Tooneelisten in 1840' in: NDVA (1914), 72.
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(Over bevalligheid gesproken.)
Over het algemeen werden de gespeelde stukken maar matig gewaardeerd. Zo schreef de
Drentsche Courant op 10 januari 1845:

"(...) Maar die den Directeur eens spreekt, moest hem verzoeken, toch vooral hier geene treurspelen of
hoog ernstige stukken te geven. Onze landaard is van nature niet zeer opgeruimd: daarom zijn vrolijke
tooneelen het best; lagchen is eene eerste levensbehoefte. (...) Men moest ook den spelers verzoeken,
geen zoo schrikkelijk verheven letterhollandsch te spreken. Dat g-e-i (gij), z-e-i (zij) is ons zoo
ongewoon: ge, je, ze, zonder klem of nagalm is ons makkelijker."891

De Asser schouwburg bleef tot 1851 bestaan. Doordat de zaken van Van Erkelens slecht
gingen, werden op 25 november 1851 zijn eigendommen, waaronder de schouwburg, geveild.
Voor toneelvoorstellingen kon men daarna terecht in het Concerthuis J.B. Schut. Deze zaal
stond op de plaats van het huidige theater De Kolk. Het Concerthuis werd op 10 december
1851 voor het eerst gebruikt om er het vijfentwintigjarige bestaan van het Asser Departement
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te vieren.892

Bekende gezelschappen die Assen in die tijd aandeden, waren onder andere, de familie
Rosenveldt, het gezelschap van Stoete, De Duitse Operisten, De Rotterdamse Tonelisten en
het Nationaal Toneel van Antwerpen.893

Het Asser publiek was zeer kieskeurig, vooral blijkend uit de voorkeur die het aan blijspelen
en vaudevilles gaf. Zo schreef de PDAC na de opvoering van De bedelaar en de millionair op
17 februari 1860: " 't Was gisteren avond eene teleurstelling voor het publiek dat het zich op 't
onverwachts weder een drama voor een tooneelstuk in de hand zag gestopt."894 Behalve in de
schouwburg van Schut, werden er in een aantal logementen en koffiehuizen regelmatig
voorstellingen gegeven. In deze kleine zalen werden vooral uitvoeringen gegeven door lokale
amateurtoneelverenigingen en rederijkerskamers.
In Meppel ontstond vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw een relatief rijke
toneeltraditie.895 De voorstellingen werden aanvankelijk gegeven in de Grote Sociëteit aan de
Kruisstraat. Dit gebouw was in 1809 door het departement Meppel van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen aangekocht. Er werden ook lezingen gehouden voor leden van ' 't Nut' en
van de twee natuurkundige genootschappen - Nut en Uitspanning (1809-1836) en Physica
(1843-1894) - die Meppel rijk was. In de jaren tachtig bleek de zaal van de Grote Sociëteit
niet meer aan de eisen des tijds te voldoen. Lammigje Ogterop-Worst (1843-1912) had oog
voor het ontstane gat in de markt en besloot een echte schouwburgzaal te laten bouwen. Zij
was kort daarvoor weduwe geworden en bijgevolg waarschijnlijk op zoek naar een passende
manier om haar brood te verdienen. 'Passender' dan als vrouw-alleen het koffiehuis voort te
zetten dat zij samen met haar man Gerhardus Bernardus Ogterop (1842-1884) gedreven
had.896

Dit etablissement had Ogterop in 1868 laten bouwen tegenover het station, kort nadat Meppel
was aangesloten op het landelijke spoorwegnet. In de MC van 30 mei 1868 werd bekend
gemaakt dat het koffiehuis geopend was. Het had ook een toneelzaal en reeds op 29 april

891. DC 10.1.1845.
892. Zie Aalders 1994, 1-7.
893. Zie voor namen van andere gezelschappen ook Van der Dam in: Poortman 1951, 276.
894. PDAC 18.2.1860.
895. Zie Ponne in: Gerding 1991, 345-357.
896. Ponne 1993, 13-42.
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1868 was hier een voorstelling gegeven van een toneelstuk van A. Ruysch, getiteld Het was
maar een loods.
De nieuwe schouwburg Ogterop, die in 1887 achter het koffiehuis gebouwd werd, kreeg een
zaal in Weense stijl. De zaal van de Grote Sociëteit aan de Kruisstraat bleef nog tot 1896
bestaan, maar schouwburg Ogterop nam geleidelijk haar taak over. De zaalhuur bij de
weduwe Ogterop was wel hoger dan die bij de Grote Sociëteit, maar de consumpties bij haar
waren goedkoper. Reeds in het laatste decennium van de negentiende eeuw groeide de
schouwburg uit tot een belangrijk centrum voor het culturele leven in Meppel. 

Hoogeveen had in de eerste helft van de negentiende eeuw nauwelijks enige vorm van
verenigingsleven. De weinige verenigingen die Hoogeveen kende waren het
Nutsdepartement, een schoolopzieners-gezelschap en het leesgezelschap Moderata Durant,
dat ook Jan van der Veen onder zijn leden telde.897

Na 1850 kwam er geleidelijk meer leven in de brouwerij op verenigingsgebied. Pas rond 1870
werd de eerste toneelvereniging, Harmonie, opgericht.898 De voorstellingen van reciteer-
verenigingen en rondreizende gezelschappen werden gegeven in de Sociëteitszaal. In de jaren
tachtig verloor deze zaal haar positie aan de concertzaal van Ogterop (familie van de zaaleige-
nares in Meppel), die in 1880 ingrijpend werd verbouwd en vergroot. Wereldse toneelvoor-
stellingen echter waren voor de orthodox-protestanten in Hoogeveen taboe. Als tegenwicht
tegen dit verderfelijke vermaak, richtte de christelijk-gereformeerde gemeente aan het eind
van de jaren zestig eigen ontspanningsverenigingen op.899

In Coevorden waren tot 1850 weinig mogelijkheden voor toneeluitvoeringen. Een van de
Podagristen schreef:

"Eindelijk wil ik u nog iets van onze liefhebberij-komedie vertellen. Niet altijd hebben wij dit vermaak;
dit hangt af van den kant der onderofficieren des garnizoens, en als ik u de moeijelijkheden opsomde,
welke er aan verbonden zijn, om hier eene tooneel-representatie te geven, bij volslagen gemis van al 't
daartoe noodige, zoo zoudt ge de uitvoering, hoe gebrekkig ook, van ganscher harte toejuichen!"900

7.2. DRIE TONEELSCHRIJVERS

P.C.J. MEYS (1830-1915)901

Petrus Cornelis Jacobus Meys werd op 21 juni 1830 in Den Haag geboren, als oudste zoon van Cornelis Jacobus
Meys en Josina van Geest. Na de lagere school volgde hij een opleiding tot secondant aan de Inrichting voor
Uitgebreid Lager Onderwijs aan de Kalvermarkt in Den Haag; op zijn zestiende trad hij als zodanig in dienst.
Nadat hij in 1848 enige maanden als militair in Maastricht had gediend, wilde hij niet terugkeren in het
onderwijs en zocht hij een ander beroep. Hij werd  boekhouder in een laarzenmagazijn in Den Haag. Een oproep
in de Staatscourant voor een vergelijkend examen voor leerling-telegrafist - in die tijd iets nieuws - deed hem
besluiten zich voor dit examen aan te melden. Hij moest twee keer examen doen voor hij werd aangesteld. Eerst
werkte hij in Amsterdam, daarna werd hij - per 1 mei 1855 - directeur van het telegraafkantoor in Meppel. Daar
bleef hij tot 1 mei 1882, toen hij in dezelfde functie benoemd werd in 's-Hertogenbosch. Vervolgens werkte hij

897. Voor het archief van Moderata Durant zie RAD.
898. Van der Dam in: Poortman 1951, 284. T. Daling en A. Geerdink vermelden daarentegen 1880 als jaar

van oprichting. Zie Daling/Geerdink in: Gras/Nijstad 1995, 370.
899. Daling/Geerdink in: Gras/ Nijstad 1995, 368-384.
900. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, Deel I, 112.
901. Over P.C.J. Meys is bijzonder weinig gepubliceerd. Voor enige biografische gegevens zie Frede-

riks/Van den Branden [1892], 518 en Blink in: Levensberichten 1916, 1-17.
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vanaf 1 november 1892 als directeur in Arnhem. Op 1 juli 1894 nam hij ontslag. Als gepensioneerde bleef hij tot
aan zijn overlijden, op 20 maart 1915, in Arnhem wonen.902

Reeds op zestienjarige leeftijd begon Meys met het schrijven van gelegenheidsgedichten voor
familieleden. Naar eigen zeggen zou het daarbij gebleven zijn, als hij niet in Meppel was
komen werken en wonen. Daar floreerde de rederijkerskamer Erica (opgericht 4 januari
1851).903 Later kwamen daar Oefening (opgericht 1 november 1862) en Door Oefening
Grooter (opgericht 1 maart 1863) bij.904 Meestal bezaten deze rederijkerskamers een
welvoorziene bibliotheek met waardevolle literatuur. Voor een plaats zonder openbare
bibliotheek was dit van groot belang voor geïnteresseerden in de letterkunde. Meys werd lid
van Erica; aanvankelijk was hij werkend lid, maar al spoedig kreeg hij als ceremoniemeester
een functie in het bestuur. H. Houwink Rz., die eveneens naam begon te maken als auteur,
was in die tijd secretaris. Dat er in die dagen al culturele contacten met het westen van
Nederland bestonden, blijkt onder andere uit het feit dat leden van Erica in november 1852
deelnamen aan een rederijkersconcours in Amsterdam.
Op bijeenkomsten van de kamer begon Meys uit eigen werk voor te dragen. Ook schreef hij
speciaal voor Erica vier dramatische schetsen: De wraak. Dramatische schets voor
rederijkers (1862), Misdaad en wroeging. Dramatische schets voor rederijkers in twee
bedrijven (1863), Waterloo. Lierisch-dramatisch gedicht in twee afdeelingen (1865) en Mis-
kend. Dramatische Schets voor rederijkers. In drie afdeelingen (1868). Alle stukken versche-
nen bij H. ten Brink in Meppel. De schetsen zijn te beschouwen als typische rederijkersstuk-
ken. Dat blijkt niet alleen uit de aanduiding "voor rederijkers" in de titel, maar ook uit de
volgende karakteristieken: er komen weinig of geen vrouwenrollen in voor, het decor kan
eenvoudig gehouden worden en de rollen kunnen ongekostumeerd gespeeld worden, zonder
dat daardoor te veel van de verbeeldingskracht van de toeschouwers gevergd wordt. Over wat
hem bewoog tot het schrijven voor rederijkers, heeft Meys meegedeeld:

"Ik schreef hoofdzakelijk voor Rederijkers. Door hen hoopte ik, hoe weinig mijne geringe krachten het
dan ook zouden vermogen, nuttig werkzaam te zijn voor 'het Volk.' De Rederijker toch beweegt zich te
midden van dat volk; hij treedt op onder den fatsoenlijken middenstand, die kern onzer Natie. Dáár is
zijn werkkring; dáár tracht hij opmerkzaam te maken op den rijkdom en de schoonheden onzer
Vaderlandsche letterkunde, dáár den smaak, waar die verbasterd of bedorven mogt zijn, te zuiveren en
te veredelen, om, zoodoende, als zijn einddoel, ons diepgezonken Nationaal tooneel met nieuwen
luister te doen herleven."905

In 1858 werd De wraak door Erica voor het eerst opgevoerd. Het stuk was toen nog niet in
druk verschenen. Het werd gunstig ontvangen en velen spoorden Meys aan, het te laten
drukken. De recensent van de MC gewaagde van "eene welgeslaagde proeve van het
dichterlijk talent onzes stadgenoots."906 Meys was echter niet zeker van zijn zaak; bovendien
vermoedde hij bij de Meppelers enige (goedbedoelde) vooringenomenheid. Hij besloot
daarop de mening te vragen "van een onzer Vaderlandsche Letterkundigen van naam". Aan

902. GA Arnhem, Akte van overlijden.
903. De rederijker. Tijdschrift voor leden van rederijkers-kamers, vereenigingen en genootschappen ter

bevordering van uiterlijke welsprekendheid enz. (1854), 129-130. P.H. v.d. Dam noemt abusievelijk
december 1850 als jaar van oprichting. Zie Van der Dam in: Poortman 1951, 278.

904. Jaarboekje voor rederijkers en Beminnaars der Poëzij (1866). Vgl. ook Van der Dam in: Poortman
1951, 273-309.

905. Een woord vooraf in: Waterloo, 6.
906. MC 6.3.1858.
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wie hij commentaar vroeg, is niet bekend. Het oordeel van deze autoriteit was positief en toen
Erica het spel voor de tweede keer wilde opvoeren, besloot Meys het - inmiddels
aanmerkelijk gewijzigd - te laten uitgeven.907

Hoofdpersoon in dit spel is Willem Westervoort. Diens vader is door de vader van Koenraad Vierbeek
opgelicht. Westervoort senior krijgt op zijn sterfbed van Willem de belofte dat deze het onrecht zal herstellen.
Koenraad Vierbeek, een notoire speler, heeft hem uitgedaagd voor een duel, want Willem heeft hem beledigd.
Intussen heeft Willem gehoord dat Koenraad een ongedekte wissel uitgeschreven heeft. Uiteindelijk vraagt
Koenraad hem om vergeving. Vervolgens wordt Koenraads vader door Willem aangepakt: de wraak houdt in dat
deze zijn zaak aan Koenraad moet overdragen.

Het succes van zijn debuutspel versterkte hem in zijn opvatting, dat er behoefte bestond aan
stukken die door rederijkerskamers gespeeld konden worden. Zelf noemde hij zijn dramati-
sche producten voor Erica overigens geen 'spelen' of 'stukken', maar bestempelde ze als
'gedichten'.908 Niet  verwonderlijk, want de tekst van de dramatische schetsen is voor een
groot deel op rijm.
Zijn tweede spel Misdaad en wroeging, waar hij duidelijk meer handeling in heeft proberen te
brengen, ontleende hij aan het verhaal De eed van kapitein Stauncey uit het Stuiversmagazijn
van oktober 1862.909

Misdaad en wroeging draait om de criminele handelwijze van de koopman Van Bel. Hij zit aan de grond en wil
dat zijn kapitein Van der Plas zijn schip laat zinken, zodat hij geld van de verzekering kan opstrijken. Ook Van
der Plas zit in geldnood, want zijn vrouw is ernstig ziek. Als de misdaad gepleegd is en Van Bel het geld binnen
heeft, overlijdt de vrouw van Van der Plas. Deze wordt nu gekweld door wroeging. Het stuk eindigt met de
arrestatie van de koopman en de kapitein. Adolf, een neef van de koopman, zal nu voor de kinderen van de
kapitein zorgen.

Waterloo schreef hij in 1865 ter gelegenheid van de vijftigste herdenking van de slag bij
Waterloo.

Het is een literaire visie op de slag bij Waterloo. De eerste afdeling geeft een indruk van wat voorafging in de
hoeve waar Napoleon de nacht zou doorbrengen. De tweede afdeling speelt kort voor het einde en na afloop van
de strijd.

Miskend werd drie jaar na de vorige dramatische schets gepubliceerd. De oorzaak hiervan was
de toegenomen drukte in het dagelijkse werk van Meys, waardoor hij niet vaak aan schrijven
toekwam.910 

In Miskend maken we kennis met Hendrik van Malen, een losbol, die door zijn vader onterfd is. Hij komt na
zeven jaar - incognito - weer thuis. Zijn broer Willem van Malen en 'koffiehuishouder' Spil dingen naar de hand
van Sophie, de dochter van notaris Takel. Maar Sophie heeft jaren geleden reeds trouw beloofd aan Hendrik.
Spil trekt zich als huwelijkskandidaat terug en Willem van Malen, die wel doorzet, krijgt te kampen met
financiële problemen. In een brief aan de notaris brengt Hendrik, miskend en tijdens zijn omzwervingen
blijkbaar rijk geworden, uitkomst: hij koopt een landgoed voor zijn broer en ontslaat Sophie van haar belofte.
Als scheepskapitein kiest hij de zee tot bruid.

907. Aldus het voorwoord in De wraak. Als dank voor de getoonde belangstelling, droeg Meys het stuk aan
de rederijkerskamer Erica op.

908. Vgl. bijvoorbeeld het Voorwoord in Misdaad en wroeging, 5.
909. Voorwoord, 6-7.
910. Voorwoord in: Miskend, V.
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De schetsen, met uitzondering van Waterloo, werden door Vaderlandsche Letteroefeningen
besproken:

"In elk zijner drie stukjes is zoowel dramatische gedachte als intrigue, en daarbij eene ontwikkeling, die
in den aanvang zoo boeiend, als later bevredigend mag worden genoemd. (...) De schetsen van den heer
Meijs zijn alle door hem in dichtmaat geleverd, en, mogen wij over het algemeen zijne versificatie
gelukkig en vloeiend noemen, wij kunnen daaraan gerust de verklaring toevoegen, dat verscheidene
regels door de schoonheid der inspiratie en het kernachtige van de dictie boven het middelmatige
verheven zijn",

aldus recensent C.J. van Bemmel Suijck.911

Behalve uit de hier besproken stukken, die hij in eerste aanleg alleen voor Erica schreef,
bestaat het toneeloeuvre van Meys vooral uit blijspelen. Daarin is de liefde - zoals in de
meeste blijspelen - gewoonlijk het hoofdthema. Een (onvolledige) opsomming bestaat uit:
Twee tooneelspelers of een huwelijk bij overrompeling. Blijspel in één bedrijf, voor
rederijkers ([1871], J. Schuitemaker te Purmerend)912, De schilders eereprijs of de bekroonde
Danaë. Blijspel in twee bedrijven. Vrij naar het Fransch, voor rederijkers bewerkt ([1872], J.
Schuitemaker te Purmerend), Oom en neef, of misverstand op misverstand. Blijspel in Een
Bedrijf (1872, G. Theod. Bom te Amsterdam), De hoed van Frans II. Blijspel in twee
bedrijven ([1873], J. Schuitemaker te Purmerend) en Hij moet er uit en hij zal er uit!
Kluchtspel in een bedrijf ([1875], J. Schuitemaker te Purmerend).
De literatuurhistoricus G. Kalff was van mening dat de rederijkersstukken in de tweede helft
van de negentiende eeuw weinig niveau hadden. Maar voor wat betreft de kluchten en
blijspelen noemde hij Meys' Oom en neef een van de betere, omdat hij de dialogen aardig
vond:

"(...) doch overigens niets dan middelmatigheid, bewijzen van dramatisch onvermogen, zelden of nooit
iets dat pakt, dat eenigen geest of ook maar luim toont",

oordeelde Kalff over het oeuvre van Meys in zijn algemeenheid.913

Meys beschikte over enige zelfkennis, want hij noemde later zijn dramatisch werk: "meeren-
deels zwakke proeven uit mijn rederijkerstijdperk".914

Zijn rederijkersverzen en andere gedichten (meest bewerkingen) werden in 1863 uitgegeven
onder de titel Heidebloemen. Eerste gedichten (H. ten Brink te Meppel). De bundel bevat een
afdeling oorspronkelijk werk, een afdeling navolgingen van Alphonse de Lamartine en een
afdeling vertalingen van Byron, L.T. Rosegarten, F. Tourte, J.P.C. de Florian, E. Geibel,
Victor Hugo, Goethe, L.E. Landon en Caroline Bowles. De oorspronkelijke gedichten - negen
in getal - verraden in het bijzonder bewondering voor Tollens. In zijn jonge jaren dweepte
Meys met H. Tollens Cz. en in 1856 wijdde hij een gedicht aan zijn pas overleden idool. Bij
Tollens Graf. Dichtregelen door P.C.J. Meijs, Rijkstelegrafist. Uitgegeven als bijdrage tot het
opterigten Gedenkteeken voor den algemeen geliefden Volksdichter H. Tollens Cz. (H. ten

911. VL (1870) januari 44-45.
912. Dit spel werd in 1871 ook door de rederijkerskamer Leven in Ruinerwold opgevoerd. Zie: Westerhuis

1991, 216.
913. Kalff 1912, 689-690. Ook de volgende auteurs en werken vindt Kalff verdienstelijk: Dercksen, Het

Land is in gevaar (1860); Boelens, Mijn broer de minister (1876); De Veer, Hoe oom op zijn neus keek
(1878) en Gram, De groote Schootmans (1879).  

914. Aan mijne Kinderen in: P.C.J. Meys, Gedichten. Meppel 1905, 3.
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Brink te Meppel) verscheen als losse uitgave voor het in de titel genoemde doel. Ook vond hij
S.J. van den Bergh bereid dit gedicht aan de familie Tollens aan te bieden.915

Uit de eerste afdeling blijkt tevens dat hij de veelzijdig begaafde Prudens van Duyse (1804-
1859) vereerde. Het gedicht De dorpsklok namelijk, dat Meys schreef als bijdrage voor de
aankoop van een torenklok voor de hervormde gemeente van Haulerwijk, bood hij deze
Vlaamse dichter aan. Als antwoord en als dank zond Van Duyse hem het gedicht De klok te
Haulerwijk. Beide gedichten werden in 1859 door H. ten Brink in Meppel in één band
uitgegeven.
De bundel Heidebloemen werd door Potgieter in De Gids besproken. Deze schonk in
hoofdzaak aandacht aan het oorspronkelijke gedicht Bitjara Angin - "het spreken van de
wind", zoals de telegraaf op Java genoemd wordt - en wees op "de groote heerschappij over
de taal" die Meys bezat. Hij beweerde:

"En echter, rederijker of niet, een ruwe diamant, maar van het reinste water, schuilt er in den man, die
zijn dichtstuk Bitjara Angin ten opschrift geven mogt, het besluitende als hij doet. Ge vergeet al wat het
vers onwaars heeft om den wille dezer meesterlijke, melodieuze verzen."916

De recensent van de PDAC merkte op:

"De daarin voorkomende gedichten verraden meest allen eene oorspronkelijke schoone gedachte, zijn
allen [sic] natuurlijk van toon, los en bevallig, de inkleeding schoon en verheven, zonder den minsten
bombast, de vers-maat overal vloeijend en nergens gewrongen."

En hij besloot met het advies:

"(...) zoo zijn ook de stukken, in dezen bundel voorkomende, zeer tot declamatie geschikt, en durven
wij den leden van reciteercollegien en allen, die degelijke poëzy beminnen, gerustelijk aanraden, zich
het werkje aan te schaffen. Want wij houden ons toch overtuigd, dat niemand derzulken zich de f 1.40
daartoe uitgegeven, zal beklagen."917

Meys schreef ook voor kinderen. Hij werkte mee aan het kindertijdschrift Moeders Schoot en
leverde met Cornelis van Schaick en anderen bijdragen voor Na leeren volgt uitspanning. Ge-
schenk voor kinderen (1869, S.E. van Nooten & Zn. te Schoonhoven) en Tot nut en genoegen.
Vertellingen en versjes voor kinderen (1869, S.E. van Nooten & Zn. te Schoonhoven).918

Tevens werkte hij mee aan enige tijdschriften voor volwassenen. Van Erica was hij vanaf het
begin (1865) medewerker. Vanaf 1867 was hij redacteur en (in de laatste jaren) zelfs hoofd-
redacteur van het jaarboekje. Ook in het Jaarboekje voor Rederijkers, in Onesimus. Jaarboek-
je van Nederlandsch Mettray (opvoedingsgesticht, HN) en in Euphonia. Weekblad gewijd aan
Letterkunde en welsprekendheid (1876-1879)919 zijn bijdragen van hem te vinden. Verdere
bekendheid kreeg hij door het schrijven van talrijke liedteksten. Op 21 juni 1877, zijn 47-ste
verjaardag, werd hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. De
vele contacten die hij - in de functie van redacteur van Erica - met landelijk bekende (alma-
nak)schrijvers had, hebben hier wellicht toe bijgedragen.

915. KBi, brief Meys aan de familie Tollens van 14 januari 1857, sign. 75 B562.
916. De Gids (1864) januari 213-224.
917. PDAC 5.2.1864.
918. Zie Brinkman 835, 1175.
919. In alle drie jaargangen werden bijdragen van hem opgenomen. De gepubliceerde gedichten werden

ontleend aan Alphonse de Lamartine en Emanuel Geibel. Voor correspondentie met de redacteur, A.J.
Servaas van Rooijen, zie NLMD, M 611.
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In de laatste jaren van zijn leven verloor hij enigszins het contact met de literaire kringen.
Zijn pupil Hendrik Blink was één van de weinigen die nog contact met hem onderhield.920

Wel hield Meys zich bezig met taalstudie, vertaalde hij voor de MC feuilletons uit het Frans,
Duits, Engels en Zweeds en schreef hij voor intimi bij speciale gelegenheden een gedicht.
Als privé-uitgave, niet voor de handel, liet hij in 1905 de bundel Gedichten (J.A. Boom &
Zoon te Meppel) drukken.921 Deze bestaat uit vier afdelingen: de eerste afdeling is zijn eerder
gepubliceerde bundel Heidebloemen, de tweede bevat Verspreide Gedichten uit vroegere
jaren, de derde - eveneens Verspreide Gedichten getiteld - bevat de vertalingen van buiten-
landse poëzie en tot slot zijn er Verschillende Dichtvormen. Vooral in deze laatste afdeling
leeft de rederijker Meys zich uit in sonnet, terzine, acrostichon en rondeel.
Na het overlijden van zijn vrouw, Henriëtte Johanna Catharina Bosveld, op 12 november
1910, liet Meys in 1912 zijn Laatste gedichten (J.A. Boom & Zoon te Meppel) uitkomen,
zoals de vorige niet voor de handel. In het voorwoord kijkt Meys terug op zijn schrijvers-
carrière en merkt hij gelouterd op:

"Er is een tijd geweest, waarin ik gedroomd heb van dichterroem. Eerst bij de ongedacht gunstige
beoordeeling door E.J. Potgieter, mijner 'Eerste Gedichten', (...) later bij mijne benoeming tot Lid der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, op 21 Juni 1877. Nu, op ruim 82-jarigen
leeftijd, zie ik met een glimlach op die droomen terug. Nu zweeft mij nog alleen het aantrekkelijke
denkbeeld voor den geest, dat deze of gene mijner klein-kinderen wellicht nog eens een oog zal slaan in
de beide dichtbundels, en zich daarbij hun grootvader in herinnering zullen kunnen terug-roepen."922

Niet alles wat hij geschreven had, was in deze bundel opgenomen en hij verzocht zijn
kinderen dan ook, erop toe te zien dat de gedichten die hij als te onbeduidend ter zijde had
gelegd  "nimmer in druk of in herdruk worden opgenomen".923

In Meppel was hij een geliefd burger. Alhoewel hij al 33 jaar niet meer in Meppel woonde,
besteedde de MC in 1915 aandacht aan zijn overlijden. In een in memoriam schreef men:

"En in 't geen hij schreef zag men niet alleen den helderen denker, den keurigen stylist, maar ook het
nobele, eerlijke karakter dat steeds er in op den voorgrond trad."924

Hendrik Blink noemde zijn leermeester later:

"(...) een buitengewoon scherpzinnig man, critisch aangelegd, goed taal- en talenkenner, iemand wars
van schoolsche haarkloverij(...)."925

920. Zie hiervoor het door Blink geschreven 'Levensbericht van P.C.J. Meys' in: Levensberichten 1916, 1-
17. Vgl. ook Blink 1932, 45.

921. Een manuscript van deze bundel bevindt zich in de UBL, Ltk, 1778 I en II. Als titel wordt vermeld: Van
vroeger en later. Verzamelde Gedichten. Ernst en Luim. 

922. Aan mijne kinderen in: Laatste gedichten, 1.
923. Aan mijne Kinderen in: P.C.J. Meys, Gedichten. (UBL, Ltk 1778 I, manuscript).
924. MC 24.3.1915.
925. Blink 1932, 46.
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G. BROEKHUIZEN (1844-1928)926

Samen met P.C.J. Meys behoort Geert Broekhuizen tot de belangrijkste toneelschrijvers in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Uzipe-
tus.927 Zijn pseudoniem werd op verschillende manieren geschreven; enige variaties zijn:
Usipetus en Uzipétus.

Geert Broekhuizen werd op 25 januari 1844 in de kluft (buurtschap) Broekhuizen (gemeente De Wijk) geboren
als zoon van Hindrik Geerts Broekhuizen en Klaasje Roelofs ter Haar.928 Hij bezocht de lagere school in Rogat
en daarna volgde hij nog enige tijd avondlessen, waardoor hij onder meer Frans leerde. Evenals zijn vader koos
hij voor het boerenbestaan. In 1870 vestigde hij zich midden in het dorp Koekange. Hij trouwde op 7 augustus
1875 met Geesje Schiphorst, afkomstig uit 'de' Oosterboer (gemeente Meppel); hun huwelijk bleef
kinderloos.929

Broekhuizen had vele talenten: hij speelde fluit en viool, kon goed schaken en dammen en
maakte op zijn draaibank sierlijke meubelonderdelen. Door zijn veelzijdige interesse had hij
nauwelijks tijd voor zijn boerenbedrijf: Dichter und Bauer, een contemporain ideaal, is nog
een te beperkte opsomming van zijn bezigheden. Dankzij een vertrouwde eerste knecht en
een boerendochter als vrouw, liep alles gesmeerd op de boerderij en kon hij zich aan zijn
liefhebberijen wijden.
Hij was voortdurend aan het studeren: sterrenkunde, wis- en natuurkunde hadden zijn grote
interesse. Voorts deed hij aan fotografie, waarbij hij ook het ontwikkelen voor zijn rekening
nam in een zelfgetimmerde donkere kamer. Ook de onderdelen van het toestel, behalve de
lens, schijnen door hemzelf gemaakt te zijn. Met zijn schetsboek en schildersezel trok hij de
vrije natuur in en zette hij zijn impressies op papier en doek.930

926. Voor enige biografische artikelen zie Poortman, 'Van literatuur over Drente tot Drentse literatuur' in:
Poortman 1951, 266-267; R. Broekhuizen Hzn. 1959, 10-11; G.S[eidell].B[roekhuizen]. 1978, 108-
109; Kuipers 1978, 33-34; G. Nijenhuis-Scheper 1979, 57-62 en Poortman 1982, 140-142.

927. Broekhuizens pseudoniem was niet algemeen bekend. Dat blijkt ook uit De Kempenaer z.j., 456, waarin
het pseudoniem Uzipetus wel voorkomt, maar de naam van de auteur niet. De samensteller volstond
met het plaatsen van een vraagteken.
Persoonsnamen bestaande uit gelatiniseerde namen van volken - al dan niet Oudgermaans - waren in
Broekhuizens tijd populair. Multatuli schiep het romanpersonage Batavus Droogstoppel, Jan en
Borchart van der Veen tooiden zich respectievelijk met de pseudoniemen Frisius en Drentinus en de
blijspeldichter Helvetius van den Bergh (voluit Pieter Theodoor Helvetius van den Bergh, 1799-1873)
moet voor Broekhuizen geen onbekende geweest zijn. Zo koos deze de Usipeten tot zijn figuurlijke
stamvaders. De Usipeten woonden rond het begin van de jaartelling aan de rechteroever van de Rijn,
globaal tussen de Lippe en het Flevomeer, in Nederland als zuiderburen van de Tubanten en als
noorderburen van de Batavieren. Ruim een halve eeuw daarvoor had eerstgenoemd volk aanzienlijk
zuidelijker en westelijk van de Rijn (rond Trier) gewoond. Een deel ervan was toen verder naar het
westen en over de Maas getrokken, waarna het op Gallisch grondgebied door Julius Caesar gemassa-
creerd was (55 v. Chr.). Zie Putzger 1970, 34-35 en Caesar 1970, 108-118.

928. GA De Wijk, Akten van de Burgerlijke Stand.
929. RAD, Archief W. Koops, genealogische aantekeningen over de familie Broekhuizen, inv.nr. 20.

Oosterboer heette in vroeger tijden Oosterbuert, vandaar dat men licht geneigd is er het lidwoord voor
te plaatsen. De oude naam staat op een kaart van Drenthe uit 1634 in het Drents Woordenboek van
Hadderingh en Bart Veenstra. De meisjesnaam van Broekhuizens vrouw (Schiphorst) is ook weer een
toponiem voor een buurtschap, maar dan in de voormalige gemeente De Wijk. Officieel kluft genaamde
buurtschappen bestaan wel in de vroegere gemeente Ruinerwold: Kale Kluft en Ruige Kluft.

930. De familie bezit het complete werk van Broekhuizen. In 1978 werd in Koekange een tentoonstelling
gehouden, waarop ongeveer dertig schilderijen en foto's van Geert Broekhuizen te zien waren.
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Tevens hield hij zich jarenlang met de politiek bezig: van 1888 tot 1919 had hij voor het
kiesdistrict Meppel onafgebroken zitting in de Provinciale Staten van Drenthe en van 1896 tot
1923 was hij raadslid van de gemeente De Wijk, waarvan vijf jaar als wethouder (1914-
1919). Er zijn aanwijzingen dat hij de liberale beginselen was toegedaan.931 Zijn betogen in
de Provinciale Staten schijnt hij dikwijls in dichtvorm gehouden te hebben.932 Maar
misschien is dat een wat aangedikt verhaal: het komt ter afsluiting van vergadersessies wel
eens voor, dat iemand (vaak de nestor) het woord krijgt om een slottoespraak op rijm te
houden. Toen hij in 1887 kandidaat gesteld was voor de Provinciale Staten zette een groep
kiezers de volgende aanbeveling in de krant: "(...) te meer daar wij weten, dat hij steeds de
man is, om datgene op te werpen, en te verdedigen, wat hem zijn overtuiging ingeeft."933

Op maatschappelijk gebied had hij vele bestuursfuncties. Een kleine selectie daarvan ziet er
als volgt uit: lid van de provinciale commissie van advies voor de Raiffeisenbanken,
commissaris van de coöperatieve winkel en bakkerij, secretaris-boekhouder van de Onder-
linge Brandwaarborg Maatschappij, secretaris van de Coöperatieve Melkfabriek, voorzitter
van de Electriciteitscentrale en voorzitter van het Groene Kruis. Er wordt beweerd dat alle
coöperaties in Zuidwest-Drenthe bij de oprichting zijn enthousiaste medewerking kregen.934

Broekhuizen interesseerde zich ook voor de lexicografie. Hij werd een belangrijk medewerker
aan het woordenboek van dr. J. Bergsma (1854-1935) waarvan in 1906 het eerste deel als
Woordenboek, bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen verscheen (J.B.Wolters te
Groningen). Dit werk werd echter niet voltooid.935 Later legde Broekhuizen voor Jan
Poortman een lijst aan van Zuid- en Zuidwest-Drentse woorden; hij wilde namelijk in
samenwerking met Jan Poortman het werk van Bergsma voortzetten.936

Geert Broekhuizen overleed op 14 september 1928 in De Wijk, nadat hij bij een tweetal
fietstochten op zijn driewieler te veel van zichzelf gevergd had.937 Een week daarvoor nog
had van hem een tekening, waarop hij achter zijn schildersezel zit, in de MC gestaan. Daarbij
was een gedicht van Hendrik van Dijk geplaatst:

Geert Broekhuuz'n.

Man van talenten en man van de daod,
Lid van de Staoten en lid van de Raod,
Schriever en schilder, bekend wied en zied.   
Ja, wie kent Geert Broehuuz'n now niet!

Old al van jaoren - schoon in d'hoed nog jongeman -
Gaf hi'j de Raod en de Staoten d'r an.
Maar dichten en schild'ren! Muj veur d'aorigheid ies tiejn
Hèn Hendrik Jan Niezing um 't kuunstwark te ziejn!

Blinken, verzinken, is 't lot van de dag,

931. Zie R. Broekhuizen Hzn. 1959, 11.
932. Van Dockum 1942, 119.
933. NPDAC 21.4.1887.
934. R. Broekhuizen Hzn. 1959, 10.  
935. Zie Kocks 1996, Deel A-L, XXI.
936. Hadderingh 1986, 77-79. Manuscripten van het lexicografische werk van Broekhuizen worden bewaard

bij het DLD; daarin bevindt zich ook bovengenoemde 'woordenliest'.
937. Voor herdenkingsartikelen zie 'Geert Broekhuizen ┼' in: MC 14.9.1928; 'Geert Broekhuizen (Uzipétus),

25 Januari 1844 - 14 Sept. 1928' in: MC 18.9.1928 en Poortman 1928. Vgl. ook PDAC 15.9.1928. Van
zijn begrafenis werd uitvoerig verslag gedaan in de MC 18.9.1928.
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Maar veur 'n man van Broekhuuz'n zien slag,
Mak niet het older gaw 'n ende d'r an,
Drenthe, oews Drenthe is trotsch op zo'n man.

Zoo old al van jaoren en toch nog zoo jonk!
Wiedumme bekend en ook dichte bi'j honk.
Mit studie en alles op d'heugte van de tied,
Ja, wie kent Geert Broekhuuz'n now niet!

Blief nog lange gespaard veur Koekange en in 't rond
Lèèf nog lange gelokkig, frisch van geest en gezond;
En zal ook ten leste oen Licht hier verdwienen,
Meuge dan nog de naoglans as 'n zunsondergaank schienen!

Op 3 januari 1894 werd in Koekange de rederijkerskamer De Morgenstond opgericht.938 Dit
gebeurde nadat de rederijkerskamer van Ruinen een gastoptreden had verzorgd. Een zestal
jeugdige personen vond na afloop, dat ook Koekange een rederijkerskamer behoorde te
hebben. Zij riepen de hulp in van Broekhuizen, die in het vervolg vele toneel- en zangstukken
voor de vereniging zou schrijven.939 Daarvóór had hij zijn sporen al verdiend in de rederijke-
rij: bij de oprichting in 1869 van de rederijkerskamer Leven in Ruinerwold was hij nauw
betrokken geweest. Van deze kamer werd hij zelfs erevoorzitter.940

Voor De Morgenstond zou hij dan veertig stukken geschreven hebben; de meeste zijn helaas
verloren gegaan.941 Vele van Broekhuizens stukken bevatten een boodschap; op zijn manier
stelt hij misstanden aan de kaak. Zijn toneelstukken waren goed speelbaar en brachten hem
vooral succes in de beperkte kring van de Drentse Zuidwesthoek. Hij schreef niet alleen, maar
speelde ook vaak mee in verschillende rollen. Zodoende wist hij zeer uiteenlopende karakters
uit te beelden. Bovendien heeft hij meer dan eens geregisseerd.
De oprichting van De Morgenstond was slechts een formaliteit, want op 6 januari 1894 gaf de
kamer haar eerste opvoering. Men had in het najaar al druk gerepeteerd. In café De Kleine
speelde men: De vier lotelingen en Barbier brugwachter. Beide stukken werden, zoals
gebruikelijk, alleen door mannen gespeeld. Ook vrouwelijke personages kregen mannelijke
vertolkers.
In 1896 verhuisde men naar café Eleveld, en daar begon Broekhuizen met het schilderen van
decorstukken en doeken, wat hij tientallen jaren zou blijven doen. Wat men daardoor in bezit
kreeg, ging echter in 1917 jammerlijk verloren door een brand in café Nijsingh, het
toenmalige domicilie van de kamer. Maar Broekhuizen ging daarna weer met frisse moed aan
de slag en beschilderde zelfs de wanden van de nieuwe zaal.942

938. Sommige bronnen noemen 4 januari als oprichtingsdatum. Zie bijvoorbeeld de MC 7.11.1984. 
939. Archief De Morgenstond, openingswoord bij de viering van het 25-jarig jubileum van de rederijkers-

kamer door Jac. ter Heide. Vgl. ook 'De morgenstond 75 jaar' in: MC 14.3.1969.
940. Toen in 1916-1917 in Ruinerwold de rederijkerskamer UDI opgericht werd, vroeg men wederom

advies aan Broekhuizen. Vgl. Westerhuis 1991, 210 en 216.
941. Het archief Geert Broekhuizen bevat de volgende toneelmanuscripten: Mottige Janus (z.j.); Een avond-

tooneeltje bij Arend Pregel. Schets in 1 bedrijf (z.j.); Een vrijhuusien bij Oome Lamert (z.j.); Een dag
uit het leven van Jan Klaassen en Katrijn (z.j.) en Het portretje. Tooneelspel in Een Bedrijf (z.j.).
Voorts bevat het archief een groot aantal liederen van Broekhuizen op losse bladen of in een cahier.
Jan Poortman is in zijn Drents geestesleven van mening, dat Broekhuizen een dertigtal schetsen, blij-
spelen en eenakters schreef. Zie Poortman 1954a, 101.

942. Archief De Morgenstond, Openingswoord van Jac. ter Heide voor de jubileumviering in 1919.
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Op 5 en 7 maart 1919 werd het 25-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Ter gelegenheid
daarvan werd een blijspel In de laan der verliefden en het zangspel Soort zoekt soort
opgevoerd. Ook Broekhuizen jubileerde en ontving hiervoor, alsmede voor zijn inzet, een
huldeblijk. In 1921 droeg de zevenenzeventigjarige alleskunner de leiding over.
Ook bij de oprichting van de zangvereniging De Klimroos speelde Broekhuizen een belang-
rijke rol. Dikwijls schreef hij voor De Morgenstond toneelstukken met zang. Aanvankelijk
kwam men de liederen bij hem thuis instuderen, waarbij hij de groep op de viool begeleidde.
Gestaag groeide het aantal zangliefhebbers en zo werd in 1920 de zangvereniging De Klim-
roos opgericht.

Van Broekhuizens toneelstukken die uitgegeven en bewaard zijn, zullen er nu enkele bespro-
ken worden.943.
Jozef in den bonten rok. Oorspronkelijk blijspel in twee bedrijven door Uzipetus (1886,
Kuiper & Taconis te Meppel)944, werd in 1896 opgevoerd om luister bij te zetten aan het feit
dat café Eleveld het  nieuwe onderkomen van De Morgenstond geworden was.945

Plaats van handeling is de pastorie van Gagelveld. Dominee Van Gelder heeft meer dan genoeg van zijn
pastorie, die in bijzonder slechte staat verkeert. Gelukkig heeft hij van de gemeente Welgelegen, waar een
vacature is, een uitnodiging gekregen om te komen preken. De pastorie daar is ruim en geriefelijk en het
tractement bedraagt achttienhonderd gulden per jaar. Op de bewuste zondag zal in Gagelveld dominee Zwaai
voor hem invallen. Dat zal bij de gemeenteleden stellig in goede aarde vallen, want Zwaai spreekt - anders dan
Van Gelder - kort en krachtig en ondersteunt zijn woorden met veel armgebaren. Wanneer Van Gelder
vertrokken is, neemt zijn knecht Jozef het ervan in de pastorie. Hij trekt de bonte jas en de pantoffels van de
dominee aan, zet diens muts op en laat zich een borrel brengen door Antje de dienstmeid. Zij doorziet de
vermomming echter en geeft hem azijn. Op dat moment komen drie boeren die de preek van Zwaai gehoord
hebben op bezoek. Zij vormen een visitatiecommissie uit Vroomsdijk en denken dat zij Van Gelder gehoord
hebben. Jozef geeft zich nu uit voor Van Gelder. Hij trekt een doek over zijn hoofd en doet alsof hij ziek
geworden is. De boeren, die Drents spreken, worden door Jozef voor de gek gehouden: hij offreert hun Spaanse
wijn - dat is azijn - en tekent een verklaring waarin staat dat hij zijn benoeming accepteert: het jaarsalaris is
tweeduizend gulden.
In het tweede bedrijf komen Van Gelder en zijn vrouw terug. Het lijkt erop dat zijn preek in Welgelegen niet in
de smaak gevallen is: de mensen verlieten vroegtijdig de kerk. Jozef vertelt wat voor streek hij uitgehaald heeft,
maar Van Gelder wil niet op die manier benoemd worden. Dan komt de schoolmeester van Welgelegen binnen
en deelt mee, dat Van Gelder toch beroepen is. Ook Zwaai arriveert, met een boer van de visitatiecommissie. Hij
eist de predikantsplaats in Vroomsdijk voor zich op. Jozef echter laat hem in ruil daarvoor een schuldbekentenis
tekenen. Na veel heen en weer gepraat, maakt Van Gelder dit laatste ongedaan: Zwaai gaat naar Vroomsdijk en
Van Gelder naar Welgelegen. De onderhandelingen worden met het drinken van een glas wijn afgesloten en
Jozef krijgt als dank voor zijn bemiddelende rol de bonte rok van de predikant. Met een lied wordt dan dit
blijspel besloten.  

De NPDAC had in 1886 zeer welwillend gerageerd op de uitgave van het stuk:

"Wij kunnen het alleraardigst tooneelstukje, waarmede wij met zeer veel genoegen hebben kennis-
gemaakt, ten zeerste aanbevelen ter lering, en aan Rederijkers ter opvoering. Wij wisten niet, dat
Drenthe zulk een goed, oorspronkelijk blijspeldichter bezat als Uzipetus",

aldus de recensent.946

943. Een aantal toneelstukken, te weten Het gespin bij Jan Berends, De Heksen Brouwketel, Jozef in den
bonten rok en De professor van de heide zijn te vinden in het RAD, PDR, inv.nr. 12.

944. Gebaseerd op de vijfde druk [1909], uitgegeven door H. ten Brink te Meppel.
945. Ook andere Drentse rederijkerskamers speelden het stuk. De rederijkerskamer Borger gaf een

opvoering op 18 april 1919. Zie Archief rederijkerskamer Borger, Programma van de opvoering.
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In Vier nieuwe pakken. Oorspronkelijk Blijspel in twee Afdeelingen voor Rederijkers (1874, K. van Hulst te
Kampen)947 begaat de ietwat dove kleermaker Roelof Snelganger een kluchtige vergissing. Nadat hij een
schoorsteenveger, een matroos, een molenaar en een aanspreker de maat genomen heeft, krijgt ieder van hen het
verkeerde kostuum. Dit leidt uiteraard tot enige komische scènes. De matroos lost uiteindelijk - onder het genot
van "twee flesch klare" - het misverstand op. Tot besluit zingen allen een lied, waarbij men het glas heft en de
verkeerde plunje uittrekt. Hierna valt het doek.

Opvallend in dit toneelstuk is, dat de publieke opinie zich toentertijd blijkbaar bezig hield
met generalisaties over het jodendom. Zoals we eerder al bij Pol constateerden, kon men zich
op dit punt nogal wat 'vrijheden' veroorloven. Maar Broekhuizen valt niets te verwijten: de
jood in zijn stuk blijkt een rechtschapen mens. De kastelein Mozes wordt beschuldigd het
pakje van Willem, de leerjongen van de kleermaker, verruild te hebben. De kleermaker gaat
bij Mozes verhaal halen en merkt dan op: "En als je uitvluchten zoekt, en zegt dat jij van dat
pakje niet weet, moet ik denken dat jij dat pakje verruild hebt voor een ander - want dat is
gebeurd! - en daarom heb jij zeker eerst den jongen dronken gemaakt, versta je! Zóó doen de
Joden!"948 Als het misverstand opgehelderd is, vraagt de kleermaker Mozes om vergeving,
waarop de laatste antwoordt: "(...) want, zoo waar ik gezond ben! men vindt sjageiaars [sic]
en schavuite, maar ook heerlijke ziele onder alle geloove en natiën."949

In Naar beter land. Tooneelspel in drie bedrijven en een voorspel (1887, Kuiper & Taconis te
Meppel)950 waarschuwt hij voor de bestaande praktijken bij emigratie, die toentertijd voor
veel landbouwers de enige uitweg leek. Het spel werd in 1886 door de rederijkerskamer
Leven in Ruinerwold - waarschijnlijk voor het eerst - opgevoerd. Hartogh Heijs van
Zouteveen gaf in zijn NPDAC van 18 september 1886 een ongunstig oordeel over het stuk:

"Des schrijvers doel schijnt te wezen: afkeerig te maken van landverhuizing en o.i. is juist landver-
huizing een der voornaamste middelen tot tijdelijke oplossing der sociale kwestie, een zegen zoowel
voor het te weinig bevolkte, werwaarts men trekt, als voor het overbevolkte land, dat men verlaat (...).
Tal van bijzonderheden in het tooneelstuk bewijzen, dat de schrijver de Vereenigde Staten van Amerika
volstrekt niet kent (gelijk wij ze bij eigen aanschouwing kennen) en er zich volkomen verouderde en
soms ook geheel onjuiste voorstellingen van maakt."951

In het Drentstalige spel De professor van de heide. Blijspel in vier bedrijven door G.
Broekhuizen (Uzipetus)952, is het centrale thema een liefde die tegengewerkt wordt.

Jantje, dochter van de welgestelde landbouwer Koert Koerts, is ziek: zij lijdt aan slaapwandelen. Haar ouders
zijn hierover erg ongerust en hebben al vijf artsen geraadpleegd. Maar geen van hen kan haar genezen. In het

946. NPDAC 26.1.1886.
947. Het werk is zeldzaam. Een exemplaar werd gevonden in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Een

vierde druk verscheen in 1887. Zie De Kempenaer z.j., 456.
948. Vier nieuwe pakken, 31. Gezien het vervolg is dit niet de mening van Broekhuizen.
949. Vier nieuwe pakken, 37. Ook de Groninger Freerk Melles Dikema (1822-1909) is niet bevooroordeeld

ten opzichte van het jodendom. Zie zijn gedicht Liever zóó jood dan zóó christen in: Aandenken, Poëzie
en Proza (Oud en Nieuw) (1895, Erven B. van der Kamp te Groningen).

950. Gebaseerd op het zwaar gehavende exemplaar in het archief van R. Broekhuizen. Andere exemplaren
van het spel zijn niet te vinden.

951. Vgl. Prakke 1955a, 149.
952. De weergave van de inhoud is gebaseerd op de tweede druk (z.j.), uitgegeven door drukkerij

Neerlandia, W. Haverkamp te Meppel. Meertens/Wander 1958, 174 vermeldt voor de eerste druk ca.
1870 en voor de tweede ca. 1947.
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tweede bedrijf, dat een jaar later speelt, hoort Jantjes moeder van haar dienstmeid dat een zekere Jacobus de
beste medicijn voor haar dochter is. De jongelui zijn verliefd op elkaar, maar doordat Jacobus een arme
schaapherder is, wist Jantje al bij voorbaat dat haar vader de omgang zou verbieden. Het slaapwandelen is dan
ook een list, waardoor Jantje in staat is 's avonds naar Jacobus toe te gaan. In het derde bedrijf vindt zo'n
geheime ontmoeting plaats. Uiteindelijk laat de boer een professor komen. In een vertrouwelijk gesprek met
Jantje hoort deze haar probleem. Samen bedenken ze een plan. De professor schrijft Koerts een brief, waarin hij
meedeelt dat hij iemand kent die zijn dochter kan genezen: de Professor van de Heide. Koerts gaat ermee
akkoord dat deze een bezoek brengt en in het vierde bedrijf komt Jacobus, verkleed als de Professor van de
Heide, ten tonele. Hij brengt Jantje onder 'hypnose'; zij zegt nu dat ze met de Professor van de Heide wil
trouwen. De ouders stemmen hiermee in. Als het bedrog uitkomt is Koerts natuurlijk des duivels, maar als hij
verneemt dat Jacobus een erfenis gekregen heeft, waarmee deze het "mooi spillechien van Knelis Alberts"
gekocht heeft, draait hij bij en geeft hij nogmaals zijn toestemming.

In het Drentstalige stuk De Heksen Brouwketel. Schets in één bedrijf door Uzipétus ([1915],
J.B. Baumann te Meppel), hekelt Broekhuizen het bijgeloof van de Drenten, dat zo'n zestig
jaar daarvoor nog heerste op het platteland.953

Landbouwer Klaos heeft problemen met zijn koeien; de melk die ze geven is niet goed, want hij kan er geen
goede boter van maken. Hij is dan ook van mening dat zijn koeien behekst zijn. Uiteindelijk roept hij de hulp in
van de Friese duiveluitbanner Gerrit Mast. Aan de onderwijzer Van der Leer, die een avond bij hem op visite
komt, vertelt hij dit alles. De onderwijzer adviseert Klaos een veearts te laten komen en waarschuwt hem voor
bedrog, maar hij wordt voor gek verklaard. Klaos' dochter Ekbertien is het met de onderwijzer eens: zij gelooft
niet in heksen. Als de onderwijzer vertrokken is, komt de duiveluitbanner. De boer moet een grote ketel of tobbe
met een laken erover klaar zetten: Mast wil de heks uitroken. Ook moet Klaos een zak met geld gereed houden
om in de ketel te gooien, want heksen komen op geld af. Als Mast zwavel ruikt, stuurt hij iedereen bij de ketel
weg en zijn helper Willem, verkleed als heks, kruipt erin. Klaos komt terug, gooit het geld in de ketel en de heks
vliegt, terwijl Mast een toverformule uitspreekt, eruit. Maar ook het geld blijkt te zijn verdwenen. Op dat
moment verschijnt de onderwijzer weer ten tonele met de pseudo-heks en het geld. Van der Leer heeft het hocus-
pocus namelijk van een afstandje bekeken. Hij draagt de bedriegers aan de veldwachter over. Het stuk eindigt
met een monoloog van Van der Leer, waarin uiteraard de moraal van het spel verkondigd wordt: "Wij willen
hopen dat het lesje dat je door Mast en zijn helper is gegeven een voorbeeld mag zijn waaraan vele anderen hier
en elders zich zonder gevaar kunnen spiegelen!"

In de NDVA van 1916 gaf Broekhuizen de intrige van dit toneelstuk in versvorm weer.954

Het gespin bij Jan Berends, spel in twee bedrijven - dat Broekhuizen schreef om de kas van
de vereniging Vacantie- en Herstellingsoorden te spekken, is een getrouwe weergave van een
spinmaal omstreeks 1860, met de daarbij behorende kostuums en liederen.955 Onder leiding
van de schrijver ging het in de zomer van 1921 in première in Koekange.956 De recensent van
de MC merkte op dat de uitvoeringen van het spel bijzonder in de smaak vielen.957 Ook de
PDAC was positief over het nostalgische toneelstuk: "Het spel was goed en het stuk beviel de
aanwezigen zeer, zoodat het een zeer prettige avond was."958 Aanvankelijk zou het stuk in

953. Een fragment uit het spel is opgenomen in Poortman 1954a, 101-106.
954. NDVA (1916), 109-121.
955. Een typoscript, gedateerd maart 1921, wordt bewaard bij het DLD. Het heeft de ondertitel: Zedenspel

in 2 bedrijven.
956. J. Poortman merkt in het door hem bewerkte tekstboekje [1928, p. 11] op, dat het stuk op 26 september

1921 voor het eerst opgevoerd werd. Maar in een bespreking van de opvoering van 26 september 1921
in de MC wordt beweerd dat dit reeds de vijfde opvoering was. Zie hiervoor MC 1.10.1921. P.J.
Meertens en B. Wander dateren het spel omstreeks 1870. Zie Meertens/Wander 1958, 174.

957. MC 1.10.1921.
958. PDAC 29.9.1921. U.G. Dorhout verwerkte acht jaar later in zijn artikel 'Oet spinnen in 't Drenthen-

laand' (Eigen Haard 55 (1929) 27 juli 585-587) fragmenten uit het toneelstuk. Over de ontvangst van
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1928 nog eens gespeeld worden, maar Broekhuizens plotselinge overlijden maakte dit
onmogelijk. Op 26 december 1928 werd op initiatief van Jan Poortman een heropvoering
gegeven. Poortman had hiervoor een nieuw 'tekstboekje' samengesteld. Het bevat echter een
korte samenvatting van het oorspronkelijke werk, waardoor de inhoud meer lijkt op een
aantal regieaanwijzingen. Poortman vond dit spel Broekhuizens "beste en m.i. zien
blievendste stok."

(...) en t' gef het olde lèvent uut die tied weer, zooas 't ewest mut hebben! Van de mooie kaante; zeker,
mar toch woar en echt! En deur olde deunties der in te brengen zitter een lèvent in, det dalek pakt."959

Het Nederlandstalige, met veel zang afgewisselde, In de laan der verliefden. Blijspel in drie
bedrijven ([1919], Neerlandia, W. Haverkamp te Meppel) toont de komische verwikkelingen
rond een liefdesgeschiedenis.

De advocaat Karel Spruyt schijnt verliefd te zijn op de dochter van de rentenier Pluim. Hij schrijft Pluim een
brief en wil de jongedame graag ontmoeten in de Laan der Verliefden. Maar Pluim heeft drie dochters en geen
van haar blijkt de aanbedene van Spruyt te zijn. Aan het eind van het spel wordt duidelijk dat Ellen, dienstbode
en nicht van Pluim, degene is op wie Spruyt verliefd is.

Het blijspel De hartkwaal van den lombardhouder. Oorspronkelijk blijspel met zang in twee bedrijven ([1889],
Kuiper & Taconis te Meppel)960 beschrijft het wel en wee van de pandjesbaas Van Balen, die zich schuldig
maakt aan ongeoorloofde praktijken. In de openingsscène luistert hij een gesprek af van zijn neef, een student in
de medicijnen. Het wordt hem duidelijk dat deze op zijn geld aast. Van Balen besluit de neef een lesje te leren:
hij suggereert te lijden aan een hartziekte. Zijn spullen laat hij vervolgens via de notaris in een aantal kisten bij
de erfgenamen bezorgen. De kisten blijken alleen rommel te bevatten. Maar Van Balens knecht vindt in een
kist(je) een boekje met waardevolle aantekeningen. Die gaan over Van Balens clandestiene pandjeshuis. De baas
wordt nu gearresteerd en daarmee heeft men de bedrieger bedrogen.

In de PDAC van 1889 wordt meegedeeld dat dit nieuwe stuk van Uzipetus op 26 december
van dat jaar in Borger opgevoerd was. Uiteraard was het publiek weer enthousiast geweest.961

Bekend werden ook: Kloas Boertien; Jan Plagge. Operette in 4 bedrijven; De reis van Jan
Plagge naar Amsterdam. Zangspel in drie bedrijven [1927]; Het Portretje. Tooneelspel in één
bedrijf [1927]; Soort zoekt soort. Zangspel in één bedrijf [1919]; De Bloedzuigers en
Volharding.962

De meeste toneelstukken schreef Broekhuizen in het Nederlands. Dat is jammer, want in zijn
dialectstukken zijn de dialogen vlotter en smeuïger dan in zijn Nederlandstalige
toneelwerken. Maar Broekhuizen had over het gebruik van het dialect een uitgesproken
mening; hij had zich het Nederlands met te veel moeite eigen gemaakt om deze
verworvenheid daarna te kunnen opgeven. Het dialect voldeed niet aan zijn artistieke normen.
Toen hem eens gevraagd werd voor de krant een goedkoop dialect-feuilleton te schrijven,

Broekhuizens creatie merkte hij op: "(...) welk folkloristisch spel hier en daar in Drenthe met bijzonder
veel succes ten tooneele werd gevoerd (...)."

959. Poortman 1928.
960. Een exemplaar van een herdruk, uitgegeven bij Neerlandia te Meppel bevindt zich in de bibliotheek van

Drentse Taol te Assen. Daar wordt van hetzelfde spel ook een exemplaar bewaard onder een andere
titel, nl.: Gedwaald. Tooneelspel in twee bedrijven (z.j., Neerlandia, W. Haverkamp te Meppel). 

961. PDAC 30.12.1889.
962. Van deze toneelstukken is geen exemplaar gevonden.
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moet hij geantwoord hebben: "Ik kander wel veur schrieven, maor wilder niet veur
deènken."963

Zijn bijdragen aan de NDVA van 1893 tot en met 1923 bestaan uit Drents- en
Nederlandstalige gedichten en verhalen, die een romantisch karakter hebben. Zijn
debuutgedicht Hoe een Drenthsche boer zijn vee lokt berust uiteraard op eigen ervaring.964

Eén publicatie echter neemt een aparte plaats in; zij laat de visionaire gaven van Broekhuizen
zien. In de NDVA voor het jaar 1897 doet hij in een artikel, getiteld Het Wonderland,
voorspellingen over de twintigste eeuw.965 Hij beschrijft een droomreis naar een denkbeeldig
land. Frappant is, dat sommige ideeën over de ontwikkeling van de landbouw en de bio-
industrie in de twintigste eeuw inderdaad bewaarheid zijn. 
En in zijn gedicht Arm schepertje laat Broekhuizen zien dat hem, hoewel hij vooruitstrevend
is, de verdwijning van een karakteristieke figuur als de Drentse scheper toch wel aan het hart
gaat. De laatste strofe van het gedicht luidt:

En als hij straks in 't ver verschiet,
In 't veld, zijn veld, een stoomploeg ziet,
Is al zijn moed verdwenen!
"Och arme schaopies, mit 'n hurt
"Jag oe det spoekbeest al'maal vurt
"En mij en Tee mit eenen!"
Schepertje, schepertje, ernst wordt het nu,
Want in jou [sic] wereld,
Immer bepereld,
Immer geloofd - is geen plaats meer voor u.966

J. MULDER (1854-1918)

Een toneelschrijver die een kleiner oeuvre schreef dan de hiervoor beschreven auteurs, was
Jan Mulder. Hij werd op 18 november 1854 in Vries geboren en werd daar later bakker.967

Eigenlijk had hij meer willen leren dan het bakkersambacht. Bekend is dat hij, samen met zijn
zwager Jacob Polling, dikwijls naar de boekenmarkt in Groningen ging.968 Jan Mulder bleef

963. Poortman, 'Van literatuur over Drente tot Drentse literatuur' in: Poortman 1951, 267.
964. NDVA (1893), 53-55. In de almanak publiceerde hij verder: 1895: Een Drenthsch koffiepraatje over

slangen, 225-234; 1897: Het wonderland, 179-190; 1907: Een morgen bij Jan Peters, 52-60; 1908: In
Drenthe, 19-23; 1911: Oranje boven!, 106-107; 1912: Een herfststorm, 34-35; 1913: Arm schepertje,
19-20; 1915: De twij stiefkoppen, 158-162; 1916: De heksenbrouwkètel, 109-121; 1917: Muis of
mensch?, 101-104 en Veurspooksels, 115-122; 1920: Samenspraak tusschen Trientien en Aoltien, in 't
Asser bosch, 52-58; 1923: Dreuge Klaos. Hoe moeder Grietje erfgenamen kreeg. Een verhaal in Zuid-
Drentsch, 129-132.
In een brief van 11 oktober 1911 aan de redactie van de NDVA (RAD, APM, inv.nr. 161), schreef
Broekhuizen dat hij het gedicht Een herfststorm aanvankelijk als "zangstuk" voor de Morgenstond had
geschreven.
Een dialectschets, getiteld Twij stokolde streupers, schreef hij op verzoek van Jan Poortman. Deze nam
de schets op in zijn Drents geestesleven, 95-100.

965. NDVA (1897), 179-190. Vgl. hierover ook Brood 1978, 94-98.
966. NDVA (1913), 19-20.
967. RAD, BS Vries, Geboorteakte J. Mulder. Zijn ouders waren Freerk Mulder (1825-1889) en Jantje

Bussemaker (1825-1889).
968. Schriftelijke mededeling van de heer S.W. Mulder te Voorburg van 11 oktober 1998.
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ongehuwd en woonde in Vries bij zijn - eveneens ongehuwde - broer Geert (1860-1937), die
landbouwer was.

Op 29 oktober 1888 verscheen bij uitgeverij H. Born te Assen zijn dialectstuk 't Kan al roar
loopen of 'n Pries oet de Lotterij. Noastukkien met zang in ijn bedrief; de naam van de auteur
werd niet vermeld.969 In de advertentie die daarvoor in de NPDAC verscheen, noemde de
uitgever het stuk een "alleraardigst blijspel."970 Bekend is, dat dit spel op 28 januari 1893
door de rederijkerskamer UDI werd opgevoerd.971 In 1889 en 1890 verschenen in de NPDAC
weer advertenties van de uitgever; daarin werd vermeld dat het stuk door enige
rederijkerskamers "den vorigen winter met zeer veel succes opgevoerd" was.972

Ook dit toneelspel draait om het bekende thema van liefde en standsverschil. Geert, de zoon van de boer Jan
Kloasens, vrijt met Hillechien van Smal Berend. Geerts vader is geen voorstander van deze vrijage, doordat
Smal Berend niet zo vermogend is. Als de knecht van Kloasens het "praotien" verspreidt, dat Smal Berend in de
loterij een prijs van 10.000 gulden gewonnen heeft, verandert Kloasens van mening. Maar intussen wil Geert
niets meer van Hillechien weten, want zij heeft hem bedrogen. Dat het "al roar kan loopen" blijkt wel wanneer
de knecht vervolgens Kloasens om de hand van zijn dochter Harmtien vraagt, en hij van de boer dadelijk
toestemming krijgt.973

Mulder schreef nog een toneelstuk in het Drents. Dat was het spel In Geerten banderhouk.
Naostukkien in ijn bedrief [z.j.].974 Het is niet bekend of het stuk in druk verschenen is, noch
of het ooit is opgevoerd.

In dit spel leren de buurlieden, de schoenmaker Loeks Kniplap en de schilder Kloas Kwast een lesje aan Berend
Bonder. Deze woont bij zijn schoonvader, de keuterboer Geerten Evert, in. Maar Bonder is een onmogelijke
vent: hij heeft voortdurend aanmerkingen op de behuizing en het huishouden van de keuters en bederft daarmee
uiteraard de sfeer. De beide buren jagen hem op een dag flink op de kast door hem wijs te maken dat zijn
schoonfamilie schulden heeft. Op het toppunt van zijn woede - als hij "de hijle boudel wel in enkander trappen
wol" - brengen de buurlui hem tot inkeer. In het laatste toneel komen allen samen in 'Geerten banderhouk'. Daar
belooft Berend beterschap. De eenakter eindigt met een lied waaronder de auteur geschreven heeft: "t Gedien
valt".

Voorts schreef Mulder de toneelstukkken Bedrogen Minerva [z.j.]975 en Circus Caprioli.
Kluchtige vertooning [z.j]. Ook deze Nederlandstalige stukken zijn alleen in manuscript
bewaard gebleven.976

Zijn toneelwerk is in het algemeen vlot geschreven; de dialogen zijn, zoals in die tijd
gebruikelijk, ietwat traag en hebben lange spanningsbogen. De thema's zijn algemeen en - de
problematiek van het standsverschil uitgezonderd - niet-tijdgebonden.
Jan Mulder stierf op 4 november 1918 aan de gevolgen van de beruchte Spaanse griep, die
toen in heel Europa heerste.977

969. Zie ook Brinkman 1882-1891, 282.
970. NPDAC 29.10.1888.
971. NPDAC 23.1.1893.
972. NPDAC 11.10.1889 en 7.1.1890.
973. Gebaseerd op het handschrift dat bewaard wordt bij het DLD.
974. Het manuscript wordt bewaard bij de heer J. Polling te Teteringen.
975. Of Mulder de auteur van dit stuk is, is niet met zekerheid te zeggen. Het manuscript dat bij het DLD

bewaard wordt is gedateerd '1918-'19'. Mulder was in 1919 reeds overleden, dus betreft het hier hooguit
een kopie.

976. Ze worden bewaard bij het DLD.
977. Zie voor een overlijdensadvertentie PDAC 6.11.1918.
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7.3. REDERIJKERSKAMERS

Zoals wij zagen, schreven de meest productieve toneelschrijvers Broekhuizen en Meys hun
stukken voor de rederijkerskamers waarvan ze lid waren. In de toneelgeschiedenis van
Drenthe hebben deze kamers een belangrijke rol gespeeld. Een wat uitvoeriger bespreking
van dit fenomeen is hier dan ook op zijn plaats.

Na 1850 ontstonden overal in Drenthe rederijkerskamers. De naam ontleende men aan de
laatmiddeleeuwse 'Cameren van Rhetorica' of aan het Franse 'rhétoriqueur', dat een nog
herkenbaarder grondwoord is voor de Nederlandse volksetymologie.978 De negentiende-
eeuwse kamers waren echter nieuwe gezelschappen en hadden met de middeleeuwse niets
van doen. De rederijkerskamers nieuwe stijl waren meestal niet uit op het produceren van
eigen teksten - hoe blij men in Meppel, Ruinen en Koekange ook was met de eigen
'huisschrijvers'. Het merendeel van de kamers droeg werk van anderen voor; men beoefende
uitvoerende kunst.
Het ontstaan van rederijkerskamers in Drenthe was een tijdsverschijnsel dat zich overal in
den lande voordeed. De kamers werden door velen gezien als een middel om zich te
ontwikkelen op cultureel gebied. De rederijkerskamers van het eerste uur kenden een vaste
structuur: de ruggengraat werd gevormd door de werkende leden, die in het winterseizoen -
meestal één keer in de veertien dagen - bijeen kwamen om zich te oefenen in het reciteren. De
leiding berustte bij een bestuur, dus niet bij een regisseur. Het merendeel der leden bestond
uit toehoorders. Zij hadden geen toegang tot de oefenbijeenkomsten, maar vormden bij de
openbare bijeenkomsten het betalende publiek. Een eenvoudig ballotage- en een geraffineerd
boetesysteem bepaalden de mores binnen het gezelschap. Alle regelingen en verordeningen
werden vastgelegd in statuten of wetboekjes.979

Veel rederijkerskamers werden opgericht door onderwijzers of predikanten; hoe dat ging
beschreef Harm Tiesing in zijn feuilleton Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp
(1892/1893). Hierin worden zoveel mededelingen over de oprichting van een dergelijk
gezelschap in het derde kwart van de negentiende eeuw gedaan, dat het als een handboek voor
het stichten van een rederijkerskamer beschouwd kan worden.
De culturele opleving in Drenthe in de tweede helft van de negentiende eeuw stond duidelijk
in het teken van de Verlichting. Men geloofde in vooruitgang en daaraan moest ook de
ontspanning bijdragen: het toneel werd gebruikt als middel tot opvoeding en ontwikkeling.
Vóór 1850 beperkte het gezelschapsleven op het platteland zich meestal tot de
'praotaovonden' en 'gespinnen'. In enkele plaatsen bestonden departementen van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; maar als we de Podagristen mogen geloven, hadden
die in het begin weinig educatieve betekenis.980

Het in 1784 opgerichte Nut was elders in Nederland wél het voertuig bij uitstek tot verheffing
van de gewone man. Overal in het land werden Nutsdepartementen opgericht, die vaak op een
breed terrein werkzaam waren. Vooral 's winters kwam men van tijd tot tijd bij elkaar. Met
name predikanten op het platteland speelden in het Nut een prominente rol. En geleidelijk aan

978. Vgl. Knuvelder 1976, 108 e.v..
979. Vgl. W. van den Berg 1992b, 16.
980. In Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Deel I (p. 106-110) schetsen zij op ironische wijze

een Nutsbijeenkomst in Coevorden. In de derde aflevering (p. 164) doen zij hetzelfde m.b.t
Nutsbijeenkomsten in Dalen.
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liep ook de Podagrist A.L. Lesturgeon er warm voor. Hij werd een geliefd spreker op vele
nutsbijeenkomsten. De onderwerpen van zijn lezingen geven aan, dat deze meer bedoeld
waren voor een kleine elite dan voor de "gemeenen man": Fénelon, Bellamy, Catharina II en
diverse ethische kwesties behoorden tot zijn repertoire.981

In 1879 merkte Harm Boom in de PDAC in een artikelenreeks, getiteld Drenthe voorheen en
thans, over het geestelijke klimaat in de tweede helft van de negentiende eeuw op:

"Thans is het met de uitspanningen in de dorpen en gehuchten veel beter gesteld. De spinmalen
behooren op de meeste plaatsen gelukkig tot het verleden en hebben plaats gemaakt voor vergaderingen
van rederijkerskamers, zanggezelschappen, leesgezelschappen etc. etc. De beide eerste geven dikwijls
openbare voorstellingen, die druk bezocht en soms door eene danspartij gevolgd worden. Hierbij is de
ruwheid verdwenen, die de spinmalen kenmerkte, en de eerbaarheid, dat sieraad van iedere vrouw,
ontvangt daarbij geene slagen in het aangezigt zooals bij de spinmalen geschiedde. Bovendien èn
rederijkerskamers èn zanggezelschappen èn leesgezelschappen veredelen het gemoed, vermeerderen de
kennis en ontwikkelen het verstand. Aan de meerdere beschaving, aan het beter onderwijs en aan de
onderwijzers komt voor deze verandering alle eer toe. De laatsten zijn in de meeste plaatsen de
voorgangers ten goede in dezen en staan aan het hoofd of zijn althans de leiders van de
rederijkerskamers, zang- en leesgezelschappen."982

Tien jaar daarvoor was Boom nog opmerkelijk sceptischer geweest. In zijn Meditatiën van
een Drentschen schoolmeester had hij zijn bezorgdheid over de rederijkerskamers uitgespro-
ken. Boom vreesde namelijk dat de onderwijzers - niet alleen nauw betrokken bij de oprich-
ting, maar ook bij de uitvoeringen van de rederijkerskamers - de schuld zouden krijgen van de
veelal erbarmelijke opvoeringen van diverse toneelstukken. Bovendien zouden
buitenstaanders daardoor een verkeerd beeld kunnen krijgen van het peil van de Drentse
letterkunde.

"Vooreerst zijn de oprigters veelal niet keurig [sic] genoeg geweest in de formatie der gezelschappen.
Zij hebben de hoofden geteld, de aanleg en krachten niet gewogen. En, moest bij de zamenstelling wel
een oog digt gedaan worden om tegenwerking te ontgaan, de fout ligt gewoonlijk daarin dat men niet
begon met het begin, met het lezen en daarna met het onderzoek naar de vraag: 'wordt het gelezene
verstaan?' Zeer zeker zou het antwoord daarop onbevredigend zijn, de noodzakelijkheid van zamen-
spreking en oefening al dadelijk aan 't licht komen en het over 't algemeen vrij geruimen tijd eischen,
eer men moeijelijke stukken proza ter voordragt of verzen, tintelende van echte poëzij, ter declamatie
kiest. En vooral zou men zich wachten om al dadelijk den tijd te verkwisten met het van buiten leeren
van toneelstukjes, dikwijls zouteloos van inhoud en immoreel van strekking, - tooneelstukjes, soms zóó
ellendig, dat de beschaafde toeschouwer, zich, voor zich zelven schamende, achter een ander verschuilt
of zachtkens de deur uitsluipt. 't Grieft mij, dat enkele rederijkerskamers op die wijze de dupe worden
van den een of anderen spotvogel, die toejuicht met handgeklap, terwijl zijn hart de spelers uitlacht, ja 't
wordt mij zelfs bang om 't hart, als ik aan de mogelijkheid denk, dat een logé of een doortrekkend
vreemdeling in een Drentsch dorp zulk eene tooneelvoorstelling bijwoont, waarvan de Drentsche
Courant dan al spoedig het schitterend effect in hoogdravende taal, ter openbare kennis brengt. En dan
het decoratief bij zulk een schouwspel! Welk denkbeeld moest de vreemde verkrijgen van de
letterkundige beschaving in een dorp, waar de verstandigsten onder de jongelieden zich tot zulk eene
jammerlijke vertooning leenden. Zou hij, bij de zijnen teruggekeerd op de vraag: 'welk cijfer wijst het
groote uurwerk der geestes-beschaving in Drenthe, aan?' niet antwoorden: 'de morgenschemering is er
nog niet verdwenen' en zou hij dan, naar 't geen hij gezien en gehoord had oordeelende, Drenthe
valschelijk hebben beschuldigd!"983

981. Gras 1997a, 92-93.
982. PDAC 8.3.1879.
983. Meditatiën van een Drentschen schoolmeester. Assen 1869, 34-35.
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De groei van het aantal kamers verliep aanvankelijk traag; vooral in de stedelijke gemeenten
werden in het begin rederijkerskamers opgericht (zie voor een overzicht van de kamers
Bijlage A).984 Zo ontstond op 4 januari 1851 in Meppel de kamer Erica.985 Als voorbeeld
namen de Meppelers - en velen na hen - de op 18 maart 1846 opgerichte Amsterdamse
rederijkerskamer Achilles, die onder leiding stond van Jacob van Lennep (1802-1868). Kort
na de oprichting stuurde Erica dan ook een epistel aan Achilles, waarin stond:

"De Rederijkerskamer Achilles te Amsterdam reeds zoo langen tijd van alle kanten lof en bewondering
inoogstende, zal zeker niet dan met genoegen vernemen dat ook elders genootschappen worden
opgerigt, die zich ten doel stellen hun voetspoor te volgen."986

Rond 1852 werd in Assen Eloquentiae Sacrum opgericht987, dat een "genootschap ter
beoefening van de uiterlijke welsprekendheid" genoemd werd. Op 9 februari 1854 gaf het te
Hoogeveen gevestigde genootschap Oefening Kweekt Kennis een opvoering988 en in
december 1855 werd in Coevorden de rederijkerskamer Van der Hoeven opgericht.989

Geleidelijk aan drong de rederijkerij ook door tot het platteland. Rond 1863 vond men de
meeste rederijkerskamers op de Hondsrug. In de twee decennia daarna had of kreeg bijna elk
dorp of gehucht in Drenthe er één of meer.990 Omstreeks 1880 verdwenen - waarschijnlijk
tengevolge van de landbouwcrisis - vele kamers van het toneel. Wel werden sommige
daarvan heropgericht, maar er wordt niettemin beweerd dat het toneel in Drenthe deze
inzinking pas omstreeks 1910 weer te boven is gekomen.991 In 1894 merkte Harm Tiesing op:

" 't Kemeliespeulen', zooas ze veur vieftien, twinteg jaor teeng de veurstellengs zeed'n, die de
reed'riekskaomers doe begunden te geven, dat gebeurt now umtrent overaal (...), en de 'naopret' is vaok
zoo gezelleg, dat Roldermaark lang niet mer de mooiste oetspanning is veur boerenlue."992

Gaven de rederijkerskamers aanvankelijk een veredelde vorm van spraakles - wat blijkt uit
bewoordingen als 'reciteercollege' en 'uiterlijke welsprekendheid' - en was toneelspel min of
meer een 'toegift', later werd het toneel hoofdzaak voor bijna alle kamers. Een goed voorbeeld
hiervan vormen de statuten van Erica, één van de vroege rederijkerskamers in Drenthe. Deze

984. Voor een inventarisatie van (Drentse) negentiende-eeuwse rederijkerskamers zie NDHK (1863), 100-
105, Van der Dam in: Poortman 1951, 273-309 en W. van den Berg/De Bruijn 1992, 163-184.

985. P.H. v.d. Dam in: Poortman 1951, 278 vermeldt abusievelijk als datum van oprichting 30 december
1850. Van den Berg en De Bruijn geven als jaar van oprichting 1851. Het laatste jaartal komt overeen
met de gegevens die de kamer zelf vermeldde in het tijdschrift De Rederijker (1854), 129-130.

986. Zie hiervoor Schravendeel 1992, 185-197.
987. Gebaseerd op Van der Dam in: Poortman 1951, 278. Van den Berg en De Bruijn vermelden 1851 als

jaar van oprichting (166).
988. Ibidem. Van den Berg en De Bruijn vermelden deze kamer in het geheel niet.
989. Ibidem. Van den Berg en De Bruijn geven als jaar van oprichting 1854.
990. Er zijn van de inmiddels verdwenen rederijkerskamers in Drenthe nagenoeg geen archieven bewaard

gebleven. Dit is te betreuren, aangezien uitgebreid archiefonderzoek van afzonderlijke kamers meer
uitspraken over het verschijnsel rederijkerskamer in Drenthe mogelijk zou kunnen maken. Vergeleken
met de provincie Groningen is het gebrek aan materiaal dramatisch. Daar bevindt zich in plaatselijke en
provinciale archieven materiaal van ruim 30 rederijkerskamers. Verder is gebleken, dat van enige
oudere Drentse kamers het - meestal incomplete - archief nog steeds bij de fungerende secretaris berust.
Het is meer dan wenselijk dat er een poging wordt ondernomen om de archieven van de bestaande en
opgeheven rederijkerskamers te inventariseren en te conserveren.

991. Van der Dam in: Poortman 1951, 305.
992. H. Tiesing, 'Roldermaark. (In Oost-Drenthsch dialect)' in: NDVA (1894), 84.
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kamer had prestige en diende wellicht als model voor zusterorganisaties in andere plaatsen.993

Erica sloeg al na korte tijd de weg naar het liefhebberijtoneel in.994 Drie jaar na haar
oprichting vermeldden de statuten al:

"De buitengewone vergaderingen of vergaderingen met dames, worden tweemaal 's jaars gehouden, bij
voorkeur in de maanden Februarij en October, op deze vergaderingen worden zoo veel mogelijk
dramatische stukken opgevoerd."995

Toen het accent kwam te liggen op het spelen van toneel, werd de benaming reciteergezel-
schap ietwat misleidend. Zo stelde het reciteergezelschap Tot nut en genoegen in Peize zich
ten doel: "Dit reciteergezelschap geeft jaarlijks twee publieke voorstellingen van dramatische
stukken en vergadert iedere week onder directie van den hoofdonderwijzer R. Swartwold."996

Vooral in de periode 1850-1860 werd er weinig toneel gespeeld, en meer gedeclameerd. Men
droeg in die tijd niet alleen voor uit het werk van bekende Nederlandse dichters, maar ook uit
het oeuvre van de reeds besproken Drentse poëten N.H. Tatum Zubli en P.C.J Meys.997

De interesse voor het declameren leidde ook tot het houden van voordrachtswedstrijden.
Aanvankelijk waren dit vooral onderlinge krachtmetingen, maar geleidelijk aan ontstonden
ook de zogenoemde vrije wedstrijden. Op vrijdag 27 februari 1885 hield de Asser rederijkers-
kamer Jan van Beers, die een jaar eerder opgericht was, een dergelijk treffen.998 Op zichzelf
niets bijzonders, maar wel voor Assen. De PDAC berichtte dat een wedstrijd in het voor-
dragen voor Assen iets nieuws was; zij verwachtte dan ook een volle zaal.999 Ook de
voorzitter van de rederijkerskamer, L. Hunse, benadrukte in zijn openingsspeech nog eens dat
het gebeuren voor Assen een noviteit was.1000 De wedstrijd werd gehouden in een bomvol
Concerthuis en de jury bestond uit de Assenaren dr. H.U. Meyboom, predikant, dr. C.J. de
Lussanet de la Sablonière, directeur van de HBS, H.W. Sanders, leraar aan de HBS en dr.

993. Zonder uitgebreid, vergelijkend archiefonderzoek kan daarover uiteraard niets met zekerheid gezegd
worden. Dat Erica aanzien genoot, blijkt ook uit het feit dat de kamer in 1856 meedeed aan wedstrijden
in Amsterdam. Zie De Rederijker (1856), 229.

994. Het bestuur definieerde het na te streven doel als volgt: "De Rederijkers-kamer Erica te Meppel,
opgerigt den 4en Januarij 1851, stelt zich ten doel bevordering der uiterlijke welsprekendheid door
beoefening en voordragt van poëzij op vaderlandschen grond geteeld. Deze vereeniging bestaande uit
werkende, contribuerende en honoraire leden, mag zich op dit oogenblik verheugen, in het betrekkelijk
groot getal van 66 leden, waaronder 16 werkende en 6 honoraire. Het Bestuur bestaat uit een President,
Ceremoniemeester en Secretaris-Thesaurier. Ter bereiking van haar doel, houdt deze kamer, oefenings-,
gewone en buitengewone vergaderingen: eerstgenoemde wordt om de vier weken gehouden, en alleen
door werkende en honoraire leden bezocht, strekkende zij uitsluitend tot oefening. Eene Commissie van
beoordeeling, bestaande uit drie leden door de werkende leden om de drie maanden uit hun midden
gekozen, maakt den spreker indachtig op de gebreken zijner voordragt, terwijl ieder lid op zijne beurt
het regt heeft, op te komen tegen de aanmerkingen der Censuur-commissie om den spreker te berispen
of te verdedigen. De gewone vergaderingen hebben mede om de vier weken plaats en kunnen door alle
leden bezocht worden: zij zijn mede bestemd tot het voordragen van poëzij van Hollandsche en
Vlaamse dichters vervaardigd; doch openlijke beoordeeling der voorgedragen stukken heeft op dezen
avond geen plaats. Drie sprekers treden achtereenvolgens op, wordende de nog overige tijd besteed aan
bijdragen, waartoe ook contribuerende leden kunnen medewerken. Zie De Rederijker (1854), 129-130.

995. De Rederijker (1854), 129-130.
996. NDHK (1864), 104.
997. Zie voor een lijst van declamaties uit de periode 1852-1860: Van der Dam in: Poortman 1951, 292-293.
998. De kamer bestond van 1884 tot 1887. Zie: Van den Berg/De Bruijn 1992, 166.
999. PDAC 27.2.1885.
1000. Voor een verslag van de wedstrijd zie PDAC 2.3.1885.
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P.H. Suringar, conrector van het gymnasium.1001 Zoals beschreven (paragraaf 4.2.) behoorde
Jans Pol ook tot de deelnemers, maar niet tot de prijswinnaars. De eerste prijs, een gouden
medaille en f 40,00, werd gewonnen door S. Polak uit Deventer. J.H. Vragtman uit Zutphen
kreeg de tweede prijs, C.C. Gorter uit Heerenveen de derde en M. Boogaerdt Bzn. uit
Krimpen aan de Lek, tenslotte, ging met de vierde prijs naar huis.1002 De avond werd besloten
met een bal, van tijd tot tijd onderbroken door voordrachten die niet gejureerd werden.

Had Erica te Meppel al in 1854 de deur naar het toneel opengezet, veertig jaar later kwam
voor De Morgenstond te Koekange toneel op de eerste plaats. Artikel 3 van het reglement van
deze in 1894 opgerichte kamer bepaalt:

"Het doel der kamer is het bevorderen van uiterlijke welsprekendheid. Ter bereiking van dit doel zullen
twee keer per saisoen openbare voordrachten van tooneelwerken, gedichten, schetsen, enz. worden
gehouden, al dan niet verduidelijkt of opgeluisterd door decoratief, zang, muziek, verlichting enz.
enz."1003

De toneelstukken moesten bij voorkeur een opvoedend en beschavend karakter hebben.1004

De uitvoeringen werden daarom ook vaak in schoollokalen gehouden; later werden ze naar de
lokale herberg verplaatst, wat uiteraard menig offer aan Bacchus tot gevolg had.
In zalen waar geen podium was, werd voor de aanvang door de tonelisten een verhoging
gebouwd. Het gebeurde ook wel eens dat men in een schuur moest spelen. Zo moest de
rederijkerskamer Borger eens in Exloo een voorstelling in een boerenschuur geven. Het spel
werd begeleid door het geloei, geknor en gehinnik van de levende have. Het publiek nam de
bijgeluiden voor lief.1005

Voorstellingen hadden - volgens eeuwenoude traditie - dikwijls twee toneelstukken op het
programma staan: er werd dan eerst een stuk met een ernstige strekking gespeeld en daarna
een blijspel. Als intermezzo brachten de rederijkers meestal een zangspel, of een vaudeville,
dan wel een komische scène, of declamatie. Soms bestond het tweede deel van de avond uit
een aantal van deze kunstvormen, doordat men geen blijspel opvoerde. Na 1890 werd het
mode, de avond met bal te besluiten. De opbouw van de programma's verschilde niet sterk
per kamer en ook het repertoire was - over een wat langere termijn bekeken - praktisch het-
zelfde.1006

De vrouwelijke personages werden aanvankelijk in travestie gespeeld: het spelen van toneel
door vrouwen werd niet oorbaar geacht. Toen de rederijkerskamer Leven te Ruinerwold - in
navolging van De Vriendschap in Frederiksoord - deze gewoonte wilde afschaffen,
ontbrandde er dan ook een polemiek in de MC.1007 En in Marthao Ledeng lezen we hierover:

1001. Mr. C. Hartman Busmann, de president van de arrondissementsrechtbank, had aanvankelijk ook zitting
in de jury, maar hij moest wegens huiselijke omstandigheden verstek laten gaan.

1002. De voordrachten zijn gebundeld in een boekje dat werd gedrukt door G. Eerelman in Assen. Zie
hiervoor RAD, PDR, inv.nr. 12 gg.

1003. Archief De Morgenstond, Reglement van de rederijkerskamer van oktober 1911.
1004. Archief De Morgenstond, Openingswoord van Jac. ter Heide voor de jubileumviering van de

rederijkerskamer in februari 1919.
1005. 1866-1951 Rederijkerskamer "Borger". Rede van de Heer P. Schuiling, op 10 november 1951 ter

gelegenheid van het 85 jarig-bestaan van de kamer. z.p. 1951. (De rede wordt bewaard in: RAD, Dren.
793.7 Schu).

1006. Vergeleken zijn de programma's van de rederijkerskamers Borger en De Morgenstond.
1007. Van der Dam in: Poortman 1951, 291.



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-1900 199

"Nog 'n aander meende te weten, dat ze bij Ledengs Marthao, 'n heel aoreg en goed ontwikkelde
boerendochter, al stomp loopen wassen, doe ze heur vraogd hadden um met te doen, want Gèrt Ledeng,
die in de kerkeraod zat, wol lang niet lien, dat zien dochter an zukke vertoonengs metdee."1008

Het toneelrepertoire bestond hoofdzakelijk uit werk van Nederlandse dramaturgen, van wie
de bekendsten N. Beets, H.J. Schimmel, A. Ruysch en J.A van Eeden waren. Ook vertaalde
werken van Molière, Goethe en Lessing werden wel gespeeld.1009

Hoewel de grote auteurs dus niet geheel onbekend waren bij de Drentse rederijkers, hadden
de stukken en de uitvoeringen vaak een laag niveau. De visie van Harm Boom op deze
stukken werd hierboven reeds weergegeven. Ook de Drentsche Courant wijdde er in 1865
een artikel aan, waarin de schrijver opmerkte:

"(...) Men zal het ons dus wel ten goede houden, als wij de vraag doen, of het doel waartoe die
genootschappen aanvankelijk zijn opgerigt: de beoefening van uiterlijke welsprekendheid, wel het best
bereikt wordt door zich nu hoofdzakelijk op tooneelmatige voordragt toe te leggen? Wij gelooven, dat
het reciteren van verzen het begin moet zijn waarmede elke jeugdige Rederijkerskamer optreedt en dat,
bij ijverige oefening later nu en dan een tooneel of blijspel die oefeningen kan afwisselen. (...) Wij
hopen dat zij, aan wie de leiding van de oefeningen onzer rederijkers is toevertrouwd, met ons zullen
inzien, dat de letterkundige genootschappen eenigzins [sic] van den regten weg afwijken en pogingen
aanwenden om door gepaste afwisseling het nuttige aan het aangename te paren."1010

Maar de kranten waren niet uitsluitend negatief. Dat bleek wel toen de rederijkerskamer
Leven te Ruinerwold in december 1869 haar première hield. De recensent van de MC besloot
zijn bespreking, waarin hij wel degelijk kritische opmerkingen plaatste, met de
aanmoedigende woorden:

"Jonge lieden gaat voort op uwen weg, want meer dan eervolle vermelding zij uw loon, de boeijende
aandacht des publieks gaf u een blijk van gevoel voor het schoone en goede, van een zucht naar zede-
lijke vermaken en edele welsprekendheid, ook daarom vooral rigten wij gaarne de slotwoorden van uw
laatste zang-couplet tot u terug 'Kom eens weer.' Wie zoo spelen mogen, ja moeten meer spelen."1011

Volledig Drentstalig toneel was er niet veel. Wel schreef G. Broekhuizen - zoals besproken -
een deel van zijn stukken in het Drents. En voor enkele Nederlandstalige stukken schreef hij
sommige dialogen in de streektaal, dat wil zeggen: de 'gewone man' werd geacht Drents te
spreken - de dokter, de dominee en de notaris werden dat niet. Pas in 1889 - toen het
verlichtingsideaal onder toneelschrijvers wat van zijn glans verloren had - werd met veel
succes door de rederijkerskamer Borger het spel Willem Fokkens Maarchien en Heur vrijers,
of Elk is zuk zöls de noaste van Harm Tiesing opgevoerd.1012 Een jaar daarvoor al had de
NPDAC in een advertentie een blijspel in Drents dialect, getiteld 't Kan al roar loopen,
aangekondigd; de auteur werd niet vermeld, maar zoals we in de vorige paragraaf zagen was

1008. Harm Tiesing, Marthoa Ledeng, de bloem van 't daarp. Assen 1943, 11.
1009. Vgl. Worp [1907], 429-476 en Van der Dam in: Poortman 1951, 295-297.
1010. PDAC 2.2.1865.
1011. MC 22.12.1869.
1012. In de PDAC van 30 december 1889 wordt de titel geschreven als Wilm Fokkens Grietien en heur

vreijers of Elk is zuk zöls de naoste. Vgl. ook Van der Dam in: Poortman 1951, 311-320. De titel die in
de tekst staat is ontleend aan het programma van de opvoering, aanwezig in het archief van de
rederijkerskamer Borger. Bovendien staat deze titel op het manuscript, dat in hetzelfde archief bewaard
wordt. In de zaal van logementhouder H. Smit in Borger werd diezelfde avond - eveneens met veel
succes - het stuk van Uzipetus De hartkwaal van den lombardhouder opgevoerd.
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het Jan Mulder.1013 Pas in 1906 zou weer een Drents stuk - weer van Tiesing - De oale
Scheper en de schoelmeester door Borger worden opgevoerd.1014

De betekenis van de rederijkerskamers voor Drenthe is geweest, dat ze geprobeerd hebben de
plaatselijke bevolking cultureel te ontwikkelen en te emanciperen. Daarnaast boden ze
ontspanning en zorgden ze voor sociale binding (literaire  genootschappelijkheid). Men wilde
het lokale culturele leven door kennis en ontwikkeling op een hoger peil brengen. De groei
van het aantal rederijkerskamers toont aan, dat het in de tweede helft van de negentiende
eeuw gedaan was met de hegemonie van de culturele elite.
Harm Tiesing had echter een andere mening. Hij heeft beweerd dat de rederijkerskamers na
1860 niet genoeg invloed hebben uitgeoefend op het 'volk'. Vooral de kleine landbouwers,
knechten en meiden sloten zich niet aan. Daardoor ontstond bij de voorname boerenstand -
die wel participeerde - het gevoel dat men in gezag en aanzien had gewonnen. Met name dit
gevoel van standsverschil heeft naar de mening van Tiesing "veel nadeel aan den ontwikke-
lingsgang van het Drentsche volk gedaan."1015

Het feit dat menige rederijkerskamer over een bibliotheek beschikte, betekende dat voor de
leden literatuur gemakkelijker toegankelijk werd. Ook bezaten de kamers tijdschriften die
zich speciaal richtten op de rederijkers, zodat men op de hoogte bleef van nieuwe
boekuitgaven, nieuwe dichtbundels en nieuwe culturele ontwikkelingen.
De meer literatuurhistorische waarde van de rederijkerij ligt hierin, dat een aantal auteurs,
zoals P.C.J. Meys, G. Broekhuizen en H. Tiesing, speciaal voor hun rederijkerskamers
toneelstukken, gedichten en liedjes schreven. Daardoor werd de Drentse literatuur verrijkt
met een nieuw genre, dat echter bescheiden van omvang was. 

7.4. TWEE GELEGENHEIDSSPELEN

MEINDERT VAN DER THIJNEN (1872)  A.L. Lesturgeon

Het herdenkingsjaar 1872 verschafte Nederland een rijke oogst aan historische drama's. Ook
Lesturgeon deed mee, want ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van het ontzet van
Coevorden schreef hij een toneelspel: Meindert van der Thijnen of: De verrassing van
Koevorden in 1672. Historisch-dramatische schets in drie bedrijven (A. Boll Az. te Coevor-
den en gedrukt bij Willinge Gratama te Assen).1016

In dit gelegenheidsspel beschrijft Lesturgeon de historische daden van Meindert van der Thijnen, schoolmeester
en koster te Coevorden. Deze bedacht een plan om een einde te maken  aan de belegering van de stad door de
bisschop van Munster. Hij ontsnapte uit het belegerde Coevorden, ging naar de stad Groningen en deelde aan
Rabenhaupt zijn plannen mee. Zijn verrassingsplan maakte het mogelijk dat Coevorden uiteindelijk  bevrijd
werd.

1013. NPDAC 29.10.1888.
1014. De schrijfwijze van deze titel is eveneens ontleend aan het programma van de opvoering. Aanwezig in:

Archief van de rederijkerskamer Borger.
1015. Tiesing 1913a, 265.
1016. Vgl. Worp [1907], 359. Ook Jan van der Veen Az. liet zich inspireren door Meindert van der Thijnen:

hij schreef het werkje Een Nederlandsch schoolmeester in 1672 (z.j., de Erven D.H. van der Scheer te
Assen). 
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Gezien het feit dat er omstreeks 1872 in Drenthe weinig toneelschrijvers waren, mag dit werk
beschouwd worden als een waardevolle bijdrage aan de Drentse toneelliteratuur.1017 Het
neemt ook in het oeuvre van Lesturgeon een uitzonderlijke plaats in; in het voorbericht van
het spel erkent hij dit zelf door op te merken:

"Aan een dringend verzoek der Feestcommissie te Koevorden is deze dramatische schets haar ontstaan
verschuldigd. De auteur zou zich anders aan zoo'n hem geheel vreemd werk niet hebben gewaagd. Hij
matigt zich volstrekt de eer niet aan van een stuk te hebben geleverd, waarin de critiek geen zeer groote
gebreken kan aanwijzen, en rekent daarom op de toegefelijkheid van den welwillenden Lezer."1018

De bevrijding van Coevorden werd op 7 en 8 augustus 1872 groots herdacht; men noemde het
feest ook wel 'Het dubbel-gouden feest van de verrassing van Coevorden'. Onder deze titel
schreef Harm Boom in de PDAC een serie van dertien artikelen, waarin hij uitvoerig stilstond
bij de feesten.1019

Op woensdag 7 augustus werd door Lesturgeon in de kerk van Coevorden een feestrede
uitgesproken, waarbij het plaatselijke koor Esperance voor de muzikale opluistering zorgde.
Wellicht zong het koor bij die gelegenheid al enkele van de feestliederen die Lesturgeon
geschreven had; vast staat wel dat ze de volgende dag gezongen werden. Ze verschenen in
een kleine brochure, getiteld Feestgezangen van de liedertafel Esperance te Koevorden
(1872).1020 Lesturgeons toespraak werd een jaar later bij Van Gorcum in Assen gedrukt en
uitgegeven als Feestrede, uitgesproken te Koevorden op het tweede eeuwfeest van het ontzet
dier stad, den 7den Augustus 1872.1021 Het was overigens niet de eerste keer dat Lesturgeon
aan een herdenking in Coevorden meewerkte, want in 1864 had hij reeds het geschrift
Koevordens verlossing in 1814, herdacht in 1864 bij A. Boll Az. te Coevorden laten
verschijnen.1022 Zijn rede van 1872 werd door Vaderlandsche Letteroefeningen besproken; de
recensent merkte op:

"Wij doen dit met genoegen, want wij hebben haar niet alleen gelezen, maar ook hooren uitspreken en
wij voegen er bij: met ingenomenheid. Wanneer men vroeg of laat een gedenkboek zal willen schrijven
van onze feestvieringen in 1872, dan zal deze feestrede daarvan eene hoogst belangrijke bijdrage zijn;
vooral ook door de geschiedkundige aanteekeningen en den platten grond der vesting, die daaraan
toegevoegd zijn."1023

1017. Op 29, 30 en 31 augustus 1922, 250 jaar na Coevordens ontzet, werd het spel (bestaande uit vijf in
plaats van drie bedrijven) in de feesttent in Coevorden opgevoerd. Zie Programmaboekje voor de
historische feesten te Coevorden. Coevorden 1922. In hetzelfde jaar verscheen bij Van Gorcum &
Comp. in Assen ook een herdruk van dit spel. Evenals bovengenoemde opvoeringen kent deze uitgave
vijf i.p.v. drie bedrijven. Zie RAD, PDR, inv.nr. 12w. Ook in 1972 kreeg het spel een heropvoering. Zie
Prakke 1974a.

1018. Voorbericht bij het spel, gedateerd juli 1872.
1019. PDAC van 13 t/m 28.8.1872.
1020. Een exemplaar wordt bewaard in de bibliotheek van het RAD. De liederen zijn: Aan 't vaderland, Aan

de vrede, Lied op de slechting der vesting Koevorden, Feestlied, Vaderlandsliefde, Aan Koevorden,
Eensgezindheid en Dwingelandij en vrijheidszin. Tot slot staat er in de brochure nogmaals een Feest-
lied, een ander dus dan het reeds genoemde.
Onder al deze (gedrukte) liederen - behalve het laatste - is met een pen de letter L geschreven. Op grond
hiervan mag aangenomen worden dat ze geschreven zijn door Lesturgeon. 

1021. Zie RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 503.
1022. RAD, Collectie Gratama, inv.nr. 501.
1023. VL (1873), 180-181.
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Nadat achtereenvolgens een muziekuitvoering was gegeven, een harddraverij en een gecostu-
meerde optocht gehouden waren, werd op de avond van die dag in een mudvolle feesttent -
men kon bijna geen staanplaats meer bemachtigen - Lesturgeons toneelstuk opgevoerd door
de rederijkerskamer Van der Hoeven te Coevorden. Het stuk werd welwillend ontvangen. De
recensent van de PDAC schreef:

"Het drama Meindert van der Thijnen is door de rederijkerskamer 'Van der Hoeven' opgevoerd: deze
handhaafde den goeden naam, welke zij verkreeg, ten volle en deed eer aan het drama - het drama
verdiende die ook. Na 't einde der voorstelling bragt de heer mr. A. Vos, uit Assen, hulde aan den
dichter, en ds. Goedhuus [sic] aan de Rederijkerskamer, welke attentie daverende toejuichingen ver-
wierf."1024

Ook de Provinciale Groninger Courant recenseerde het stuk:

"Met gespannen aandacht luisterde men van het begin tot het einde. Een daverend applaudissement viel
den heeren en de dames ten deel, als een welverdiende belooning voor de uitnemende wijze, waarop zij
hunne rol vervulden. (...) toen scheen er aan getrappel, gejuich en handgeklap geen eind te zullen
komen en moesten acteurs en actrices andermaal zich vertoonen, om op nieuw een krachtige ovatie te
ontvangen. Wel verdiend was de hulde, den heer Lesturgeon toegebracht, wel verdiend ook de lof aan
de rederijkerskamer 'van der Hoeven' toegezwaaid. Deskundigen hoorden wij van dit drama verklaren:
het is een meesterstuk."1025

Op de dag vóór de opvoering had Harm Boom in een boekbeschouwing in de PDAC de
dramatische schets als volgt gepromoot:

"Het boekske, bij den heer A. Boll Az. te Coevorden uitgegeven, ziet er netjes uit en zal vooral in
Drenthe ook gelezen worden door hen die 't feest niet bijwonen. Dat ook onze rederijkers-kamers er bij
tijds notitie van nemen! - de winter nadert en het is nu de geschikte tijd tot voorbereiding. Wij zouden
zoo gaarne zien, dat het ook elders eens werd opgevoerd."1026

De bespreking door Vaderlandsche Letteroefeningen bevatte slechts één punt van kritiek: de
spelling van de plaatsnaam als Koevorden, de officiële spelling schreef C voor.1027

Behalve het reeds genoemde bundeltje feestliederen schreef Lesturgeon ook nog een - apart
gepubliceerd - lied over Meindert van der Thijnen.1028 Deze liederen werden op de avond van
de tweede feestdag ten gehore gebracht.

BIJ KLIMMENDER ZONNE1029 (1895) S. Gratama en L. Knappert

1024. PDAC 9.8.1872.
1025. Provinciale Groninger Courant 15.8.1872.
1026. PDAC 6.8.1872.
1027. VL (1873), 181.
1028. Dit lied - op de wijze van het Wilhelmus - is getiteld 1672-1872. Een lied op Meindert van der Thijnen,

voor de feesten te Koevorden, den 7en en 8en Augustus. De tekst is aanwezig in de bibliotheek van het
RAD (Dren* 874 LEST). Zijn feestrede besloot Lesturgeon met de laatste coupletten van dit lied.
(Provinciale Groninger Courant, 14 augustus 1872) In de gedrukte versie van het toneelstuk, is het lied
achterin opgenomen. In dezelfde collectie bevinden zich ook de andere - door hem geschreven - liede-
ren die op de avond van de tweede feestdag gezongen werden, getiteld: Feestgezangen van de liede-
rtafel Esperance te Koevorden (Dren* 874 FEES).

1029. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens over dit openluchtspel ontleend aan: Van der Zeijden 1987,



HOOFDSTUK I: DE PERIODE 1816-1900 203

In 1895 werd bekendgemaakt, dat koningin-regentes Emma en prinses Wilhelmina een
driedaags bezoek aan Drenthe zouden brengen. Zij zouden Meppel, Hoogeveen en Assen
bezoeken en tussen de bedrijven door ook nog enkele dorpen in Zuidwest- en Noord-Drenthe.
Op de laatste dag van haar bezoek, zaterdag 7 september, stond een rijtoer vanuit Assen naar
Rolde op het programma, waarbij zij ook de hunebedden bij Rolde zouden bezichtigen. Naar
aanleiding hiervan kreeg de rijksarchivaris in Drenthe, mr. Seerp Gratama (1858-1923)1030,
het idee voor de bezoeksters een voorstelling te organiseren van een Oudgermaanse
rechtspleging in de Balloër- of Ballerkuil. Gratama nam contact op met twee plaatsgenoten, te
weten de predikant dr. L. Knappert en A.W. Bos, 1e luitenant der genie. In het Levensbericht
van Gratama, dat later door Knappert geschreven zou worden, staat dan ook: "Het plan is van
Gratama, die er mij over sprak, en aanstonds rees voor onze verbeelding het oude Thing
omhoog."1031 (Bij dit groepje sloot zich vervolgens mr. L. Offerhaus, commies bij de
provinciale griffie, aan.)
Laurentius Knappert (1863-1943) was van 1893 tot 1902 hervormd predikant te Assen. Later
werd hij hoogleraar in Leiden.1032 Op 21 mei besprak men het plan met de Commissaris der
Koningin (CdK), jkhr. P.J. van Swinderen, die zijn toestemming gaf voor een opvoering.
Daarna besloot men een commissie van voorbereiding samen te stellen, die weer een subcom-
missie was van de algemene feestcommissie.1033 De voorbereidingscommissie bestaande uit
zestien personen, koos als ere-voorzitter M.A. Jolles, de burgemeester van Assen, als 1e en 2e
secretaris respectievelijk L. Knappert en A.W. Bos, en als penningmeester L. Offerhaus.
Tijdens een openbare vergadering op 14 juni in café Drenthina in Assen, zette de commissie
haar plannen uiteen. L. Knappert las die avond de tekst van het spel voor, die hij met behulp
van adviezen van Gratama geschreven had. Daarnaast had hij zich bij het schrijven laten
inspireren door de boeken van de negentiende-eeuwse Duitse rechtsgeleerde, historicus en
romancier Felix Dahn (bekendste roman: Ein Kampf um Rom).1034 

125-141. Vgl. ook Nijkeuter 1993b, 40-43. Voor archivalia zie RAD, Archief Commissie Ballerkuil en
Archief v/d Feestcommissie voor de Koningin.

1030. Zie over hem W.E. Goelema in: Bos/Foorthuis 1997, 49-54.
1031. Knappert in: Handelingen 1926, 22. 
1032. Knappert had ook veel belangstelling voor de volkskunde; in 1887 had hij een proefschrift geschreven

waarin hij - hoewel theoloog - als eerste de wetenschap van 'het folklore' behandelde.
Zie voor een biografische schets Charité 1979, 303-304.

1033. Aldus A.G. Cool in zijn serie artikelen 'Als ik me goed herinner.....', in 1962 voor de PDAC. Zijn eerste
bijdrage van 6 september 1962 gaat over de opvoering van Bij Klimender Zonne, evenals die van 13, 20
en 27 september.
Hij spreekt over het bezoek van twee koninginnen aan Drenthe. Formeel heeft hij gelijk, want de troon
in Nederland is nooit onbezet - ook als de opvolg(st)er van de overleden koning nog in de wieg ligt
(wat overigens in 1890 niet het geval was). Maar de grondwet bepaalt ook dat de troonopvolger pas op
achttienjarige leeftijd het koningschap kan aanvaarden. Tot dat moment neemt een door de Staten-
Generaal benoemde regent of regentes de taken van de minderjarige koning(in) waar. Emma was dus
van 1890 tot 1898 regentes, en (titulair) koningin was zij slechts als weduwe van koning Willem III. De
facto kan men dus stellen dat Nederland in die periode geen regerende koningin had.
 Over een plechtigheid op het Malieveld in Den Haag (6 juli 1895) schrijft een (niet genoemde) krant:
"Ten aanschouwe van een over talrijke [sic] menigte kwamen de Koninginnen om twee uur aan". Er
werden decoraties uitgereikt aan militairen die op Lombok gevochten hadden. Regentes Emma sprak:
"Mede uit naam uwer jonge koningin breng ik hulde aan dat leger enz." Zie DC (rubriek 'Toen'),
6.7.1999.

1034. De gehele tekst verscheen in 1895 in druk bij L. Hansma in Assen onder de titel: "Bij Klimmender
Zonne," Germaansche Rechtspleging in den Ballerkuil. Inleiding, Tekst en Aanteekeningen door Mr. S.
Gratama, Rijksarchivaris in Drente, en Dr. L. Knappert, Predikant bij de Hervormde Gemeente te
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Nadat op 5 juli de tweede commissievergadering was gehouden, waarin de financiën geregeld
waren en de rolverdeling vastgesteld was, werd de bekende dirigent Richard Hol benaderd om
de muziek voor de beide meewerkende koren te componeren. De Amsterdamse kostuumteke-
naar A. Reijding was intussen gevraagd ontwerpschetsen te maken voor de kostuums.
Op maandag 5 augustus was het dan zover en kon men de eerste repetitie in de Ballerkuil
houden. Gezien de afstand Assen -Ballerkuil - die men per janplezier aflegde - zou men
echter niet zo vaak repeteren. A.G. Cool spreekt in een  artikel over slechts vijf repetities.1035

De volgende dag werd tijdens een commissievergadering besloten, dat er drie voorstellingen
gegeven zouden worden: één op zaterdag voor de koninklijke gasten en twee op zondag voor
achtereenvolgens intekenaren en gewoon publiek, dat een entreeprijs van f 1,- betaalde. De
repetities gingen gestaag door en op 17 augustus kwam dirigent Richard Hol uit Utrecht over
om de koren in te studeren.
Op 4 september vond de generale repetitie plaats, bijgewoond door de CdK en de Groninger
professor A.G. van Hamel, hoogleraar Romaanse filologie. De volgende dag, donderdag 5
september, arriveerde de koninklijke stoet per trein in Assen.

Het stuk speelt zich af in het jaar 734 na Christus, na de slag aan de rivier de Bordene (Boorne in Friesland),
waar Karel Martel de Friezen met hun Drentse hulpbenden verslagen heeft. Theodgrim, zoon van Aldgrim,
wordt aangeklaagd wegens verraad aan zijn eigen volk, doordat hij aan de zijde van de vijand gestreden heeft.
De aangeklaagde wordt schuldig bevonden en de rechter verklaart hem hierop vogelvrij. Vervolgens doet zich
een onverwachte gebeurtenis voor als Irmingarde, een zieneres, als een deus ex machina de gerechtsplaats
betreedt. Zij heeft een visioen en ziet daarin de Nederlanden één en onverdeeld, bestuurd door de zachte hand
van een vrouw. De geestdrift die haar visioen opwekt, vindt tenslotte uiting in een jubelend slotkoor.1036

Uiteraard was de voorstelling op zaterdag 7 september de belangrijkste: het voorgenomen
koninklijke bezoek op die dag aan de hunebedden van Rolde had de hele machinerie van
organiseren, vergaderen, schrijven, componeren, kostuums vervaardigen en repeteren in gang
gezet. Het naspelen van een Germaans rechtsgeding in die omgeving was een onderwerps-
keuze die tamelijk voor de hand lag. De titel Bij Klimmender Zonne was gekozen doordat
dergelijke rechtszittingen in de morgenstond gehouden werden.
De weergoden lieten de spelers en toeschouwers die zaterdag echter in de steek, want al tegen
half acht in de ochtend betrok de lucht en barstte een hevig onweer los. Knappert liet zich bij
de particulier secretaris van de koningin-regentes aandienen en kreeg een half uur uitstel voor
het spel. Het bleef regenen, maar men was desondanks van mening dat de voorstelling moest
doorgaan. Toen de hoge bezoeksters om half twaalf de kuil binnenkwamen was het vrij droog
en werd het openluchtspel opgevoerd. Naar volle tevredenheid overigens van de koningin-
regentes en prinses Wilhelmina. Na het spel werd Gratama verrast met de mededeling dat hij
was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De volgende dag vonden onder goede weersomstandigheden de overige twee voorstellingen
plaats.

In 1919 werd ter gelegenheid van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest in Arnhem de
Germaanse rechtspleging ook daar met veel succes opgevoerd. Op de Waterberg, het terrein
van het openluchtmuseum te Arnhem werd het spel op 5 en 6 september gespeeld.1037 In de

Assen. Deze druk bevat ook een rolverdeling (p. 17). Vgl. ook: Knappert in: Handelingen 1926, 19-29.
1035. Cool 1962.
1036. Zie voor een exemplaar ook RAD, Archief Gratama, inv.nr. 356.
1037. Van der Ven 1920, 234-235.
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nazomer van 1920, op 11 september, zou Bij Klimmender Zonne op een terrein bij de Nieuwe
Vijver in Assen opnieuw opgevoerd worden. Er werden die dag twee voorstellingen gegeven.
Als openluchttoneel deed toen de zuidhelling van het noordelijkste heuveltje in de Nieuwe
Aanleg dienst. A.G. Cool, wiens vader bij de opvoering in 1895 een rol speelde, zag het stuk
toen voor het eerst en schreef: "M'n verwachtingen werden niet teleurgesteld. De gedragen
taal, het waardige spel, hebben me geboeid en een blijvende grote indruk op me gemaakt."1038

In dat jaar werden er in het Asser bos meer openluchtvoorstellingen gegeven. Zo is bekend
dat ook Lanseloet en Sanderyn werd opgevoerd.1039 Het gelegenheidsspel Bij Klimmender
Zonne was de tweede openluchtvoorstelling van dat jaar. Een laatste opvoering van het stuk
werd - voor zover bekend - gegeven in 1948, toen men voor de laatste keer op 31 augustus
koninginnedag vierde.

De opvoering van 1895 werd in het algemeen goed ontvangen. Niet alleen de regionale pers
recenseerde de voorstelling, maar ook de landelijke, ja, zelfs de Duitse pers besprak het
spel.1040 Geen wonder, als we bedenken dat Knappert door middel van enige artikelen
landelijke bekendheid gaf aan deze voorstelling. Zo schreef hij onder andere voor het
tijdschrift Het Tooneel een bijdrage over de Oudgermaanse rechtspleging.1041 Over het
algemeen waren de kranten eenstemmig in hun oordelen waarin dikwijls het woord "indruk-
wekkend" voorkwam. Alleen de socialist J.F. Ankersmit was niet geïmponeerd. Hij noemde
het gebodene "Een onbeholpen bruiloftsvoorstelling."1042

8. INTERLOOG

De beginfase van de Drentse literatuur valt samen met de periode waarin de opkomst van de
Nederlandse burgerij voltooid was en tenslotte bevestigd werd door de grondwetsherziening
van 1848. In negentiende-eeuws Drenthe, gedomineerd door de agrarische sector en zonder
steden met allure, kwamen nochtans de eerste literatoren uit de gelederen van de (kleine)
burgerij. Ook in literair opzicht waren zij kinderen van hun tijd: zonder slaafse navolgers te
worden, hadden zij - onder meer - oog voor de reisverhalen van Heine en Potgieter, de
romantiek van Byron en Walter Scott, de dorpsnovelle van Jeremias Gotthelf en de poëzie
van Lamartine. De schrijver- predikant Cornelis van Schaick, geboren in Amsterdam,
introduceerde in Drenthe de dorpsnovelle. Dit genre had zoveel succes dat de Drentse
literatuur er gaandeweg bijna onder bezwijken zou.
Pas na 1860 zou ook een enkele boer naar de pen grijpen. Meer agrariërs leverden bijdragen
aan de in 1883 opgerichte NDVA, maar zij vormden nog altijd een minderheid onder de
inzenders. Wat allen gemeen hadden was hun onderwerpskeuze: natuurlyriek, historie en
vooral volkskunde over en van de Olde Landschap. Het achterliggende motief van de
schrijvers was de angst voor de teloorgang van het oude Drenthe.
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Het contact met de West-Europese literatuur ging verloren en schrijven werd meer een vorm
van museale ambachtelijkheid dan van muzische bevlogenheid, zelfs wanneer de drager van
het descriptieve proza het zo populaire (kranten)feuilleton was.
Wetenschap en techniek maakten omstreeks 1900 enorme vorderingen, die ook op de
landbouw van invloed waren. Maar de Drentse literatuur ging over platgetreden paden de
twintigste eeuw in. Die paden zou zij nog lang blijven bewandelen.


