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Hoofdstuk IV

Het eerste decennium na de oorlog
          Wat veurbij is
          dat neemt gien keer.
          Er blif een old hart
          en wat old zeer.

                            Harm Drent1

1. INLEIDING

D. Stork-van der Kuyl is in haar proefschrift van mening dat de oorlog de leeslust heeft
aangewakkerd. Uit haar enquête van 1947 blijkt dat vrijwel alle vrouwelijke respondenten
lange reeksen titels van gelezen boeken konden noemen. Vooral de boeken over de bezetting
en de oorlog in het algemeen werden veel gelezen, evenals de krant en de
landbouwvakbladen. Lezen bleef vooral een winterse bezigheid en werd meer beschouwd als
ontspanning dan als een culturele activiteit.2

Deze conclusies worden bevestigd door een onderzoek dat De Landbode in 1947 verrichtte
naar leesgewoonten op het platteland. De uitkomst hiervan was dat 'oude' literatuur, streek-
romans, oorlogsboeken, romans met een godsdienstige strekking en historische romans erg
populair waren. Minder belangstelling was er voor populair-wetenschappelijke boeken en
vakliteratuur.3

Het Drents Genootschap nam in 1949 het initiatief om de bibliotheekvoorzieningen op het
Drentse platteland te inventariseren. De Drentse Vrouwelijke Hulpverlening en Opbouw
Drenthe hielden een enquête. Men liet de commerciële en openbare bibliotheken van Assen,
Hoogeveen en Meppel, alsmede de schoolbibliotheken buiten beschouwing. Het onderzoek
van HDG bracht aan het licht dat 137 plaatselijke bibliotheekjes in de behoefte aan lectuur
probeerden te voorzien.4 In 1950 organiseerde het genootschap een bibliotheek-congres in
Assen. Daar werd de wens uitgesproken, een gewestelijke bibliotheekorganisatie in het leven
te roepen, wat in 1953 resulteerde in de oprichting van de Stichting Provinciale Plattelands-
bibliotheek, in de volksmond 'de platte' genoemd.
Ondanks dit leesbevorderende initiatief waren er nog kritische geluiden te horen. Zo stelde N.
Meyboom-Veltman in 1953 in Het Amateur Toneel, het orgaan van de NATU: "Het culturele
peil in Drente is over het algemeen nog zeer laag. Boeken lezen doet men over 't geheel
weinig". Verder schreef ze dat de boeren in de zomer alleen de familieberichten ("Ee'm kiek'n
of 't er ok gezellige dojen bi'j bint") en het feuilleton lazen en in de winter een groter deel van

1. Drente 17 (1946) september 14.
2. Stork-Van der Kuyl 1952, 119.
3. DL 8.2.1947.
4. Drijver z.j., 21.
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de krant, maar aan een boek kwam men niet toe. Marktdenken leek bij haar de overhand te
hebben op educatieve doelstellingen: als er vraag naar was, zouden er wel meer uitleenbi-
bliotheken zijn.5 Met dit schrijven wekte zij de toorn van Hans Heyting, die in een
ingezonden brief in het maandblad Drenthe ventileerde: "Mevr. Meyboom-Veltman bewijst
met dit te schrijven, dat zij, ondanks haar jarenlange verblijf als burgemeestersvrouw in
Diever, bitter weinig van Drenthe afweet."6 Hij verwees daarbij naar het proefschrift van
Stork-Van der Kuyl, dat een jaar daarvoor verschenen was.

Op het gebied van de streektaal kwamen er na de oorlog, zowel in het hele Nedersaksische
taalgebied als in Drenthe, diverse emanciperende ontwikkelingen op gang. H.L Bezoen
(1908-1953)7 en J. Naarding, beiden op dat moment leraar bij het middelbaar onderwijs in
Drenthe, richtten in 1949 het tijdschrift Driemaandelijkse Bladen weer op. Dit had van 1902
tot 1930 bestaan als uitgave van de Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in het
Oosten van Nederland. Doel en opzet van de nieuwe jaargangen waren gelijk aan die van de
oude. In 1956 werd Driemaandelijkse Bladen geadopteerd door het Nedersaksisch Instituut
van de RUG.
Voor Drenthe kwam er een nieuw medium bij: de radio. De Regionale Omroep Noord bood
schrijvers nieuwe mogelijkheden doordat men daar behoefte had aan teksten voor pro-
gramma's. Na een conferentie op de havezate Het Everloo in 1953 - de leiding was in handen
van dr. A. Rakers uit Nordhorn - groeiden alom de belangstelling en de waardering voor het
dialectgebruik in woord en geschrift. Eveneens in 1953 werd het Nedersaksisch Instituut ge-
sticht. Klaas Hanzen Heeroma, alias de dichter Muus Jacobse, werd van dit instituut de eerste
hoogleraar.8 Het fundament voor de wetenschappelijke bestudering van de streektaal was
hiermee gelegd. Bovendien verraste het wonderjaar 1953 de drentofielen nog met de oprich-
ting van de Drentse Schrieverskring, die hierna besproken zal worden. En drie jaar later ver-
scheen het tijdschrift Oeze Volk voor het eerst.
In april 1955 organiseerde Heeroma met zijn instituut het eerste Nedersaksische symposium,
dat gehouden werd op het conferentieoord Vosbergen. Het doel was een eenheidsspelling
voor alle Nedersaksische streektalen te ontwerpen. Die kwam er en werd Vosbergenspelling
genoemd. In juni van hetzelfde jaar werd in Markelo een bijeenkomst gehouden, waarvoor
alle schrijvers uit het Nedersaksische gebied waren uitgenodigd. A. Rakers (1902-1965) hield
daar zijn bekend geworden rede 'Stried föör de Moderspraoke', die in 1955 door J.A.
Eerelman te Stadskanaal werd uitgegeven. Tijdens deze bijeenkomst werd een
overkoepelende organisatie van Nedersaksische schrijverskringen opgericht: Bünd van
Schrieverskringen in N.O.-Nederland en aangrensend Nederdüütsland. Maar sommige
'schrieverskringen' moesten eerst zelf nog opgericht worden. De reacties op de bijeenkomst in
Markelo werden gebundeld in een brochure, getiteld Echo's van Markelo. Het vervolg op
'Markelo' was de studieconferentie in Ter Apel van september 1956, met grotendeels dezelfde
deelnemers als in het jaar daarvoor. De conferentie was stellig een uiting van het
enthousiasme dat toentertijd in Nedersaksische kringen heerste, maar al spoedig bleek dat de
verwachtingen te hooggespannen waren geweest.9 Wat op hoog niveau georganiseerd was,

5. 'Toneelspelen in Drente' in: Het Amateur Toneel 11 (1953) juni 92.
6. Heyting 1953, 127-128.
7. Zie over hem Löwik z.j., 52-54.
8. Op 20 en 21 november 1997 werd in Groningen een Heeroma symposium gehouden. De daar gehouden

lezingen, alsmede een artikel van S. Reker over het instellen van de Nedersaksische leerstoel, werden
gebundeld in: Balans in duplo 1998.

9. Voor uitvoerige krantenartikelen over deze bijeenkomst wordt verwezen naar het DLD.
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werd niet gedragen door een stevige basis. Enkele regionale organisaties was geen lang leven
beschoren; zij eindigden in gekrakeel, waarna het weer jarenlang stil was in Saksenland. Men
was er niet of nauwelijks in geslaagd aan het regionale culturele leven constructieve bijdragen
te leveren. In 't Swieniegeltje werd dan ook opgemerkt:

" 't Is geest wääran wij bliekbaar tekort hebt. (...) de windstilte, wäär wij now in verseild bint, is vöör
een diel te wieten an de storm, den der an vööran güng."10

2. ORGANISATIES

2.1. HET DRENTS GENOOTSCHAP

Op 12 maart 1947 werd de studiekring D.H. van der Scheer omgezet in Het Drents Genoot-
schap (HDG). Dit gebeurde in de Statenzaal van het provinciehuis te Assen, waar tal van
gasten - onder wie de Drentse burgemeesters - aanwezig waren. De presentielijst werd
getekend door 75 personen.11 Jan Naarding had voor deze gelegenheid een lied geschreven,
getiteld Oês liêd. Tijdens deze eerste Landdag van HDG werd het gezongen, waarbij de
dichter wellicht gehoopt heeft dat het de status van Drents volkslied zou verkrijgen. Met J.J.
Uilenberg - dus met diens Mijn Drenthe - zat men zo kort na de oorlog nogal in zijn maag.
Oês liêd is een ode aan Drenthe, waarin met name het Drentse landschap verheerlijkt wordt.12

Lammert Braaksma nam in het gedicht Exit D.H. van der Scheer afscheid van de ontbonden
club en blikte nog eens terug op de angstige periode van de bezetting. Ook hij liet de mythe
van de illegaliteit van de studiekring intact:

Doe haddn wij de Studie-kring
Het was nog maor 'n heel jong ding.
Al was he ok amperan geboorn
Wij mussen hom feitluk al weer smoorn
't Stun duudluk in de kraant te leezn:
Hie mug er helendal niet weezn.
Maor 't keerldie was er, har honger en reerde
Wij gavn hom wat zien hartie begeerde.13

Ook Harm Drent schreef voor deze gelegenheid een gedicht, getiteld Kraomvesiete, dat in het
maandblad Drente werd afgedrukt.14

Een volgend hoogtepunt van die dag was het aanbieden van een Drentse vlag aan het
provinciebestuur; naar dit ontwerp en na officiële goedkeuring zijn - en worden nog steeds -

10. 't S 5 (z.j.), nr. 1, 1.
11. RAD, HDG, inv.nr. 1. Er zijn veel artikelen over de geschiedenis van HDG verschenen. Zie

bijvoorbeeld: R.D.M[ulder]. 1947i; R.D.M[ulder]. 1951h, 162-163; Prakke 1954a; Prakke 1957b, 3-6;
K. van Dijk 1967, 18-20; Prakke 1967, 26-27 en Oldenbanning in: Homo 1970, 47-53.

12. De melodie was gecomponeerd door A. Brouwer-Prakke, zuster van H.J. Prakke en echtgenote van
prof. dr. J.H. Brouwer (1900-1981). Het lied werd in 1947 in het oktobernummer van het maandblad
Drente gepubliceerd. Daarna werd het door HDG in druk uitgegeven. Van Gorcum & Comp. drukte de
bladmuziek. Zie R.D. Mulder 1947h, 90.

13. Een getypt exemplaar wordt bewaard in het RAD, HDG, inv.nr. 1. Het werd gepubliceerd in: Drente 18
(1947) mei 9-11.

14. Drente 18 (1947) mei 3.
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de Drentse dundoeken vervaardigd.15 De vlag was ontworpen door G.A. Bontekoe. Bij de
aanbieding declameerde Naarding zijn gedicht Het Vlaggelied, dat evenals Oês liêd voor deze
gelegenheid geschreven was.16

Naar die dag was lang uitgekeken, want reeds in 1776 had de Anloer predikant Henricus
Hillers aan de landdrost een plan voor een Drenthelievend Genootschap voorgelegd.17 En in
1936 had J. Linthorst Homan in een artikel - 'Een Drentsch Genootschap?' - in de NDVA zich
nog afgevraagd of er in Drenthe niet een provinciaal genootschap opgericht moest worden,
iets wat elders ook mogelijk gebleken was.18 Prakke op zijn beurt had de studiekring al
tijdens de oprichting gezien als wegbereider voor 'het' Drents Genootschap (zie III. 3.2.). De
discussie over dit onderwerp was opnieuw begonnen nadat mr. A. Kleyn er in november
1945, tijdens het congres 'Duizend jaren Drenthe', opmerkingen over gemaakt had.19

Wat HDG zich ten doel stelde kwam erop neer dat men belangstelling wilde wekken voor het
culturele en wetenschappelijke leven in Drenthe. Het culturele leven moest zich over meer
terreinen gaan uitstrekken en de culturele uitingen moesten meer niveau krijgen.20 Prakke
drukte het op zijn eigen manier uit: hij wilde maar liefst een Drents Réveil bewerkstelligen.
Het accent lag dus duidelijk op het stimuleren.
De opvatting dat er na de bezetting in Drenthe "enige huiver" bestond om "met het eigene,
haast te eigene van de streektaal aan de gang te gaan", doordat de oorlog zulke diepe sporen
had achter gelaten, wordt niet bevestigd door wat drie dichters tijdens de oprichting van HDG
ten beste gaven.21

Bij veel activiteiten van HDG werd Ben van Eysselsteijn betrokken. Behalve hij werden ook
Anne de Vries en Jan Fabricius door HDG ingezet om de literatuur en cultuur van Drenthe
over de provinciegrenzen heen bekendheid te geven. Als zodanig hadden zij een brugfunctie.
(Zij komen verderop ter sprake.) Niet ontkend kan worden, dat dit triumviraat landelijke
bekendheid genoot en zelfs over internationale contacten beschikte. Vooral Van Eysselsteijn
heeft hiervan gebruik gemaakt om het Prakkiaanse ideaal 'Drenthe hoog opstoten' te ver-
wezenlijken.
Een van de eerste wapenfeiten was de benoeming van Jan Naarding en Prakke tot lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Van Eysselsteijn, die ook lid was, heeft
de beide Drenten waarschijnlijk voor benoeming voorgedragen. Prakke reageerde daarop in
een brief aan Van Eysselsteijn met:

15. Zie voor een toelichting op de vlag: 'De Drentse vlag' in: Drente 18 (1947) mei 5-8.
16. 'Droom van zeven generaties vervuld. Drentsch Genootschap "D.H. van der Scheer" hield zijn eersten

Landdag in Drentsche Statenzaal' in: Nv/hN 13.3.1947. Het lied werd voor het eerst gepubliceerd in:
Drente 18 (1947) mei 8. Braaksma's lied De Drentse vlag werd in Drente 18 (1947) juni 17 afgedrukt.

17. RAD, OSA, inv.nr. 741 ah.
18. NDVA (1936), 67-69.
19. RAD, HDG, inv.nr. 212. Vgl. ook 'Duizend jaren Drenthe' in: PDAC 12.11.1945.
20. RAD, HDG, inv.nr. 1, Statuten HDG.
21. Nijenhuis in: Van der Kooi 1990a, 32. In hetzelfde artikel (p. 34) noemt Nijenhuis het jaar 1948 - het

verschijnen van Roessinghs Diggelhoes - een goede scheidslijn en voegt daaraan toe: "de oorlog, en de
verslagenheid over het gebeurde, duurden nog wel even voort (...)". De geschiedenis van HDG, zoals
die in deze studie wordt beschreven, levert daarentegen een ander beeld op: van verslagenheid is weinig
te merken.
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"Dat je ook verder actief promotor blijft van letterlievend Drente in Holland bleek Naarding en mij juist
weer uit de ontvangen benoeming tot lid der Leidse Maatschappij. (...) 'Lid van de Leidse Maatschappij'
- Lesturgeon was het ook. Zit er wellicht ook 'n stukje ijdeltuiterij in?"22

Beide heren hebben eendrachtig samengewerkt in dit Drents-culturele offensief. Naar de
mening van Prakke waste daarbij de ene hand de andere. HDG had vanaf zijn ontstaan een
groot schrijver in zijn midden, die zich in Den Haag buitengewoon voor Drenthe interes-
seerde en daar het Drentse geluid liet horen. Anderzijds was Drenthe voor Van Eysselsteijn
een oase van welwillendheid in een literair landschap dat voor hem vaak nogal
onhergbergzaam was.23

Kort na de oprichting van HDG kwam voorzitter Prakke met ambitieuze plannen voor het
houden van bijzondere bijeenkomsten, genaamd vesperijen, festijnen of visites. Schrijvers
werden gevierd of herdacht. Uiteraard betrof dat schrijvers die in Drenthe geboren waren of
over Drenthe geschreven hadden. Bij die gelegenheden kon men zich op de gewestelijke
historie bezinnen en kon Prakke zijn gevoel voor decorum botvieren door met oorkonden en
penningen voor de dag te komen. Nadat in 1946 te Zweeloo reeds een Lesturgeon-herdenking
plaatsgevonden had24, hield men in 1947 een Picardt-herdenking25; in 1948 werd Ben van
Eysselsteijn tijdens de Gieter vesperije ereburger van de gemeente Gieten.26 In datzelfde jaar
werd J.H. Bergmans-Beins herdacht en werd L.A. Roessingh tijdens de Börker vesperije
ereburger van de gemeente Westerbork.
Enigszins anders van opzet was de Zuidlaarder vesperije, die op woensdag 18 oktober 1950 -
een dag na de jaarmarkt - gehouden werd. Daarbij waren uiteraard paardenkenners aanwezig,
onder wie mr. J.J. Lindeboom, die zeer uitvoerig sprak over 'Het paard in Drenthe door de
eeuwen heen'. Literatuur werd ten beste gegeven door P.H. van der Dam, die zijn gedicht
Karmis voordroeg, en door Rein Brouwer, dichter en declamator van Drente. Jan Poortman
kon niet aanwezig zijn, maar zijn gedichten Zuudloareger marrek en De lietieszinger op
Zuudloareger mark sprek werden voorgedragen door mevr. Hof. Tussen de bedrijven door
werd de inwendige mens versterkt met een copieuze Drentse koffietafel. Tenslotte begaf men
zich naar een ander etablissement om de première van het toneelstuk 750 jaar Zuidlaarder
markt, geschreven door gemeentesecretaris D. Holstein Jzn., bij te wonen. In het stuk wordt
Zuidlaren in verband gebracht met het ros Beyart uit de Middelnederlandse roman Renout van
Montalbaen; direct na de voorstelling bleek dat de hotelhouder zijn zaak had omgedoopt in
'In den Ros Beyaert'. De stille kracht die dit bewerkstelligd had, moet uitgegaan zijn van
Prakke en Naarding, die reeds in februari van dat jaar in het maandblad Drenthe aan het
mystificeren waren geslagen over middeleeuws Zuidlaren (zie IV.7). Het toneelstuk zou in de
dagen daarna nog enige keren opgevoerd worden voor betalende bezoekers.27

22. NLMD, Archief BvE, brief Prakke van 1 februari 1947. Vgl. ook Nijkeuter 1996b, 80.
23. Anderhalf jaar voor zijn overlijden bevestigde Prakke in een interview dat Van Eysselsteijn als

brugfunctie-auteur van bijzondere betekenis is geweest.
24. Zie DVP 26.7.1946, 11. Vgl. ook 'De Lesturgeonherdenking te Zweeloo op 13 Juli 1946' in: Drente 17

(1946) augustus 11.
25. DVP 19.9.1947.
26. RAD, HDG, inv.nr. 216. Vgl. ook Nijkeuter 1996b, 82-86.
27. 'Een duik in het verleden van de Zuidlaardermarkt' in: Zuidlaardermarkt 2000 (huis-aan-huis-uitgave

Unimax-Hertz b.v.), 28; 1200-1950, Officieel programma 750 jaar Zuidlaardermarkt; Keding 1950a,
36-40, Drenthe 21 (1950) augustus 132, 21 (1950) september 137-138, 21 (1950) oktober 160-162 en
21 (1950) november 171-173.
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In 1953 tenslotte herdacht men in Borger Harm Tiesing op diens honderdste geboortedag (de
Tiesing-vesperije).28

Nog een evenement, de Vlaamse naobervisite, verdient aandacht doordat het licht werpt op
het streven van HDG, dus op de visie die men op de Drentse literatuur had.29

De plannen voor de Vlaamse naobervisite werden uitgebroed ten huize van Prakke. Hij kreeg
bezoek van Ben van Eysselsteijn en Kitty de Josselin de Jong, secretaresse van de Nederland-
se PEN-club. Tijdens het ongetwijfeld genoeglijke samenzijn kreeg Van Eysselsteijn de
ingeving een gezelschap van gerenommeerde Vlaamse letterkundigen uit te nodigen voor een
bezoek aan Drenthe.
De achterliggende bedoeling is ongetwijfeld geweest, mede-invulling te geven aan het
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag, dat eind 1947 in werking getreden was. Dat beoogde
de culturele banden tussen de buurlanden aan te halen, onder meer door uitwisselingen van
kunstenaars en intellectuelen. Ben van Eysselsteijn was de aangewezen persoon om de
contacten met de Vlaamse collega's te leggen. Enkelen van hen kende hij persoonlijk doordat
zijn toneelstukken in België opgevoerd werden. HDG zou de verdere organisatie voor zijn
rekening nemen. Deze plannen pasten natuurlijk perfect in het streven van Prakke, die hierin
een unieke mogelijkheid zag Drenthe - en niet minder zichzelf - internationale bekendheid te
geven.
Van Eysselsteijn stuurde een subsidieverzoek aan de chef van de afdeling Kunsten van het
ministerie van OKW. Uit deze brief blijkt duidelijk, dat hij en Prakke bezeten waren door
dezelfde zendingsdrang. De Drentse cultuur moest buiten de provincie gepromoot worden.
Daartoe moesten vele vooroordelen en waanideeën over Drenthe, vooral in het westen van het
land, worden bestreden. Dat was blijkbaar ook nodig tegenover het ministerie van OKW, dat
door Van Eysselsteijn te verstaan werd gegeven:

"(...) Een jonge, krachtige provincie, strijdt ook op cultureel gebied, tegen de oude vooroordelen die
men in Holland nog maar al te vaak handhaaft, als het gaat om haar plaats in het Nederlandsche gezin."

En hij besloot zijn brief retorisch:

"(...) zij is er van overtuigd dat zij er goed aan doet een initiatief te ontwikkelen waardoor Vlaamse
kunstenaars een der oudste en boeiendste provincies in dit voor hen 'onbekende Noorden' zullen leren
kennen in haar ongelooflijke metamorphose van het legendarische 'turf, jenever en achterdocht' tot
Nederland's bloeiende roggeschuur en modern olie-gebied, doch bovenal als een gewest met zijn eigen,
cultureel, noordelijk en oud-Neder-Saksisch karakter in de Nederlanden met hun overwegend Franki-
schen inslag. Wie dit Noorden niet kent, kent Nederland niet."

HDG riep vervolgens een voorbereidingscommissie in het leven, bestaande uit baron T.P.
Mackay, burgemeester van Rolde, Jan Naarding, Anne de Vries en Ben van Eysselsteijn.
De delegatie van Vlaamse schrijvers die naar Drenthe kwam, bestond uit Karel Jonckheere,
Hubert Lampo en Marcel Coole. De Vlamingen werd binnen een week (van 10 tot 16 juni
1949) een zeer omvangrijk programma van bezoeken, excursies en literaire sessies aange-
boden. Hotel Braams in Gieten was de uitvalsbasis van het gezelschap en de algehele leiding
was in handen van Ben van Eysselsteijn, die hierin werd bijgestaan door Kitty de Josselin de
Jong.

28. Zie ook RAD, HDG, inv.nr. 216.
29. Zie ook Nijkeuter 1996b, 87-90.
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HDG gaf veel ruchtbaarheid aan het evenement, dat dan ook van de pers in Nederland en
België de nodige aandacht kreeg. Men sprak herhaaldelijk van het werkelijk eerste contact
tussen Noord en Zuid in het werkelijke Noorden. Maar HDG was over de belangstelling van
de pers in het Noorden niet te spreken. Een artikel in het maandblad Drenthe gewaagde zelfs
van het 'doodzwijgen' van deze gebeurtenis door enige huis-aan-huis gelezen Drentse bladen.
De betekenis van dit Vlaamse bezoek voor Drenthe is ietwat pompeus onder woorden
gebracht door Jan Naarding, die een beschouwing over het bezoek besloot met:

"Het boerenland Vlaanderen zal leren, dat het voor zijn agrarische ontwikkeling heel wat in Drente kan
zien en opsteken, van Drente juist, omdat het ook een heide- en veenland en madegebied is of is
geweest. Drente zal van zo iets niets dan voordeel trekken!"

Terug in Vlaanderen schreef Karel Jonckheere het gedicht Turfkappers in Drenthe, dat hij
opdroeg aan Henk Prakke. Kennelijk imponeerde het moderne, dynamische Drenthe hem toch
minder dan het traditionele turfsteken.

Deze activiteit, zo kenmerkend voor de manier waarop HDG opereerde, roept het beeld op
van negentiende-eeuwse genootschappelijkheid. Zoals de statuten reeds aangaven, richtte
men zich echter vooral op de Drentse cultuur zelf en minder op de export ervan. Zo werden
toneelprijsvragen uitgeschreven, rapporten en literair werk uitgegeven en tal van commissies
ingesteld. Ook het reeds genoemde bibliotheekcongres was een uitvloeisel van de wens, de
basis voor Drentse cultuur te verbreden. Maar dit alles kan de indruk niet wegnemen, dat
HDG er niet in slaagde zijn eerste doelstelling te realiseren. HDG is niet echt dicht bij het
Drentse volk gekomen. Middelen om met het volk te communiceren - daaraan ontbrak het
niet. Het maandblad Drente werd in januari 1948 het officiële orgaan van HDG.30 Aankondi-
gingen en verslagen van bijeenkomsten bereikten daardoor een tamelijk groot publiek. In de
NDVA werden de jaarverslagen opgenomen.

Op het gebied van de streektaal zijn er van HDG geen sterke impulsen uitgegaan. Het gebruik
van het Drents als spreek- en schrijftaal behoorde niet tot de zaken die krachtens de statuten
nagestreefd of bevorderd dienden te worden. Op de achtergrond speelde de streektaal wel een
rol, want alle schrijvers die men herdacht of vierde hadden zich sporadisch of frequent van
het Drents bediend: zelfs Ben van Eysselsteijn, die daarbij de hulp van autochtonen inriep.
Tijdens bovengenoemde evenementen droeg Jan Naarding vaak een zelfgeschreven gele-
genheidsgedicht in de streektaal voor. Dit had een voorgeschiedenis die begonnen was met
Prakkes verzoek aan Naarding, om tijdens de Podagristenherdenking van de studiekring D.H.
van der Scheer een tafelspeech in het Drents te houden: "Dan nog een laatste beroep op
Almelo: De tafelspeech in de volkstaal! 't zou zo intens jammer zyn, als er in 't geheel niet in
het Drents gesproken zou worden." (Zie hoofdstuk III.) Ondanks deze vriendelijke
uitnodiging scheen Prakke het Drents toch enigszins als een bijkomstigheid te beschouwen.
In het eigen maandblad van HDG stonden wel Drentstalige gedichten, maar de artikelen-
schrijvers kozen bijna altijd Nederlands als voertaal. Zelfs vice-voorzitter Naarding had in
dezen geen invloed. Overigens was literair proza - in welke taal ook - nagenoeg geheel
afwezig.
Kwade tongen beweerden wel dat HDG een genootschap van niet-Drenten was. Misschien
bedoelden zij daarmee dat de streektaal er niet voldoende tot haar recht kwam, want dat is
dichter bij de waarheid. Illustratief hiervoor is een opmerking in de rubriek 'Stiekeltjes' van

30. R.D. M[ulder]. 1948f, 126-127.
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het Nedersaksisch tijdschrift 't Swieniegeltje: "Zie zekt, dat 't Drents Genootschap meer
subsidie kreg. Zul 't now ok nog Drens worden?"31 Na de oprichting in 1953 van de Drentse
Schrieverskring, die zich evenmin uitsluitend met streektaal bezig hield, ging het genootschap
minder literaire evenementen organiseren. De verstandhouding tussen beide organisaties was
goed, ook doordat veel schrijvers al lid van HDG waren, of het werden. De oprichting van de
Drentse Schrieverskring is mede te danken aan de stimulansen die van het genootschap
uitgingen.
Veel voorbereidend werk werd verricht in tal van commissies die door HDG werden
ingesteld. Zo waren er - om bij de streektaal te blijven - commissies voor het dialecttoneel en
 voor het (volks)lied in Drenthe.

Toen HDG in 1957 door de provincie werd erkend als Culturele Raad voor Drenthe,
betekende dit dat er bureaufunctionarissen benoemd en gesubsidieerd werden; de eerste stap
op weg naar professionalisering was gezet. Wat daarna allemaal tot stand gebracht is, valt
buiten de periode die deze studie behandelt. Samenvattend kan gesteld worden, dat HDG
onbetwist een katalysator geweest is in het emancipatieproces van de Drentse cultuur, dus
ook van de streektaal.

Prakke promoveerde in 1951 bij P.J. Bouman op het proefschrift Deining in Drenthe.
Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap'. Een studie in Acculturatie,
dat in de handelseditie verscheidene drukken beleefde. In 1956 werd hij aan de Rijksuniversi-
teit Groningen onbezoldigd privaat-docent in de perswetenschap.32 In 1960 werd hij
hoogleraar in de publicistiek aan de universiteit van Münster. In hetzelfde jaar droeg hij het
voorzitterschap van HDG aan Jan Naarding over. Tot op hoge leeftijd bleef hij pleitbezorger
van de Drentse zaak. Na de dood van zijn vrouw in 1989 was Prakke nog maar een schim van
de man die hij geweest was. Hij overleed op 14 december 1992 te Roden op 92-jarige
leeftijd.33

2.2. DE DRENTSE SCHRIEVERSKRING

     Kwan jong Drente, non verdan;
     voer oes ligt een neie mörgen!
     Met 'n kanner hew' te zörgen,
     datte middag worden kan!

                                J. Naarding

Op 18 februari 1953 werd in Groningen de Drentse Schrieverskring opgericht.34 De Drentse
vereniging in Groningen, genaamd Drenthe, vierde haar eerste lustrum.35 Ter gelegenheid

31. 't S 2 (1956) maart/april 43.
32. Gerding 2000, 12 vermeldt dat het privaatdocentschap onbezoldigd was. Zie ook Nijkeuter 2000, 17-

23.
33. Zie voor in memoriams: 'Professor Prakke: Aimabel, kosmopoliet, regionalist' in: Nv/hN 15.12.1992;

Prins 1992; ' 'Drentse professor' Prakke overleden' in: DC 15.12.1992; Bart Veenstra 1992 en 'Professor
dr. H.J. Prakke ┼' in: Drenthe 64 (1993) januari/februari 5.

34. RAD, HDG, inv.nr. 10, brief bestuur vereniging 'Drenthe' aan HDG van 20 februari 1953. Zie voor een
verslag ook PDAC 19.2.1953. Gerriet Wilms hield in zijn rubriek 'De Drènse Parnassus' van 13 februari
1953 voor de RON-microfoon een voorbeschouwing. Vgl. ook Wilms 1953b, 25-27.
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hiervan werd een 'Schrieversveziet' voor Drentse schrijvers van romans, schetsen, toneelstuk-
ken en gedichten gehouden. De  studentenvereniging Menso Alting, behorend tot de vereni-
ging Drenthe, was met de organisatie belast. Twee studenten M.A.M. Huyser van Reenen en
Gerard Nijenhuis, liepen inmiddels met plannen rond voor de oprichting van een Drentse
Schrieverskring. Zij werden in hun streven gesteund door Jan Naarding, die als grote
stimulator van het geheel wordt beschouwd.36

Hun idee was voortgekomen uit de regelmatige uitzendingen van 'De Drènse Parnassus'. In dit
RON-programma werd Drentse poëzie gerecenseerd door Gerriet Wilms. Daardoor groeide
het contact tussen luisteraars en schrijvers. Een volgende onbedoelde stap in die richting werd
gezet toen Gerriet Wilms, een studievriend van Nijenhuis, door het maandblad Drenthe werd
uitgenodigd regelmatig literaire beschouwingen te schrijven. Toen kwam de gedachte op, dat
het goed zou zijn de schrijvers bijeen te brengen.37

De bijeenkomst van 18 februari zou door Prakke voorgezeten worden. Op de bewuste
woensdagmiddag - Nederland was nog diep onder de indruk van de watersnoodramp van 1
februari - kwam een telegram binnen van Jan Fabricius in Engeland, die adhesie betuigde aan
de plannenmakers.38 Ook Max Douwes was verhinderd, maar schreef wel een brief waarin hij
de Nederlandstalige uitnodiging van de Commissie voor de 'Schrieversveziet' hekelde:
"(...)Maor het begroot mij de toon'n oet, dat ik d'r niet bij weez'n zal. Dat komt niet van-
weeg'ns de vrömde taol waor as de oetneudeging in steld was, want as 't d'r op ankomp,
spreek ik mien taol'n allernoodst goed."39

Nog een prominente Drentse schrijver, Hendrik van Dijk in Meppel, stuurde een bericht van
verhindering.40 Na een causerie door G. Wilms volgde onder leiding van Prakke een
discussie. Hierna besloot men de Drentse Schrieverskring op te richten.41 Twintig personen
tekenden de presentielijst van de oprichtingsvergadering.42

Na de 'Schrieversveziet' blikte "een klein schrievertie" in een gedicht terug op de oprichtings-
vergadering. Met erg veel vertrouwen in de toekomst schreef hij:

't Funnement, woarop wij schrievers bouwen kunt, is kloar
en groot en klein sleept nou zien stienen en stienties an.
Wij zult de boetenwaereld loaten zien,
dat 't Drèènse volkie ok nog wal wat kan!43

De Schrieverskring werd onder gunstige omstandigheden opgericht. De Drentse schrijvers
wilden meer met elkaar in contact komen en voelden de noodzaak als groep naar buiten te

35. Vgl. ook Archief van de vereniging 'Drenthe' te Groningen.
36. Mededeling van J.R. Westerhuis op 21 april 1999.
37. Wilms 1953b, 25-26.
38. DLD, Archief Drentse Schrieverskring.
39. DLD, Archief Drentse Schrieverskring, brief Douwes aan de Commissie voor de 'Schrieversveziet' van

10 januari 1952 [sic].
40. DLD, Archief Drentse Schrieverskring, brief Van Dijk aan de Commissie voor de 'Schrieversveziet' van

24 december 1952.
41. 'De Drentse Schrieverskring. Gisteren te Groningen opgericht' in: Nv/hN 19.2.1953.
42. DLD, Archief Drentse Schrieverskring. Op de lijst staan: G. Clewits te Roden, P. van der Velde te

Roden, H.J. Prakke te Assen, M.A. Huyser van Reenen te Haren, J. Naarding te Assen, Hans Heyting te
Borger, Jan Ubink te Groningen, N. Meyboom-Veltman te Diever, A.M. van der Veen te Groningen, G.
Kuipers te Westerbork, G. Doedens te Groningen, P.H. van der Dam te Assen, Ben van Eysselsteijn te
Rijswijk, H. Doedens te Utrecht en J.W. Borgesius te Haren.

43. Drenthe 24 (1953) januari 28.



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG496

treden, waardoor er bij het Drentse publiek meer belangstelling voor de eigen literatuur zou
ontstaan. Dit waren dan ook de belangrijkste doelstellingen van de jonge Schrieverskring.44

Gerriet Wilms werd de eerste voorzitter en Gerard Nijenhuis werd secretaris.

GERRIET WILMS is het pseudoniem van Jan Roelof Westerhuis. Hij werd op 7 december
1926 geboren te Nieuw Buinen. Hij was redacteur van Minerva, een academisch literair
tijdschrift. Voorts publiceerde hij onder het pseudoniem Gerard van Elburg. Behalve vele
Nederlandstalige gedichten schreef hij ook enkele Drentse. Voor de RON maakte hij in de
vroege jaren vijftig het literair-kritische programma 'De Drènse Parnassus'. Later schreef hij
ook recensies van Drentse gedichten voor de rubriek 'Te kunst en te keur' van Hans Heyting,
die de teksten voorlas. Voorts leverde hij literatuurkritiek voor het maandblad Drenthe in de
rubriek 'Dichters en Zondagsdichters bekeken door Gerriet Wilms'.
Samen met Harm Werners schreef hij voor het maandblad tevens 'Drentse schrijvers en hun
werk letterkundige rubriek'. Toentertijd was hij een van de belangrijkste recensenten in
Drenthe. Hij woonde op dat moment in Voorburg. In de Drentse schrieversalmanak 1954
werd zijn dialectgedicht Winterdag45 opgenomen en in de Drentse schrieversalmanak 1956
werden twee Nederlandstalige gedichten, Rondeel en Ontmoeting, geplaatst.46 Ook in Oeze
Volk werd werk van hem opgenomen. In 1957 schreef hij de Ballaode van de nije daod, die
als tekst voor de koppermaandagprent voor dat jaar diende. Hans Heyting maakte hiervoor de
tekening.47

Na zijn pensionering keerde Westerhuis terug naar Drenthe, waar De Wijk zijn nieuwe
woonplaats werd. In de jaren zeventig schreef hij opnieuw een aantal recensies voor het
maandblad Drenthe, maar inmiddels ging zijn belangstelling vooral uit naar de genealogie.
Literair werk schreef hij dan ook niet meer. Hij overleed op 11 juli 1999 in De Wijk.48

GERARD NIJENHUIS werd op 22 januari 1932 geboren in Gieten.49 Zijn vader Gerhard
Nijenhuis (1893-1965) was landbouwer geweest, maar sinds 1930 was hij burgemeester van
Gieten, de plaats waar hij geboren en getogen was. Gerards moeder, Jantje Werners, kwam uit
Ruinerwold. In het gezin Nijenhuis werd Nederlands gesproken; Drents sprak Gerard met de
mensen in het dorp. In de beginjaren van de Schrieverskring was hij student theologie in
Groningen. In die tijd schreef hij Nederlandstalige gedichten - vooral sonnetten - en novellen
voor diverse periodieken.
Als beginnend schrijver gebruikte hij het pseudoniem Harm Werners; het werd ontleend aan
beide grootvadersnamen. In 1952 debuteerde hij met het Drentstalige gedicht In Memoriam in
het maanblad Drenthe.50 In de Drentse schrieversalmanak 1954 - waaraan hij als samensteller
meewerkte - werd van hem het Nederlandstalige gedicht Vader-Land opgenomen.51 In 1954
werd zijn novelle Biecht bij Franciscus, die niet uitgegeven is, bekroond in een prijsvraag ter
gelegenheid van het congres van Vlaamse en Nederlandse Studenten. Ook schreef hij de

44. DLD, Archief Drentse Schrieverskring. Vgl. ook RAD, HDG, inv.nr. 10, brief bestuur Schrieverskring
aan HDG van 20 februari 1953.

45. Ook opgenomen in Nijenhuis 1983a, 62-63.
46. Drentse schrieversalmanak 1954, 34 en Drentse schrieversalmanak 1956, 19-20.
47. Zie voor een recensie Werners 1957a, 9.
48. Zie voor herdenkingsartikelen Huizing 1999c; Huizing 1999d en Bart [Veenstra] 1999, 132.
49. Voor biografische artikelen wordt verwezen naar Cursus Drents 1986/1987. Les 11, 1-6; Wilms 1987,

161-163; Roet (1991) zomer en Boerma/Broersma 1993, 142-152.
50. Drenthe 23 (1952) mei 79.
51. Drentse schrieversalmanak 1954, 33.
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teksten voor de rubriek 'Drentse dreumerijen', die in 1953-1954 door Hans Heyting voor de
RON-microfoon werden voorgelezen. Een selectie hieruit, de bundel Um 't Hemelriek,
verscheen in 1955 onder pseudoniem bij Van Gorcum.52 Gerriet Wilms noemde de bundel in
het maandblad Drenthe een experiment, want volgens hem waren deze dorpsschetsen "in een
Drents literaire stijl" geschreven.53

Rond die tijd werkte Nijenhuis ook aan een roman, getiteld Albertine, die echter niet werd
uitgegeven. Het hoofdstuk 'Het Spel' werd in de Drentse schrieversalmanak 1956 gepubli-
ceerd.54 Literair en algemeen cultureel was hij tot dan toe geïnspireerd door Ben van Eyssel-
steijn en dominee Jelte Boonstra (1883-1956), die huisvrienden van de familie waren.55 In
1956 was hij de geestelijke vader en medeoprichter van het dialecttijdschrift Oeze Volk,
waarin hij nog steeds publiceert. In hetzelfde jaar vertrok hij naar Amsterdam om zijn studie
theologie af te ronden; daarna werd hij predikant in IJmuiden, Zaandijk en Koog aan de Zaan.
In 1971 keerde hij terug naar Drenthe. Twee jaar later verscheen een poëziebundel met de
mooi-dubbelzinnige titel Tweetalig. Er staan Nederlands- en Drentstalige gedichten in van
twee dichters: Nijenhuis en Hans Heyting. Terug in Drenthe ontwikkelde hij zich tot een van
de bekendste schrijvers van poëzie en proza in deze provincie. Ook in gesproken woord
toonde hij zich een pleitbezorger voor de streektaal.

De overige bestuursleden in 1953 waren N. Meyboom-Veltman te Diever, M.A.M. Huyser
van Reenen te Groningen en J. Naarding te Assen. De bestuursleden kregen al spoedig de titel
van volmacht.56 De eerste ledenlijst telde 32 namen, die van de bestuursleden niet meege-
rekend.
De uitnodigingen en andere berichten werden verzonden door HDG, waarvan de Schrie-
verskring lid werd en waarmee men nauwe contacten onderhield.57

Reeds in het oprichtingsjaar 1953 verscheen de Drentse schrieversalmanak 1954, in
gestencilde vorm. Het bestuur had in september 1953 - er was nog geen redactie - ieder lid
persoonlijk een oproep gestuurd om bij te dragen aan de almanak. Er mocht zowel in het
Nederlands als in het Drents geschreven worden; alle inzendingen die niet meer dan twee
bladzijden telden, zouden opgenomen worden.58

"Wij bint jong, en wat jong is wil van allen [sic] wel daolijk groot en met geweld anpakken, en wij
meugt er bliede van wezen, dat het zo is. Dizze eerste Drentse Schrieversalmanak is er een tieken van!",

schreven de samenstellers in het voorwoord.

52. Vgl. ook Wilms 1954b, 8-10. Eén schets uit de bundel, getiteld 'De grote reis', werd als vooraankondi-
ging in het maandblad Drenthe opgenomen. Zie Drenthe 26 (1955) maart 6-7.

53. Wilms 1956b, 7.
54. Drentse schrieversalmanak 1956, 21-25.
55. In het werk van Nijenhuis neemt Van Eysselsteijn zelf ook een plaats in. Nijenhuis publiceerde een

aantal gedichten over Van Eysselsteijn (Ben van Eysselsteijn en Luster in: Onlaand; Drentse gedichten.
Amsterdam 1963, 31 en Schoolschrift. Zuidwolde 1987, 12). In de sleutelroman Het jaar van de
ooievaar (1979) vertoont de daarin beschreven journalist opvallende overeenkomsten met de journalist-
schrijver Ben van Eysselsteijn. Vgl. ook Nijkeuter 1996b, 152-153.

56. Voor beschouwende artikelen over de oprichting wordt verwezen naar Kuipers 1993b, 110-112.
57. RAD, HDG, inv.nr. 10, brief Schrieverskring aan HDG van 20 februari 1953. Prakke antwoordde in

een brief van 24 maart 1953 (RAD, HDG, inv.nr. 10). Daaruit: "Wij wensen U gaarne, nu officieel
geluk met Uw geboorte, d.i. die van een band tussen Drentse schrievers en dichters, die voor onze
gewestelijke litteratuur van het grootste belang kàn zijn.".

58. RAD, HDG, inv.nr. 10, brief Harm Werners aan de leden van september 1953.
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Ook wilde de Schrieverskring de Drentse schrijvers door middel van lezingen scholen: "Wij
haolt nog te veul oeze schollers op over 'Het Boek Ik' en 'Oote Boe', over 'atonaal' en
'experimenteel'. Is dat wel goed te verantwoorden?"59

Bijdragen werden geleverd door oudere en jongere schrijvers: J.W. Borgesius, Ale Brouwer60,
H.T. Buiskool, G. Clewits, Harm Drent, Marchien Eising, Jan Fabricius, Hekkarpi, Hans
Heyting, Joh. Hidding, E. Karst Jr., Harm Koops, G. Kuipers, Nell Meyboom-Veltman, A.
Mulder, Jan Naarding, Mans Tierelier [Max Douwes], Anne de Vries, Harm Werners en
Gerriet Wilms. De grote stimulator van deze schrijvers was Jan Naarding, die als drentofiel
voor veel jongeren een voorbeeld was.
In 1955 verscheen de Drentse schrieversalmanak 1956 bij Van Gorcum & Comp, met
bijdragen van bijna alle schrijvers die aan de vorige meegewerkt hadden.61

"Om een op hoog niveau geselecteerde bundel gaat het hier dus niet. Wèl om het gezicht van De
Schrieverskring zoals het werkelijk is: Zo zult U het in deze bundel vinden: het werk, dat strikt van
eigen bodem is, het dialect en óók de pennevrucht van hen, die buiten Drenthe hun toekomst vonden, of
van buiten Drenthe komend, werden tot huisgenoot",

schreven de samenstellers Naarding, Wilms en Werners in het 'Woord vooraf'. De bijdragen
waren van Jan Fabricius, Anne de Vries, Marchien Eising, Johan Hidding, A.P. Brouwer,
Hekkarpi, N. Meyboom-Veltman, Gerriet Wilms, Harm Werners, H.T. Buiskool, J.W.
Borgesius, Harm Drent, Harm Koops, G. Clewits, Arend Mulder, Hans Heyting, Jan Naar-
ding, G. Kuipers, Peter van der Velde en Ben van Eysselsteijn.
Ook opgenomen werd het gedicht De heide van ene MAAIKE.62 Dat was het pseudoniem van
de Groninger dichter JAN BOER (1899-1983), maar dat wist men toen nog niet.63 Het
gedicht was kort daarna ook te vinden in de bundel Streng bloed kralen. Bundel Dreense
gedichies van Maaike ([1955], J.A. Eerelman te Stadskanaal). Als directeur van de
Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Meppel had Boer de Drentse taal en leefgewoonten
leren kennen, maar inmiddels woonde hij al weer in Groningen. Met zijn pseudoniem zette
hij de Drentse recensenten op het verkeerde been: men dacht werkelijk dat er een vrouw aan
het woord was. Gerriet Wilms schreef:

59. Tot de nieuwe literaire stroming van de Vijftigers of Experimentelen behoorden, onder anderen: Bert
Schierbeek, die Het Boek Ik schreef; Jan Hanlo, de dichter van Oote, waartegen zelfs in de Kamer
gefulmineerd werd en Simon Vinkenoog, die de bloemlezing Atonaal samenstelde.

60. Ale Pieter Brouwer werd op 6 september 1916 te Watergraafsmeer geboren. In 1942 vestigde hij zich
als boekverkoper in Drachten. Voor de oprichting van de Schrieverskring had hij al gedebuteerd met de
bundel Grijs Geweten (Leiden 1950) en waren van hem al verzen in verscheidene tijdschriften
gepubliceerd. Na de oorlog werd hij journalist bij de PDAC, waarvoor hij veel kunstrecensies schreef.
Hij overleed op 23 december 1998 te Drachten (Gemeente Smallingerland, brief afdeling Burgerzaken
van 11 januari 1999.). Zie voor biografische gegevens ook Drentse Schrieversalmanak 1954 en 1956
en Wester 1996.

61. In 1975 verscheen een derde schrieversalmanak. Zie voor een recensie: Drenthe 47 (1975) mei 117.
62. Het pseudoniem ontleende Jan Boer aan een leerlinge van de Rijkskweekschool te Meppel met wie hij

een relatie had. Waarschijnlijk heeft zij hem bij het schrijven in het Drents geholpen. Zie Schorren
2000, passim.

63. Zie over hem Naarding 1956b, 144-148; Van der Meulen 1973; Schorren 1998, 98-114; Schorren 2000
en Sandman 1999.
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"In de enkele gedichten die van deze dichteres bekend zijn, ontpopt Maaike zich als schrijfster over
zuivere menselijke gevoelens in haar verbeeldingen,(...) Hier is een dichteres aan het woord die nog niet
door vooroordelen van de 'Grote Literatuur' bedorven is (...)."64

Dit citaat uit Drenthe van november 1952 toont overigens aan, dat Maaike in 1956 niet voor
het eerst rondspookte in de Drentse letteren. En kort daarvoor - in september 1955 - had ook
Harm Werners nog aandacht geschonken aan dit bijkans transcendente wezen. Over het
gedicht Bij de Veenkoele merkte hij op:

"Wie zich achter de schuilnaam Maaike verbergt, is niet bekend. Even mysterieus als enkele jaren
geleden haar optreden is geweest, is nu haar stilzwijgen. Wél staat vast, dat zij enkele zuivere Drentse
gedichten heeft geschreven. Geen dichteres heeft de gevoelens van een jonge Drentse vrouw zo zuiver
en eerlijk weergegeven als zij dat hier doet in dit gedicht."65

De ware identiteit van de dichter(es) werd door Gerriet Wilms in juli/augustus 1956 in 't
Swieniegeltje onthuld66; Harm Drent kwam op de kwestie terug in het maandblad Drenthe
van december 1956.67 Drie jaar later voltooide Boer een nieuwe reeks Drentse gedichten,
getiteld Oes Drenthe, bundel gedichten van Maaike, die niet uitgegeven werd.68

Door medewerking van HDG en financiële steun van de provincie zag deze almanak er
professioneler uit dan de eerste. Opmerkelijk is, dat er weinig jongeren aan meewerkten. Wat
verder opvalt, is dat de helft van de bijdragen in het Nederlands geschreven is en, met een
enkele uitzondering, niet over Drenthe gaat. De bundel kreeg veel aandacht van de critici.69

Recensent v.D. merkte in het maandblad Drenthe abusievelijk op: "Dit is de eerste bewust
samengestelde bundel litterair werk, die op de Drentse boekenmarkt verschijnt."70 Jan Boer
(als je 't over de duvel hebt...) was minder positief en schreef in 't Swieniegeltje: "De
dialectschrievers en -dichters brengen 't er over 't aalgemain nait zo goud of, aal sloag ik de
dichters wat hoger aan as de vertellers. Tussen prozoa schrieven en 'wat vertellen' is nog
onnerschaid, volkie!"71 Pas negentien jaar later zou er weer een Drentse 'schrieversalmenak'
verschijnen.72

De Schrieverskring zou zich ontwikkelen tot een bont gezelschap schrijvers, dichters,
voordrachtskunstenaars, conferenciers, folkloristen en dialectliefhebbers. Belangrijkste
doelstelling is altijd geweest het behoud van de Drentse taal en cultuur en het uitdragen van
het moeilijk te definiëren begrip 'Drents-eigen'. De literaire aspecten van het schrijven zijn
nauwelijks aan de orde gesteld. Maatschappelijke of politieke ontwikkelingen werden -
behalve door een kleine groep jongeren en een paar polemisten sinds de jaren tachtig -
genegeerd.
Na twee almanakken uitgegeven te hebben, kreeg de Schrieverskring behoefte aan een
frequenter verschijnend publicatiemiddel. Gerard Nijenhuis kreeg in een slapeloze nacht het

64. Wilms 1952b, 164-166.
65. Drenthe 26 (1955) september 10. Vgl. ook Werners 1956b, 30 en Wilms 1956a, 10.
66. Wilms 1956c, 97-101. Jan Boer reageerde in hetzelfde nummer met een 'Naschrift'.
67. Drent 1956, 13.
68. Zie Schorren 2000, 129.
69. Voor de grote hoeveelheid recensies wordt verwezen naar DLD, Archief Drentse Schrieverskring.
70. Drenthe 25 (1954) januari 14. Zie voor een bespreking van de almanak ook Rakers 1956, 6-7.
71. 't S 3 (z.j.), nr 1, 29.
72. Deze almanak bevat een bloemlezing van bijdragen aan het maandblad OV. De werken zijn

gerubriceerd onder de namen van de vier seizoenen. Gerrit Kuipers constateerde in deze bundel nogal
wat tekortkomingen. Hij publiceerde zijn bevindingen in: Drenthe 47 (1975) mei 117.
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idee een tijdschrift op te richten. Dat werd het dialectmaandblad Oeze Volk, dat vanaf
december 1956 zou gaan verschijnen. Samen met Hans Heyting en Gerrit Kuipers vormde hij
de redactie; Jan Naarding werd raadgever.73 De oprichters hadden niet de bedoeling een
zuiver literair tijdschrift te gaan uitgeven:

"Wij hebt oes iegen spraok, oes iegen dialect, oes iegen taol. Oes ducht, dat kunt ze oes neet aofhaolen,
want dat bruuk wij daogelieks; daor kun we niet um. Daorum heb wij daacht, dat 't good was as IJ, volk,
ies wat vaoker 'n stukkien iegen taol unner ogen kregen."74

Daarmee kreeg de Drentse literatuur een nieuw (familie)blad, waarin naast de oude garde
geleidelijk aan ook nieuwe dialectschrijvers zouden opduiken.
Ruim 43 jaar na zijn oprichting werd de Drentse Schrieverskring, op 29 mei 1996, met
instemming van velen te Borger ontbonden.75 Dit gebeurde nadat er de laatste jaren veel
discussie over zijn identiteit en samenstelling geweest was.

3. DE QUEESTE NAAR EEN DRENTS VOLKSLIED

Bijna honderd jaar lang zijn er pogingen gedaan, Drenthe een eigen volkslied te bezorgen.
Men zou, ietwat gechargeerd, kunnen beweren dat dit streven als een rode draad door de
geschiedenis van de Drentse literatuur loopt. De achterliggende gedachten van de dichters die
zich door de jaren heen tot taak gesteld hebben, het Drentse saamhorigheidsgevoel onder
woorden te brengen in een algemeen aanvaard volkslied, laten zich enigszins verklaren uit de
tijdgeest in zijn diverse gedaanten - dat is het enige houvast dat de onderzoeker heeft.

Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, heerste er in Drenthe tevreden-
heid over de status van volwaardige provincie die de landschap verkregen had. Zoals elders in
Nederland en Europa dacht men nationaal; er bestond dus geen behoefte het streekeigene te
benadrukken door middel van een Drents volkslied. Integendeel: uit de discussie over de
economische en culturele ontwikkeling van Drenthe - gereleveerd in het begin van hoofdstuk
I - blijkt, dat men van Drenthe eigenlijk een soort 'Holland op de heide' wilde maken.
Plaatsnamen als Nieuw-Amsterdam en Nieuw Dordrecht mogen dit illustreren. Ook de
Belgische afscheiding, die tussen 1830 en 1834 de mobilisatie van veel Drentse vrijwilligers
en dienstplichtigen tot gevolg had en waarover vooral lang nagepraat is (ook in de literatuur),
gaf velen in dit gewest de gelegenheid blijk te geven van hun nationale verbondenheid.76

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de oudste proeve van een 'Drents' volkslied die tot nu
toe gevonden is, niet meer is dan een aftreksel van Tollens' overspannen Wien Neêrlands
bloed. Groot dichterschap kwam er niet aan te pas, evenmin als aan het origineel trouwens.
Een beetje schoolmeester of journalist kon een dergelijke parafrase schrijven; velen waagden
zich eraan in die jaren, wat ook hun beroep geweest moge zijn. Dit anonieme Drentse
specimen verscheen in 1863 voor de viering van vijftig jaar koninkrijk. Hier volgt het laatste
couplet:

73. A. Mulder 1969, 97-99.
74. ‘brief aan oeze lezers’, in: OV 1 (1956) december 1.
75. Bergstra 1996.
76. Zie hoofdstuk I, paragraaf Jan van der Veen Azn. en hoofdstuk II, paragraaf Lucas Jonker.
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Ja, God bescherme Neêrlands Vorst!
Hij zeeg'ne 't Vaderland
En kweeke steeds in onze borst
De liefde tot dat land!
Komt, Drenthenaren! 't oog gewend
Naar boven! dáár woont God!
Hij blijft, tot aan ons levensend,
Beschikker van ons lot (bis).77

Een heel ander soort volkslied schreef Harm Tiesing. Zijn niet-uitgegeven en ongedateerde
toneelstuk Spienstertijd in Drenth. 'n Laandelk winteraovendspel in Jannewaori78 besluit
ermee. Stuk en lied zijn vermoedelijk omstreeks 1900 geschreven.

Drenth, vermaard door zand en heide,
Bosch en boomgaard, groene weide,
Heeft een volk zoo rond van aard,
Roggendollies is hun taart.

Drentsche mensen, eens van zinnen,
Melken, karnen, naaien, spinnen;
Drentsche vrouwen, klein of groot,
Bakken zelf hun stoet en brood.

Varkens mesten, kalvers voeren
Doen de vrouwen van de boeren;
Uit het morsig varkenskot
Haalt de vrouw een vetten pot.

Drentsche jongelieden werken,
Gaan des zondags trouw ter kerken,
's Winter avonds zijn ze vrij,
Drentsche meisjes zoenen zij.

Ziet de boer zijn koren bloeien,
En zijn veldgewassen groeien,
Dan, voor een gevulde schuur,
Brengt hij dank aan t Albestuur.

's Morgens vroeg al uit de veeren
Wil hij tot zijn arbeid keeren;
's Avonds weer op tijd ter rust,
Is zijn leven en zijn lust.

Zoo is t Drentsche boerenleven,
Dat men voor geen kroon zou geven,
En zoo werkt hier iedereen
Steeds tot nut van t algemeen.79

77. RAD, Documentatie Drentse literatuur.
78. Handgeschreven tekst van het toneelstuk in een schoolcahier, tot voor kort bewaard in het persoonlijk

archief van de heer G. de Jonge te Borger. Door hem geschonken aan schrijver dezes.
79. Een lied met dezelfde titel werd in het handschrift van Tiesing eveneens aangetroffen in een

schoolcahier met als opschrift 'Aanteekeningen uit den Oorlogstijd. Allerlei' (Archief Landbouw-
hogeschool Wageningen, Collectie Tiesing, doos nr. I). Deze versie verschilt in lichte mate van die in
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'Volkslied' is geen eenduidig begrip, zoals uit het voorgaande blijkt. De functie die het
Wilhelmus in het openbare leven heeft, wordt in het Engels aangeduid met 'national anthem'
en in het Duits met 'Nationalhymne'. Voorts onderscheidt men het mondeling doorgegeven
lied en het lied in volkse trant. Beide categorieën heten bij onze wester- en oosterburen
respectievelijk 'folk-song' en 'Volkslied', terwijl wij voor alle begrippen maar één woord
hebben. Het lijkt duidelijk dat Tiesings lied tot de laatste categorie behoort en dat de dichter
niet de bedoeling heeft gehad een regionale hymne te creëren. Het betreft hier een loflied op
het boerenleven zoals bijna heel Nederland het kende.

In de tijd tussen de wereldoorlogen nam - zoals in hoofdstuk II beschreven - overal in
Nederland en daarbuiten de belangstelling voor het regionale toe. De opkomst van de
volkskunde als wetenschap, het ontstaan van volkskundige (openlucht)musea, het houden van
internationale volkskundige congressen en nationale evenementen in de folkloristische sfeer
(zoals Arnhem 1919)80 en - last but not least - de populariteit van de streekroman (of
regionale roman) zijn sprekende voorbeelden van deze culturele trend. Soms kwam daarbij
nog de invloed van politieke bewegingen die het platteland en de regionale cultuur als hun
werkterrein beschouwden: het nazisme en de radicale boerenorganisaties als Landbouw en
Maatschappij.
Gezien deze achtergronden is het te verklaren, dat in de jaren dertig enige liederen verschenen
- ook in Drenthe - die de eigen streek verheerlijkten. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat het
politieke motief hierbij in het begin geen rol speelde. De Drentse liedschrijvers waren, literair
gezien, simpelweg kinderen van hun tijd, óf zij waren bezig met een inhaalslag ten opzichte
van andere provincies. In Limburg, bijvoorbeeld, werd Limburg, mijn vaderland ('Waar in 't
bronsgroen eikenhout 't nachtegaaltje zingt,') in 1909 uitgegeven, waarna het al spoedig een
officieus plaatsje onder de zon veroverde.81

Wellicht moeten alle karakteristieken van het culturele klimaat tijdens het interbellum
gerelativeerd worden, door vast te stellen dat er altijd lofliederen op de eigen stad, streek,
provincie of natie geschreven zijn - sinds de dagen van Vondel tot aan die van Skik. In dat
geval zijn de Drentse poëten van na 1930 slechts beoefenaren van een eeuwenoud genre. Als
zodanig pretentieloos, maar wel misbruikt door een ongeëmancipeerde achterban, die
krampachtig probeerde (semi-)officiële status voor hun creaties te verwerven.

De eerste die toentertijd Drenthe bezong was J.J. Uilenberg.
In een brief aan P.H. Ritter heeft Uilenberg beweerd dat hij het lied Mijn Drenthe reeds in
1928 geschreven en op muziek gezet had.82 Aan P.J. Meertens berichtte hij overigens dat het
lied geschreven en gecomponeerd was in 1929.83 In januari 1930 publiceerde Uilenberg het in
de eerste jaargang van het maandblad Drente.84 Tekst en melodie, in 2-, 3- en 4-stemmige
zetting en met pianobegeleiding, verschenen bij Van Gorcum als losse uitgave. Het lied is
opgebouwd uit zes strofen, elke strofe bestaat uit acht regels. Het is een lofzang op het
Drenthe dat de dichter in zijn jonge jaren gekend heeft. De eerste strofe is een inleiding,
waarin de schrijver zijn liefde voor Drenthe uitspreekt:

het toneelstuk.
80. Vgl. ook Voskuil 1984, passim.
81. Hans van Dijk 1991, 110-111. Vgl. ook De Lange 1914, 56.
82. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Uilenberg aan Ritter van 19 november 1939.
83. MI, Archief P.J. Meertens, overzicht Uilenberg aan Meertens zonder datum.
84. Drente 1 (1930) januari 124-125. In Drente 5 (1933) juni 5 werd het nogmaals gepubliceerd.
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Ik heb U lief, mijn heerlijk landje,
Mijn eenig Drentheland,
Ik min de eenvoud in Uw schoonheid,
'k Heb U mijn hart verpand;
Mijn taak vervuld' ik blijde,
Waarheen ook plicht mij riep,
Uw geest was 't, die mij leidde,
Daarom vergeet 'k U niet.

De strofen twee tot en met vijf geven nostalgisch getinte beschrijvingen. In de laatste strofe
vat de dichter deze samen en concludeert:

Die beelden uit dat zoet verleden,
Wat bleven zij mij bij!
Vaak heb ik zwaren strijd gestreden,
Dan hielpen, sterkten zij!
En nu, ten volle dankbaar,
Wijd 'k U mijn beste lied,
Mijn heilrijk, heerlijk Drenthe
Vergeten kan 'k U niet!85

Het lied werd nog in 1930 besproken in hetzelfde maandblad. De recensent schreef: "De
woorden getuigen van rythme en natuurschoon. De muziek is zeer eenvoudig, maar toch
aardig, alhoewel er wel wat meer afwisseling had kunnen zijn in de harmonieën."86 In
Neerlands Volksleven werd over het lied opgemerkt: "Het is geen sterk lied, al spreekt het
stellig wel tot het volksgemoed."87

In 1933 werd Mijn Drenthe, samen met andere volksliederen, opgenomen in de
liederenbundel Een alleen....een nieuwe zangbundel door Aug. Weiss en J.C. Andreae met
medewerking van Ferd. Timmermans (D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V. te 's-
Gravenhage).  
Mijn Drenthe werd een bijzonder populair lied. Voor of na de vele voordrachten die
Uilenberg hield, werd het vaak gezongen, vooral bij de Drentse verenigingen in den vreemde.
Daardoor verkreeg het de officieuze status van Drents volkslied. Dat betekent niet dat er ook
een officieel erkend Drents volkslied bestaat.
In 1992 verschenen er in de pers artikelen, waarin beweerd werd dat Mijn Drenthe een
vertaling zou zijn van een Drentstalige oerversie, die door Uilenbergs vader geschreven zou
zijn. Junior zou dus plagiaat gepleegd hebben. De creatie van Uilenberg senior, geschreven in
1896 op een melodie afkomstig uit Emden, zou reeds in 1898 in de bundel Een alleen....
gestaan hebben. Ten bewijze werd ook een Drentstalige tekst afgedrukt. Een kopie van het
origineel was dit niet; iemand had de tekst uit zijn geheugen opgediept. Dat het 'oudere' lied
uit zes kwatrijnen schijnt te bestaan, hoeft geen bezwaar te zijn. De regels daarvan bevatten
evenveel lettergrepen als een regelpaar bij Uilenberg jr. Bovendien ontstaan hierdoor goed
herkenbare gepaarde rijmen, hoewel deze weer niet zo gebruikelijk zijn bij lyriek.
Daarentegen zijn J.J. Uilenbergs regels veel duidelijker verbonden met (korte) melodische
frasen, ook wel voor- en nazinnen genoemd. Paarsgewijs gerangschikt zijn de eerste vier
frasen volstrekt identiek: a b a b. De volgende vier stukjes melodie zijn allemaal verschillend.

85. Drente 5 (1933) juni 5.
86. M., in: Drente 2 (1930) november 94.
87. Neerlands Volksleven (1961-1962), december 349.
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Het melodische raamwerk van Mijn Drenthe is congruent met dat van het Wilhelmus. De
lange, vloeiende verzen in het Drentstalige lied zijn min of meer geslaagd, maar zij passen
niet bij de sterk gestructureerde melodie: alsof het nationale volkslied ineens uit kwatrijnen
zou bestaan.88 Ter illustratie volgt hier de eerste strofe van de vermeende 'oerversie'. De
weergegeven tekst is gebaseerd op een afzonderlijke uitgave van het lied, die, gekalligrafeerd
door John Hommes te Assen, in juni 1992 verscheen89:

Mien Drenthe

Ik heb oe lief, mien eig'n laandtien, mien olde Drenthelaand
'k Hol van de eenvoud in oen schoonheid, 'k heb oe mien hart verpaand!
Mien taoke valt mie lichte, want steeds blieft an mien zied
De geest van 't olde Drenthe, daorum vergeet 'k oe niet.

Over deze vermoedelijke plagiaatkwestie rijzen nu gegronde twijfels. Zo wordt een bundel
Een alleen.... uit 1898 nergens in bibliografische naslagwerken vermeld. De eerste druk van
Een alleen.... verscheen in 1933! Ook naspeuringen in tal van  andere liederenbundels die
rondom 1898 verschenen, leverden tot op heden niets op. Het Nederlandstalige lied
verscheen, zoals opgemerkt, in januari 1930. Uilenberg senior kan het nog onder ogen
gekregen hebben, want hij overleed op 1 september van dat jaar. Wij weten inmiddels dat J.J.
Uilenberg tijdens de Duitse bezetting een scheve schaats gereden heeft, maar een onmens was
hij niet. Het is dan ook niet aannemelijk, dat hij zijn vader geplagieerd zou hebben terwijl
deze nog leefde.90 Pas wanneer de bron uit 1898 aangewezen wordt, kan over deze kwestie
duidelijkheid worden verschaft. Voorlopig lijkt Mien Drenthe een niet zonder talent
geschreven pastiche. Te betwijfelen valt echter of een Drent wel "Ik heb oe lief" en "Ik hol
van" zegt. Dergelijke persoonlijke gevoelens brengt hij meestal wat indirecter onder woorden
en dat geldt voor zijn negentiende-eeuwse voorvader des te meer.91 Kortom: vertaald
Nederlands, oftewel náár J.J. Uilenberg geschreven. De pasticheur zet zichzelf te kijk met dit
ondrentse en anachronistische idioom. Maar in het algemeen is de grappenmaker een handig
stilist. Zijn taalgebruik is beeldend en tegelijk to-the-point, waardoor dit gedicht gunstig
afsteekt tegen het gerijmel van J.J. Uilenberg.

In diezelfde tijd schreef L. Koops Drenthe, land dat ons geboren (muziek van A.W. Koops).
Of het even gemakkelijk zijn weg naar de Drenten in den vreemde vond als Uilenbergs lied,
is niet bekend. Maar het werd wel in januari 1942 gezongen door de aanwezigen op de 'ni-j-
joarsvesite' van de Drentse Vereniging te Amsterdam. Dat men niet Mijn Drenthe van Uilen-

88. 'Mijn Drenthe niet meer dan vertaling van oud gedicht. 'Drents volkslied plagiaat' 'in: DC 15.9.1992;
Jaap D. Homan 1993. Vgl. ook Huizing 1992b, 17 en Huizing 1995d, 20-21.

89. Gepubliceerd in het Nv/hN 30.7.1993. Het lied werd in zijn geheel ook in het maandblad Drenthe
afgedrukt (Drenthe 63 (1992) mei 17). Wat daarbij opvalt, is dat de schrijfwijze van bepaalde woorden
weer anders is dan die in Hommes' gekalligrafeerde versie.

90. Bovendien blijkt het Nederlandstalige lied een aantal autobiografische gegevens te bevatten die op J.J.
Uilenberg van toepassing zijn. Hij heeft immers lange tijd buiten Drenthe gewoond (strofe een) en -
vooral in Den Haag - een zware strijd gestreden (strofe zes).

91. Zo schreven reeds de Podagristen in Drenthe in vlugtige en losse omtreken geschetst. Deel I, p. 260:
"(...) en dit zij ter waarschuwing voor elken dichter van romantische verhalen, die, zijne helden en
heldinnen uit Drenthe kiezende, een paar pasgehuwden terstond van 't gemeente-huis of uit de kerk naar
een priëeltjen of zodenbankje zou willen geleiden, om hen daar de overkropte boezems te doen
uitzwoegen, onder de jouissance van rozengeur en maneschijn. Zoo poëtisch zijn geene verliefde, - laat
staan dan kersversch getrouwde Drenthenaren."
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berg koos, kan nog niet het gevolg zijn van de kwalijke rol die de tekstschrijver-componist
tijdens de bezetting speelde: daarvan was toen nog niets gebleken. Kennelijk sloeg men het
lied van Koops hoger aan, een oordeel dat waarschijnlijk afkomstig was van een autoriteit op
dit gebied: voorzitter J. Veldkamp, samensteller van de bundel Kun je nog zingen, zing dan
mee!92 Gelet op de verspreiding van zijn werk, stelt JAN VELDKAMP (Hoogeveen 1868-
Amsterdam 1946) iedere Drentse schrijver in de schaduw. Hij werd onderwijzer en vertrok
reeds op zijn eenentwintigste naar Amsterdam.93 In 1906 verscheen bij P. Noordhoff te
Groningen de genoemde bundel, die hij en K. de Boer hadden samengesteld. Een zestal
liederen daarin is volledig anoniem, dus waarschijnlijk van de hand van Veldkamp en/of De
Boer. Het bekendste daarvan is wel Het avondklokje (' 't Zonnetje gaat van ons scheiden',),
waarvan wordt aangenomen dat het uit een volksmelodie en een nieuwe tekst bestaat.94

Liederen over Drenthe schreven de anonymi niet (De herder staat wel in de bundel maar heeft
andere auctores). Lang bekend gebleven is ook Kent gij het land?, waarvan de begintonen
minstens tot in de jaren zeventig gediend hebben als pauzeteken van (achtereenvolgens) de
NTS en de NOS. Voorts schreef het paar - of één van beiden - teksten bij composities van
Brahms, Silcher, Abt, Broeder, Worp, Hol, L.F. Brandts Buys en Gruber.95 De bundel is nog
steeds te koop; alleen al van de uitgave met pianobegeleiding verscheen in 1986 de 41ste
druk, waarin overigens ook Uilenbergs Mijn Drenthe opgenomen is. Daarbij komen de
tientallen herdrukken van de 'schooluitgave in zakformaat'. Bijgevolg hebben miljoenen
Nederlanders kennisgemaakt met het werk van Veldkamp en De Boer, zonder zich later de
namen van dit duo te kunnen herinneren.
Los van dit alles werd door het thuisfront al sinds 1931 gediscussieerd over de wenselijkheid
van een Drents volkslied. G. Bos, voorzitter van de Bond van Koren in Drenthe, was daarmee
begonnen in het maandblad Drente.96

Dit onderwerp heeft, ongetwijfeld, geen prioriteit gehad in de jaren 1940-1945, maar in 1947
werd de draad met hernieuwde energie opgepakt. Daaraan was in 1946 een discussie tussen
ingezonden-briefschrijvers in de PDAC voorafgegaan. De eerste inzendster, H.E. Tholen-
Dikboom, beklaagde zich erover dat Mijn Drenthe in dat jaar op tweede paasdag door de
VARA was uitgezonden, en nog wel op koninginnedag door de AVRO. Ook werd het maar al
te vaak op straat gespeeld door muziekkorpsen. Zij vond dat het lied verboden moest worden
en noemde Drenthe, eens land van hei en struiken  (tekst J. Stel Rzn, muziek van A. Alt) het
"oorspronkelijk Drentse volkslied".97

Tijdens de tweede Landdag van HDG op 17 mei 1947 werd besloten, dat het genootschap een
prijsvraag voor een Drents volkslied zou uitschrijven. Kort daarvoor hadden twee leden al
pogingen gedaan om een eigen pennenvrucht te laten verheffen tot Drents volkslied, dan wel
genootschapslied. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, presenteerde Jan Naarding tijdens
de oprichtingsvergadering van HDG Oês liêd en Vlaggelied; het eerste werd zelfs al ge-

92. Drente 13 (1942) februari 54.
93. GA Amsterdam, Bevolkingsregisters en Register Amsterdam, Overlijdensakte J. Veldkamp.
94. Veldkamp/De Boer 1964, 50. De melodie is dezelfde als die van Hoort de feestklokken klinken (dichter

onbekend). In het album Kerst-klokken (z.j., Cor B. Smits's Muziekhandel te Amsterdam) wordt bij dit
lied vermeld: 'volkswijze'.

95. In het laatste geval betreft het Stille Nacht, naar Joseph Mohr en tegenwoordig minder gangbaar
(tweede regel: 'Slaap gerust, Sluimer zacht,' en niet 'David's zoon lang verwacht').

96. Vgl. ook 'Officieel Drents volkslied ontbreekt. Op weg naar eenheid van de natie...' in: DAC 6.8.1980.
97. 'Het Drentsche Volkslied' in: PDAC 10.9.1946. Zie ook PDAC 11 en 18.9.1946.
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zongen. Voor dezelfde gelegenheid had L. Braaksma De Drentse vlag geschreven.98 Het
eerste couplet luidt:

O Drentse vlag, die 't hart verheugt
Strek vrij uw banen uit
En wees met ons in smart en vreugd,
Wanneer de klokke luidt.
En als zijn weergalm spreidt en draait
En meldt geboorte of dood,
Dan weet ik, dat g'uw banen zwaait
Van wit en vlammend rood.99

Door een prijsvraag te organiseren omzeilde het bestuur een moeilijke keus uit het werk van
twee prominente leden.100 Er zou in de jaren daarna nog meer vernuft aangewend worden om
delicate kwesties de wereld uit te helpen.
Eerst werd er een commissie samengesteld om de prijsvraag voor te bereiden; lid hiervan
werden J.H. Bergmans-Beins, L. Braaksma, E. Karst en J. Naarding. Doordat Karst niets van
zich liet horen en Bergmans-Beins al spoedig kwam te overlijden, werd het werk in de
zogenoemde 'regelingscommissie' gedaan door de twee heren die ooit gewedijverd hadden om
het hoofdschap van de opleidingsschool aan de Noordersingel te Assen. Zij traden in februari
1948 via het maandblad Drenthe naar buiten met de voorwaarden voor deelname aan de
prijsvraag.101

Elegant ontdeed men zich van Uilenberg door de bepaling dat het lied Drentstalig moest zijn,
waardoor ook de eigen vlaggenliederen moesten sneuvelen. Hoe overigens een dergelijk lied
bij alle Drenten weerklank kon vinden terwijl er geen standaarddrents was (en is), werd niet
uiteengezet. Voor alle zekerheid hadden de commissieleden ook nog bepaald, dat liederen die
reeds in druk verschenen waren niet mochten meedingen. Aan de andere kant is het opvallend
hoe vlug de regelaars in een eerdere fase - ieder voor zich - een componist en een uitgever
voor hun geesteskinderen gevonden hadden. Reeds in september 1947 had R.D. Mulder in het
maandblad Drente meegedeeld dat De Drentsche Vlag en het Drents Vlaggelied gepubliceerd
waren, evenals Bondslied van de Bond van Koren in Drente (J. Stel Rzn.), Mijn Drenthe (J.J.
Uilenberg), Drenthe (L. Koops), Bondslied van de Plattelandsvrouwen en Drenthelied (A.
Dening).102

De inzendingstermijn van de prijsvraag eindigde op 1 mei 1948 (dus na minder dan drie
maanden) en men had met moeite 50 gulden en twee penningen voor de winnaars weten te
vinden. De jury, wier leden niet mochten meedingen, bestond uit B. van Eysselsteijn, J.
Poortman, A. de Vries, E. Karst en prof. dr. G.A. van Es (voorzitter).103

Er deden 31 auteurs mee, die gezamenlijk 40 teksten zonder melodie instuurden.104 De jury
vond dat er niets bruikbaars bij was.

98. Zie paragraaf 2.
99. Drente 18 (1947) juni 17.
100. Zie voor de prijsvraag RAD, HDG, inv.nr. 256.
101. RAD, HDG, inv.nr. 256, ontwerp prijsvraag voor een Drents volkslied.
102. R.D.M[ulder]. 1947g, 59-60.
103. RAD, HDG, inv.nr. 256, brief HDG aan de juryleden van 5 mei 1948.
104. 'Prijsvraag teksten, geschikt voor Drents Volkslied' in: Drenthe 19 (1948) juni 98. Albert Dening had

drie teksten ingezonden, alle getiteld Drents volkslied, onder de motto's "Erica", "Hou en trouw" en
"oez' geboortegrond". Het laatste lied gedateerd 8 maart 1948, kon gezongen worden op de wijs van
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Intussen had het genootschap aan L. Braaksma en A.G. Cool opdracht gegeven een Groot
Drents Liedboek samen te stellen, terwijl Naarding al bezig was met een 'Drents liedties-
boekien' voor uitgeverij Van Gorcum. De grote bundel is er echter niet gekomen, doordat de
beoogde samenstellers na enige tijd moesten concluderen dat zij voor een onmogelijke
opgave stonden.105

Merkwaardig zijn de door elkaar lopende belangen en verantwoordelijkheden. Het 'liedties-
boekien' werd door Naarding samengesteld in opdracht van Van Gorcum, dus van Prakke.
Beide heren gaven als leiders van HDG opdracht tot het samenstellen van de grote bundel.
Had de prijsvraag ook tot niets geleid - Drenthe zat niet bij de pakken neer. Mede op verzoek
van de Drentse koren en muziekverenigingen benoemde HDG een jaar later een commissie,
die uit langer bestaande, getoonzette liederen een geschikt volkslied moest kiezen. Pikant was
de mededeling dat de commissie het Drents liedtiesboekien van Jan Naarding tot uit-
gangspunt zou nemen.106 De voorzitster, mevrouw J.M. de Vos van Steenwijk-van Royen,
was gekozen om haar onpartijdigheid.107 Dat doet vermoeden dat er toch wel onenigheid
heerste onder de betrokkenen, zoals HDG-leden, dichters en juryleden. Ook de commissie
kon niets ontdekken dat als Drents volkslied de geschiedenis in mocht gaan. En zo leverde
een driejarige rondgang door de oude en nieuwe Drentse liederschat slechts een mager
bundeltje van Naarding op.

De volledige titel van Naardings bloemlezing is: Drents liedtiesboekien. Wat zingerij veur oes
volk in en boeten Drenthe. Opgaard deur Jan Naarding. Met medewerking van E. Bos e.a..
(Assen 1949).108

De inhoud bestaat uit: Wilhelmus, Oês liêd (J. Naarding), Drenthe, laand, waor 't aolde leven
(J.H. Bergmans-Beins), Schoonoords volkslied (F.), Gezang 200 (Catherina Allegonda van
Lier)109, Drenthe, land, dat ons geboren (L. Koops), De herder [P. Louwerse], Oostermoer
(B. van Eysselsteijn), Rood en wit, de Saksen kleuren (Drents Vlaggenlied) (J. Naarding),
Drenthe, eens land van hei en struiken (J. Stel Rzn), De olde scheuper (J.G. Duiven), Kom
jong en old (Drente-lied) (A. Dening), Veenkoloniaal lied (A. Winkler Prins), Het oude

'Onze Koning Willem leve'. De eerste strofe luidt:

Woor de stoere ieken tieren,
't Volk zuk vuult in ien verband,
Tucht en ienvoud d'harten sieren,
Ja, doar lig oes Drente-land,
Hiel oes streven wil wij geven
't Landschap oes zo noa verwant.

Dit lied werd afgedrukt in Drenthe 19 (1948) oktober 162. Zie voorts DLD, map Dening.
105. A.G. Cool, 'Ontmoetingen met Lammert Braaksma' in: DAC 14.11.1963.
106. RAD, HDG, inv.nr. 256, resumé van de besprekingen aangaande de keuze van een Drents volkslied op

verzoek van HDG (zonder datum).
107. R.D.M[ulder]. 1949h, 121-122.
108. R.D. Mulder recenseerde het lang verbeide bundeltje in: Drenthe 20 (1949g) juli 112.
109. Zij was de dochter van Johannes van Lier en Rolina Johanna Hofstede. Zij werd geboren op 17 maart

1768 te Assen en overleed op 22 september 1801 in Zuid-Afrika. Haar voornamen worden verschillend
geschreven: R.D. Mulder noemde haar Catrina Allegonda en T.J. Servatius schreef Catharina
Aldegonda. C.A. van Lier vergezelde haar broer, de predikant Helperus Ritsema, naar Zuid-Afrika waar
zij eveneens een belangrijke rol in het godsdienstig leven ging spelen. Haar dagboeken, brieven en
gedichten getuigen daarvan.
Zie over haar R.D. Mulder 1942a, 36 en Servatius z.j., 196-208.
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landschap (W. Seymour Mulder), De jachtpartij (J.J.A. Goeverneur), Gezang 282 (J.
Naarding) en Wegeleedtien (L.A. Roessingh). Sommige titels zijn hier anders gespeld dan in
reeds genoemde publicaties.
Naardings Oês liêd, op muziek van Prakkes zuster A. Brouwer-Prakke, werd ook als vliegend
blaadje door van Gorcum uitgegeven. Het eerste couplet is als volgt:

Wel wet van oês land, 't aole Drentse land?
In de vrömde is 't land van de heide:
Maor wel dat land kent, zo as wij het kent,
wet van maoland met weeld'rige weide.
Jao oês land is niet groot en niet machtig en riek,
nooit zuuw beter op aarde begaeren.
Dat laand met de raand van veen um het zand,
't Aole Drente, wij holt het in aeren!

Dichter en componiste kregen de wind in de zeilen nadat alle promotionele activiteiten van
het genootschap inzake de volkszang vruchteloos waren gebleven. HDG heeft alles gedaan
om Oês liêd er bij de bevolking in te krijgen als 'het nieuwe Drentse volkslied', daarbij
gebruik makend van de gelukkige bijkomstigheid dat het niet meegedongen had in de
prijsvraag. Het kan ook zijn dat de prijsvraag en het vervolg daarop afleidingsmanoeuvres
waren om de lieve vrede binnen het genootschap te bewaren, waarna Oês liêd als deus ex
machina een einde kon maken aan het volksliedloze tijdperk.
Hoe het ook zij, het genootschap liet bewerkingen voor harmonie en fanfare maken en bracht
deze uiteraard onder de aandacht van de orkesten in Drenthe. Medewerking van de provincie
kreeg het daarbij niet, want 'officieel' en 'provinciaal' schijnen begrippen te zijn die zich in
Nederland moeilijk met elkaar verdragen, althans wanneer het liederen betreft.110 Een
verklaring daarvoor ligt waarschijnlijk in de bescheiden rol van de provincie in ons staatsbe-
stel. Nadat Nederland in 1813 een eenheidsstaat geworden was, is 'de' politiek wellicht steeds
beducht gebleven voor het te ver doorgevoerde regionalisme dat tijdens de Republiek
geheerst had. Cultureel regionalisme wordt - zowel door de voorstanders als door de tegen-
standers - wel eens verward met politiek separatisme, zoals de Friese beweging in de jaren
vijftig aan den lijve ondervonden heeft.

HDG liet het niet bij deze ene poging: in de jaren vijftig discussieerde het bestuur nog
regelmatig over te nemen initiatieven die tot een Drents volkslied moesten leiden, waarbij
Naardings lied niet de enige kanshebber was.111 Ook ontving het genootschap (ongevraagd)
teksten die voor hetzelfde doel geschreven waren.
In maart 1954 zond H. Frieling Oes Drentse laand naar HDG: "(...) een bescheiden poging
maar een eerlijke, om Drenthe het lied te geven, waar zovele Drenten zo lang op wachten",
aldus Frieling.112

Tonny van der Veen van de RONO tenslotte, riep in 1958 zijn luisteraars op teksten voor een
Drents volkslied in te sturen, maar ook dit had niet het gewenste resultaat.

Wat men na de oorlog ook geprobeerd heeft, er is geen alternatief voor Uilenbergs Mijn
Drenthe gekomen. Nog steeds wordt het door betrekkelijk veel, vooral oudere, mensen

110. 'Drenthe krijgt geen officieel volkslied' in: DC 21.2.1996 en 'Provincie Drenthe waagt zich niet aan een
volkslied' in: Nv/hN 21.2.1996.

111. Vgl. ook 'Jaarverslag van HDG over het jaar 1958' in: NDVA (1960), 13.
112. RAD, HDG, inv.nr. 256, brief Frieling aan HDG van 11 maart 1954.
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beschouwd als het Drentse volkslied. Ze gaan staan als het gespeeld wordt en zingen het vaak
uit volle borst mee. De ouderen van tegenwoordig behoren tot de generatie waarover J.
Wattel in 1948 schreef:

"Als er niet één bepaald lied wordt aangewezen, blijft dat van Uilenberg hèt Drentse Volkslied. Als ik
op school de jongens naar liedjes over Drenthe vraag, dan komen ze daar steeds het eerst mee aan en
noemen dat 'het Drentse Volkslied'. Een ander kennen ze vaak niet. Alleen als het Drents Genootschap
en al de bij haar aangesloten verenigingen krachtig propaganda zullen voeren voor het nieuwe Drentse
volkslied acht ik het mogelijk Uilenbergs vers te verdringen."113

Wattel was leraar bij het voortgezet onderwijs, dus wat hij ervoer was het resultaat van zes
jaar lager onderwijs. In die sector ging het soms bedenkelijk toe. Als wij A.G. Cool of zijn
zegsman L. Braaksma mogen geloven, had de inspectrice van het lager onderwijs "opdracht"
gegeven Mijn Drenthe er bij de leerlingen "in te stampen en in te zingen".114 De dame in
kwestie - H.A. van Riel-Smeenge, moeder van de latere senator mr. Harm van Riel - ging
uiteraard haar boekje ver te buiten. Mevrouw Van Riel werd door de bezetter al spoedig op
non-actief gesteld, maar na de bevrijding heeft ze nog één jaar haar oude functie uitge-
oefend.115 Gehoopt mag worden dat ze niet in die periode haar dwingende advies gegeven
heeft - het tegendeel zou de zaak nog onverteerbaarder maken. Jan Naarding echter, kwam
nog in 1963 - na de dood van Uilenberg - met een origineel argument tegen diens lied. Niet
het oorlogsverleden van de auteur en evenmin de Nederlandstalige tekst vond hij bezwaarlijk,
maar:

"Hoezeer wij Uilenbergs werk bewonderen en aanvaarden, het zou, ook voor hemzelf zeer te betreuren
zijn als 'Mijn Drenthe' het volkslied werd, omdat het geen levensbeginselen en geen levensbasis
biedt."116

Ook vandaag de dag wordt er gedachteloos van het lied gebruik gemaakt door lieden die beter
zouden moeten weten. Als er niet een flard van Mijn Drenthe als jingle door TV Drenthe
uitgezonden wordt, dan doet Radio Drenthe dit wel.

4. AUTEURS

4.1. DRIE BRUGFUNCTIE-AUTEURS

B. VAN EYSSELSTEIJN (TWEEDE PERIODE)

Ben van Eysselsteijn was buitengewoon geschikt om steun te geven aan het streven van
HDG. Want verbreding van de Drentse cultuur betekende ook verbreiding in geografisch
opzicht. Van Eysselsteijn kon in het westen van het land, waar hij woonde, optreden als
ambassadeur van Drenthe: voorlichten en goodwill kweken behoorden dus tot zijn taak.

Na de oorlog ging Van Eysselsteijn verder met schrijven over Drentse onderwerpen. Een
eerste vrucht daarvan is het verhaal De vrouw en de vreemdeling, dat in 1948 werd opgeno-

113. RAD, HDG, inv.nr. 256, brief Wattel aan R.D. Mulder van 30 april 1948.
114. Cool 1963.
115. Moree in: Bos/Foorthuis 1991, 122-125.
116. NDVA (1963), 10.
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men in de bundel De terugkeer. Deze bundel bevat drie verhalen die - in volgorde - gaan over
de zee, Drenthe en spokerij. In alle drie keert er iemand terug.
Tot het schrijven van De vrouw en de vreemdeling was Van Eysselsteijn geïnspireerd door de
schilder Reinhart Dozy (1880-1947), die - net als zijn collega L.A. Roessingh - afwisselend in
Antwerpen en in het Drentse Elp woonde.117 Deze was omstreeks 1907 getuige geweest van
een moderne variant van het aloude volksgericht (dat rond 1850, volgens Prakke, zo goed als
uitgestorven was). Een paar mannen werden van diefstal verdacht maar bleven uit handen van
Justitie doordat er geen getuigen waren, of doordat niemand wilde getuigen (uitgaande van de
stelregel "Wel wil er de zegger van weezn?"). De mannen werden geboycot, oftewel het dorp
uitgepest.118

In het clubblad De lange jacht van de Padvindersgroep Ben van Eysselsteijn in Gieten werd
De vrouw en de vreemdeling in 1952 nog eens als feuilleton geplaatst, maar verder lijkt het
verhaal aan Drenthe voorbij te zijn gegaan.

Bijna dertig jaar na het verschijnen van zijn eerste bundel poëzie kwam Van Eysselsteijn met
een tweede op de markt. Hierin, Momento Grazioso en andere gedichten (1951), nam hij ook
een vijftal 'Drenthse verzen' op, die alle tijdens de oorlog geschreven zijn. Dat laatste blijkt
niet alleen uit de datering maar ook uit een brief van kort na de oorlog aan Louis de Bourbon,
waarin hij nogmaals zijn inspiratiebron Drenthe roemt:

"Hoewel ik geen dichter ben, heeft een langdurige onderduikperiode in Drenthe, een landschap waar ik
met hart en ziel van houd, mij er toch weer toe gebracht - voor het eerst sedert 25 jaren - om weer
verzen te schrijven."119

Dat zijn in dit geval twee ballades, twee gedichten opgebouwd uit kwatrijnen en één gedicht
bestaande uit zevenregelige strofen. De meeste waren, voordat ze in de bundel opgenomen
werden, reeds afzonderlijk in diverse tijdschriften gepubliceerd.120

De afdeling 'Drenthse verzen' bestaat uit: Ballade van het Oostermoer, Het olde hoes, Sint
Maarten, Ballade van Mac Baine en Word stil en luister weer....
De ballades zijn in hoofdstuk III besproken. In Het olde hoes beschrijft hij zijn terugkeer naar
het tweede ouderlijk huis in Gieten, waar hij een deel van zijn jeugd had doorgebracht. Weer
teruggekeerd in de vertrouwde omgeving in Drenthe en 's nachts wakker liggend, beseft de
dichter dat de onrust van het menselijk hart nergens rust vindt. In de laatste twee strofen
klinkt dat als volgt:

- Die niet naar vrede zocht buiten zijn eigen erven,
hij vindt geen rust eer hij dit huis vergeet,
want meer dan rust is 't rusteloze zwerven. -
Doch die er keerde glimlacht stil en weet:

- Achter de verste einder onzer dromen

117. Zie over Dozy, Hilbrandie-Meijer in: Bos/Foorthuis 1993, 31-37 en over L.A. Roessingh, Hilbrandie-
Meijer/Nijkeuter in: Bos/Foorthuis 1993, 83-90.

118. Opvallend is dat ook L.A. Roessingh in zijn jeugdherinneringen over een soortgelijk volksgericht in Elp
schrijft. Zie hiervoor Roessingh 1951, 60-61. Over het volksgericht in het algemeen zie ook Prakke
1969b, 250-261.

119. NLMD, Archief BvE, brief aan Louis de Bourbon van 28 december 1945.
120. Zie hiervoor 'Bibliografie Ben van Eysselsteijn' in: Nijkeuter 1996b, 224-236.
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voeren tot éne weg al wegen saam,
waarover dood en leven tot ons komen: -
Rust en verlangen dragen éne naam.

Voor het gedicht Sint Maarten liet hij zich inspireren door het aloude volksgebruik op 11
november, de feestdag van Sint-Martinus die door kinderen gevierd wordt. In de laatste strofe
vergelijkt de dichter zichzelf en zijn kunstbroeders met de kinderen die met hun lichtjes langs
de huizen gaan:

Zij, die zwerven; zij, die dichten
onder sterren, zon en maan,
zijn als kindren met hun lichten,
die - een glans op hun gezichten -
zingend langs de huizen gaan:
met honderdduizend lichtjes an,
daar komt Sint Martinus an. -

In 1944 verscheen dit gedicht als rijmprent in een oplage van vijfhonderd exemplaren bij
boekhandel Godert Walter in Groningen. Uitgeverij Trio in Den Haag had de rijmprent
gedrukt.121

Het laatste gedicht van deze afdeling, Word stil en luister weer...., schreef hij in de zomer van
1942, toen hij in het bos bij Gieten naar de nachtegalen luisterde.122 Het geeft weer hoe
bedrukt de dichter zich voelde tijdens de oorlog. Het hartstochtelijk zingen van de vogel
echter geeft hem moed voor de toekomst, wat de dichter in de slotstrofe als volgt verwoordt:

O hart, droef hart, word stil en luister weer
naar dit onstuimig juichende verhaal
van lichter maan en liefdes wederkeer
in 't verre zingen van een nachtegaal.

In 1955, ruim dertien jaar na Van Eysselsteijns eerste Drenthe-roman Dorre grond, verscheen
de tweede in dit genre: Verweerde stenen.
Een artikel in de Haagsche Post over de Oosterhesselse havezate De Klencke - met als
intrigerend detail de door grafzerken gestutte muren - bracht hem op het idee een roman over
de vroegere bewoners van een dergelijk bouwwerk te schrijven. De auteur nam zijn besluit in
de oorlog tijdens zijn eigenaardige onderduik in Gieten. Niet lang daarna dook hij onder bij
Cornelis de Kock, de burgemeester van Oosterhesselen, die hem behalve onderdak ook
historische feiten over de havezate gaf. Aan de nagedachtenis van Cornelis de Kock (┼ 1944)
droeg Van Eysselsteijn de roman dan ook op.
In Gieten was hij begonnen met het noteren van invallen en het verrichten van onderzoek
voor zijn roman. Vooral van Prakke kreeg hij veel informatie en namen van informanten.
"Mij heugen nog de vragenlijsten over het oude Drenthe, met het oog op Verweerde stenen",
schreef Prakke dan ook in Van Eysselsteijns levensschets.123

De handeling van deze roman voltrekt zich tussen 1755 en 1795. Men zou daaruit kunnen
concluderen dat de auteur een historische roman geschreven heeft, maar Van Eysselsteijn zelf

121. Een origineel van de rijmprent wordt bewaard in de UB Groningen onder de signatuur: uklu De Jong
266.

122. NLMD, Collectie handschriften BvE (H1). Aldus een aantekening van de auteur bij een handge-
schreven exemplaar van het gedicht.

123. Jaarboek 1976, 52.
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noemde Verweerde stenen bij voorkeur een psychologische roman, waarin Drentse en
historische motieven zijn verwerkt.124 Wat hem boeide is de parallel die valt te trekken tussen
deze achttiende-eeuwse periode en de jaren veertig van zijn eeuw. Ook toen veranderde de
wereld snel en de zucht naar amusement van eertijds had een moderne variant in de
verslaving aan bioscoop, dancing en radio. Volgens de schrijver was dit tijdsverschijnsel een
vlucht voor God, een gedachte die door gesprekken met de Zwitserse schrijver Max Picard
nog versterkt werd. Deze opinie komt ook tot uiting in het motto van de roman "Vor Gott ist
keine Flucht als nur zu Ihm", dat Van Eysselsteijn ontleende aan de Duitse schrijver Friedrich
Rückert (1788-1866).

Verweerde stenen bestaat uit drie delen. Het eerste deel is genoemd naar Bernier, baron van Linge; het tweede
naar Charlotte Emilie, die met hem trouwt en het laatste deel draagt de naam van Ayolt, hun zoon. De centrale
handeling is de ondergang van een Drents aristocratisch geslacht dat in de havezate de Rheehorst woont. De
komst van hoofdpersoon Charlotte Emilie naar de havezate in 1755 leidt een korte periode van bloei in voor de
Rheehorst. Maar zij denkt nog vaak aan een Franse edelman, met wie zij voor haar huwelijk een verhouding
gehad heeft. Zijn beeld projecteert zij in haar jongste zoon Ayolt. Haar voorkeur brengt echter verwijdering
teweeg tussen haar en de stugge Bernier. Ayolt heeft veel karaktertrekken met de Franse edelman gemeen. De
meest in het oog lopende is wel zijn Don-Juanisme, waarvan niet hij maar zijn broer het slachtoffer wordt. De
broer van een door Ayolt verleid meisje pleegt een aanslag op hem, maar kiest abusievelijk Ayolts broer als
doelwit. Pas aan het eind van haar leven ziet Charlotte Emilie in, dat zij een hersenschim heeft nagejaagd en
gelukkig had kunnen zijn met Bernier. Ayolt verlaat na de dood van zijn ouders de Rheehorst en gaat in vreemde
krijgsdienst. Enige jaren nadat hij is gesneuveld - en na de omwenteling van 1795 - gaat het huis in vlammen op.

Voordat het boek op de markt kwam, deed Van Eysselsteijn het van hem bekende promotio-
nele werk, bestaande uit het houden van lezingen. Maar het schijnt dat ditmaal HDG spontaan
hulp aanbood voor het voeren van zijn campagne: de presentatie moest een evenement op
Drentse bodem worden. Er zou op 27 augustus 1955 een literair doopfeest gehouden worden
op de havezate De Klencke in Oosterhesselen, de inspiratiebron voor deze roman. De Drentse
Schrieverskring en de afdeling Noord van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
zouden hierbij eveneens aanwezig zijn. De uitnodiging van HDG aan Van Eysselsteijn trof
hem zeer en hij voelde zich dan ook bijzonder vereerd door het feit dat men in Drenthe
wederom zoveel belangstelling voor zijn werk had.125 Prakke sloeg met de van hem bekende
voortvarendheid aan het organiseren en nodigde zelfs de Nederlandse Televisie Stichting
(NTS) uit, om van het evenement opnamen te maken. Maar de NTS deelde hem mee, dat men
wegens het weinig spectaculaire karakter van de bijeenkomst besloten had hieraan geen
aandacht te schenken. Een flits uitzenden in het NTS-journaal ging ook niet, want deze
nieuwsrubriek bestond nog niet.126

Het doopfeest in Oosterhesselen toont weer eens aan hoe Van Eysselsteijn door HDG als
'onze Drentse letterkundige' geclaimd werd. In zijn openingswoord voor de bijeenkomst
reageerde Prakke op een kort daarvoor verschenen uitgave van het Genootschap, getiteld Oud
en Nieuws in het Olde Lantschap. Hierin was de vrees uitgesproken dat men Drenthe zou
kunnen aanzien voor een provincie waar, literair gesproken, helemaal niets te beleven viel.
Anne de Vries en Ben van Eysselsteijn waren weliswaar genoemd, maar men had eraan
toegevoegd dat Van Eysselsteijn geen echte127 Drent was. Prakke riposteerde:

124. 'Ben van Eysselsteijn las uit zijn nieuwe roman' in: Trouw 31.8.1955.
125. RAD, HDG, inv.nr. 12, brief BvE aan de secretaris van HDG van 17 juli 1955.
126. RAD, HDG, inv.nr. 13, brief NTS aan HDG van 19 augustus 1955. Het eerste NTS-journaal werd

uitgezonden op 5 januari 1956. Zie Bron 1999.
127. Cursivering HN.
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"Deze tirade doet stellig onrecht aan het regionaal letterkundig réveil, dat zich bijvoorbeeld manifes-
teert in de Drentse Uutzendink van de RON en in onze Drentse Schrieverskring en zijn Schrievers-
almanak. Maar deze tirade is volkomen mis ten opzichte van het lid van die Schrieverskring, dat van-
daag voor ons optreedt. Men stelle zich een Nederlandse Literatuurgeschiedenis voor, die Vondel 'geen
echte Nederlander' zou noemen, omdat hij toevallig in Keulen geboren werd! Wie van Eysselsteijn's
werk overziet, gevoelt hoezeer deze ook als letterkundige in hart en ziel het land van zijn mooiste
jeugdjaren toegedaan is. (...) Neen, - wij laten ons Van Eysselsteijn niet ontstrijden, en wij zijn onze
gróte Drentse letterkundige Ben van Eysselsteijn er dankbaar voor, dat hij ons heden hier op de
'Klencke' in de sfeer waarin zijn nieuwe boek ontstond, deze 'primeur' daarvan wil schenken."128

Uit het manuscript van Verweerde stenen, dat in het Rijksarchief te Assen bewaard wordt,
blijkt hoe nauwgezet Van Eysselsteijn zich gedocumenteerd heeft. De tekeningen en schetsen,
alsmede enige correspondentie, zijn namelijk bij het manuscript bewaard gebleven, waardoor
de research en de zeer gedetailleerde manier van werken van de auteur zichtbaar worden.129

De reacties in de landelijke pers op de roman ontgingen Van Eysselsteijn uiteraard niet.
Prakke en zijn vrouw Fred vonden dat hij voor deze roman een prijs verdiende, maar Van
Eysselsteijn - allang gewend aan de vooringenomenheid van 'de' critici - was sceptischer:

"Overigens is jullie optimistische: - 'het komt voor een prijs in aanmerking' té geestdriftig: de prijzen
zijn hier 'veilig' in handen van een groep, die mij niet tot haar kaste erkent. Je hebt zelf kunnen lezen
hoezeer Adriaan v.d. Veen in zijn critiek in de N.R.Crt. om 'Verweerde Stenen' heenkronkelde, zonder
iets anders te zeggen dan dat de auteur een 'weergaloos verteller' zou zijn....En dát wás al haast té veel.
Maar over het algemeen zijn de critieken zéér enthousiast, al zwijgen 'de' literatoren in alle talen."130

In Drenthe werd de roman slechts mondjesmaat besproken. Harm Werners recenseerde hem
in het maandblad Drenthe en hij oordeelde juichend:

"Het is een voortreffelijk boek. Het staat op hetzelfde hoge peil als Tussen Zuiderkruis en Poolster en
overtreft Dorre Grond. De schrijver is thuis in deze half-hoofse sfeer van de Rheehorst, de Drentse
havezate en kent de wereld, die hij oproept. (...) Iedere Drent moet dit boek lezen, omdat het afstand
heeft genomen tot Drenthe en ieder ander moet er kennis van nemen - zoals Dr. Ritter dat pleegt te
noemen - om iets meer van Drenthe en zijn vroegere sfeer te weten."131

Het boek werd in 1958 door Carl Peter Baudisch in het Duits vertaald als Verwitterte Steine.
Een jaar later pas zou de Duitse vertaling van Dorre grond (Harte Erde) verschijnen.132

128. RAD, HDG, inv.nr. 13, openingswoord Prakke.
129. RAD, Lijst van handschriften VII. 15.
130. RAD, HDG, inv.nr. 13, brief BvE aan Prakke en echtgenote van 10 december 1955. De recensie in de

NRC verscheen, overigens niet ondertekend, op 26 november 1955.
131. Werners 1956f, 12. Vgl. ook Werners 1955d, 187-188. Voor meer recensies van de roman zie: NLMD,

Archief BvE en NLMD, knipseldocumentatie.
132. De roman kreeg ook in Duitsland een uitstekende pers. Daar had Van Eysselsteijn in bepaalde kringen

al een gevestigde reputatie. Dat kwam vooral doordat hij bestuurslid was geworden van een Nederduits-
Nederlands-Westfaals schrijversgenootschap, genaamd 'die Kogge', dat in Minden (Westfalen) jaarlijks
bijeenkomsten hield. Daardoor raakte hij bevriend met vele Duitse auteurs, die in hun land voor hem
contacten legden. Dit had ook tot gevolg dat zijn roman Dorre grond na het succes van Verweerde
stenen een Duitse vertaler kreeg. Bovendien had Van Eysselsteijn in 1958, kort voordat de Duitse verta-
ling van Verweerde stenen verscheen, een belangrijke Duitse onderscheiding gekregen. Bundespräsi-
dent Heuss verleende hem op 14 januari van dat jaar het Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens
der Bundesrepublik. Van Eysselsteijn kreeg deze onderscheiding op 12 mei 1958 door dr. Hans
Mühlenfeld, de scheidende Duitse ambassadeur, in Den Haag uitgereikt. Hij werd gedecoreerd om zijn
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Ben van Eysselsteijn overleed op 13 augustus 1973 te Sliedrecht. In Drenthe reageerde men,
ondanks het feit dat de contacten in de laatste jaren wat verwaterd waren, geschokt op het
bericht van zijn overlijden. In de noordelijke kranten verschenen verscheidene artikelen en
het maandblad Drenthe besteedde in een in memoriam wat uitvoeriger aandacht aan hem.133

In 1976 hield de Drentse Schrieverskring, waarvan Van Eysselsteijn sinds de oprichting lid
was geweest, op diens geboortedag - 22 januari - in het pittoreske boerderijtje Klein Hilbings-
hof in Gieten een herdenkingsbijeenkomst.134

J. FABRICIUS (1871-1964)135

"Velen van ons zijn dan eigenlijk ook niet van zuiver Hollandschen bloede. Vondel is, meen ik, van
origine eigenlijk een Vlaming, de Bouwmeesters hadden Joodsch bloed, Heyermans was een Jood,
Henri van Wermeskerken schep je zijn Fransche origine zóó van zijn gezicht en ik, ik ben eigenlijk een
Drent",

merkte Jan Fabricius op in een interview in De Residentiebode van november 1930.136

De zich Drent voelende Jan Fabricius werd op 30 september 1871 te Assen geboren.137 Hij was de enige zoon -
naast vier dochters - van Johan Fabricius en Engeltje Dik. Op 15-jarige leeftijd kwam hij - na twaalf ambachten
en dertien ongelukken - als letterzettersleerling bij de PDAC in dienst.138 Bij deze krant werkte ook zijn vader,
die zich daar had opgewerkt tot meesterknecht en corrector. Op zijn achttiende vertrok Fabricius naar de
Winschoter Courant, die hij na enige tijd voor de Veenkoloniale Courant te Stadskanaal verruilde en deze weer
voor het Nieuwsblad van het Noorden te Groningen. In de zomer van 1892 solliciteerde hij naar een betrekking
als chef d'atelier bij de firma H.M. van Dorp & Co te Batavia. In het toenmalige Nederlands-Indië maakte hij
snel carrière; via de drukkerij klom hij op tot redacteur. Twee jaar na zijn aankomst in Batavia kwam ook zijn
vrouw Minke Dornseiffen over. Hij was intussen met haar 'met de handschoen' getrouwd. Hij verhuisde in 1896
naar Bandoeng, waar hij redacteur van de mede door hem opgerichte Preangerbode werd. Een leveraandoening

streven naar toenadering tussen Duitsland en Nederland na de oorlog. Met de Duitse vertaling van
Verweerde stenen vestigde Van Eysselsteijn op zijn zestigste in Duitsland een reputatie als 'Epiker'.

133. Drenthen 1973, 116. Vgl. ook 'Ben van Eysselsteijn overleden' in: Groninger Courant 14.8.1973;
'Drietal romans en toneelspelen. Van Eijsselsteijn verrijkte de Drentse literatuur' in: DAC 15.8.1973 en
Spijkerboer 1973.

134. Voor verslagen van deze bijeenkomst zie Nijkeuter 1996b, 198 (noot 195).
Naast het college van B & W van Gieten en de Drentse gedeputeerde Hollenbeek Brouwer was ook
Van Eysselsteijns weduwe aanwezig. Prakke las voor uit het levensbericht van Van Eysselsteijn, dat hij
op verzoek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden had geschreven. (Prakke in:
Jaarboek 1976, 38-57). De dichter Hans Heyting droeg enkele balladen en ander werk van Van
Eysselsteijn voor. Gerard Nijenhuis haalde herinneringen op uit de Gieter jaren van de auteur.

135. Voor biografische gegevens over Jan Fabricius wordt verwezen naar Bartels [1946], RAD, Collectie
Bartels, inv.nr. 3; Moree in: Brood/Foorthuis 1989, 42-46 en Johan Fabricius in: Jaarboek 1971, 110-
118. Dit levensbericht bevat een provisorische bibliografie. Een oudere publicatie waarin dieper op het
werk van Fabricius wordt ingegaan is de dissertatie van Loos uit 1923. Voor zijn Indische periode zie
vooral Nieuwenhuys 1978, 293-296.
Zijn kleinzoon schreef in een brief van 12 maart 1998 over Fabricius: "Ik heb 'Dolle Jan' (Dolle Hans)
vrij goed gekend - althans in mijn jeugdjaren. Hij was een opvallende interessante temperamentvolle
figuur, maar hij was onmogelijk. Er was veel ruzie in de familie. Jan was een polemist en greep
onmiddellijk naar de pen met korte krachtige taal. (...) Hij hield van zijn volière, karpers en Neville."

136. Zie ook Drente 2 (1931) januari 131.
137. GA Assen, Geboorteakte J. Fabricius.
138. Jan Fabricius 1946a, passim.
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dwong hem in 1902 te repatriëren. Hij vestigde zich in Haarlem en werd hoofdredacteur van De Wereldkroniek
en De Spaarnebode.

In Haarlem ontmoette hij de toneelspeler Frits Bouwmeester, die met plannen rondliep voor
een Indische tournee. Deze moedigde Fabricius aan een toneelstuk voor het Nederlands-
Indische publiek te schrijven. Dat resulteerde in Met den handschoen getrouwd (1906),
waarvan de thematiek het goed deed in de Oost. Daarop volgden in hoog tempo verscheidene
Indische stukken; met Eenzaam [1907] veroverde hij definitief een plaats in de Nederlandse
toneelliteratuur. Ook De rechte lijn (1910) behoort tot zijn betere werken.139 Inmiddels
woonde Fabricius sinds 1908 in Den Haag, waar hij directeur van de Nieuwe Courant was.
In het voorjaar van 1910 trok Fabricius weer naar Indië; daar werd hij directeur van het
Soerabiaasch Handelsblad. Spoedig verhuisde hij naar Batavia, waar hij het Bataviaasch
Handelsblad oprichtte. In 1914 keerde hij - weer om gezondheidsredenen - in Nederland
terug, nadat hij al besloten had zich geheel aan het toneelschrijven te wijden. Hij ging in
Parijs wonen om daar het metier verder onder de knie te krijgen. Na het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog keerde hij met zijn gezin terug naar Nederland. Hij vond tijdelijk onder-
dak bij zijn jongste zuster in Steenwijk. In zijn Parijse periode, die hooguit een half jaar
duurde, had hij kans gezien zijn twee meest Nederlandse stukken te schrijven: Onder één dak
(1914) en Ynske (1914); beide spelend in een noordelijk boerenmilieu.
In 1915 verhuisde het gezin opnieuw naar Den Haag; vanaf dat jaar schreef Fabricius een
respectabel aantal stukken, die met veel succes werden opgevoerd. Bekend werden in die tijd:
Totok en Indo (1915), Dolle Hans (1916), Nonni (1916), Sonna (1916), Hein Roekoe (1917),
De Meteoor (1919), De Reuzen van Klein-Bentink (1919), Demon (1920) en Seideravond
(1923).140

In de loop van de jaren twintig verloor Fabricius geleidelijk het contact met het
beroepstoneel. Wel bleven zijn stukken bij het amateurtoneel populair. De opvoering van
Dolle Hans (Insult) in het Londense West End deed hem opleven. Hij kwam toentertijd vaak
in Engeland; ook woonde hij enige tijd in Vlaanderen. In de hoop het Engelse toneel
definitief te veroveren vestigde hij zich in Engeland, waar hij intussen zijn tweede vrouw -
Neville Margaret Colley ('Nev') - had leren kennen. Hij kreeg daar inderdaad nog enkele
stukken opgevoerd, maar het grote succes bleef uit. Er wordt wel beweerd, dat Fabricius te
vroeg in het museum van de Nederlandse toneelliteratuur is bijgezet.141 Over de plaats die hij
in de literatuurgeschiedenis innam, heeft hijzelf een opmerkelijke uitspraak gedaan. In 1946
zei hij:

"Mijn plaats in de literatuur? Daarin heb ik nooit een plaats bekleed. Ik ben noch een letterkundige,
noch een dichter, noch een roman- of novellen-schrijver. Vaak heeft 't mij een glimlach ontlokt, als
deze of gene (Nederlandse) kunst-criticus aan mijn toneelwerk letterkundige waarde ontzegde. Alsof ik
dáárnaar ooit hadde gestreefd!"142

In 1938 - op 67-jarige leeftijd - trok hij zich terug in een landelijk onderkomen, genaamd
'Ceasar's Camp', in Corfe Mullen (Dorset). Daar vond hij een stukje heide dat hem aan
Drenthe herinnerde.143

139. Vgl. ook Poppe 1964.
140. Zie voor een voorlopige bibliografie: Johan Fabricius in: Jaarboek 1971, 117-118.
141. Poppe 1964.
142. Jan Fabricius 1946b, 12-13.
143. Er wordt vaak geschreven dat Fabricius in Broadstone woonde. Zoon Johan daarentegen heeft het over

Wimborne (zie noten 135 en 140). Het Poole Register Office te Poole deelde op 17 maart 1999 mee,
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Fabricius heeft zeker tot 1946 weinig contact met Drenthe gehouden: het verkeer in omge-
keerde richting was iets intensiever. Een uitzondering daarop is de kennismaking met Anne
de Vries, die in 1935 tot stand kwam. Fabricius was in dat jaar met spoed naar Zeist
gekomen, omdat zijn eerste vrouw daar op sterven lag. Onderweg had hij Bartje gelezen. In
Zeist zocht hij ook De Vries op; zij konden het meteen goed met elkaar vinden. Zij spraken
Drents met elkaar. Toen Fabricius later erg doof was, verstond hij volgens De Vries nog het
best de taal van zijn jeugd: het Drents (oftewel Assers).144

Nu en dan riep het Noorden hem voor een feestelijke herdenking. Op 30 september 1946 zou
Jan Fabricius zijn 75ste verjaardag vieren.145 De studiekring D.H. van der Scheer nam het
initiatief om een grootse huldiging op touw te zetten. Men was van mening dat Fabricius bij
uitstek de schrijver van het plattelandse volkstoneel was. Als zodanig had hij zich alleen
duidelijk met Drenthe beziggehouden door mee te werken aan twee gelegenheidsspelen: De
Heilige van Wittenhillinge (1907) en Marieken van Orvelterveen (1930). De co-auteurs waren
respectievelijk IJ. Zijlstra en H. Nijdam. Toch vond Fabricius dat zijn werk geen
kosmopolitisch karakter gekregen had:

"De hoofdfiguren van bijna al mijn stukken, ook van die, welke op vreemde bodem spelen, stammen
van het Noordererf (...), want ze komen alle voort uit mij, den Noorderling, die tot zijn laatste snik een
Noorderling zal blijven."146

Ondanks dit commitment van de halve Engelsman waren de plannen van de studiekring om
hem als Drents schrijver in te lijven lichtelijk overtrokken. In 1941 had men door middel van
een artikel in het maandblad Drente aandacht besteed aan de zeventigste verjaardag van
Fabricius.147 Dat Prakke c.s. in die tijd nog met de gedachte gespeeld hebben, de wel zeer
onherroepelijk 'in den vreemde' verblijvende Fabricius te kunnen huldigen, getuigt andermaal
van hun gebrekkige realiteitszin.148 Eveneens tijdens de bezetting schijnt Van Gorcum &
Comp. hem gevraagd te hebben, zijn memoires uit de Drentse tijd te schrijven - uiteraard
zonder resultaat. Maar toen in 1946 het Fabricius-festijn gehouden werd, presenteerde de
eregast zijn jeugdherinneringen. Deze verschenen onder de titel Jeugd-herinneringen van een
Asser jongen.149 "Het werk van een bejaard man (...) vrij van de geringste zweem van
aanmatiging", zo bestempelde Jan Greshoff dit werk.150 Drie jaar later publiceerde Fabricius

dat Fabricius in Corfe Mullen, aan de grens met Broadstone, woonde. Deze plaatsjes liggen in de buurt
van Blandford ("the Blandford area") en behoren daarmee tot het district Wimborne. Dit ligt in het
graafschap Dorset, waarvan Poole de hoofdstad is. Mogelijk werd de post vanuit Broadstone bezorgd,
waardoor Fabricius dit als woonplaats vermeldde.

144. Bouwers 1994, 20.
145. Zie hiervoor ook Nijkeuter 1992a, 1-9.
146. Sikkema 1946.
147. Zie Het Drents Fabricius-festijn 27-30 september 1946. Dit krantje verscheen speciaal t.g.v. de viering.

Het was een overdruk uit het maandblad Drente en DVP.
148. Jan Naarding schreef deze beschouwing onder de titel 'Jan Fabricius 70 jaar' in: Drente 13 (1941)

oktober 18.
149. De tweede druk, die in 1959 verscheen, bevat een biografische schets van Fabricius door Ben van Eys-

selsteijn. R.D. Mulder recenseerde het boek in: Drente 17 (1946) oktober 19 en schreef: "Een boek dat
waard is in ieder gezin bij de huiselijke haard te worden voorgelezen.". Voor recensies van de tweede
en de derde druk zie respectievelijk V.d.B. 1959, 15 en V.d.B 1968, 144.

150. Het Vaderland 19.7.1952.
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bij Leopold in Den Haag Tempo doeloe. Uit de Goeie Ouwe Tijd. Hierin beschrijft hij
uiteraard zijn Indische jaren.151

Het Fabricius-festijn was de vierde activiteit waarmee de studiekring in zijn nog maar korte
bestaan in de openbaarheid trad. Hieraan vooraf gingen de Podagristenherdenking (1943), het
congres Duizend jaar Drenthe (1945) en de Lesturgeon-excursie (1946). De feestelijkheden
beperkten zich niet tot Assen, maar zouden ook in Groningen, Winschoten en Leeuwarden
gehouden worden. In al deze plaatsen werden min of meer officiële huldigingen georga-
niseerd. De festiviteiten in Assen werden voorbereid door een werkcomité, gevormd uit de
studiekring en het PDR. Naast dit werkcomité werd een erecomité opgericht, waarin zitting
hadden: mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk, CdK in Drenthe; mr. J. Bothenius Lohman,
burgemeester van Assen; J.M. Linthorst Homan-Staal; H.M. Content-Hofstede, wethouder en
voorheen toneelspeelster bij L en M; mej. G. Thies en de heren H. Nijdam, W. Dekker, J.
Homan, A.C. Sperna Weiland en G.R. Wielenga, allen te Assen; Koos Kerstholt, kastelein te
Groningen en oude vriend van Fabricius.152 Een garantiefonds kwam tot stand om de viering
financieel mogelijk te maken.153 Medio 1946 zocht de studiekring contact met 'Olle Jan' in
Engeland. Fabricius was geroerd door deze geste uit Drenthe:

"Ik weet niet, hoe uitdrukking te geven aan mijn diepgevoelde erkentelijkheid jegens hen, die zich
zóóveel moeiten getroosten om die komende dagen voor mijn vrouw en mij aangenaam te maken. Ik
hoop er hen allen straks de hand voor te drukken. Hoezeer verlang ik ook nog eenige ouwe stadsge-
nooten te ontmoeten, ook hen, door U aangeduid als de ,verjongde uitgave'!",

schreef hij aan de secretaris van de studiekring.154

Aan de oprechtheid van de schrijver-in-ruste hoeft niet getwijfeld te worden. Dat men hem
nog niet vergeten was en dat hij de gelegenheid kreeg jeugdherinneringen op te halen met de
plaatsgenoten uit een ver verleden, moet hem goed gedaan hebben.

Het Fabricius-festijn begon op woensdag 25 september, toen Jan Fabricius en zijn Engelse
vrouw op het vliegveld Eelde arriveerden.155 Zodoende zette hij na elf jaar weer voet op
Nederlandse bodem. Na een korte persconferentie werd de reis naar Assen aanvaard en werd
de avond - na de vermoeiende reis - in alle rust doorgebracht.
De volgende dag sprak Fabricius voor de Rotary-club te Assen, 's avonds gebruikte hij de thee
(!) met zijn oude schoolkameraden. Eén van de hoogtepunten van deze avond was de komst
van het Asser Mannenkoor, dat enige liederen ten gehore bracht. Andere Assenaren zongen,
onder leiding van de onderwijzer L. Braaksma, hem eveneens toe.
Vrijdag 27 september bezocht Fabricius zijn vroegere school in de Gymnasiumstraat.
Mevrouw Fabricius onthulde daar een bord, waarop de nieuwe naam van de ULO-school

151. Zie voor een recensie Greshoff 1952.
152. RAD, HDG inv.nr. 214. Circulaire werkcomité aan de bladen in het Noorden van 17 september 1946.
153. RAD, HDG, inv.nr. 214, brief R.D. Mulder van 10 april 1946. Men ging ervan uit, dat de totale kosten

ongeveer f 800,- zouden bedragen.
154. RAD, HDG, inv.nr. 214, brief Fabricius aan R.D. Mulder van 26 juni 1946.
155. Voor het verslag is gebruik gemaakt van diverse krantenartikelen, aanwezig in het RAD in het archief

van het PDR, inv.nr. 8. Tenzij anders vermeld, is voor het verslag van het festijn deze bron gebruikt.
Vgl. ook Fabricius-festijn. Souvenir-programma Herdenking van de 75ste verjaardag van Jan
Fabricius op 27 t/m 30 september 1946 in zijn geboortestad Assen. 1946 (RAD, Collectie Bartels,
inv.nr. 5.)
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prijkte: Jan Fabriciusschool.156 Vrijdagmiddag bracht hij een kort bezoek aan de PDAC, zijn
eerste vaste werkgever. Vrijdagavond woonde het echtpaar in een uitverkocht Concerthuis de
opvoering bij van het door Jan Naarding als Unner iên dak vertaalde toneelstuk Onder één
dak.157 Zoals opgemerkt schreef Fabricius het stuk in 1914, toen hij in Parijs woonde. Het is
waarschijnlijk zijn meest gespeelde stuk, vooral geliefd bij dilettanten. Fabricius had het
geschreven nadat hij in de krant gelezen had hoe een oude man bijna aan zijn lot overgelaten
was door zijn kinderen.158 Voordat Naarding de tekst verdrentste waren er al vertalingen in
het Fries, het Gronings, het Vlaams en het Platduits verschenen.159

De première werd met enkele woorden ingeleid door H.J. Prakke, voorzitter van het huldi-
gingscomité. Een Centraal Drents Toneelgezelschap, samengesteld uit leden van het PDR
onder regie van P.H. van der Dam, speelde het stuk. Het was overigens de bedoeling geweest,
dat Fabricius voor het festijn een geheel nieuw stuk zou schrijven.

"Op dit oogenblik ben ik hard bezig aan mijn (door Van Gorcum & Comp. uit te geven) boekje: Jeugd-
Herinneringen van een Asser Jongen. Ik hoop er in den loop van Februari mee gereed te komen en dan
begin ik onmiddellijk aan het nieuwe stuk, dat ik den heer Naarding (die het stuk ver-Drentschen zal) in
Mei hoop aan te bieden. Ik houd er rekening mee, dat er dan nog juist tijd voor is om het in te
studeeren. (...) In mijn hoofd is 't al klaar! Het behoeft alleen nog maar geschreven te worden",

schreef Fabricius in januari 1946.160

Enkele maanden later moesten de plannen echter al bijgesteld worden.

"Ten deele door mijn ziekte, ten deele door andere (Asser) oorzaken, betwijfel ik of ik op tijd met een
nieuw stuk gereed zal komen. Maar met de mogelijkheid van mijn niet gereedkomen is reeds rekening
gehouden. In dàt geval zal een oud stuk van mijn hand, door Drs. Naarding te verdrentschen, worden
gespeeld. Ik zal dan in elk geval het groote genoegen hebben, voor 't eerst in mijn leven een van mijn
stukken in 't Drentsch gespeeld te weten."161

De inhoud van het Drentstalige stuk is als volgt:

In een afgelegen dorp, waar de bevolking leeft naar strenge orthodoxe regels, is een oude vrouw gestorven. Met
haar man samen woonde zij 'unner iên dak' met hun zoon Wolter, een keuterboer die getrouwd is met Doortien.
'Unner iên dak' wil niet zeggen in hetzelfde huis, maar als buren in twee huizen onder één kap. Doortien wordt
door haar schoonfamilie niet geaccepteerd: zij is in de ogen van de familie te vrolijk en te wuft. Haar
schoonvader negeert haar al jaren en spuwt op de grond als hij haar bij de gemeenschappelijke put ontmoet. Op
de begrafenis van haar schoonmoeder is zij dan ook niet welkom.
Als de familie terug is van de begrafenis wil de gestudeerde zoon Jopk, een dorpsonderwijzer, de erfenis
verdelen. Hij en zijn inhalige vrouw Linao laten zich daarbij van hun slechtste kant zien, maar laten verstek gaan
als het om de verzorging van de oude boer gaat. Een kwartje in de week voor de boer kan er - behalve bij
Wolter, die wel een gulden wil geven, - niet af, ook niet bij dochter Annechien, die met de smid Jan getrouwd is.
Deze komt op de gedachte de oude boer te verloten. Wie hem trekt moet hem in huis nemen. De vrolijke maar
aalgladde Jan weet met een slimmigheidje vader op de nek te schuiven van de schijnheilige Jopk. Maar dan

156. Prakke stelde deze naamgeving aan het gemeentebestuur voor. Zie RAD, HDG, inv.nr. 214, brief
Prakke aan R.D. Mulder van 5 september 1946. Vgl. ook PDAC 1.10.1946.

157. De toneeltekst verscheen in 1946 bij Van Gorcum als Unner iên dak. Teniêlstuk in driê bedriêven. Zie
voor een affiche van de opvoering RAD, PDR, inv.nr. 8.

158. Op 16 november 1967 zond de VARA een door Willy van Hemert lichtelijk aangepaste bewerking op
tv uit. Hoofdrollen werden gespeeld door Jan Lemaire, Henny Orri en Jan Hundling.

159. J. Naarding, ' 'n Woord veurof' in: Unner iên dak. Het stuk werd in 1981 in afleveringen uitgezonden
door de KRO-televisie.

160. RAD, HDG, inv.nr. 214, brief Fabricius aan R.D. Mulder van 27 januari 1946.
161. RAD, HDG, inv.nr. 214, brief Fabricius aan R.D. Mulder van 9 april 1946.
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grijpt Wolter in en toont Doortien haar ware aard: de oude boer komt samen met zijn jongste dochter Bettien bij
hen in huis.

De opvoering werd door de pers lovend ontvangen, hetzij dan dat enige schoonheidsfoutjes
niet onopgemerkt bleven:

"Te betreuren was slechts, dat ook deze amateurs de nodige bescheidenheid niet in acht wisten te nemen
bij het verlangen om de reactie op het publiek te kunnen waarnemen: vrijwel voortdurend zag men
nieuwsgierige gezichten tussen de coulissen doorgleuren [sic] (..)".162

En de correspondent van het Groninger Dagblad verzuchtte: "Jammer was het, dat men nog
niet erg rolvast was en dat het stuk hier en daar wat trok."163

De zaterdag begon met een Congres annex Algemene Vergadering van het PDR (gewest
Drenthe van de NATU), gehouden in de foyer van het Concerthuis te Assen. Diezelfde
middag volgde een lezing van P.H. van der Dam - voorzitter van het PDR - over 'Honderd
jaar toneel in Drenthe', gevolgd door een lezing van collega-toneelschrijver Ben van
Eysselsteijn. Zijn onderwerp was 'Jan Fabricius, de kunstenaar en de mensch'. Alvorens Van
Eysselsteijn zijn feestrede begon, bedankte hij Fabricius namens zijn Vlaamse en
Nederlandse collega's. Vervolgens las hij binnengekomen brieven voor van, onder anderen,
Fie Carelsen, Marie van Eysden-Vink, Dirk Verbeek en Johan Fabricius, zoon van Jan.164 Tot
slot zong R.K. Boersema het lied Warken, Fabricius' vertaling van Le travail van Xavier
Privas.165 Aan het eind van de middag werd een tentoonstelling over leven en werk van Jan
Fabricius in het Provinciaal Museum bezocht. Deze tentoonstelling was door de studiekring
samengesteld en zou een week (tot 5 oktober) duren.166 Op zaterdagavond werd Unner iên
dak voor de tweede keer opgevoerd.

Op zijn verjaardag zelf, maandag 30 september, werd Fabricius 's middags om half vier op het
gemeentehuis van Assen ontvangen. De gemeenteraad had namelijk met algemene stemmen
besloten Fabricius het eerste ereburgerschap van de gemeente Assen te verlenen. Burgemees-
ter mr. J. Bothenius Lohman deelde in zijn toespraak mee, op grond waarvan dit gebeurde:

"Hoe wankel is het begin van uw loopbaan geweest en hoe geheel anders is het leven geworden, dan u
dit gedacht had, want nu is u over de gehele wereld bekend en door critici wordt u met de beste
toneelschrijvers vergeleken. Uw fijn psychologisch inzicht heeft tot gevolg gehad dat de eenvoudige

162. De Vrije Nederlander 28.9.1946.
163. Groninger Dagblad 28.9.1946.
164. Van Eysselsteijns lezing werd afgedrukt in DVP 4.10.1946 onder de titel 'Jan Fabricius de Romein uit

Assen'. De lezing en de benoeming van Fabricius tot ereburger werden de hoogtepunten van de viering
genoemd. Vgl. DVP 4.10.1946. Het manuscript van de lezing bevindt zich in: RAD, HDG, inv.nr. 214.
Enige jaren later herinnerde Van Eysselsteijn aan deze dag in zijn biografie van Fie Carelsen. Haar
brief en het antwoord van Jan Fabricius zijn in dit boek opgenomen. Zie Fie Carelsen. Maastricht
[1948], 64 en 65.
Van de lezing is ook een geluidsopname gemaakt. Deze bevindt zich in het Drents Historisch
Geluidsarchief, ondergebracht bij het RAD.

165. In september 1954 trad de honderdvijftigste werknemer in dienst van drukkerij-uitgever Van Gorcum &
Comp. Tot de feestelijkheden behoorde het uitgeven van de rijmprent Warken. 'n old lietie van Xavier
Privas. Maor dan op zien Assers. De prent was getekend door Johannes Mulders. Zie ook 'De 150e
V.G.C.er' in: Drenthe 25 (1954) oktober 14. Van de gezongen versie door Boersema bestaat een
geluidsopname, die bewaard wordt in het Drents Historisch Geluidsarchief (RAD).

166. RAD, APM, inv.nr. 152.
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Asser jongen, die u eens was, thans als man wordt gehuldigd van gemeentewege omdat wij er trotsch op
zijn dat u is een zoon van Assen."167

Daarna werden aan Fabricius een oorkonde en de penning van de gemeente uitgereikt. Voorts
zetten Fabricius en zijn vrouw als eersten hun handtekening in het Gulden Boeck van de
gemeente. De schrijver sprak een kort dankwoord:

"U heeft het mij niet gemakkelijk gemaakt. Wel wil ik zeggen, dat toen ik hier het erf opreed, eenige
jongens aan het spelen waren in het gras. Vijf en zestig jaar geleden zou een agent tegen mij hebben
gezegd: 'Dekselsche kwajongen, maak dat je van het gras afkomt', thans word ik officieel door het
gemeentebestuur ontvangen."

Ontroerd besloot Fabricius met: "Ik dank u van ganscher harte."168 Hiermee eindigden de
feestelijkheden in Assen. Fabricius echter vervolgde zijn triomftocht door het Noorden:
Groningen, Winschoten en Leeuwarden wachtten.

Het maandblad Drente voegde voor deze gelegenheid een bijlage aan het september/oktober
nummer toe: het gedicht Weeròm van L. Braaksma, uitgegeven als rijmprent. De dichter laat
Fabricius herinneringen ophalen aan zijn kinderjaren in Assen en besluit met:

En doe e loate bleèkens vun
Die donker blauwden in de zun,
Doe - 't gung wat langsom en wat stug -
Doe kromde hie de stieve rug.

Doe leup he deur, diep in gedachten,
An aole vrunden, vergaone geslachten.
Zo stun e in 't leste bij 't graf van zien ollen,
De hoewd under d'aarm en de handen gevollen.

Assen en Jan Fabricius zouden nog dikwijls terugvallen op de succesformule uit 1946. In
1951 werd zijn 80ste verjaardag gevierd, in 1956 zijn 85ste en in 1961 zijn 90ste. In 1957
deelde Assen mee in de eer van de Culturele Prijs van Drenthe die aan Fabricius verleend
werd. Bij de viering van zijn 89ste verjaardag kreeg Assen van zijn ereburger een klok voor
het carillon op de Brink. Na zijn 90ste werd ook zijn 93ste verjaardag nog gevierd.169

In 1962 ontvingen enkele Assenaren een opmerkelijk geschenk van hun oud-plaatsgenoot.
Zijn dokter had hem namelijk het roken verboden. Daarop verzocht hij zijn sigarenhandelaar
in Nederland, die hem nog regelmatig van rookgerei voorzag, zich in verbinding te stellen
met Assen, waar nog wel enige bejaarden zouden zitten die een blommige sigaar wisten te
waarderen. In een bijeenkomst van de sectie bejaardenwerk werden de sigaren daarop aan de
doelgroep uitgereikt.
Intussen was hij in 1953 lid geworden van de Drentse Schrieverskring. In de Drentse
schrieversalmanak 1954 en die van 1956 staan bijdragen van hem.170

167. PDAC 1.10.1946.
168. Ibidem.
169. Voor de viering van zijn 90-ste verjaardag trok een  delegatie uit Drenthe naar de War Memorial Hall

in Broadstone (Engeland) om hem te feliciteren. Zie hiervoor Drenthen 1962, 43-46.
170. Ha - - die Koos! in: Drentse schrieversalmanak 1954, 1953, 15-17 en Slechts één in: Drentse schrie-

versalmanak 1956, 1955, 1-5.
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Jan Fabricius bleef ook na zijn 75ste doorwerken, hoewel zijn gehoor- en gezichtsvermogen
slecht werden. Op den duur werd hij zelfs geheel blind aan een oog. Van zijn hand
verschenen meer dan veertig toneelstukken.171 Met Herman Heijermans (1864-1924)
behoorde hij voor de Eerste Wereldoorlog tot de bekendste Nederlandse toneelschrijvers. Wel
hadden zij verschillende uitgangspunten: Heijermans schreef vanuit zijn socialistische
overtuiging - Fabricius is in zijn toneelwerken neutraler en/of burgerlijker. Maar Fabricius
voegde toch een nieuw aspect aan het realistisch drama in Nederland toe: het kolonisa-
tieprobleem, met de daaruit voortspruitende rassenconflicten. Sterke dialogen en aangrijpende
dramatiek in zijn onderwerpskeuze zijn de karakteristieken van zijn toneelwerk; daaraan
dankte hij zijn succes.

Pas rond zijn tachtigste levensjaar ging Fabricius romans schrijven. In 1952 verscheen in
samenwerking met Anne de Vries de roman De ring van de profeet (G.F. Callenbach te
Nijkerk). Fabricius schreef het verhaal en De Vries maakte er wat moderner Nederlands van.
De Vries heeft opgemerkt dat Fabricius en hij met dit boek "wel enig succes" gehad
hebben.172

In deze roman, die zich hoofdzakelijk in Engeland afspeelt, wordt John Ward door een samenloop van
omstandigheden verdacht van moord op de zakenman Joseph Sherwood. Slechts met moeite slaagt hij erin zijn
onschuld te bewijzen. Daarna gaat hij op zoek naar de echte moordenaar, die hij uiteindelijk vindt.

Twee jaar later verscheen bij Van Gorcum de roman Diana, die zich eveneens in een typisch
Engels milieu afspeelt. De auteur was inmiddels 83.
In 1960 gaf Van Gorcum opnieuw een aantal herinneringen van Fabricius uit onder de titel
Mensen, die ik gekend heb.173 Een deel van deze schetsen was in De Telegraaf verschenen en
ook in zijn boek Tempo doeloe.174

In 1961 verscheen ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag nog eens een aantal
herinneringen aan Fabricius' eerste jaren in Indië. Uitgeverij Torenlaan gaf het boek Uit mijn
tijd uit. Het bevat verhalen die Fabricius eerder voor de PDAC en voor zijn boek Tempo
doeloe geschreven had.

Jan Fabricius overleed te Corfe Mullen (Dorset) op 23 november 1964.175 Jan Spierdijk zat
aan zijn sterfbed en schreef later: "Tegen middernacht blaast hij rustig de laatste adem uit. Hij
ligt erbij als een oude, knoestige eik, die door een novemberstorm is geveld."176

Op 30 september 1971 - honderd jaar na de geboorte van Fabricius - hielden de gemeente
Assen en HDG in theater De Kolk een herdenking van de populaire schrijver-stadgenoot.177

De Stichting Theater in het Rond gaf een opvoering van het stuk Seideravond van Fabricius.
De toneelvereniging 't Aol Volk te Emmen ging dat winterseizoen op tournee met een

171. Zie voor een overzicht van zijn werken RAD, Collectie Bartels, inv.nrs. 4 en 6. Het DLD en de PBC
Drenthe beschikken eveneens over een grote collectie toneelstukken van Fabricius.

172. Bouwers 1994, 19-21.
173. Jan Naarding recenseerde het boek in Drenthe 31 (1960) november 15. G. Kuipers besprak het in OV 4

(1960) oktober 151.
174. Aldus het 'Woord vooraf' in Mensen, die ik gekend heb. Fabricius merkt daarin ook op dat de schets

Barendje Vet in 1950 in Elseviers Weekblad verschenen was.
175. Prakke 1964c. Vgl. ook 'Jan Fabricius ┼' in: Drenthe 35 (1964) november 16 en 'Drenthe verloor twee

grote zonen' in: Drenthe 35 (1964) december 1.
176. Spierdijk 1971, 4.
177. Prakke 1975a, 162-166.
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Drentse bewerking van Fabricius' Diefstal in 't kasteel van de hand van Grada Eding-Askes
en getiteld Diefstal in 't grood hoes.178 De toneelrecensent Jan Spierdijk kreeg de opdracht
een bibliografie samen te stellen van de toneelwerken van Fabricius en tevens een biografie te
schrijven over de 'Asser jongen'.179 De Jan Fabriciusschool in Assen is aan de mammoetwet
ten offer gevallen, maar er is in de Drentse hoofdstad wel een Jan Fabriciusstraat, die aan de
eerste ereburger van Assen herinnert.

A. DE VRIES (DERDE PERIODE)

Een van de eerste werken waarmee Anne de Vries na de oorlog de aandacht van veel Drenten
trok, had een gelegenheidskarakter. Samen met Jan de Roever schreef hij de (bijen)revue
Geef ze de ruimte, die in 1947 opgevoerd werd ter gelegenheid van het Gouden Imkersfeest.
De Vries was zelf ook imker.180

In 1949 verliet De Vries Drenthe opnieuw en vestigde hij zich voorgoed in Zeist. De
bezetting en zijn eigen ervaringen in het verzet vormen in zijn naoorlogse oeuvre een
belangrijk thema. Zo publiceerde hij direct na de bevrijding in de Nieuwe Drentsche Courant
een aantal feuilletons over onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog.181 Het feuilleton De
bevrijding van het Kamp Westerbork behoorde daar ook toe.182

In 1948 verscheen van zijn hand De levensroman van Johannes Post. De (historische)
protagonist was een gereformeerde boer in Nieuwlande, die in de zomer van 1943 een
knokploeg (KP) oprichtte. Op 15 juli 1944 werd hij bij een overval op het Huis van Bewaring
aan de Weteringschans in Amsterdam gevangen genomen en reeds de volgende dag door de
Duitsers gefusilleerd. Waarschijnlijk heeft Anne de Vries het plan om over Johannes Post te
schrijven kort na de dood van de verzetsstrijder opgevat.183 Hij was op dat moment bezig met
het verzamelen van materiaal voor een verzetsboek, waarbij Johannes Post hem geholpen
had. Verder hadden dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, J. Smallenbroek en B. Dijkstra meegewerkt.
Na de dood van Post wijzigde De Vries zijn plannen en schreef hij geen boek over het verzet
in het algemeen, maar begon hij aan een historische roman over het leven van Johannes Post.
Direct na de bevrijding schreef hij al iets over Post in het artikel 'Heroïsch Rapport' voor het
tijdschrift Pen Gun. Weekblad voor de Strijdkrachten van 9 juni 1945. Dat deed hij onder het
pseudoniem Agé, de voorletters van zijn echtgenote A.G. de Vries-van Wermeskerken. Dit
artikel bevatte echter een aantal storende fouten. De broer van Johannes Post constateerde dit
ook in een in memoriam. Naar aanleiding hiervan werd het contact tussen De Vries en de
familie van Johannes Post, dat tijdens de oorlog ontstaan was, geïntensiveerd.
In september 1945 was De Vries zover gevorderd met zijn onderzoek, dat hij besloot tot
publicatie over te gaan. Met de redactie van het weekblad Ons Vrije Nederland ondertekende
hij een contract, waarin vastgelegd was dat De Vries een historisch feuilleton in tweeëndertig
afleveringen over het leven van Johannes Post voor dit blad zou schrijven. De Vries dacht
hierdoor de verkoop van het later uit te geven boek te bevorderen. De revenuen daarvan wilde
hij storten in een fonds voor de nabestaanden van de in het boek genoemde verzetsstrijders.

178. Prakke 1971, 129-130.
179. Verschenen bij uitgeverij Van Gorcum als Jan Fabricius de man en zijn tijd. Assen 1971.
180. RAD, PDR, 12ff en Lennart 1955, 38.
181. Anne de Vries jr. 1995, 38
182. Vgl. ook Bontekoe 1947, 94-95.
183. Tenzij anders vermeld, is de wordingsgeschiedenis van de roman gebaseerd op Hovingh 1995, 380-

385.
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Op 3 november 1945 verscheen onder de titel Johannes Post. Een historisch feuilleton de
eerste aflevering.  Nadat er achtendertig afleveringen verschenen waren, wilde De Vries een
punt achter de serie zetten: de rest zou men te zijner tijd in het boek kunnen lezen. In het
nummer van 27 juli 1946 werd de (voorlopige) slotaflevering geplaatst. De redactie deelde in
een volgend nummer mee dat zij met het feuilleton gestopt was, om De Vries de gelegenheid
te geven gebruik te maken van nieuwe feiten. Deze waren boven water gekomen tijdens het
proces tegen de verraders die Johannes Post in Amsterdam fataal geworden waren.184

Uiteraard kwam De Vries onder zware druk van de weekbladredactie te staan, waarvoor hij
uiteindelijk bezweek. In het nummer van 8-22 maart 1947 verscheen de eerste aflevering van
een nieuwe reeks over de Drentse verzetsstrijder.
In juni 1948 bracht uitgeverij Kok te Kampen, met medewerking van Ons Vrije Nederland,
het boek De levensroman van Johannes Post uit. Het werd een bestseller: binnen een half jaar
werd het twee keer herdrukt. In 1991 verscheen nog een elfde druk.185

In zijn roman beschreef Anne de Vries de figuur Johannes Post kritiekloos, waardoor fouten
en feilen van deze KP-leider verbleekten, evenals de rol van anderen. Met andere woorden: in
de levensroman van Johannes Post is duidelijk sprake van mythevorming.186

Op verzoek van de Stichting 1940-1945 schreef hij Reis door de nacht (1951-1958), een
avonturenroman over de familie De Boer op reis door de bezettingstijd. De stof ordende hij in
vier perioden: I. De duisternis in; II. De storm steekt op; III. Ochtendgloren en IV. De nieuwe
dag. Voor deze cyclus gebruikte hij feiten uit de geschiedenis van de gemeente Beilen tijdens
de bezetting.187

In 1952 vertrok hij met zijn gezin naar Suriname om er gedurende een jaar mee te werken aan
de onderwijsvernieuwing. Het gouvernement aldaar had hem uitgenodigd en gaf hem
opdracht tot het schrijven van een serie lees- en taalboekjes, die door alle drie zuilen in het
onderwijs gebruikt zouden worden.188

In dat jaar verscheen ook de roman Wij leven maar eens (1952, Callenbach te Nijkerk).

Het verhaal speelt zich af aan het begin van de twintigste eeuw. De arbeider Egbert Hiemstra wordt opzichter op
het landgoed van Van der Haghen. De grootgrondbezitter koestert genegenheid voor Hiemstra's zoon Johannes.
Tenslotte blijkt dat hij de natuurlijke vader van Johannes is.

Ook dit verhaal wordt in belangrijke mate vanuit het kinderperspectief verteld.
De roman werd in het maandblad Drenthe door R.D. Mulder vernietigend besproken.

"Zelden lazen we een onbelangrijker en onmogelijker boek. (...) De vele dialogen tussen het gelovige,
onbedorven jongentje [sic] en de rijke cynische grondbezitter doen denken aan een slechte imitatie van
Merijntje Gijzen. Maar het melodramatische en plotselinge einde van dit zoetelijke verhaal overtreft in
onmogelijkheid verre de rest van het boek, waarbij het bovendien allerminst past",

schreef de recensent.189

184. Ons Vrije Nederland 31.8.1946.
185. Anne de Vries jr. 1995, 39.
186. Hovingh 1995, 383.
187. Dijkstra 1997b, 1-9. Zie voor enige recensies Anne de Vries jr. 1995, 203.
188. Lennart 1955, 38-39. Vgl. ook 'Anne de Vries naar Suriname' in: Drenthe 23 (1952) januari 15.
189. Drenthe 22 (1951) oktober 156-157.
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De boekbespreking deed Jan Fabricius - op dat moment samen met De Vries werkend aan de
roman De ring van de profeet - naar de pen grijpen. Hij schreef een open brief aan de
hoofdredactie van het maandblad, waarin hij fel van leer trok. Naar zijn mening was door de
recensent schade toegebracht aan "een Drents belang". In zijn tirade stelde Fabricius dat de
criticus blind was gebleken voor het door en door Drentse karakter van het boek. Hij vond
Wij leven maar eens een van de boeken "die een verademing-biedend eiland vormen in de
modderzee van veel hedendaagse 'literatuur'." Maar het ergste vond Fabricius dat Mulders
ondeskundigheid in het officiële orgaan van HDG geëtaleerd kon worden.190 R.D. Mulder
schreef in zijn hoedanigheid van hoofdredacteur een repliek en zette daarin een vaker
voorkomend misverstand recht. Hij legde uit dat het maandblad tevens het officiële orgaan
van HDG was. Dit betekende volgens Mulder, dat HDG niets van doen had met de algemeen
beschouwende artikelen en de recensies. Hiervoor waren de auteurs zelf verantwoordelijk.191

Twee jaar later was alles weer vergeven en vergeten, want in 1954 werd ter gelegenheid van
De Vries' vijftigste verjaardag door HDG het bekende standbeeld van Bartje, gemaakt door
Suze Berkhout, aan Assen geschonken. Dit beeld van een jongetje op klompen, met een
brutale kuif, ogen die frank en vrij de wereld inkijken en met de handen diep in de broekzak-
ken gedrukt, zou het handelsmerk van Drenthe - c.q. Assen - worden.192 Ben van Eysselsteijn
hield tijdens de onthullingsplechtigheid een rede over leven en werk van Anne de Vries.193

Als dank voor het eerbetoon schonk Anne de Vries de bibliotheek van HDG het
oorspronkelijke manuscript van Bartje.194

Een jaar daarvoor was hij toegetreden tot de Drentse Schrieverskring. Aan de Drentse
schrieversalmanak 1954 droeg hij het humoristische verhaal Piet zien hond bij. Deze korte
bijdrage is volledig Drentstalig en dat is in het oeuvre van De Vries een hoge uitzondering.195

Voor de Drentse schrieversalmanak 1956 leverde hij het verhaal Gerrit Jan en de Tijger. In
deze eveneens luimige bijdrage zijn alleen de monologen en de dialogen Drentstalig.196

Op 6 juni 1959 werd Anne de Vries tijdens de viering van Zeven eeuwen Assen tot ereburger
van deze stad benoemd.197

Voor zijn laatste roman liet hij zich eveneens door Drenthe inspireren. In De man in de
jachthut (1960, Callenbach te Nijkerk) heeft hij zijn Drentse jachtherinneringen willen
vastleggen. Een man trekt zich na het overlijden van zijn vrouw terug in een huisje in Drenthe
en kan het verleden moeilijk verwerken.198

Anne de Vries overleed op 29 november 1964 in zijn woonplaats Zeist aan een hartverlam-
ming.199 Voor de tweede keer binnen een week ging aan het gemeentehuis van Assen de vlag

190. Drenthe 22 (1951) december 187-190.
191. Drenthe 22 (1951) december 190.
192. Zie 'Hét kind van Assen! Beeld van Bartje door Anne de Vries aan gemeentebestuur overgedragen' in:

PDAC 6.9.1954. Het Bartje-beeld dat nu buiten te zien is - een versie in brons overigens - is een
recentere, wat afgeslankte versie van het oude. De 'oude' Bartje staat tegenwoordig op een veilig plekje
in het Asser gemeentehuis; het heeft inmiddels tal van brute aanslagen overleefd. Vgl. voor het beeld
ook Hilbrandie-Meijer 1996, 1-4. Zie voor meer artikelen Anne de Vries jr. 1995, 176-177.

193. Gepubliceerd in Drentse Schrieversalmanak 1956, 54-64.
194. Het manuscript bevindt zich thans in het RAD.
195. Drentse schrieversalmanak 1954, 32.
196. Drentse schrieversalmanak 1956, 6-11.
197. 'Schrijver van "Bartje". Asser jongen werd grote eer waardig gekeurd' in: PDAC 8.6.1959.
198. Jan Naarding recenseerde de roman lovend in Drenthe 31 (1960b) december 14.
199. Voor herdenkingsartikelen zie Meertens 1966, 1-4; Risseeuw in: Jaarboek 1965, 121-127. (Dit
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halfstok. Beide keren was het rouwbetoon aan een ereburger van Assen. De persberichten
spraken ietwat theatraal van 'twee zonen van Drenthe': Jan Fabricius en Anne de Vries waren
niet meer.

4.2. DE HOOFDSTROOM

J.J. UILENBERG DERDE PERIODE

Na de bevrijding zweeg Uilenberg geruime tijd in alle talen. Internering en publicatieverbod
versperden zes jaar lang de weg naar het lezerspubliek. Maar in die periode hield hij zich wel
bezig met zijn comeback. In 1950 bijvoorbeeld werd de dialectologe Jo Daan, verbonden aan
het P.J. Meertens Instituut, door E.J.H. Scholten geattendeerd op het manuscript van Het
Dorp van Uilenberg. Scholten was door zijn werk voor de Twentse Vereniging in Den Haag
in contact met Uilenberg gekomen en deze had hem meegedeeld, dat hij zich door de
'zuiveringsperikelen' nog wat geknakt en onevenwichtig voelde. Tevens had hij Scholten
verteld dat de uitgevers niet met hem in zee wilden gaan. Scholten was van mening dat een
dergelijk manuscript niet verloren mocht gaan en vroeg de medewerking van Jo Daan om een
uitgave tot stand te brengen.200 Zij memoreerde Uilenbergs oorlogsverleden en merkte op dat
de bejaarde zoeker naar eerherstel niet de hele waarheid gesproken had: hij had immers een
publicatieverbod tot 1951. "Het is misschien het beste dat U eerst tracht achter de waarheid te
komen, en dan ziet wat U kunt doen", luidde het advies van Daan.201

Toen Uilenbergs werk in 1952 weer publicabel was, zocht de auteur contact met P.H. Ritter
om diens hulp in te roepen bij het zoeken naar een uitgever. Over zijn - 64 hoofdstukken
tellende - manuscript Het Dorp merkte hij op: "In de vijf oorlogsjaren vulde dit boek mijn
beste uren."202 In oktober 1952 volgde een gesprek met Ritter.203 Hoe deze gereageerd heeft,
is niet bekend, maar het manuscript bracht het niet tot boek.
In 1953 meldde Uilenberg zich aan als lid van de Drentse Schrieverskring.204 Serieuze
ballotage werd voorkomen door Jan Naarding, die erop stond dat Uilenberg toegelaten werd.
Naarding had uiteraard een zware stem in het kapittel, waartegen de overige bestuursleden
niet opgewassen waren. Dat zo zijnde, heeft het bestuur nog het meest gedelibereerd over het
dubbeltje dat Uilenberg terug vroeg, nadat hij strafport had moeten betalen voor een onvol-
doende gefrankeerde uitnodiging.205 Hoe dan ook, kort daarna was hij van de partij op een
bijeenkomst in het Familiehotel te Paterswolde, waar de leden van de Schrieverskring een
gezellig onderonsje hadden met de 82-jarige Jan Fabricius, die met vakantie in Nederland
was.206 Ook in de oprichtingsfase van het tijdschrift Oeze Volk in 1956, waarvoor zich onder

levensbericht eindigt met een beknopte bibliografie.)
Vgl. ook 'Schepper van Bartje, Hilde en tientallen andere boeken. Anne de Vries overleden' in: DAC
30.11.1964.

200. MI, brieven Scholten aan J. Daan van 2 en 3 oktober 1950.
201. MI, brief Daan aan Scholten van 4 oktober 1950.
202. UBU, Archief Ritter, brief Uilenberg aan Ritter van 20 augustus 1952.
203. UBU, Archief Ritter, brieven Uilenberg aan Ritter van 20 en 22 augustus, 7 en 15 oktober en 28

november 1952.
204. DLD, Archief Drentse Schrieverskring, brief Uilenberg aan het secretariaat van de Drentse

Schrieverskring van 20 april 1953.
205. Telefonische mededeling van J.R. Westerhuis op 21 april 1999. Vgl. ook Kleine 1994, 6.
206. Nv/hN 9.8.1954.
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anderen Uilenberg had aangemeld, schijnt kort over zijn oorlogsverleden 'gediscussieerd' te
zijn.207

Toch verscheen er wel werk van zijn hand. Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de
Boerenleenbank te Kloosterveen (1952) schreef hij een revue-achtig spel Het Boerhoorn208,
dat ook als jubileumstuk voor de 60-jarige zuivelfabrieken te Zweeloo en Exloo diende.209

Naarding omschreef het stuk als "Een cultureel werk ter verheerlijking van de 'Mammon' " en
vroeg zich af: "is er beter bewijs te vinden voor de geestelijke groei van ons gewest?"210 In
1952 verscheen ook Uilenbergs eerste naoorlogse bijdrage aan het maandblad Drenthe: een
jeugdherinnering.211

In 1955 won hij met zijn bijdrage De nieuwe burgemeester de tweede prijs in de literatuur-
prijsvraag van de PDAC.212 Inhoud van de schets: de nieuwe burgemeester van het dorpje
Heidendal wordt geïnstalleerd. De vorm is die van een humoristische sfeertekening.213

In 1961 sloot hij zijn oeuvre af met het laatste deel van de trilogie Uit 't oude kabinet
(Callenbach te Nijkerk), waarin zijn jeugdherinneringen staan. Uilenberg schetst een Drentse
dorpsgemeenschap, genaamd Berkenheide, in het laatst van de negentiende eeuw. Het zijn
humoristische verhalen, geschreven in het Nederlands en met dialogen in het Drents. Hij
schreef het werk om

"een bijdrage te leveren voor de cultuurgeschiedenis van ons volk, dat bij het zoeken naar nieuwe
levensnormen mogelijk steun vindt in de bekendheid met de goede en kwade zijden van een met sobere
middelen levend voorgeslacht."

En hij noemde het werk "een romantisch getint volkskundig Nederlands boek."214 Naar alle
waarschijnlijkheid heeft hij dit werk gebaseerd op het eerder genoemde manuscript van Het
Dorp.
In 1958 was het eerste deel, getiteld De bovenste lade, verschenen. Het heeft nogal wat
moeite gekost om voor dit deel een uitgever te vinden. De Odoorner predikant Van Lunzen,
die in 1956 enige schetsen gelezen had, heeft hem bij dit zoeken geholpen. Toen het niet
direct leek te lukken, heeft Van Lunzen overwogen het werk zelf uit te geven.215 Het contact
met Van Lunzen betekende voor Uilenberg ook dat hij een nieuw publicatiemiddel vond in
het Kerkkrantje. Hij schreef zelfs, als vos die wel zijn haren maar niet zijn streken verloren
had, een Volkslied voor de gemeente Odoorn.216

De recensenten waren enthousiast over De bovenste lade: "Hier ligt een boekje voor ons, dat
zonder pretentie ons meer geeft dan we verwachten", schreef Gerriet Wilms in het maandblad
Drenthe.217 Harm Werners noemde het boek in Oeze Volk een aanwinst voor de Drentse

207. A. Mulder, 'Bi'j en nao de geboorte van "Oeze Volk" ' in: OV 30 (1986) oktober 208-209.
208. Wegens de overweldigende belangstelling voor de revue, werd er op 2 februari zelfs een reprise

gegeven. Zie Drenthe 23 (1952) februari 31. Het spel werd door drukkerij Torenlaan te Assen uitge-
geven.

209. Zie ook RAD, HDG, inv.nr. 12cc. De revueliedjes werden door Uilenberg in een muziekboekje
genoteerd; het wordt bewaard in het DLD.

210. Drenthe 23 (1952) februari 27.
211. 'Van de Belt....Vanderbilt' in: Drenthe 23 (1952) april 57-59.
212. Gepubliceerd in de PDAC 31.12.1955.
213. Het verhaal verwerkte hij weer in Uit 't oude kabinet. De bovenste lade (Nijkerk 1958).
214. Woord vooraf in: De bovenste lade, 3.
215. Archief Callenbach, vgl. Van Lunzen 1958, 4.
216. Kerkkrantje (1957) zomermaand 3. Zie voor meer bijdragen: (1957) slachtmaand 4 en (1960)

hooimaand 7-8.
217. Drenthe 29 (1958) mei 15.
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literatuur en besloot zijn bespreking met: "(...) en wij bint slim beneijd, wat er oet de aander
laden van 't aole kamnet komp."218 Dit eerste deel wordt besloten met Mijn Drenthe. Uilen-
berg deelde daarbij in een voetnoot mee, dat de muziek bij hem te verkrijgen was.
Het vervolgdeel, De middelste lade, verscheen in 1959. Gerriet Wilms vergeleek dit boek
zelfs met de Camera Obscura.219 Het laatste deel, De onderste lade, kwam zoals gezegd in
1961 uit. Jan Naarding besprak het pas toen de auteur overleden was en merkte op:

" 'n Tikkel teveul van ien kaant oet bekeken, maor deur iene met heldere ogen en 'n staolen geheugen.
En boven dat al met 'n zeldzaome gaove: hie kan vertellen. Hie hef veur mennig in dis drie laden hiel
wat te rommeln en te snuien en te snustern henlegd."220

Anton Pieck maakte voor alle delen de omslagtekeningen.
Hans Heyting besprak de drie delen voor de RONO-microfoon en concludeerde:

"Deze boekjes leveren het bewijs, dat dorpsvertellingen door een auteur, die beschikt over stijlgevoel,
taalbeheersing, humor en een krachtig beeldend vermogen, kostelijke literatuur kunnen zijn."221

De stichting Het Drentse Boek liet in 1994 de delen als omnibus herdrukken.222

In de recensies van bovengenoemde publicaties werd het oorlogsverleden van Uilenberg niet
aangeroerd. Opzienbarend is dit niet, want bij het streven naar objectiviteit houdt menig
recensent de auteur als persoon gescheiden van diens werk. Dat men hierin niet tot het
uiterste kan gaan, bewijzen de polemieken over Céline. Bedekt men echter in biografische
artikelen minder fraaie zaken met de mantel der liefde, dan mag dit wel een onprofessionele
aanpak heten. Helaas hebben ook de jongeren van toen, Harm Werners en Gerriet Wilms,
zich van meet af aan geconformeerd aan de heersende literaire mores in het Drenthe van de
jaren vijftig. Een voorbeeld daarvan is hun rubriek 'Drentse schrijvers en hun werk' in het
maandblad Drenthe.223 Hadden zij anders gewild, dan hadden zij wel tegen een bijzonder
sterke stroom moeten oproeien - het zij hier ruiterlijk toegegeven.
Jan Naarding beschreef in zijn necrologie van Uilenberg diens oorlogsverleden zeer om-
floerst.224 Beide schrijvers waren verwante zielen in hun liefde voor Drenthe, een liefde die
vaak trekken van drentomanie had. Naarding had dan wel reden om voorzichtig te zijn als hij
over de bezetting schreef - anderen in literair Drenthe hadden blijkbaar ook geen behoefte aan
een afrekening met het verleden. Drenthe en zijn literatuur waren niet gebaat bij negatieve
geluiden; men herkent hierin het streven van HDG.225

Jan Jantinus Uilenberg overleed op 20 januari 1962 aan een hersenbloeding. Hij werd in zijn
geboorteplaats Zuidwolde begraven. Dominee Harm van Lunzen leidde de begrafenis.226 De

218. Werners 1958, 90.
219. Drenthe 30 (1959) april 15. Vgl. ook de recensie van Hans Heyting in: OV 3 (1959) april 56.
220. Drenthe 33 (1962) maart 15. Vgl. ook de recensie van G. Kuipers in: OV 5 (1961) april 53-54.
221. In het programma 'Literair leven' van 20 april 1961. Voor de vele recensies wordt verwezen naar het

archief van uitgeverij Callenbach.
222. 'J.J. Uilenbergs 'Uit 't oude Kabinet' herleeft' in: Nv/hN 15.11.1994.
223. Drenthe 29 (1958) september 6.
224. NDVA (1963), 7-11. In het in memoriam dat in OV verscheen (zie noot 227) werd met geen woord over

het oorlogsverleden van Uilenberg gerept.
225. Zie ook Boekholt 1988, 79-80.

De perikelen rond de naamgeving Naarding Instituut voor het project Drentse Taol zijn in hoofdstuk III
beschreven.

226. Zoals we zagen was Van Lunzen een fel bestrijder van het nationaal-socialisme geweest. Na de oorlog
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redactie van Oeze Volk schreef in een in memoriam waarin ook Grietje Clewits herdacht
werd:

"Oelenbarg was een geboren verteller en zien kennis van 't Drentse volk en van de Drentse gewoonten
en gebroeken was bezunder groot. Het is hiel waerdevol veur oes volk, dat in zien levensaovend nog
drej bundelties verhalen verschenen bint."227

De reeds genoemde reactie van Naarding in de NDVA bevatte onder meer de loftuiting: "Met
Uilenberg is een Drent van betekenis heengegaan. De kleine Drentse Schrieverskring mist een
zijner beste leden, Drenthe een goede zoon."228 Arend Mulder schreef een in memoriam in het
Kerkkrantje en was van mening:

"Drenthe is hum veul daank verschuldigd, niet allent deur dit leed, mor ook deur de veule verhaelen,
booken en varsies die van zien haand verschenen bint."229

Naarding herdacht Uilenberg ook in het maandblad Drenthe en merkte over diens literaire
kwaliteiten op:

"En non is Jan Uilenberg ok nog hengaon, 81 jaor old, al jaoren wiedweg de beste Drentse verteller.
Zien schetsen hef nog gieniene overtreffen kund, evenmin as de zuverheid van zien Drents. (...) Met de
dood van Oelenbarg is 'n periode ofsleuten."230

H.T. BUISKOOL DERDE PERIODE

Toen Buiskool in april 1942 met pensioen ging, vestigde hij zich in Emmen. Daar maakte hij
zich op tal van gebieden verdienstelijk. In 1948 was Buiskool initiatiefnemer voor de
oprichting van de Drentse vereniging 't Aol Volk. Als adviseur van het gemeentebestuur heeft
hij meegeholpen bij het bedenken van straatnamen. Voor de RON(O)-microfoon hield hij,
totdat ouderdomskwalen hem dat te moeilijk maakten, populaire causerietjes. Ook gaf hij
medewerking aan gezelschappen die boerenbruiloften naspeelden. Hierdoor kreeg hij een
plaats in het comité Drentse klederdrachten van HDG.231

In 1949 verscheen als deel twee in de serie 'Nieuw Drentsch Mozaïk' het derde deel van Op
naoberveziet. Voor de vierde keer schreef dominee A. de Kat Angelino de inleiding bij een
werkje van Buiskool; Johannes Mulders illustreerde alle delen van de 'trilogie'. Behalve enige
nieuwe historische en volkskundige bijdragen, bevat de bundel ook schetsen die in deel I en
in het maandblad Drent(h)e gestaan hadden. Van de negentien schetsen is er slechts één

ageerde hij in woord en geschrift tegen wantoestanden in de interneringskampen voor politieke delin-
quenten. Zijn houding ten opzichte van Uilenberg is welicht een poging tot een stukje praktisch
reclasseringswerk geweest.

227. OV 6 (1962) februari 23.
228. NDVA (1963), 11.
229. A. Mulder 1962, 6.
230. Naarding 1962c, 10.

Zie ook 'Doodsklokken beierden voor Jan J. Uilenberg' in: PDAC 25.1.1962. Een aantal oud-leerlingen
stelde in maart 1962 een boekje samen. Het is getiteld In memoriam J.J. Uilenberg 10 maart 1881 - 20
januari 1962 gepensioneerd hoofd ener uloschool. Een exemplaar wordt bewaard bij het RAD.

231. RAD, HDG, inv.nr. 5. Vgl. ook 'Comité Drentse klederdrachten' in: Drenthe 19 (1948) juli 109-110.
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geheel Drentstalig (Bijgeleuv'). R.D. Mulder besprak het boek in Drenthe en vond het "een
aardige en keurig uitgevoerde, doch prijzige [f 3.25] bundel."232

Over de geschiedenis van Emmen verscheen van zijn hand bij Van Gorcum & Comp. het
driedelige Zuidoost-Drente op weg naar een nieuwe toekomst (1950, 1954 en 1956).233 Deel I
en II bevatten de geschiedenis van de Emmer veenkoloniën en deel III handelt over de
zanddorpen van Emmen. In die tijd begon Emmen zich te ontwikkelen tot de volkrijke
industriegemeente van tegenwoordig. Deze drie delen kunnen dan ook beschouwd worden als
Buiskools afscheid van het verleden.

Met dominee Van Lunzen te Odoorn kon Buiskool het goed vinden. Hij werkte dan ook mee
aan diens Kerkkrantje.234 Ook hield hij voor de Nederlandse Hervormde Gemeente van
Odoorn, op verzoek van de predikant, spreekbeurten op jeugd- en lidmatenconferenties.
Dikwijls was hij jurylid bij voordrachtswedstrijden. Dit alles was voor Van Lunzen
aanleiding om in een jubileumnummer van zijn krantje in 1947 uitvoerig aandacht aan
Buiskool, "dezen zoon van 'oes Drente' " te schenken.235

In 1953 werd hij op grond van zijn verdiensten voor de historie van Zuidoost-Drenthe
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.236 Buiskool behoorde tot de eerste leden
van de Drentse Schrieverskring. In de Drentse schrieversalmanak 1954 werd van hem een
kort verhaal, getiteld De Oudheidszoeker, opgenomen. Voor de Drentse schrieversalmanak
1956 schreef hij het dialectverhaal De Emder Schoel, waarin hij over de geslachten Gerrits en
Haasken schrijft, die al vanaf de zeventiende eeuw schoolmeesters voortbrachten.237

Buiskool bleef ongehuwd; hij woonde samen met zijn zuster Tjakina Elizabeth.238 Hij
overleed na een langdurige ziekte op 7 mei 1956 in het ziekenhuis te Emmen. "Emmen heeft
een werkzaam burger, het Drents Genootschap een ijverig lid, 'het aolde volk' van Drenthe
een zijner trouwste kinderen verloren", schreef Jan Naarding in een in memoriam.239 Van
Lunzen herdacht de overledene in een lang artikel en was van mening:

"Disse man har veul meer dan 'belangstelling' veur olde veurwerp'n, zeed'n, gebroek'n en waord'n van
zien Drentse laand en volk; hi'j har d'r een grote liefde veur. (...) Veul luu in Weerding, Emm'n, in de
gemiente Oring en in hiel Drent hollen 'meist'r Boeskool' in weemoedig-daankb're herinderung.."240

In Weerdinge is een straat naar hem genoemd. De Drentse vereniging 't Aol Volk te Emmen
riep in 1999 een tweejaarlijkse cultuurprijs in het leven; deze kreeg de naam Buiskool-trofee
en werd in juni van dat jaar uitgereikt aan het duo Harm en Roelof.

232. Drenthe 20 (1949) september 144.
233. R.D. Mulder besprak het eerste deel in: Drenthe 22 (1951) juni 95. D.A. Wumkes besprak het eerste en

het tweede deel in: Drenthe 25 (1954) december 14.
234. Bijvoorbeeld 'Langs de Hondsrug. Van een Schoolopziener en een Boerwilker' in: Kerkkrantje (1941)

zomermaand 2-4 en 'IJzeren koeien' in: Kerkkrantje (1955) sprokkelmaand 3-4.
235. Van Lunzen 1947, 7.
236. MOC&W, Afdeling Kabinet, dossier Buiskool.
237. Drentse schrieversalmanak 1954, 8 en Drentse schrieversalmanak 1956, 26-29.
238. Zij werd geboren op 11 januari 1876 te Emmen. Ook zij was werkzaam in het onderwijs.
239. Naarding 1956c, 13-14. Zie voor meer herdenkingsartikelen 'H.T. Buiskool overleden' in PDAC

8.5.1956; 'H.T. Buiskool ┼' in: EC 8.5.1956 en Meertens 1956, 136.
240. Van Lunzen 1956, 2.
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J. NAARDING DERDE PERIODE

In 1945 vestigde Naarding zich in Assen, nadat hij daar als leraar aan de Rijks-HBS benoemd
was. Hij keerde dus terug naar zijn geboortegrond, die hem zo dierbaar was. Twee jaar later -
op 16 juni 1947 - promoveerde hij tot doctor in de Letteren op het proefschrift Terreinver-
kenningen inzake de dialectgeografie van Drente.241 Doordat zijn leermeester prof. dr. G.S.
Overdiep in 1944 overleden was, trad prof. dr. J.H. Brouwer, hoogleraar in de Friese taal- en
letterkunde, als promotor op. De dissertatie werd in academische kringen niet unaniem
gewaardeerd, maar het jaar daarop verscheen toch een handelseditie.242 De oorspronkelijke
titel werd toen voorafgegaan door De Drenten en hun taal. Het boek was als deel XI
opgenomen in de serie 'Teksten en Studiën'.243

Met name na zijn promotie, toen hij meer tijd beschikbaar kreeg, ontwikkelde Naarding zich
tot een bijkans onvermoeibaar publicist van boeken en artikelen. Hij werd mede-auteur van
diverse leerboeken en nam de bewerking van Koenens Handwoordenboek voor zijn rekening;
de 24ste druk uit 1956 is Naardings eerste bewerking.244 Naast deze voor heel het Neder-
landse taalgebied belangrijke publicaties, waren die over Drenthe ruimschoots aanwezig. Het
door hem samengestelde Drents liedtiesboekien (1949), met daarin drie eigen bijdragen, is
reeds genoemd. Ook schreef hij boeken over de geschiedenis van Nijeveen (1955), Eelde
(1956) en Ruinen (1962). In dit laatste werk is Naarding voor de verleiding bezweken, een
verhaal uit Albert Steenbergens mystificatie De Clapper der Calkoens als waar gebeurd door
te geven. Hij veranderde het verhaal zelfs en maakte het nog mooier dan het vertelsel van
Steenbergen. Het gaat over grafschennis in Fluitenberg.245

Over zijn vertaling van Jan Fabricius' Onder één dak, werd al het een en ander opgemerkt.
Voor de RON(O) schreef hij dikwijls literaire en populair-wetenschappelijke teksten.
Naarding schreef zowel voor wetenschappelijke periodieken als voor kranten en tijdschriften.
In september 1959 werd hij wetenschappelijk medewerker bij het Nedersaksisch Instituut aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Onder leiding van prof. dr. K. Heeroma werd zijn hoofdtaak
het samenstellen van een Drents woordenboek.246 Door zijn vroegtijdig overlijden is hij niet
verder gekomen dan het verzamelen van een beperkt aantal woorden.
Hij had vele nevenfuncties. Zo werd hij benoemd tot lid van de dialectencommissie der
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, docent bij de Noordelijke Leergan-
gen en lid van de Examencommissie voor de M.O.-akte Nederlands. Kort voor zijn dood
kreeg hij een koninklijke onderscheiding: een officierschap in de Orde van Oranje-Nassau.247

241. R.D. Mulder deelde mee dat het proefschrift verschenen was en liet het daar voorlopig bij. Zie
R.D.M[ulder]., 'Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente' in: Drente 18 (1947) mei
1.

242. Zie voor recensies Meertens/Wander 1958, 165.
243. R.D. Mulder had in 1947 aan het origineel een tweede (en uitvoeriger) bespreking gewijd. Zie Drente

18 (1947) september 61-63.
244. Zie Prakke 1957a, 10 en Jan de Groot 1997, 29-31.
245. Zie ook Huizing 1983.
246. Prakke 1959, 13.
247. MOC&W, Afdeling Kabinet, dossier Naarding. In 1960 werd door de burgemeester van Assen een

eerste aanvraag ingediend, die niet gehonoreerd werd. Dat gebeurde eind 1961 opnieuw, met hetzelfde
resultaat. Den Haag vond dat Naarding nog te kort aan de RUG verbonden was. Een derde aanvraag
van 13 december 1962 had succes. Voordat de burgemeester deze poging deed, werd het -
gebruikelijke, maar tot dan verzuimde - onderzoek ingesteld naar het oorlogsverleden van Jan Naar-
ding. Op 23 oktober 1962 werd de procureur-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden aange-
schreven met het verzoek inlichtingen te verstrekken uit de strafregisters en de algemene documen-
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Het "oude Saksenland dat (...) al zo vele eeuwen onder vreemde leiding heeft gestaan"
(Naarding 1940) was een gedecoreerde rijker -dankzij diezelfde "leiding".248 Op 6 juli 1966
werd aan Jan Naarding de Culturele Prijs van Drenthe postuum toegekend249 en in 1981
onthulde de CdK in Drenthe, mevrouw Schilthuis, met een rede over leven en werk van
Naarding zijn borstbeeld te Sleen. "Warker veur Drenthes taol en historie - een van oes", luidt
het opschrift. Het beeld werd door het tijdschrift Oeze Volk aangeboden ter gelegenheid van
het vijfentwintigjarig bestaan van het blad.250

Naarding heeft een belangrijke rol gespeeld in diverse organisaties die de culturele
emancipatie van Drenthe en de erkenning van de Drentse taal nastreefden. Vanaf het begin in
1947 was hij tweede voorzitter van HDG; in 1960 volgde hij Prakke op als voorzitter.251

Inmiddels had het genootschap van het provinciebestuur de officiële status van Culturele
Raad voor Drenthe gekregen.
Zoals wij zagen werd Naarding lid van de Drentse Schrieverskring; later werd hij er voorzitter
van. In de Drentse schrieversalmanak 1954 staat zijn gedicht Harfst en voor de Drentse
schrieversalmanak 1956 leverde hij het gedicht Aol meester zien miemerings.252 Hij behoorde
samen met Arnold Rakers tot de leiding van het overkoepelende Verbond van Nedersaksische
Schrieverskringen. Dit werd in 1955 te Markelo opgericht, nadat twee jaar daarvoor Willem
Diemer op voorstel van Naarding de Everloo-conferentie georganiseerd had (zie paragraaf 1).
Daar had men besloten dat Nedersaksische auteurs  interregionaal zouden samenwerken. Hij
werkte mee aan het tijdschrift 't Swieniegeltje en later aan de reeks Sasland-Riege.

't Swieniegeltje. Kultureel tijdschrift voor Groningen werd in de zomer van 1954 opgericht.253

Uit onvrede met het bestaande tijdschrift Dörp en Stad wilden enkele jonge dichters, onder
wie Simon van Wattum, een puur letterkundig tijdschrift beginnen. Een eerder plan van Van
Wattum om - samen met Gerard Nijenhuis en Gerriet Wilms - ook Drenthe erbij te betrekken,
was niet doorgegaan.254

De oprichting van 't Swieniegeltje veroorzaakte in Groningen nogal wat opschudding.
Medewerkers van het eerste uur waren Simon van Wattum, Willem Diemer, Jan Niehoff, Jan
Boer, Gijs Stappershoef, Gerard Nijenhuis en Tonny van der Veen.255 Het eerste nummer

tatieregisters. Deze berichtte de gemeente, dat Naarding noch in het strafregister noch in het algemeen
documentatieregister van de justitiële documentatiedienst te Assen vermeld stond. Aanleiding voor de
burgervader te concluderen dat er voor een toekenning geen beletselen waren. Waarschijnlijk is daarbij
het dossier van het CABR niet geraadpleegd; was dat wel het geval geweest, dan had de burgemeester
wellicht anders besloten.

248. MvJ, CABR, Dossier Naarding, brief Naarding aan Theunisz van 9 september 1940.
249. Zie 'Drentse culturele prijzen uitgereikt dr. J. Naarding posthuum geëerd' in: Drenthe 37 (1966)

juli/augustus 104.
250. 'Onthulling borstbeeld Dr. Jan Naarding op 26-9-1981 te Sleen' in: OV 25 (1981) oktober 184-186;

'Commissaris Schilthuis onthult monument. Jan Naarding geëerd door zilveren Oeze Volk' in: HC
2.10.1981. Zie voor het borstbeeld ook Bruins 1996.
OV 25 (1981) september is een themanummer over Naarding. Henk Vonk schreef het artikel
'Levensoverdenking Dr. Jan Naarding' (p. 168-169) en Gerard Nijenhuis leverde het gedicht Jan
Naarding (Sleen 26 september 1981) (p. 173).

251. Oosterhof 1963, 7.
252. Drentse schrieversalmanak 1954, 30 en Drentse schrieversalmanak 1956, 44-45.
253. Zie voor een geschiedenis van het tijdschrift Diemer z.j., passim en Entjes in: Van der Kooi 1990a, 1-

15. Vgl. ook Heising 1984, passim.
254. Van Wattum 1988.
255. Antonius Maria van der Veen werd geboren op 8 maart 1924 te Breda. Op jonge leeftijd verhuisde hij

naar Coevorden, waar hij op de HBS Max Douwes leerde kennen.
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verscheen in november/december 1954; uitgever was J.A. Eerelman te Stadskanaal. Harm
Nijenhuis, de broer van Gerard, tekende het omslag voor dit nummer.
Spoedig  ontwikkelde het tijdschrift zich - zeer tegen de zin van Van Wattum - tot een
interregionale periodiek; bij het verschijnen van het vierde nummer was de ondertitel al
Kultureel Tijdschrift voor Groningen en andere Nedersaksische gewesten. Na de historische
bijeenkomst te Markelo werd de ondertitel veranderd in Nedersaksisch Tiedschrift; daarna
zouden de ondertitel en de redactie nog vaak veranderen.
Ook Drenten namen zitting in de redactie. Met ingang van het derde nummer van de eerste
jaargang trad Tonny van der Veen toe. Harm Werners werd een jaar later lid van de redactie
en Jan Naarding volgde met ingang van jaargang drie. Drentse literaire bijdragen aan het blad
waren er ook. Tonny van der Veen leverde een aantal gedichten, waarvan de vorm experi-
menteel genoemd mag worden(Elektroliese, Stroomdood).256 Van Harm Werners verschenen
beschouwingen, gedichten (Sein, Diever en Huis)257 en korte verhalen (De Zaandweg,
Sokken).258 Hans Heyting illustreerde de eerste twee jaargangen en publiceerde bovendien
artikelen en een aantal gedichten (Meitied, Darp, Vaoders hannen, Twievel).259 Ook Johan
Hidding leverde gedichten (Plaatje van de Herfst, Het Akkervuur en Oude Boer).260 Gerriet
Wilms droeg het gedicht Jeugd bij261 en Bart(h) van Oosteringh het gedicht De schrôwak-
ster.262 J.J. Uilenberg, (Berend Twieg)263 Grietje Clewits (Hou 't vogelie over de mensken
docht)264 en Harm Drent (Hoo Bettus op vao paste)265 schreven korte verhalen. Naarding
leverde korte verhalen, recensies en andere artikelen aan het tijdschrift. Belangrijk is dat veel
boeken die in het Nedersaksisch taalgebied verschenen, in het tijdschrift vermeld en soms
besproken werden.
Het tijdschrift haalde vijf jaargangen; vooral wegens financiële moeilijkheden moest men van
verdere uitgave afzien. Het laatste nummer verscheen in 1959. 'Nedersaksisch' was een te
ruim begrip, het uitgeven van een dergelijk tijdschrift te veelomvattend en de hele
onderneming daardoor te ambitieus. Na het uiteenvallen van de grote redactie aan het eind
van de tweede jaargang, trokken steeds meer redactieleden zich terug in hun eigen regio om
aan kleinsoortiger uitgaven mee te werken.

Naarding is - zoals beschreven - tot juli 1942 eindredacteur van het maandblad Drenthe
geweest, daarna bleef hij tot aan zijn overlijden lid van de redactie. Van het Drentstalige
tijdschrift Oeze Volk is hij vanaf het begin in 1956 raadgever en medewerker geweest.

256. 't S 1 (1955) maart/april 84; 1 (1955) mei/juni 114.
257. 't S 1 (1955) mei/juni 103; 2 (1956) mei/juni 69; 2 (1956) mei/juni 83.
258. 't S 2 (1956) mei/juni 72-74, 3 [1957], nr. 2, 54-56.
259. 't S 1 (1955) juli/augustus 139; 1 (1955) september/oktober 173; 2 (1956) maart/april 43; 2 (1956)

september/oktober 150.
Jan Boer vond Vaoders hannen "(...) ain van de mooiste gedichten, die 'k ooit ien n streektaol onner
ogen had heb. Het bennen mien voaders hannen ook en dei van doezenden, dei mit heur grond vergruid
waren en de stried streden, dei doaran vaastzat. Dit is eerleke, staarke, overtugende regionoale
dichtkunst. Hier pruif ik oet, wel Hans Heyting is." Persoonlijk archief J. Boer, brief Boer aan Heyting
van 2 juni 1956.

260. 't S 1 (1955), november/december 201 en 202; 4 [1958], nr. 3, 85.
261. 't S 2 (1956) juli/augustus 125.
262. 't S 3 [1957], nr. 2, 64.
263. 't S 3 [1957], nr. 6, 163-166.
264. 't S 4 [1958], nr. 2, 57-59.
265. 't S 4 [1958], nr. 1, 14-23.
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Door zijn literatuurkritieken en gedichten in streektaalperiodieken kreeg Naarding na de
oorlog grote bekendheid in Drenthe. Als dichter schreef hij meest gelegenheidswerk, geheel
passend in de romantische traditie. Zijn onderwerpen zijn in de meeste gevallen de natuur en
personen; ook schreef hij enkele religieuze gedichten. Tot deze laatste categorie behoort ook
het lied Blief by my Heer, want d'aovend komt my nao, dat hij uit het Nederlands vertaalde.266

Zijn onvoltooide dialectbewerking van het  Middelnederlandse Van den Vos Reynaerde, door
hem Reiner Robaard genoemd, werd door Gerriet Wilms "de schat in de akker van het dia-
lect" genoemd.267 Fragmenten daarvan werden in het maandblad Drenthe gepubliceerd.268

Een deel van Jan Naardings literaire werk werd postuum uitgegeven in twee bundels. Daarin
werd ook een lang fragment van zijn Reinaert-vertaling opgenomen. In 1966 verscheen de
bundel Dååd en drööm (Van der Veen te Winschoten), gedrukt in de zogeheten Vosbergen-
spelling. Simon van Wattum stelde de bundel samen. De titel is ontleend aan een frase in het
gedicht Harm Tiesing (13 meert 1853 - 13 meert 1953).
Naarding wordt beschouwd als mede-ontwerper van de Vosbergen-spelling; hij schreef er zijn
latere werk in. Daartoe behoort ook de koppermaandagprent van 1960, getiteld Tot klåårheid
komp op aarde niks as 't niet komp in drük.269 Over de bundel Dååd en drööm is nogal wat te
doen geweest. De kritieken richtten zich vooral op de spelling ervan. Hierdoor ontstond zelfs
een polemiek tussen Bart Veenstra en Simon van Wattum, waarin ook Jan Weggemans zich
mengde.270

266. De oorspronkelijke titel van het lied is Abide with me; fast falls the eventide, soms ook als Abide with
me of Eventide geschreven. Henry Francis Lyte (1793-1847) schreef het en William Henry Monk
(1823-1889) was de componist. In vertaling werd het in bundels van diverse Nederlandse kerkgenoot-
schappen opgenomen. In 1938 verscheen het als gezang 282, Blijf bij mij Heer, in Psalmen en
gezangen voor den Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk in opdracht van de algemeene
synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt. De verzen 1 en 3 waren
vertaald door Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906), de verzen 2 en 4 door Evert Louis
Smelik (1900-1985) en over vers 5 werd alleen opgemerkt "Nieuwe vertaling". Vermoedelijk heeft
Naarding deze bundel als basis voor zijn vertaling gebruikt, want deze werd als Gezang 282 in het
Drents liedtiesboekien opgenomen. In 1973 werd een Nederlandse vertaling van W. Barnard, Ad den
Besten en W.J. van der Molen als gezang 392 in het Liedboek voor de kerken opgenomen. Naarding
stuurde zijn vertaling in februari 1944 naar Harm van Lunzen, die haar in het 14-daags mede-
delingenblaadje afdrukte. Zie Kerkkrantje (1963) herfstmaand 1.
Dit gezang zou na de oorlog in heel Nederland bekendheid krijgen, doordat tijdens de slag om Arnhem
(17 tot 25 september 1944) de in het nauw gedreven Airborne-militairen - verzameld in het kerkje van
Oosterbeek-Laag - het gezongen zouden hebben voordat ze over de Rijn terugtrokken. Beide films over
de slag, Theirs is the Glory (1946) en A Bridge too far (1977), bevatten een scène hierover. Het lied
wordt nog steeds gezongen tijdens de jaarlijkse herdenkingen in Arnhem en omstreken, zowel door
Nederlanders als door de zogenoemde 'pilgrims' (oud-strijders en familieleden). Opmerkelijk is nu, dat
Naarding het Nederlandse gezang al verdrentste (februari 1944) voordat de slag om Arnhem geleverd
werd, dus helemaal voordat het Engelse origineel zijn naoorlogse bekendheid kreeg.

267. Drenthe 25 (1954) december 8.
268. Drenthe 25 (1954) januari 10; 25 (1954) februari 10; 25 (1954) maart 10; 25 (1954) april 10; 25 (1954)

mei 10-11; 25 (1954) juni 14; 25 (1954) juli 12 en 25 (1954) augustus/september 12.
269. Zie ook Drenthe 31 (1960) maart 13.
270. Kuipers 1967b, 85. Vgl. ook 'Voor en tegen de Vosbergenspelling. Rumoer om Naardings gedichten-

bundel' in: DAC 16.3.1967; 'Deining in Drenthe: onderonsje. Naarding schreef zelf Vosbergenspelling.
Drentse verwarring over dialect en literatuur' in: WC 18.3.1967 en 'Simon van Wattum versus Bart
Veenstra' in: Nv/hN 18.3.1967. K. Heeroma vatte de discussie voor de RONO-microfoon nog eens
samen in een uitzending van het programma 'Literair kwartier' van 4 februari 1968.
Voor recensies wordt verwezen naar Entjes 1967; Bart Veenstra 1967; Doedens 1967b en Kuipers
1967a, 60-61. Hans Heyting besprak de bundel voor de RONO in het programma 'Literair kwartier' op
23 mei 1967.
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K. Heeroma schreef de inleiding tot de bundel en typeerde de dichter als volgt:

"Naarding was geen groot, maar hij was echter wel een bijzonder dichter, door de bijzondere verhou-
ding die er bestond tussen het Drents en hem. (...) Naarding had geen verbeelding van zichzelf. Hij
verbeeldde zich niet eens een dichter te zijn, hij had als spreker en 'schriever', als verteller en vertaler,
geen enkele pretentie. (...) Hij was geheugen en mond van het Drents, hij schreef wat hij schrijven
moest in de taal die zijn moeder bewaarde."271

De inhoud bestaat grotendeels uit gedichten over het Drentse land en zijn inwoners.272

Hans Heyting besprak de bundel voor de RONO en merkte op:

"Hij heeft bewezen, dat de volkstaal springlevend kan worden gemaakt, als zij door een meester
gehanteerd wordt. (...) De bundel 'DAOD EN DREUM', luisteraars, is een kostelijk bezit voor de
minnaars van de streektaalliteratuur."273

Daar de Vosbergenspelling - zoals men beweerde - voor niet-ingewijden moeilijk leesbaar
was, nam een werkgroep uit de Drentse Schrieverskring het initiatief om een bundel in de
meer conventionele spelling uit te brengen. Dat werd Oet Jan Naardings Hof. Een keur oet 't
wark van dr. Jan Naarding, bij 'n kanner gaard deur leden van de Drentse Schrieverskring
(1969, Knop & Niemeijer te Haren).274 Hun 'selectiecriterium' omschreven de samenstellers
als:

"De samenstellers hebt een 'kuierpattie' maakt deur 'de bluiende hof' van Naarding zien wark en de
mooiste bloempies en de beste toppies gres bij'n kanner gaard. Zie hebt zuk daorbij niet beparkt tot
gedichten en verhalen, maor zie hebt ok andacht schunken an aner aspekten van Naarding zien wark:
zien historisch en naamkundig underzuuk, zien woordverklaorings. Vanzölf zal men ok een antal ge-
dichten van Naarding tegenkommen, die ok in de bundel 'Daod en dreum' plaosd bint, maor ok nogal
wat wark, dat niet zo arg bekend is (...)."275

Ook deze bundel werd door Hans Heyting voor de RONO-microfoon besproken; hij was van
mening dat daarin enkele van Naardings belangrijkste en meest aansprekende teksten staan.
Hij besloot zijn causerie met de opmerking: "Het is een uitgave, die Jan Naarding waardig
is."276

Over Naardings gedichten lopen de meningen uiteen. Gerriet Wilms noemde het oudere werk
"een voorbeeld van hoe hij nog min of meer in het bestudeerde vastzit." In de latere gedichten
krijgt de dichter naar zijn mening "meer en meer de Drentse spreektoon te pakken." Daarin
gebruikte Naarding wel vaak een nogal archaïsch Drents.277 Gerard Nijenhuis noemde het
geheel " 't wark van 'n dreumer" en onderscheidde daarin gelegenheidswerk, gedichten waar
de taalkundige met de dichter "op de loop geet", natuurgedichten, gedichten over personen, de
Reinaertvertaling en een kleine afdeling religieuze gedichten.278 Boerma en Broersma zijn in

271. Ten geleide, 6.
272. Vgl. Scholtmeijer 1996, 41.
273. Zie voor de tekst van de bespreking DLD, Archief Hans Heyting.
274. Zie ook Drenthe 40 (1969) oktober 170.
275. Verantwoording, 7.
276. Uitgezonden in het programma 'Literair leven' van 31 augustus 1969. Zie voor de tekst van de

bespreking DLD, Archief Hans Heyting. M. Hadderingh-Veenstra kondigde de bundel aan in OV 13
(1969) mei 73-74.

277. Wilms 1953a, 7-10.
278. Kool 1988, 33-38.
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Drèentse schrieverij van mening dat genoemde poëet "veur alles beschrievings van 't
dörpsgeveul" geeft,279 maar dit is niet juist. Het dorp als zodanig komt er nauwelijks in
voor.280 Volgens H. Scholtmeijer tenslotte ligt de essentie van dit dichterlijk oeuvre in "de
dood, en het zoeken van wegen om de eindigheid van het menselijk bestaan te
overwinnen."281

Jan Naarding overleed na een kortstondige ziekte op 20 juli 1963 in het
Wilhelminaziekenhuis te Assen; zijn stoffelijk overschot werd in Groningen gecremeerd.282

Zijn heengaan werd, zoals te verwachten was, in brede kring betreurd. Onder de vele
herdenkingsartikelen was er ook een van zijn kunstbroeder Anne de Vries:

"Hij was Drent in hart en nieren, de verpersoonlijking ervan. Hij was de beste Drent die ik kende. Uit
zijn Drent-zijn is ook zijn hele mens-zijn te verklaren. Hij was Drent in de taal die hij sprak: Drents
waar hij kon en anders Nederlands, maar dan met een onmiskenbaar Drents accent, waar hij zich nooit
voor schaamde. Hij was Drent in wát hij zei en de manier waaróp: vriendelijk, voorzichtig, bescheiden,
niet kwetsend, nooit zichzelf op de voorgrond plaatsend en altijd zoekend naar de grootste
eenvoud."283

J. POORTMAN DERDE PERIODE

Het zal geen verwondering wekken dat Poortman na de Tweede Wereldoorlog veel over deze
roerige periode zou publiceren. Van 1965 tot 1967 verscheen in de MC van zijn hand een
artikelenreeks, die later onder de titel De jaren 1940-1945 in boekvorm bij Boom zou
uitkomen. In het boek Meppel door de eeuwen heen (1967, J.A. Boom & Zoon te Meppel)
wijdt Poortman een hoofdstuk aan de periode 1940-1945.284 In 1979 verscheen Meppel in de
meidagen van 1940 (Krips Repro te Meppel), in 1980 gevolgd door Meppel rond de
bevrijding in 1945 (Krips Repro te Meppel).
Tegelijkertijd ontwikkelde Poortman zich tot een gezaghebbend literatuurhistoricus. Op 27
januari 1947 werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlands(ch)e Letterkunde.
In 1951 verscheen onder zijn redactie deel twee van Drente, een handboek voor het kennen
van het Drentse leven in voorbije eeuwen (J.A. Boom & Zoon te Meppel). Hij had dit deel al
eerder willen publiceren, maar naar eigen zeggen werd een groot deel van zijn

279. Drèentse schrieverij, 68. De auteurs delen verder mee, dat Naarding " 'n koppelie verhaolen en zu'n
dartig gedichten" schreef (p. 68). In werkelijkheid zijn het er bijna zestig.

280. Vgl. ook Scholtmeijer 1996, 51.
281. Ibidem, 56.
282. GA Assen, Overlijdensakte J. Naarding.
283. 'Dr. Jan Naarding als mens' in: DAC 22.7.1963. Een selectie uit de vele herdenkingsartikelen levert het

volgende op: Heeroma in: Laatste lauwer 1963, 1-6; 'Welhaast onvervangbare figuur aan Drenthe
ontvallen. Dr. Jan Naarding zaterdag te Assen overleden' in: DAC 22.7.1963; 'Dr. Naarding gecremeerd'
in: DAC 26.7.1963; Van Lunzen 1963, 2-3; De Haan 1963, 4-5; 'Dr. Jan Naarding overleden' in:
Drenthe 34 (1963) juli/augustus 5; 'In memoriam Dr. J. Naarding' in: OV 7 (1963) augustus 113-114;
Prakke 1963, 1-2; Heeroma, 'Ter herdenking van Jan Naarding. Sleen 21 juni 1903 - Assen 20 juli
1963' in: Heeroma/Naarding 1964, 4-7 (Ook opgenomen in Taal en Tongval 15 (1963) december 108-
111); Prakke 1964, 7-21 (voorzien van een uitgebreide bibliografie, samengesteld door Bote de Boer
Lzn.) en Heeroma in Jaarboek 1968, 121-129.

284. Er zijn meer boekwerken onder deze titel verschenen, met daarin artikelen die in 1934 in de MC
gestaan hadden. Het hier vermelde boek uit 1967 is aangevuld met gegevens uit de periode na 1934. 



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG536

oorspronkelijke kopij tijdens de oorlog door de SD vernietigd.285 Behalve een artikel over
Drentse sagen, legenden en volksverhalen en over de Drentse volksaard, droeg Poortman
hieraan 'Van literatuur over Drente tot Drentse literatuur' bij. R.D. Mulder merkte over dit
hoofdstuk terecht op: "(...) al moeten daarin de 'jongeren' wel met een heel korte opsomming
genoegen nemen en biedt de 'oude' stof weinig tot dusver onbekends." 286 Het oordeel van het
Lectuur-Repertorium over beide handboeken is: "een wetenschappelijk-gefundeerd werk over
Drente, dat alleen voor lezers met enige eruditie genietbaar is."287 H.Tj. Waterbolk, A. Kleyn
en P.H. van der Dam leverden bijdragen over (respectievelijk) archeologie, bouwkunde en
toneel.
Van 14 januari tot en met 13 juli 1953 verscheen in de MC een reeks artikelen waarin hij
minder bekende en moeilijk toegankelijke prozastukken uit de Drentse en Nederduitse
literatuur voor de krantenlezers trachtte te populariseren.288 De artikelen werden in 1954
verzameld in de bundel Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur (J.A.
Boom en Zoon te Meppel). Uit Drenthe nam hij, naast werk van hemzelf, fragmenten op van
Picardt, Lesturgeon, Van Schaick, Tillema, Boom, Van der Veen, Pol, Bloemen, Steenbergen,
Broekhuizen, Tiesing, Bergmans-Beins, Jonker en Van Dijk. De Duitse auteurs waren
vertegenwoordigd door fragmenten van Fehrs en Lottmann.289

Veel poëzie schreef Poortman niet meer. Zijn gedichten ter gelegenheid van de Zuidlaarder
paardenmarkt 1950 zijn in paragraaf 2.1 reeds genoemd.290 Voorts leverde hij in 1949 en
1958 gedichten voor de koppermaandagprenten.
Bij al zijn drukke werkzaamheden bleef er steeds tijd over voor literair-streekhistorische
arbeid. Zo verscheen tot 1960 regelmatig zijn rubriek 'Brieven uit Drenthe' in het Nieuwsblad
van het Noorden.
Poortman gaf weinig om de sociale contacten die, ook in Drenthe, het schrijversbestaan
completeren. Toch werd hij door zijn collega's wel gewaardeerd, want in 1963 werd hem de
Culturele Prijs van Drenthe verleend.
Persoonlijke tragedies bleven hem niet bespaard. In 1965 overleed na een ongeval zijn enige
zoon Jan Albert. Vijf jaar lang had hij in een ziekenhuis in Amsterdam in coma gelegen.
Iedere vrijdag na schooltijd waren Poortman en zijn vrouw naar Amsterdam gereisd om hem
te zien.291 Zijn eerste vrouw - Jentina Clasina Steenbergen - overleed in 1972 en ook zijn
tweede vrouw - Aukje Brongersma292 - moest hij in 1980 weer verliezen.
Ook op gevorderde leeftijd bleef hij geïnteresseerd in historische literatuur. Een eigen creatie
in dit genre is het feuilleton In dagen van strijd. Een schets uit den tijd van het Overijsselsch
Boerenoproer. (Plm. 1580), dat ook in brochurevorm verscheen. In het Dagblad van het
Oosten publiceerde hij in 1950 het feuilleton Om de vrijheid. Een verhaal uit woelige tijden.
Het speelt zich af in 1666 en de hoofdpersonen behoren tot een boerenfamilie, die veel te
lijden heeft onder de plunderingen door het leger van Christoph Bernhard von Galen - later
bekend geworden als Bommen Berend. Het feuilleton verscheen - zoals meer krantenpublica-

285. Poortman 1951, 7.
286. Drenthe 22 (1951) juli 111.
287. Lectuur-Repertorium 1973.
288. Zie ook MI, Map C1.
289. Heeroma recenseerde het werk in Drenthe 25 (1954) december 8-9.
290. Ook gepubliceerd in: Drenthe 21 (1950) oktober 159-162.
291. Dekker 1981, 172.
292. Over haar publiceerde hij het boek Aukje Brongersma, herinnering aan een uitzonderlijk moedige

vrouw. Meppel 1981.
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ties van Poortman - eveneens als brochure. Over dezelfde periode schreef hij ook het
feuilleton Uit de diepten roep ik. Een schets van plattelandsleed uit den bischoppelijken
oorlog ± 1672, dat in twee brochures werd uitgegeven. Voorts schreef hij een aantal
streekgeschiedenissen, Kerkelijk Meppel door de eeuwen heen (Meppel 1976), De
geschiedenis van de Oosterboer (Meppel 1977), De geschiedenis van Staphorst (Groningen
1978) en Geschiedenis van De Wijk en Koekange (Meppel 1982).
Tenslotte zette hij zijn (jeugd)herinneringen op papier. In 1965 had hij al een aantal vertel-
lingen van zijn moeder in De huzen van Schoondorp (Meppel 1965) verzameld en bewerkt.
"(...) een kostelijke bundel (...) met prachtige typering van de dorpstypen. Smeuïg en
humoristisch verteld", zo beoordeelde G. Kuipers deze dialectverhalen.293 Binnen drie weken
typte Poortman het boek Leven rond Schoneveld, dat in 1981 verscheen. Het bevat een aantal
jeugdherinneringen, toegeschreven aan de figuren Henduk en Oarend van 't huus Schoneveld
in de buurt van Koekange-De Wijk.294 In De Baandrèkel (1982) schetst Poortman op
humoristische wijze zijn kwajongensjaren in De Wijk.295

Het jaar daarop verscheen, onder de titel Vlègeljoaren, het vervolg op zijn belevenissen als
dorpsjongen.

Hij overleed te Meppel op 13 februari 1984.296 Dat was net aan de vooravond van een
expositie over zijn leven en werk, ingericht en verzorgd door Jan Nefkens.

A. CNOSSEN-NICOLAÏ (1901-1995)297

Aafje Nicolaï werd geboren op 20 februari 1901 in de buurtschap Weerwille (gemeente Ruinerwold).298 Haar
jeugd bracht ze door in Zuidwolde, waar haar vader van 1903 tot 1927 hoofd was van de gereformeerde school.
Zelf koos ze ook voor het onderwijs: ze werkte achtereenvolgens aan lagere scholen in Borger, Stadskanaal en
Amersfoort. Laatstgenoemde plaats verliet ze om op 4 februari 1930 te trouwen met Sjirk Cnossen, een collega
die ze in Stadskanaal had leren kennen. Het echtpaar woonde in Assen en later in Dirkshorn (bij Schagen), waar
Sjirk Cnossen hoofd van een school was.299

Ze begon met schrijven in het begin van haar huwelijk. Nadat ze in een literair tijdschrift de
belevenissen van een onderwijzeres gelezen had, stelde ze haar man voor over haar eigen
onderwijservaringen te gaan schrijven. Dat leek hem een goed idee. Haar verhalen kwamen

293. Drenthe 37 (1966) januari 13.
294. Voor recensies zie MC 1.4.1982 en Drenthe 53 (1982) september 178.
295. Voor recensies zie ' 'De Baanderrekel' [sic] van Poortman. Nieuw Drentse uitgave voor burgemeester

De Wijk' in: Nv/hN 13.1.1983; 'Nieuw boek van schrijver Poortman over De Wijk' in: DAC 13.1.1983;
'Poortman schreef weer een boek. Eerste exemplaar "De Baandrekel" voor de burgemeester van De
Wijk' in: MC 14.1.1983; Bart Veenstra 1983 en Wilms 1983b, 93.

296. Zie voor herdenkingsartikelen: Bart Veenstra 1984a, 27; J.H.B. 1984; 'Publicist Jan Poortman
overleden' in: Rotterdams Nieuwsblad 16.2.1984; Huizing 1984; 'Jan Poortman ┼' in: Nv/hN 25.2.1984;
Stahl 1984a, 3-4; Kooistra 1988, 37-49.
Bart Veenstra geeft Poortman in het hier vermelde artikel per abuis de doctorandustitel, wat hij niet
voor het eerst deed.

297. Voor een biografische schets wordt verwezen naar: Huizing 1995c, 8-9.
Voor biografische feiten is ook gebruik gemaakt van een interview met haar, dat in het programma Een
leven lang op 10 januari 1984 door de NCRV werd uitgezonden.

298. GA Ruinerwold, Geboorteakte A. Nicolaï. Haar ouders waren Abraham Nicolaï en Pietertje van der
Veen.

299. Vriendelijke mededeling van haar dochter, mevrouw P. van der Sluis-Cnossen te Hilversum.
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terecht in de bureaula van haar man. Die stuurde ze - zonder haar medeweten - naar het
tijdschrift De Stuwdam, dat de verhalen opnam. Deze schetsen, waar zij het dialect van de
Veenkoloniën doorheen vlocht, schreef ze onder het pseudoniem Tine Nijdam.300 Zo heette
haar schoonmoeder. Een zwager, die ook onder het pseudoniem Nijdam schreef, maakte
hiertegen echter bezwaar. Uit de stamboom van haar man koos ze toen het pseudoniem Foka
van Loon.
Van de redactie van De Stuwdam kreeg ze het verzoek een feuilleton te schrijven. Haar
poging daartoe, Jan Derks, werd echter door het tijdschrift geweigerd. De redactie vond de
Drentse dialogen niet geschikt voor de Hollandse lezers. Haar zwager T. Cnossen - redacteur
van het dagblad De Standaard - bood aan, het feuilleton in zijn krant te plaatsen.301 Daarin
verscheen Jan Derks van 19 oktober tot en met 13 december 1939 als het werk van Fanny
(later Foka) van Loon.302 De redactie kondigde het feuilleton een dag eerder op de voorpagina
aan als "een verhaal uit het Drentsche volksleven, met zijn humor, zijn tragiek en geloof."
Verder werd opgemerkt, dat het dialect de lezer wel enige moeite zou kosten, maar het kon
volgens de redactie niet weggelaten worden bij het karakteriseren van een Drentse
dorpsgemeenschap. Als tegemoetkoming zouden moeilijke woorden verklaard worden.303 In
1940 volgde de boekuitgave van het feuilleton door de Standaard-uitgeverij. Aafje Cnossen
had dit niet verwacht, want eerder had ze aan P.J. Meertens geschreven: "Of het ooit in
boekvorm zal verschijnen weet ik niet. Voor een uitgave is juist het gebruik van onverwacht
dialect een bezwaar, 't komt niet genoeg tegemoet aan de eisen der lezers."304 Aan De
Standaard leverde ze ook korte verhalen, bijvoorbeeld Bereid tot dienen.305

Jan Derks is een sleutelroman die zich geheel in Zuidwolde afspeelt. Haar hoofdpersoon heeft als Klaas Hein
(1887-1921), de gebochelde schoenmaker, werkelijk bestaan. Deze werd gedwongen te trouwen met Hilligje
Bos (in de roman Marre Frielink), die van hem in verwachting was. Twee gereformeerde ouderlingen hadden
zware druk op Hein uitgeoefend. Dat waren de landbouwer Lefert Batterink en de beschuitfabrikant Arend
Bosscher.306 In de roman komen soortgelijke personages voor. De liefde van Marre voor Jan Derks komt pas in
hun huwelijk tot volle bloei. De tweede verhaallijn is de liefde tussen Greta de Groot, de jongste dochter van de
predikant, en Gerard van Velzen (nu eens niet de moordenaar van Floris V).

In haar roman geeft de schrijfster een beeld van gereformeerd Zuidwolde aan het begin van de
twintigste eeuw. Haar personages zijn zo herkenbaar dat er in het dorp geruchten ontstonden.
Men vermoedde dat op verzoek van een van de ouderlingen de rechter het boek uit de handel
had laten nemen. Het was namelijk nergens meer te krijgen; achteraf bleek dat het gewoon
uitverkocht was. Deze geruchten hebben de populariteit van de roman alleen maar vergroot,
want in Zuidwolde en omgeving was een lange wachtlijst voor het enige exemplaar dat in de
plaatselijke bibliotheek voorhanden was.307

Een recensent van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant vergeleek het debuut, gezien
het onderwerp en de plaats van handeling, met Hilde van Anne de Vries. Hij betichtte de
schrijfster van "tweeslachtigheid in de conceptie". Toch besloot hij positief: "Resumeerende

300. MI, brief A. Cnossen-Nicolaï aan P.J. Meertens van 2 november 1939.
301. Archief A. Cnossen-Nicolaï, ongedateerd interview in de Elisabethbode.
302. Het feuilleton wordt bewaard bij het MI, Map C1.
303. De Standaard 18.10.1939.
304. MI, brief A. Cnossen-Nicolaï aan P.J. Meertens van 2 november 1939.
305. Het werd gepubliceerd in het zondagsblad van De Standaard. Vgl. ook MI, Map C1.
306. Huizing 1997c, 237.
307. Huizing 1995c, 8-9.
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kunnen we zeggen dat de schrijfster een alleszins lezenswaardig, meermalen zelfs boeiend
verhaal van goede christelijke strekking heeft geschreven."308

Ook daarna zou Aafje Cnossen - behalve andere romans - vooral christelijke Drentse
streekromans schrijven, waarin het gebruik van dialect nagenoeg tot de dialogen beperkt
blijft. In het hierna volgende zullen een aantal van deze werken besproken worden.

In De sterkste. Drentsche roman (1946, Jan Haan te Groningen) beschrijft ze Jan Steenberg, de losgeslagen
boerenzoon uit een familie die aan traditie hecht. Hij trouwt tegen de wil van zijn vader met Joke Oostman, een
stadse juffer, die hij wegens haar ziekte tijdelijk ontrouw wordt. Als hun zoon tijdens de meistaking van 1943
sterft, blijkt zij de sterkste. In deze beproeving vinden ze elkaar weer.

Ook in deze roman zijn de dialogen in het Drents weergegeven.309 Het verhaal verscheen in
hetzelfde jaar ook als feuilleton.310

Intermezzo (1946, Bosch & Keuning te Baarn) gaat over een jonge Friese onderwijzeres die
enige maanden als invalster op een dorpsschool in Drenthe werkt.311

In Het eerste gebod ([1948], Bosch & Keuning te Baarn) is, evenals in haar debuut een inwoner van Zuidwolde
de hoofdpersoon. Dat is de stroper Harm Lammerts, die in werkelijkheid Hendrik Beuker heette en in de
volksmond Hendruk [sic] Stevens werd genoemd.312 Hij verafgoodt zijn dochter Lammy en bederft haar zozeer
dat de moeder, Stine Landman, geen raad met haar weet. Lammy wordt tenslotte onder toezicht gesteld en
belandt in een opvoedingsgesticht. Als het kind het gesticht verlaat, kiest het echter voor de moeder, die
inmiddels psychisch ziek is geworden. Door een getuigenverklaring van Lammy wordt haar vader veroordeeld
wegens brandstichting en komt hij in de gevangenis. Daar komt Harm Lammerts tot inzicht: " 't Is voor het eerst,
dat het Evangelie tot hem komt in zulk een overtuigende en voor zichzelf sprekende vorm, dat hij er zich niet
tegen verzetten kan."

Het boek kreeg een matige recensie in de PDAC. De recensent was van mening:

"Het is een vlot geschreven boek, maar het vermag niet de lezer diep te ontroeren. Daartoe is het over
het algemeen te oppervlakkig. In het hanteren van de taal bezondigt de schrijfster zich voortdurend aan
het gebruik van uit de toon van haar boek vallende woorden."313

Zijn stem ([1955], Bosch & Keuning te Baarn) is een vervolg op Het eerste gebod.

Hoofdpersoon daarin is de volwassen Lammy Lammerts. Zij en haar man Henk Dijksloot kunnen het niet goed
met elkaar vinden. Hun gedwongen huwelijk lijdt vrij spoedig schipbreuk. Lammy zoekt met haar drie kinderen
toevlucht bij haar schoonvader, een godvrezend man. Uit heimwee naar zijn kinderen keert haar man terug.314

In 1987 verschenen bij uitgeverij Kok in Kampen herdrukken van Jan Derks, Het eerste
gebod en Zijn stem. De romans werden opgenomen in de omnibus Kan de liefde zwijgen?315

Te betreuren valt, dat daarin de Drentse dialogen vernederlandst zijn.316

308. Aldus een ongedateerd artikel in de Nieuwe Provinciale Groninger Courant, aanwezig in het
persoonlijk archief van de schrijfster. Voor meer recensies wordt ook verwezen naar dit archief.

309. Voor recensies wordt verwezen naar het persoonlijk archief van A. Cnossen-Nicolaï.
310. MI, Map C1. In welke krant dit gebeurde valt helaas niet meer te achterhalen.
311. Voor recensies zie het persoonlijk archief van de schrijfster.
312. Zie Huizing 1996.
313. PDAC 24.2.1948. Voor meer recensies zie het persoonlijk archief van de schrijfster.
314. Voor recensies zie het persoonlijk archief van de schrijfster.
315. Verhoef 1987.



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG540

Vreemd bloed (1949, Jan Haan te Groningen), is een verhaal over het boerenleven in
Drenthe.317

Woltertien Koekoek blijft tot haar veertigste bij haar oude, egoïstische moeder wonen en trouwt dan met de
weduwnaar Arend Slagter. Haar enige zoon Koob is haar oogappel. Het vreemde bloed wordt in het
boerengeslacht gebracht door de onderwijzeres Marjan, die met Koob trouwt. Voor beiden brengt dit problemen
met zich mee en ze besluiten naar een burgerwoning in het dorp te verhuizen. Op de dag van de verhuizing wordt
hun kind doodgereden. God brengt de echtelieden in hun verdriet opnieuw  tot elkaar en ze besluiten naar de
boerderij terug te keren.

Alle gesprekken worden in het Drents weergegeven.

In de trilogie De wondere weg, De man zonder feestkleed en Verstild verlangen (1947, 1955
1958, alledrie bij Jan Haan te Groningen) beschrijft Foka van Loon het wel en wee van een
Drents boerengezin, een joodse familie en een gemengd gehuwd paar als trait d'union
daartussen, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.318 Ook deze romans verschenen later in
een omnibus, getiteld De wondere weg (± 1970, J.N. Voorhoeve te Den Haag).

Dat Van Loon niet vaker over Drenthe schreef - en nooit geheel Drentstalig - werd veroor-
zaakt door gebrek aan enthousiasme van uitgeverszijde. In 1939 verzuchtte ze hierover al
tegenover P.J. Meertens: "Ik zou graag nog meer willen schrijven in dialect, maar noch de
uitgevers, noch de redactie [sic] van tijdschriften zijn er bijzonder op gesteld."319 Anderzijds
is het irreëel te menen dat Anne de Vries ooit hoge oplagecijfers behaald zou hebben als hij
volledig in de streektaal geschreven had. Een klein taalgebied heeft nu eenmaal zijn beper-
kingen.
Zoals gezegd schreef zij een omvangrijk Nederlandstalig oeuvre, dat overwegend bestaat uit
sentimentele streekromans en jeugdboeken, alle met een gereformeerde strekking. Haar
laatste roman En toch is er toekomst voltooide zij in 1985; daarna verscheen er niets nieuws
meer van haar.
Behalve voor De Stuwdam schreef ze ook verhalen en feuilletons voor De Spiegel, Onze
kinderen in gezin en school en de Elisabethbode.

Vanaf 1975 woonde Aafje Cnossen in Bilthoven, dicht bij haar dochter. Zij overleed op 9
november 1995 in een ziekenhuis te Hilversum.320

M. EISING (1904-1986)321

Aan leven en werk van Marchien Eising is tot dusver bijna alleen door de pers - en dan vooral
in gelegenheidsinterviews - enige aandacht besteed.322 In overzichten van de Drentse

316. Vgl. ook Huizing 1996.
317. Een tweede druk verscheen in 1977 en werd opgenomen in de omnibus Tòch weer bij elkaar (uitgeverij

Kok te Kampen).
318. Zie voor recensies het persoonlijk archief van de schrijfster.
319. MI, brief A. Cnossen-Nicolaï aan P.J. Meertens van 2 november 1939.
320. Zie voor een herdenkingsartikel Huizing 1995c, 8-9.
321. Zie voor een voorlopige bibliografie Nijkeuter 1993.
322. Bijvoorbeeld: Lennart 1958; Nijenhuis 1979; 'Marchien Eising tast diep naar wortels van het leven' in:

HC 13.3.1981; Drijver 1981; Nijenhuis 1984, 174-175 en 'Drentse schrijfster Marchien Eising 80 jaar:
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literatuur wordt deze toch niet onbelangrijke schrijfster nagenoeg niet genoemd. J.R.
Westerhuis noemt haar in de NDVA alleen maar om haar medewerking aan de Drentse
schrieversalmanak 1954.323 G. Kuipers bespreekt haar in zijn gestencilde lezing 'De Drentse
literatuur' summier; hij noemt haar roman Rieks daarin een:

"oer-Drentse roman (...), zich afspelend tegen de coulissen van een 'Drents boerendorp in zijn zorgen en
vreugden, zijn felle geladenheid, verborgen onder de schijnbare gelijkmatigheid en onaandoenlijkheid
van natuur en mens' (...)".324

Al is er dan niet veel over haar geschreven,325 gevierd werd Marchien Eising wel - zoals
hierna zal blijken. Dat gebeurde weliswaar in Drenthe, maar vrienden en bewonderaars had
zij in het hele land. Ze woonde ruim twintig jaar in Hilversum en kreeg er een vriendenkring
van schrijvers. Haar Nederlandstalige kinderboeken, die het grootste deel van haar
boekpublicaties vormen, oogstten in brede kring waardering. Bovenal werd ze de
vertrouwelinge - ook persoonlijk - van velen die haar stukjes 'Ga even zitten' lazen. Deze
rubriek in de Landbode heeft bijna dertig jaar bestaan. Doordat ze in dit landelijk
verschijnende blad haar Drentse afkomst niet verloochende, werd Marchien Eising op haar
eigen eigen manier - zonder binding met HDG - een brugfunctie-auteur.326

Marchien Eising werd op 14 november 1904 geboren in Zweeloo als op één na jongste dochter van Egbert
Eising en Anna Kiers.327 Haar ouders hadden een boerderij en Marchien werkte als kind mee op het land. Door
haar zwakke gestel was dit een ware kwelling voor haar. Toen ze 22 was, werd ze ziek. Haar ouders zagen in dat
ze niet geschikt was voor het boerenwerk en lieten haar de opleiding voor kleuterleidster volgen. Als zodanig
werkte ze in Emmen, Nieuw Dordrecht, Witteveen en Uithuizen. Vervolgens werd ze in Meppel hoofdleidster
van drie scholen. Ze werd weer ziek en ging terug naar Zweeloo. Daarna onderging ze een zware darmoperatie,
die echter niet voorkwam dat ze haar verdere leven bedlegerig zou blijven. In de jaren daarna, waarin ze in een
klein huisje achter de ouderlijke boerderij verpleegd werd, begon ze te schrijven.

Het resultaat daarvan was het feuilleton Het leven gaat verder. Drents verhaal, dat van 22
september tot en met 29 december 1951 in de PDAC verscheen.
Na haar verblijf in het ziekenhuis had ze gehoopt ooit weer voor de klas te kunnen staan,
maar die hoop bleek ijdel. In deze tijd begon ze dan ook, op advies van haar medische
specialist in het ziekenhuis in Zwolle, de verhalen die ze aan de kinderen had willen vertellen
op papier te zetten. Zo ontstonden haar eerste kinderboeken: Riekie (1952), Geeske vertelt
(1953) en Geeske en de lente (1955).328 Daarna zou ze nog, speciaal voor het onderwijs, de
tiendelige serie Hans en Riekje schrijven.329 Deze serie sloeg zo aan, dat uitgever Wolters
haar een Rijnreis aanbood om stof voor een tweede serie op te doen. Marchien nam twee van

'Stomverbaasd dat ik zo oud ben geworden'' in: Nv/hN 12.11.1984.
323. Westerhuis 1983, 43. Aan de Drentse schrieversalmanak 1954 droeg zij het korte verhaal Fragment

(11-14) bij.
324. Lezing gehouden op 28 oktober 1965 in het kader van het Drenthe College in het Ontvangershuis te

Assen, 12.
325. Zie voor een artikel over haar leven en werk Nijkeuter 1993, 87-100.
326. Zie ook Entjes 1990a, 1-15.
327. GA Zweeloo, Bevolkingsregisters.
328. Een fragment uit laatstgenoemd boek werd opgenomen in: Drenthe 27 (1956) maart 8-9. Het werd in

1962 ook in het Duits vertaald als Kirsten und der Frühling (Christliche Verlagsanstalt te Konstanz).
329. Riekie en Geeske vertelt werden door Gerriet Wilms in het maandblad Drenthe besproken (Wilms

1954a, 14). Zie voor een recensie ook Kuipers, 'deur de leesbrille' in: OV 3 (1959) maart 43 en 'döör de
leesbril' in: OV 8 (1964) oktober 158. Jan Naarding besprak Hans en Riekje: zie Naarding 1959a, 14.
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haar 'tante-zeggertjes' mee op reis en na afloop kwamen de nieuwe verhaaltjes.330 Pas in 1970
zou ze weer een kinderboek, Dat had je niet gedacht, Rudie, publiceren.
Ze kreeg nu de smaak van het schrijven te pakken, aan de ene kant om wat te doen te hebben,
aan de andere kant om aan het isolement te ontsnappen waarin ze sinds haar ziekte verkeerde.

"Natuurlijk ben ik niet blij, dat ik ziek ben geworden, ook al heb ik dan met het schrijven kennis
gemaakt. Ik heb m'n leven er door kunnen verrijken, het is een deel van m'n leven geworden, wat ik
onmogelijk meer weg kan denken",

verklaarde ze in een interview.331

Uit haar - later gepubliceerde - autobiografie blijkt duidelijk hoe ze haar ziek-zijn ervoer:

"Zo is het altijd, stel ik met een beetje pijn, maar toch geamuseerd vast. Waar ik ook ben altijd is er een
raam, een bed voor dat raam en ik erin. Het is een soort driemanschap geworden, waarvan ik heb leren
zeggen, 'gelukkig dat er bedden zijn!' Stel je voor als ik op een matje zou moeten liggen. Dan lach ik.
Lachen schept ruimte, ook in het leven van een zieke."332

Meteen na de oprichting in 1953 werd ze lid van de Drentse Schrieverskring. Aan beide
Schrieversalmanakken (1954 en 1956) leverde ze Nederlandstalige proza- en poëzie-
bijdragen.333

In 1954 verscheen haar streekroman Rieks (Van Gorcum), die door de recensenten buitenge-
woon goed ontvangen werd. In 1969 volgde een tweede druk (Gottmer te Haarlem).334 De
roman is een herschreven en aangevulde versie van eerdergenoemd feuilleton Het leven gaat
verder. Deze Nederlandstalige roman gaat over de jong-geliefden Geertje en Rieks, voor wie
een huwelijk niet weggelegd lijkt door het klassenverschil dat vaak standsverschil genoemd
wordt. Op 'halfflessiesavond'335 gaat Rieks met een concurrent op de vuist en doodt hem.
Daardoor belandt Rieks in de gevangenis. Maar uiteindelijk komt het tussen hem en Geertje
goed. Aan het succes van deze roman droeg wellicht ook de boekbespreking door Anne de
Vries voor de NCRV-radio bij; de recensent was overigens een goede kennis van Marchien
Eising. De roman werd eveneens door Hans Heyting in een uitzending van de RON be-
sproken.336

Ook van de schrijvende recensenten kreeg de roman aandacht en, zoals gezegd, lof. Harm
Werners schreef over Rieks:

"Het is een roman, waarin het gaat om het menselijke in veel algemenere vorm: De strijd om loutering
en liefde. Deze eigen zuiverheid, die zich in haar werk weerspiegelt, en haar de passende vorm doet

330. Archief mevrouw Brinks-Eising. Interview door Roelof Tienkamp. Naam en datum van de krant zijn
helaas niet meer te herleiden.

331. Van Noesel 1984.
332. Dit ene leven, 7-8.
333. Behalve het genoemde Fragment (1954) de gedichten Septembermiddag en Woorden (1956).
334. Recensie van de herdruk: Bart Veenstra 1969, 172.
335. Een oude traditie volgens welke de jongere jongens van het dorp de oudere jongens een halve fles

jenever moesten geven. Daarna werden zij tot deze laatste groep toegelaten. Er werd op zo'n avond
uiteraard veel alcohol gedronken.

336. De boekbespreking door Anne de Vries werd uitgezonden op 25 maart 1954. Voor de RON besprak
Hans Heyting de roman op 10 december 1954. Voor overige recensies wordt verwezen naar RAD, Lijst
van handschriften, inv.nr. VII.13.
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vinden voor wat zij uit wil drukken, zal Marchien Eising in staat stellen van meer dan gewestelijke
betekenis te zijn."

Wat Marchien Eising op anderen voorhad, was - volgens Werners - dat zij "(...) de streek van
haar verbeelding - Drenthe - en haar figuur - de Drent -, zijn boerderij, zijn dorp, zijn huis en
hart, uit eigen ervaring en gevoelen" kende."337 Simon van Wattum besprak de roman in 't
Swieniegeltje. Hij plaatste enige opmerkingen over het eenvoudige Nederlands van de
schrijfster, dat naar zijn mening soms letterlijk vertaald dialect was. Maar hij besloot zijn
recensie enthousiast: "Best waark! Mit van 't beste regionoale waark dat t'r in ons kontraainen
tot nog tou verschenen is. 't Zel mie niks verwondern as dit bouk n bult dankboare leesders
vindt."338

Kees Fens besteedde in een artikel over streekromans - waarin hij ook De hemel heeft geen
achterdeur van Ewout Speelman besprak - aandacht aan Rieks en merkte over het taalgebruik
in de(ze) streekroman op:

"Wie de citaten met enig geduld heeft kunnen lezen, zal de eenvoud van de taal opgevallen zijn. Geen
lezer wordt boven zijn krachten beproefd: hij wordt in zijn taal of in de schrijftaal die hij per traditie
voor mooi houdt aangesproken. Heel veel herhalingen - binnen het verhaal maar ook in de zinnen zelf -
vergemakkelijken het lezen. Het zal niet toevallig zijn, dat veel zinnen in hun door herhaling ver-
oorzaakte nadrukkelijke opbouw aan zinnen uit kinderboeken herinneren. Moraliserende conclusies
sluiten alinea's of passages af."339

In 1955 won ze de eerste prijs in een literatuurprijsvraag van de PDAC met een in het Drents
geschreven kort verhaal: Hilbrand.340 Zij had het ingestuurd onder het motto ''t Was vlak in 't
zommer'.341 In hetzelfde jaar werd ook haar novelle Harfst door de RONO besproken. Hierin
staat het boerenechtpaar Harm en Hillegien Jalvingh centraal.342

Hoewel ze een sterke band had met haar familie in Zweeloo, meende ze toch dat het voor
haar ontwikkeling als schrijfster nodig was min of meer zelfstandig te gaan wonen. Daarom
verhuisde ze in 1959 naar Hilversum, waar ze in contact kwam met - onder anderen -
Margreet Bruijn, de dochter van Cor Bruijn. Geleidelijk aan ontwikkelde ze een lossere
schrijftrant. 's Zomers verbleef ze nog vaak in Zweeloo, maar pas na twintig jaar zou ze
voorgoed in Drenthe terugkeren.
Aan haar jeugdjaren in Drenthe dacht ze niet met genoegen terug. In een interview zei ze
hierover:

"Ik heb geen prettige jeugd gehad in Drenthe. Ik stak overal een kop boven uit [ze was 1.80 m. lang].
Met mijn ziekte heb ik geprobeerd te leven. Ik heb het geaccepteerd als een gegeven dat bij me
hoort."343

Eenmaal in Hilversum echter, waar ze ging wonen in Villa Carla aan de Boslaan - het laatste
huis van Jan Jacob Slauerhoff - miste ze Drenthe: "Het landschap is zo mooi, zo uitgestrekt.

337. In: Drenthe 25 (1954) november 14.
338. 't S 1 (1955) juli/augustus 163.
339. Fens 1972. Vgl. voor een analyse ook Edo Veenstra 1974.
340. 'Literatuurprijsvraag vond weerklank' in: PDAC 24.12.1955.
341. Ibidem.
342. Hans Heyting besprak de novelle op 25 november 1955 in het RONO-programma 'Te Kunst en te

Keur'. Zie het persoonlijk archief van de schrijfster.
343. Nv/hN 12.11.1984.
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Dat mis ik het ergst, samen met die Drentse mentaliteit. Dat is toch weer heel anders dan
hier."344

Reeds in haar tijd als kleuterleidster was haar gevraagd, stukjes te schrijven voor het Drents
Landbouwblad. Redacteur ir. L.G. Oldenbanning, tevens secretaris van het DLG, wilde na de
oorlog in zijn blad een vrouwenrubriek opnemen en zocht daartoe contact met de voorzitster
van de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Drenthe. Zij herinnerde zich de naam
Marchien Eising. Deze zegde haar medewerking toe, waarna op 3 februari 1951 de eerste
aflevering verscheen van haar tweewekelijkse rubriek 'Ga even zitten', die ze tot augustus
1984 zou voortzetten.345 Vanaf haar ziekbed gaf ze haar opinies over lief en leed en de
problemen in het boerenleven. Toen het Drents Landbouwblad toetrad tot de Landbode-
combinatie kreeg zij een lezerspubliek in heel Nederland. Op haar stukjes kreeg ze veel
reacties; daaruit groeide het telefonische contact met een vaste kern van lezers. Zo ontstonden
voor haar dierbare vriendschappen. In 1976 en 1977 verschenen bloemlezingen uit haar
bijdragen aan de Landbode onder de titel Ga even zitten met Marchien Eising; kleine stukjes
over grote dingen.346 
In 1966 ontving ze voor haar gehele oeuvre de Culturele Prijs van Drenthe, die na de
plechtigheid in Assen - waarbij ze niet aanwezig kon zijn - door de CdK, mr. K.H. Gaarlandt,
in Hilversum aan haar werd uitgereikt.347

Zij was uiteraard wel eerder - schriftelijk - op de hoogte gesteld van haar uitverkiezing. In
haar autobiografie beschrijft zij hoe ze daarop reageerde:

"God alleen weet hoe blij en dankbaar ik was, die avond en later. Later toen zij, mijn familie, bij de
uitreiking waren en ik hier lag. In een kamer vol bloemen. En toen, precies op het moment van de
plechtigheid ginds, ging hier de deur open, en binnen kwam de hele staf van ons huis. De zusters
voorop en daarachter het voltallig personeel met bloemen, nog meer bloemen en zingend 'lang zal ze
leven....!' met als slot, ook een zitten op de grond rond mijn bed- en een blij zijn, een heel erg blij zijn.-
"348

Tegelijk met de eerste bundel Ga even zitten verscheen haar autobiografie Dit ene leven.349

Daarin beschrijft ze weliswaar haar leven, maar onthult ze toch weinig over de feitelijkheden
van haar bestaan. Het werk heeft de vorm van een brief aan haar jeugdvriend Peter, die haar
per luchtpost een epistel gestuurd heeft.
Op 20 december 1976 vond in het 'Hoes van Hol An' in Aalden de presentatie plaats van deze
boeken. De dichter Roel Reijntjes leidde de bijeenkomst in en daarna hield H.J. Prakke een
lezing over het werk van Marchien Eising. De schrijver Dolf Verroen sprak namens de
schrijfster, die ook toen niet aanwezig kon zijn. Verroen had in Eisings autobiografie ook het
voorwoord geschreven. Haar vriendin, de bekende schrijfster Clare Lennart, had dit zullen
doen maar zij overleed kort voor het verschijnen van het boek.

344. Archief mevrouw Brinks-Eising. Interview door Roelof Tienkamp.
345. Gortworst 1984, 11.

Daarin wordt abusievelijk vermeld dat Marchien Eisings rubriek op 7 juli 1955 van start ging.
346. ' 'Ga even zitten' nu gebundeld' in: DAC 3.12.1975. Zie voor recensies Drenthe 48a (1977) april 69 en

Drenthe 49 (1978) januari/februari 12.
347. 'Commissaris der Koningin reisde naar Hilversum. Marchien Eising kreeg haar prijs thuis' in: DAC

8.7.1966.
348. Dit ene leven, 127.
349. Zie voor recensies 'Presentatie boeken in Oud-Aalden. 'Werk Marchien Eising op nationaal niveau' ' in:

DAC 21.12.1976; Van Doorne 1977; Van Haaren 1977 en Wilms 1977a, 8-9.
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Prakke gewaagde in zijn toespraak van de ''bekroning van Marchien Eisings publicistische
arbeid'' en stelde verder:  "Het is vooral het innerlijke gebeuren, het zoeken naar de wortels
van ons bestaan, dat zij met grote nauwkeurigheid registreerde."350

Als geboren en getogen Drentse sprak ze vloeiend Drents, maar ze schreef opmerkelijk
weinig in de streektaal. Behalve de novellen Hilbrand en Harfst zijn ook haar bijdragen voor
het tijdschrift Oeze Volk Drentstalig. Hierin vulde ze als voorgangster van Bonnie Veendorp
vanaf het eerste nummer de rubriek 'Naoberpraotien'. Voorzover valt na te gaan, zijn ook haar
teksten voor de avondsluiting van de RON - uitgesproken door Hans Heyting - in het Drents
geschreven. In haar boeken gebruikte ze bewust het Nederlands.351 Haar standpunt dienaan-
gaande maakte ze duidelijk in een interview nadat ze in Drenthe was teruggekeerd. Op de
vraag of ze van plan was (weer) in het dialect te gaan schrijven, antwoordde ze:

"We hebben negen dialecten. Voor welke moet ik kiezen. O ja, ik spreek het wel. Ik heb eerst moeten
leren Nederlands te spreken en schrijven en nu zou ik weer dialect moeten schrijven, dat doe ik niet. Ik
weet ook zeker dat ik het niet kan."352

Dit laatste betekende dus dat ze afstand nam van haar (vroege) Drentstalige werk. Als ze nog
steeds Drents kon spreken, waarom dan niet erin schrijven, zoals vroeger? Kennelijk omdat
ze dat dialectwerk niet goed vond.
Ze was wel lid van de Drentse Schrieverskring, maar kwam er door haar ziekte nooit. Ze
zocht naar eigen zeggen ook niet langs andere wegen aansluiting bij de dialectschrijvers.353

De zware last van haar ziekte heeft Marchien Eising leren dragen dankzij een sterk geloof, ja,
naar het schijnt zelfs door rechtstreeks ingrijpen van God. In een interview met Ab Drijver
vertelde zij over een mystieke ervaring die haar nieuwe hoop had gegeven:

"Ik had vreselijke pijnen en ik keek als een berg tegen de dag op. Wanhopig vroeg ik: 'O God, hoe moet
dat toch'. Opeens voelde ik een sterke warme hand die de mijne nam. Een stem zei: 'Kom maar'. Ik werd
als het ware naar mijn schrijftafel getrokken en ik voelde een heel sterk licht dat mij bijna dicteerde.
Toen schreef ik een gedicht en dagen later voelde ik nog de handdruk. (... ) Ik weet niet waarom ik dit
leven moet lijden [sic] en ik weet ook niet wat er na komt. Maar ik weet heel zeker dat er krachten zijn
die je  vanuit een onzichtbare wereld kunnen bereiken."354

Deze wel zeer directe inspiratie leverde het volgende gedicht op:

kom maar
zei de dag
en nam mijn hand
het was een nieuw gegeven
te weten
dat ik niet alleen de pijn
te lijf zou hoeven gaan
misschien
dacht ik
zal ook de tijd barmhartig zijn
gevuld met leven.

350. DAC 6.6.1981.
351. Vgl. 'Marchien Eising tast diep naar wortels van het leven' in: HC 13.3.1981.
352. DAC 10.11.1984.
353. DAC 10.11.1984.
354. Ibidem.
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In een ander interview verklaarde ze dat het schrijven zin aan haar leven gaf: "Het is mijn
behoud, omdat ik met de buitenwereld mee moet leven".355

Marchien Eisings zeventigste verjaardag werd door de Oud-Aalder kring, in samenwerking
met de Drentse Schrieverskring, gevierd in 'de Prakkehof', de residentie van de niet weg te
denken H.J. Prakke. Zij werd geëerd, door een naar haar genoemde bank in Aalden te
plaatsen. Deze bank symboliseerde volgens Prakke de gedachte dat men ergens rust moet
vinden, wat ook een leidmotief in het werk van Marchien Eising was.356 Meer voor de hand
liggend lijkt het feit dat de jarige honderden malen 'Ga even zitten' had geschreven, wat
eigenlijk steeds verzoeken om aandacht waren geweest. De bank bevat een opschrift in brons,
bestaande uit dichtregels van Roel Reijntjes: 'Wat 't leven leerde schreef zie deel, Marchien
Eising, kind van Zweel'. Dat de bank in Aalden geplaatst werd, riep van begin af aan kritiek
op; Marchien Eising had immers in Zweeloo gewoond. Op verzoek van de familie werd de
bank dan ook ruim een jaar later naar Zweeloo verplaatst, waar zij tegenover de kerk kwam te
staan.
In 1981 keerde Marchien terug naar Drenthe; ze ging aanvankelijk in het verpleeghuis Anholt
te Assen wonen. Daar werkte ze aan een nieuwe roman, die echter nooit in druk zou ver-
schijnen. Na Anholt ging ze naar de verpleeghuizen De Wijde Blik en De Vierackers. In dit
laatste huis overleed ze al na twee maanden.
De laatste jaren in Drenthe moest ze, wegens heupfracturen, doorbrengen in een rolstoel.
De terugkeer naar Drenthe was voor haar een zeer emotioneel gebeuren. In haar rubriek 'Ga
even zitten' in De Landbode schreef ze:

"Maar thuis voel ik me pas als ik luister naar een gesprek dat buiten mijn kamer wordt gevoerd. Het
waren niet de woorden van dit gesprek, maar de klank en het accent ervan. Want daarin herkende ik ons
eigen Drents. Mijn Drents. Ik heb mijn hoofd op mijn gevouwen armen gelegd en gehuild. Want wat ik
niet had verwacht gebeurde, ik was weer thuis."357

In 1984, twee jaar voor haar overlijden, kwam ze nog eens in het nieuws doordat in het
overbekende televisieprogramma voor kinderen 'Sesamstraat' dagelijks een verhaaltje in beeld
werd gebracht uit de schoolboekjes Ot en Sien, oftewel Nog bij Moeder door Jan Ligthart en
H. Scheepstra. Van deze reeks had Marchien Eising in 1961 een moderne bewerking
gemaakt. Men had haar destijds verweten het kapmes wat al te drastisch te hebben
gehanteerd.358

In 1986 overleed ze op 81-jarige leeftijd in het verpleeghuis De Vierackers te Assen.359 Na
een dienst in de oude hervormde kerk te Zweeloo werd ze op 11 april begraven op het
rustieke kerkhof aldaar.

355. 'Hilversumse schrijfster Marchien Eising (73): Het schrijven is het behoud van mijn leven' in: De Gooi-
en Eemlander 20.1.1978.

356. 'Schrijfster Marchien Eising werd op de Prakkehof gehuldigd' in: EC 15.11.1974; 'Marchien Eising niet
zelf op verjaarsfeest' in: Nv/hN 15.11.1974 en 'Oud-Aalder Kring huldigt schrijfster Marchien Eising
(70)' in: EC 18.11.1974. Tijdens een bezoek aan Zweeloo (april 1993) bleek, dat bij een restauratie van
de bank de plaquette met opschrift verwijderd was. Na hierop geattendeerd te zijn, heeft de gemeente
de plaquette opnieuw aangebracht. Waarvoor dank.

357. DL 1.5.1981.
358. Zie Niemeijer 1991, 99-103.
359. 'Marchien Eising (81) overleden' in: HC 11.4.1986; Bart Veenstra 1986, 73.



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG 547

R. DE LANGE (1912-1959)360

"(...) een markante figuur met zachte ogen die vaak in tegenstelling waren met zijn doen", zo
beschreef Abe Brouwer de schrijver Roel de Lange.361 In de jaren vijftig was De Lange in
Drenthe een jong schrijftalent, van wie menigeen hoge verwachtingen had. Hij overleed
echter vroegtijdig door een verkeersongeval.

Roelof de Lange werd op 14 februari 1912 geboren in Oranjedorp (gemeente Emmen).362 Hij behoorde tot een
gezin van 18 kinderen en groeide op in de dorpen Zuidbarge en Noordbarge. Hij werd  beroepsmilitair en diende
achtereenvolgens bij het garderegiment Grenadiers te 's-Gravenhage en bij de Koninklijke Marechaussee. Zoals
vele (ex-)militairen zou hij tijdens de bezetting politieman worden, ofschoon de marechaussee wel bleef bestaan
en uitsluitend burgerpolitiedienst deed. Zijn standplaatsen waren achtereenvolgens Dokkum, Noordbergum,
Grouw en Winsum.

Hij raakte betrokken bij het verzet en werd op 16 februari 1945 - slechts een paar maanden
voor de bevrijding - door de SD gearresteerd. De Duitsers dachten dat hij lid was van een
knokploeg, dat hij hulp aan onderduikers gegeven en mededelingen aan de geallieerden
verstrekt had. Op 15 maart 1945 werd hij naar Neuengamme getransporteerd, waar hij ter
dood veroordeeld maar niet geëxecuteerd werd. Op 23 april 1945 werd De Lange met andere
gevangenen naar Lübeck vervoerd. Daar werden zij door de SS aan boord van vier schepen
gebracht. In de avond van 3 mei werden drie van de schepen in de Lübecker Bocht door de
Duitsers opgeblazen. Het schip de 'Athen' met De Lange aan boord bereikte veilig de haven:
de dynamietlading had geweigerd. Zo overleefden er gevangenen die de wereld over de
verschrikkingen van Neuengamme konden vertellen; Roel de Lange was er één van.363

De Langes relaas wijkt sterk af van wat historici over het drama in de Lübecker Bocht te
berde weten te brengen. De 'Athen' kreeg op 2 mei averij onder de waterlijn, doordat dichtbij
een Duitse U-Boot opgeblazen werd. De kapitein bracht, zonder zich iets aan te trekken van
orders en dreigementen  van SS-zijde, het schip in veiligheid in het plaatsje Neustadt. De drie
andere schepen - de 'Deutschland',  de 'Thielbek' en de 'Cap Arcona' - werden in de ochtend
en de middag van 3 mei door Britse vliegtuigen beschoten en gebombardeerd en gingen ten
onder. Laatstgenoemde twee schepen hadden in totaal 7500 mensen aan boord, van wie er
ongeveer 400 gered zijn. Over het aantal slachtoffers van de brand op de 'Deutschland' zijn
geen gegevens bekend. De Britten wisten niet dat de passagiers geëvacueerde gevangenen
waren.364

360. Zie voor enige biografische schetsen Werners/Wilms 1958h, 8 en Kuipers 1978, 82-87.
361. OV 3 (1959) oktober 145.
362. GA Emmen, Geboorteakte R. de Lange. Zijn ouders waren Harm de Lange - van beroep arbeider -  en

Geesje van Wijhe. Overige biografische feiten over De Lange zijn gebaseerd op een brief van hem aan
de redactie van de EC van 12 maart 1957 (Archief R. de Lange).

363. In juni 1945 schreef De Lange een aangrijpend memorandum, getiteld Het geestelijk leven in het
Concentratiekamp Neuengamme, zoals ik het tijdens mijn verbljf aldaar heb kunnen waarnemen,
alsmede verschillende episodes, ter toelichting van de algemene en persoonlijke geestestoestand. In
september 1949 keerde hij voor een bezoek terug naar Neuengamme; hierover schreef hij het verslag
Opnieuw zagen wij Duitsland. In 1954 beschreef hij zijn thuisreis na de bevrijding in Terug naar het
dorp. Deze documenten worden bewaard in zijn persoonlijk archief.

364. L. de Jong 1982, 1234-1235. Vgl. ook Kwiet in: Paape 1971, 2514-2520. Het artikel van Kwiet wijkt
op een aantal punten van het verhaal van De Jong af.
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In juni 1945 keerde De Lange ziek terug in Nederland; hij leed aan tbc. Zijn ziekte kluisterde
hem lange tijd aan het bed en in deze tijd begon hij te schrijven. Daarna was hij werkzaam bij
de rijkspolitie in Zuidlaren; in 1957 ging hij naar Diever.

De Lange schreef verhalen in het dialect van het Zuidenveld. In 1951 leverde hij aan de
PDAC het kerstverhaal Strijd in de kerstnacht.365

In 1956 werd zijn novelle Wèrum naor 't darp bekroond met de prijs van het tijdschrift 't
Swieniegeltje. De redactie van dit tijdschrift had een prijsvraag uitgeschreven voor een
verhaal in de streektaal.366 Er kwamen veel inzendingen, maar de kwaliteit van de verhalen
liet te wensen over.367 De jury, bestaande uit K. Heeroma, J. Naarding en G.H. Peerbolte
(redactiechef van Het Vrije Volk), achtte het dan ook niet verantwoord de beide prijzen van
150 gulden toe te kennen. Wel werden zes veelbelovende inzendingen met 25 gulden
gehonoreerd, namelijk één uit ieder van de deelnemende regio's. Roel de Lange kreeg dus de
prijs voor Drenthe.368 Zijn winnende verhaal werd later ook in 't Swieniegeltje gepubliceerd.
De titel van de bijdrage werd - helemaal in de stijl van het tijdschrift - in de
Vosbergenspelling weergegeven als Wäärüm hen 't darp.369 De novelle  heeft
autobiografische kenmerken.370 De Lange droeg haar op "an de Drentse vrouwen en mannen,
die veur het bestwil van heur medemeansk alles gaven wat ze te geven hadden, tot zölfs heur
leven."

De dorpssmid Wilm Renting is uit het kamp Neuengamme ontsnapt en teruggekeerd bij zijn vrouw en zijn zoon.
De volgende dag gaat hij weer in zijn smederij aan het werk. Vele dorpelingen komen langs, ook de landwachter
Harm Kwitantie en de boerenleider Hilbers Ap. Zij willen weten hoe het komt dat Wilm weer thuis is en
bedreigen hem. Op dat moment stapt de oude Mans Hadders de smederij binnen; door hem worden op hun beurt
de beide collaborateurs bedreigd, waarna zij met de staart tussen de benen afdruipen. Een paar maanden later
komt de bevrijding, de collaborateurs worden opgehaald, Wilm kan  zijn kampverleden nog niet vergeten en zijn
vrouw Rikoa verlangt naar een dochter. De schrijver besluit zijn vertelling met een wens: " 't Leem in 't darp
gung wieder en 't volk in de Olde Lantschap, volk van warkers en knooiers, van arbeiders en boeren en vakluu,
kreeg de gelegenheid zuk wear op te richten en te bouwen an 't Gewest, dat ienmoal tot de grootste van oes
dierboar voaderlaand zal beheuren."

In 1958 verscheen zijn jeugdboek Met de trekvogeltjes op reis (Kluitman te Alkmaar).371 Lies
Veenhoven maakte de illustraties. In dit verhaal maken de meisjes van de zesde klas van de
dorpsschool in Berkeloo een fietstocht naar Denemarken.

365. PDAC 21.12.1951.
366. 't S 1 (1955) mei/juni 109.
367. Er kwamen 61 inzendingen binnen: 26 in het Gronings, 12 in het Gelders, 8 in het Drents, 5 in het

Oostfries, 4 in het Twents, 4 in het Nederlands en 2 in het Sallands. Zie 't S 1 (1955), nr. 7, novem-
ber/december 227.

368. 't S 2 (1956) maart/april 33-34. De andere prijswinnaars waren: Jan van Dieken (Oostfriesland), A.J.
Abels (Groningen), H.J. Bergfeld (Stellingwerven), A. van der Meiden (Overijssel) en J. Bosvelt
(Gelderland).

369. 't S 3 (z.j.), nr. 1, 6-11.
370. Gebaseerd op de versie Wearum noar 't darp, die in verkorte vorm op 4 mei 1957 in de EC werd

geplaatst. Het verhaal werd ook afgedrukt in het Drents Landbouwblad van 22 mei 1958.
371. Aanvankelijk was de titel Meisjesclub Holland-Denemarken. De Lange kreeg van de uitgever echter het

verzoek het manuscript op een aantal punten te herzien. De schrijver gaf hieraan gehoor, waardoor
uiteindelijk ook de titel veranderde. Zie Archief R. de Lange, brieven Uitgeverij Kluitman aan De
Lange van 7 december 1956, 15 maart en 15 mei 1957.
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Grote bekendheid kreeg de serie Verhalen over 't Zudenveld en heur bewoners; stukken
hieruit werden van 30 maart 1957 tot 15 februari 1958 regelmatig in de Emmer Courant
geplaatst.372 Hij ondertekende deze bijdragen met 'Roelf de Lange'. Ook in het Drents
Landbouwblad verschenen van februari tot en met mei 1958 verscheidene afleveringen uit
deze serie. De verhalen werden door het lezerspubliek bijzonder gewaardeerd;373 aanleiding
voor drukkerij W. ten Kate (de uitgever van de Emmer Courant) om ze in boekvorm uit te
brengen. Jan Naarding werd om advies gevraagd; hij was van mening dat het gebodene
voldoende literair niveau had om uitgegeven te worden. Ook uitgeverij Van Gorcum had
inmiddels De Lange een aanbieding voor een publicatie gedaan.374 Als werktitel voor een
bundel met zestien verhalen werd Drenthe, mien laand gekozen. De bedoeling was de bundel,
waarvoor Jan Naarding de inleiding zou schrijven, in de herfst van 1958 te laten
verschijnen.375 Waarschijnlijk is dit niet doorgegaan, want er is tot dusver geen exemplaar
gevonden. Wel wordt er in sommige artikelen gewag gemaakt van het verschijnen van een
dergelijke bundel.376

Voor de RONO had De Lange een wekelijkse column, getiteld De belevenissen van een
Drentse dorpsveldwachter.377 Hierin bracht hij met zijn goede radiostem de dorpsveldwachter
Schultink tot leven. Hans Heyting merkte hierover op: "Zoas zien lichem was, zo was zien
stem: fors en mannelijk." Overige personages in dit radiofeuilleton waren Koeper Gerriet,
Grelling Jaan, Zeupies Jaantien en Jonkers Geert. Een keuze uit deze schetsen werd van 10
januari tot en met 20 juni 1959 in de Emmer Courant gepubliceerd.378

Behalve voor de genoemde bladen schreef Roel de Lange nog voor Aantreden (het perso-
neelsblad van de rijkspolitie) en De Hervormde Kerk. Vanaf 1956 was hij ook een belangrijk
medewerker van Oeze Volk. In Diever en wijde omgeving heeft hij tal van voordrachten
gehouden, die zeer in de smaak vielen.
Ook schreef hij met Nell Meyboom-Veltman en Abe Brouwer de revue Liever naar Diever,
waarmee de VVV Diever in 1959 het 25-jarig jubileum vierde.379

Van het Nedersaksisch Instituut kreeg hij het verzoek een Drentse roman (Strubben Jans) te
schrijven, maar dit werk zou hij niet voltooien. Twee jaar eerder - in 1957 - had hij aan
uitgeverij Kluitman geschreven, dat hij al lange tijd rondliep met plannen voor het schrijven
van een Drentse boerenroman, maar hij twijfelde er nog aan of hij voldoende capaciteiten had
voor een dergelijke onderneming.380

372. De volgende verhalen werden gepubliceerd: Hielmaol allèn noar Emdermarkt, Dizze meansken, 't Was
niet gemakkelek veur Rikoa, Wearum naor 't darp, Keuning van de Doalermoa, De vlag in de
paerenboom, 't Geluk kwam op scheuvels, Een gelukkige nijjoarsmörg'n. Drents verhaal van de tied
omstreeks 1906, Fragmenten oet 't leêm van keuterboer Harm Kamps, Wilm van Westerveld, Het begön
in de spienstertied en Lien van 't brughoezien. Zie hiervoor EC. Vgl. ook Archief R. de Lange, brief De
Lange aan de directie van de EC van 10 maart 1958.

373. Zie ook EC 30.11.1957.
374. Archief R. de Lange, brief De Lange aan de directie van de EC van 1 december 1957.
375. Archief R. de Lange, brief De Lange aan de redactie van de EC van 10 maart 1958.
376. Zie Werners/Wilms 1958h, 8.
377. De Lange heeft ook plannen gehad om in een rubriek Over de grup een aantal op zichzelf staande

reisverhalen voor de microfoon te brengen (Archief R. de Lange, brief De Lange aan Tonny van der
Veen van 1 januari 1957).

378. Zie ook Archief R. de Lange, brief De Lange aan de redactie van de EC van 23 april 1959.
379. Een getypt exemplaar wordt bewaard in zijn persoonlijk archief.
380. Archief R. de Lange, brief De Lange aan uitgeverij Kluitman van 23 april 1957.
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Op 18 september 1959 werd hij slachtoffer van een verkeersongeluk te Dieverbrug. Tijdens
een verkeerscontrole werd adjudant-groepscommandant Roelof de Lange door een personen-
auto aangereden. Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis in Meppel overgebracht. Daar
overleed hij op 21 september 1959.381

J. HIDDING (TWEEDE PERIODE)

Zijn lippen stijf opeengeklemd, zodat geen woord
hem ongewild ontsnappen zou, zo schreef hij zacht
en zoekend op wat hij behoedzaam had bedacht.
Bracht het hem eenzaamheid omdat niet wordt gehoord

wat schrijvers zeggen en de taal van dichters onverstaan
blijft liggen op de boekenplank? Schreef hij het lied
van zijn gemis en was de bron er van verdriet
om alles wat van lang geleden is vergaan?

Ik zie hem vorsend staan op die verloren velden:
heide, die lang ontgonnen is, droeg stenen met zich mee.
Daarin vond hij de afdruk van een schelp, ver van de zee.

Zijn mooiste vondst was dat wat oude mensen hem vertelden:
De zwerfsteen van de taal, het woord dat wij vergeten waren,
hij droeg het in zijn hart en zou 't voorgoed bewaren.

Met dit sonnet herdacht Gerard Nijenhuis zijn collega-dichter Johan Hidding, kort na diens
overlijden.382

Na zijn debuutroman De race maakte Johan Hidding van het schrijven zijn beroep. Onvermj-
delijk kwam hij onder druk te staan om veel te publiceren. Wel werd zijn oeuvre gevarieerder
en zijn vakmanschap groter. Hidding schreef meestal in het Nederlands; in zijn Drentse
werken ging hij, volgens tijdgenoten, zorgvuldig om met het dialect. Vooral als dichter
beschikte Johan Hidding over een sterk beeldend vermogen: hij dacht in beelden en wist die
doeltreffend te verwoorden. Van het geschrevene gaat vervolgens een evocatieve werking uit;
het slaagt er niet zelden in, de stemming van de dichter over te brengen. Anders gezegd:
Hidding pakt zijn lezers stevig bij de kladden. En hiermee is dan ook de romanschrijver in
beeld gekomen.383 Terugkerende thema's en stijlmiddelen in zijn verhalen zijn: verliefdheid,
milde humor, berusting en symboliek. Zijn lezerskring was zeer breed van samenstelling.

Als beginnend schrijver was ook hij een typische streekromancier. Ook hij haalde het oude
thema 'liefde en standsverschil' van stal, maar toch pas na zijn debuut. In 1946 verscheen
Liefde in het Oude Landschap, een historische streekroman.

381. Zie voor herdenkingsartikelen 'roel de lange ┼' in: OV 3 (1959) oktober 145; Abe Brouwer 1959, 145-
147; Naarding 1959c, 10; Kuipers 1960c, 9-11. Verscheidene krantenberichten die na zijn overlijden
verschenen, worden bewaard in zijn persoonlijk archief te Twickel.

382. Drenthe 48 (1976) oktober 207. Ook opgenomen in Johan Hidding. Gold in de strubben. Assen 1985,
5.

383. Werners 1956j, 10.
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De Drentse boerendochter Koba Meulemaker wordt, tegen de zin van haar moeder, verliefd op de boerenknecht
Tijs Delver. Koba's moeder wil haar dochter getrouwd zien met een buurjongen, die voor arts studeert. Na heel
wat problemen overwonnen te hebben, besluiten Tijs en Koba te trouwen. Als Tijs van zijn oude baas, de boer
Albert-Jan Bathoorn, diens boerderij en bezittingen erft, wordt hij een man van aanzien. Daardoor ook komt aan
de verwijdering tussen zijn vrouw en haar ouders een eind.

Het slothoofdstuk is er nogal met de haren bij gesleept. Daarin verzoent Tijs zich met zijn
vroegere vriend/latere opponent Evert, terwijl het belangrijkste conflict - dat tussen Koba en
haar ouders - reeds is opgelost. De oorzaak van de verstoorde vriendschap (annexatie van
grond) had Hidding ook al beschreven in De grenssteen. Een verhaal uit Drente, dat hij in
1941 aan een bundel bijdroeg.384

Jan Naarding had kritiek op de titel van de roman -  die was zijns inziens niet pittig genoeg -
maar desondanks was hij zeer te spreken over Hiddings tweede roman. Hij raadde dan ook
alle Drenten aan, dit boek te lezen. "Het verdient het meer dan heel wat onvangrijker [sic]
'beroemde' literatuur", aldus Naarding.385 De anonieme recensent van de PDAC was minder
positief. Hij vond het verhaal "vlak" en het vertoonde naar zijn mening zelfs enige inzin-
kingen.386 A.J. de Boer schreef in Erica: "Maar Hidding kent Drente en vertelt vlot. We
twijfelen er dan ook niet aan, of zijn boek zal de liefhebbers van dergelijke verhalen enige
uren aangenaam bezig houden."387 In 1973 kwam uitgeverij Kok te Kampen met een
herdruk;388 in 1995 verscheen de roman nog eens bij uitgeverij De Groot Goudriaan te
Kampen.389

Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente verscheen in 1950 bij uitgeverij G.F.
Callenbach te Nijkerk. Anton Pieck maakte de illustraties. In 1973 verscheen een fotorepro-
ductie bij uitgeverij De Vuurbaak in Groningen. Deze herdruk heeft Hidding veel genoegen
gedaan. Meer dan eens heeft hij er zijn blijdschap over uitgesproken dat dit werk, dat hem lief
was, weer in de handel was gekomen.390

Het verhaal speelt in een oud brinkdorp, rond 1850, en gaat over het leven van de boeren
Egbert en Albert Heuving. Tal van volksgebruiken, volksverhalen en bijgeloof passeren in dit
boek de revue. Het is eigenlijk een familieroman die de belevenissen van drie generaties
Heuving beschrijft.
R.D. Mulder noemde het boek "een boeiende roman", maar had wel kritiek op het dialect dat
Hidding gebruikte. Hij verweet de auteur dat deze een mengsel van Drents en Nederlands
gefabriceerd had.391

De Wolvenjacht. Roman uit het oude Drente (1953, J.H. Kok te Kampen) is een historische
roman, die zich rond 1750 afspeelt.

Hoofdpersoon is Lubbe Bijker, een ruwe onverschillige jongeman, die als soldaat ver buiten Drenthe heeft
gediend en nu terugkeert in het dorp. De dorpsgemeenschap van boeren en schaapherders raakt in rep en roer

384. Van Lokhorst/Kelk 1941, 187-192.
385. Naarding 1946e, 19. Ook in DVP verscheen onder de titel 'Een nieuw Drents boek' een recensie van

Naarding. Zie Naarding 1946b, 12.
386. PDAC 15.8.1946.
387. Erica (1946) november 56.
388. Zie hiervoor Hadderingh-Veenstra 1974, 119.
389. Voor recensies wordt verwezen naar het archief van uitgeverij Kok te Kampen.
390. K., T.J. 1976.
391. Drenthe 22 (1951) januari 14-15.
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wanneer blijkt dat in de omgeving een wolf huishoudt. Een grote klopjacht wordt georganiseerd met als gevolg
dat de wolf wordt neergelegd. Lubbe eist de heldenrol voor zich op, maar die komt hem volgens anderen niet
toe. Hierna treedt zijn verdorvenheid steeds duidelijker aan het licht. Een liefdesgeschiedenis dient intussen als
entr'acte in het boek. Nadat Lubbe zich schuldig heeft gemaakt aan roof en moord, worden hij en zijn kameraad
tijdens een tweede 'wolvenjacht' om het leven gebracht.

De verteller wisselt het verhaal af met dialogen in de tale Kanaäns. De streektaal neemt in
deze roman een bescheiden plaats in.
Jan Naarding recenseerde de roman voor het maandblad Drenthe. "De Wolvenjacht is een
goed boek, omdat het zal spreken tot het volk, tot de velen voor wie literaire schoonheid is als
de wolk aan de hoge hemel in dagen van dorstende droogte", aldus Naarding.392 Ook buiten
Drenthe werd Hiddings roman uitvoerig besproken.393

Zijn eigen mening over dit Drentse kwartet (inclusief De race) was vele jaren daarna:

"Met deze vier streekromans heb ik dunkt mij, wel het beste op dit gebied gegeven. (...) Naderhand heb
ik vanuit een heel andere levenssfeer geschreven. Je wordt ouder, je blik verruimt, er is 'n ontwikkeling
in de maatschappij die niet aan je voorbij gaat. De streekroman was een afspiegeling van de tijd, met
een zekere beperktheid. En dan bedoel ik niets ten kwade te zeggen aan het adres van de
streekromanschrijvers. Tegenwoordig heeft ieder mens zijn grenzen verruimd, verder gekeken dan de
eigen vertrouwde omgeving."

Ook vond hij dat de streekroman niet langer tot de literatuur gerekend kon worden:

"Misschien komt het wel dat de tegenwoordige tijd meer stof tot schrijven levert dan de tijd toen alleen
de zandwegen stof produceerden. Men leefde besloten tussen een paar belangrijke gebeurtenissen zoals
geboorte, huwelijk, sterven en een paar volksgebruiken."394

Zoals hij zelf al aangaf, voltrok zich vanaf het midden van de jaren vijftig een ommekeer in
het leven en schrijven van Johan Hidding. Hij ging zich op een breder publiek richten: buiten
Drenthe of daarbinnen, maar dan minder op de provincie gefixeerd. Op het moment dat hij
deze woorden sprak, erkenden vooraanstaande christenen in kerk en maatschappij dat er een
tijdperk van deconfessionalisering was ingetreden. Misschien doelde Hidding, omfloerst
sprekend over "verruimde grenzen", niet uitsluitend op de topografie van Drenthe. Waarmee
niet gezegd wil zijn dat zijn persoonlijk geloofsleven ingrijpend veranderde. Hoe dan ook,
omstreeks 1955 zocht Hidding nieuwe wegen in de literatuur en daarmee was hij niet de
enige. Ook op andere terreinen werd toen de 'culturele revolutie' van de jaren zestig en
zeventig voorbereid. Begrippen als humanisme, existentialisme, pacifisme, seksuele
hervorming, vrije opvoeding, Derde Wereld en doorbraak-socialisme waren aan de orde van
de dag.
In de praktijk was Johan Hidding minder beschouwend, want hij benutte zijn - letterlijk -
verruimde grenzen voor het schrijven van goedkoop-romantische lectuur. Veel werk uit deze
periode is de vrucht van een aantal vakantiereizen.395 Daarvan getuigden zijn romans in de
VCL-serie (Vereeniging Christelijke Lectuur) van uitgeverij Kok: Het hart vraagt om een

392. Drenthe 25 (1954) maart 13-14.
393. Voor uitgebreide recensies wordt verwezen naar het archief van uitgeverij Kok te Kampen.
394. Drenthen 1971.
395. Zie 'Vakantiereis naar Parijs werd werkbezoek. Johan Hidding voltooit zijn vijftiende roman' in: DAC

2.6.1973.
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tochtgenoot (1957),396 De witte bungalow [1965], Waar ligt het geluk [1969], Liefde aan de
Vecht [1972], Romance in Parijs [1973], Rozen aan de Rivièra [1974] en Huwelijksreis naar
het gevaar [1976]; titels die boekdelen spreken.
Toch bleef hij vaak over Drenthe schrijven, vooreerst in de jeugdboeken Toengeb de hune-
bedbouwer (1959, J.H. Kok te Kampen)397 en Benden in de Wildernis (1960, J.H. Kok te
Kampen)398. Ook al doordat hij in Hooghalen bleef wonen, bleef 'Drenthe' aan hem trekken.
Dat wil zeggen: personen, periodieken en organisaties vroegen hem om medewerking aan
allerlei literaire ondernemingen. Zo leverde hij bijdragen aan tal van dialectbundels en schreef
hij dialectverhalen voor de PDAC.399 Voor de opvolger hiervan, de DAC, werkte hij van 1967
tot 1976 mee aan de rubriek Van de Drentse schrieftaofel, terwijl hij ook Drentstalige
schetsen voor de RONO schreef. Bovendien was hij in 1953 toegetreden tot de Drentse
Schrieverskring. In de Drentse schrieversalmanak 1954 verscheen zijn humoristische
dialectverhaal De Groeten400 en in de Drentse schrieversalmanak 1956 werd van hem het
Nederlandstalige gedicht De milde wildernis opgenomen.401

Hij schreef nog veel meer jeugdboeken dan de twee reeds genoemde, bijvoorbeeld de
zesdelige Edward Smit-serie. Voor de lagere school schreef hij leesboekjes, onder meer de
eveneens zesdelige Jan en Toos-serie. Verscheidene verhalen verschenen als feuilleton in
dag- en weekbladen.402 In 1970 meldde de redactie van Oeze Volk dat Hidding inmiddels
ruim vijfhonderd gedichten en driehonderd korte verhalen gepubliceerd had.403 Van dit
omvangrijke oeuvre vonden de streektaalactivisten het bescheiden 'Drentse' deel vaak het
beste.404

Opvallend is dat de gelovige Hidding bijna geen religieus werk in het Drents geschreven
heeft. Ook het woordgebruik in zijn dialectstukken is opmerkelijk: hij streefde er steeds naar
een aantal oude Drentse woorden en uitdrukkingen in zijn pennenvruchten te verwerken.
Volgens de schrijver van bovengenoemd artikel in Oeze Volk zou Hidding gezegd hebben, dat
hij in zijn werk een natuurreservaat voor het Drents wilde creëren.

Van zijn vele gedichten zijn er betrekkelijk weinig gebundeld. Een aantal Drentstalige
gedichten (Nao de landing, Plantsoen in 't naojaor, Winterdreum, Bevreuren bouwlaand en
Lèeste dagen) werd in 1983 opgenomen in Mandielig, een bloemlezing Drentse poëzie.
In 1960 verscheen bij uitgeverij J.H. Kok in Kampen de bundel De koningsdag, die was
opgedragen aan zijn moeder. De gedichten - waaronder opvallend veel kwatrijnen - zijn
uitsluitend Nederlandstalig en merendeels van religieus-beschouwende aard. Dit laatste blijkt
al uit de titel van de bundel. Het titelgedicht daarvan staat achterin, zoals in het laatste

396. Hans Heyting besprak de roman op 4 juli 1958 in het programma 'Literair kwartier' voor de RONO. Hij
merkte op: "Het zijn liefdesgeschiedenissen die goed aflopen, maar als men het boek dichtslaat, heeft
men zich op het standpunt gesteld, dat het niet correspondeert met het werkelijke leven. Toch zal dit
boek in de kringen, waarvoor het kennelijk is bestemd, een goed onthaal vinden en de waardering
waarop het stellig recht heeft." De tekst wordt bewaard bij het DLD, Archief H. Heyting.

397. Naarding 1960c, 15 en Kuipers 1960a, 89. In 1981 verscheen een herdruk. Zie voor een recensie Slings
1981.

398. Naarding 1961, 15.
399. Bijvoorbeeld het verhaal Jan's mooiste oljoarsdag in: PDAC 31.12.1955.
400. Drentse schrieversalmanak 1954, 20-21.
401. Drentse schrieversalmanak 1956, 14.
402. Voor een bibliografie wordt verwezen naar Johan Hidding. Gold in de strubben en andere Drentse

verhalen, 114-115 en Cursus Drents 86/87. Les 12, 2-3.
403. 'Wij stelt je veur' in: OV 14 (1970) maart 42-43.
404. Bijvoorbeeld Kocks 1976, 93.
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hoofdstuk van de bijbel (Openbaring 22,5) staat: "(...); want de Heere God verlicht ze, en zij
zullen als koningen heerschen in alle eeuwigheid."405 Terugkerende thema's in deze bundel
zijn ook de (Drentse) natuur en haar seizoenen, de prehistorie, de middeleeuwen en het dorp.
Er is wel beweerd dat zijn Nederlandstalige gedichten zich van de Drentse onderscheiden
door een logger idioom en een haperend metrum. Dit zegt meer over de onderwerpskeuze dan
over Hiddings beheersing van de Nederlandse taal. In de landstaal schreef hij meestentijds
religieuze poëzie; in het Drents bijna nooit. Van een artikel-31 gereformeerde kan men toch
niet verwachten dat hij parlando over God schrijft. Bovendien schreven veel moderne dichters
toentertijd niet-metrische verzen. Zijn zoetvloeiende Drentse verzen zouden dan, qua vorm,
traditioneler zijn. Naar inhoud is Hidding stellig traditioneel wanneer hij - ook in het Neder-
lands - om het verdwijnende oude Drenthe treurt. Bijvoorbeeld in het gedicht Oude boer,
waarvan de laatste strofe een bijna cynische toonzetting heeft:

Er liep een zandweg door de oude heide.
Nu ligt er eentje van asfaltbeton.
Men kan nu sneller naar de verte rijden -
en naar het onweer aan de horizon.

Jan Naarding noemde het geheel "een pretentieloos dichtbundeltje" en sloeg de plank dus
lelijk mis: als de godsdienst ook al pretentieloos is ... Hij vond dat Hidding een typische
verteller was en geen dichter:

"De kracht van de verteller zit in het spreken, die van de dichter in het zwijgen, de verteller schildert in
brede, sprekende beelden, de dichter suggereert, de verteller laat zien, de dichter doet vermoeden. Dit
typisch dichterlijke missen wij te veel in Hiddings werk."406

Uiteraard verschilde de traditionalist Naarding weer van mening met de jongere generatie, die
in het begin van deze paragraaf al haar mening over de poëzie van Hidding gaf. Gerrit
Kuipers was in zijn recensie voor Oeze Volk neutraler:

"Naost gedichten over hiel gewone, dageliekse dingen vin wij in dizze bundel een groot antal religieuze
gedichten, die de miest-bekende verhalen en geböörtenissen oet de Biebel vertolkt. Daorum zal dizze
bundel in 't bezunder 't Christelek diel van 'Oeze Volk' anspreken as een waerdevolle verzameling van
rieke gedachten."407

Zijn laatste bundel verscheen in 1974 en was getiteld Terwijl de merel zingt (De Vuurbaak te
Groningen). Het is een verzameling Nederlandstalige gedichten die in de loop der jaren in het
tijdschrift De Boerderij gestaan hadden.408 Ook in deze bundel treffen we dezelfde thema's als
in De koningsdag aan, maar de dichter heeft nog meer geprobeerd vast metrum en rijm te
vermijden. Sommige gedichten doen dan ook voorzichtig experimenteel aan:

Voorjaar in Drente

Een steeds sterkere lamp
beschijnt de akkers

405. Geciteerd uit de Statenvertaling.
406. Drenthe 31 (1960) december 15.
407. Kuipers 1960b, 122.
408. In dit blad verschenen van de hand van Hidding ook andere bijdragen, bijvoorbeeld het feuilleton

Treinen dreunen langs het dorp dat in 1965 werd geplaatst.
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en beekvalleien.

De wilde heuvels
krijgen het warmer
onder hun verschoten dekens
die paarsgebloemd zijn geweest.

Reeën wandelen
over rendiermos.

Alle wegen
leiden naar de lente.

De wulp brengt zijn lied
met een toonladder
in de lucht.

Voor de duistere spelonk
van een oude baanderhoek
straalt een kleine
antiek-gele lichtbron:
een paardebloem.

Johan Hidding overleed op 26 augustus 1976 te Hooghalen.409 Volgens Bart Veenstra lieten
de vooraanstaande schrijvers het afweten bij de begrafenis:

"Kundigheid oet de schrieverij zaag ik niet. Het zal west hebben umdat Johan niet an de weg timmerde,
en 'n Drent lop niet hen as der gien contacten west bint. Mor 't döt je wel denken."410

Bijna tien jaar later was het tij gekeerd. In 1985 namelijk werd op initiatief van de Drentse
Schrieverskring Hiddings Drentstalig werk verzameld in de bloemlezing Johan Hidding.
Gold in de strubben en andere Drentse verhalen (Uitgeverij Hummelen te Assen).411 Deze
anthologie bestaat - anders dan de titel doet vermoeden - niet alleen uit verhalen, maar ook uit
enige dialectgedichten, die hij aan de PDAC, Drenthe en Oeze Volk bijgedragen had.412

409. GA Beilen, Overlijdensakte J. Hidding.
Zie voor herdenkingsartikelen: Kocks 1976b, 93; 'Schrijver van 'Drentse Schrieftaofel Johan Hidding
(58) overleden' in: EC 27.8.1976; 'Drentse schrijver Johan Hidding overleden' in: Nv/h/N 28.8.1976;
'Bekende Drentse schrijver en medewerker schrieftaofel Johan Hidding overleden' in: DAC 28.8.1976;
K. 1976; Bart Veenstra 1976, 129-130 en Kuipers 1976b, 206.

410. 'In memoriam Johan Hidding ┼' in: OV 20 (1976) september 129.
411. In 1983 - het jaar waarin Hidding 65 zou zijn geworden - had de Drentse Schrieverskring bij het college

van GS een subsidieverzoek voor de bundel ingediend. Zie RAD, Archief Drentse Schrieverskring,
brief Schrieverskring aan het college van GS van 18 maart 1983.

412. De bloemlezing is voorzien van een korte bibliografie van Hidding. Zie voor de presentatie van de
bundel: 'Hollenbeek Brouwer krijgt boek met werk van Johan Hidding' in: DGP 16.9.1985 en
'Presentatie Drentse bundel Johan Hidding' in: HC 20.9.1985. Vgl. ook Hadderingh 1985.
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H. HEYTING (1918-1992)413

   "Schrieven is ok het veulen van een gemis"

                      H. Heyting414

Johannes Heijting ('Hans') werd op 13 augustus 1918 geboren in de gemeente Beilen.415 Hij was het oudste kind
in een arm gereformeerd gezin, dat voorts drie meisjes telde. Het gezin woonde in een arbeiderswoning aan de
Beilervaart, een eind buiten het dorp. Zijn vader was van beroep klompenmaker en vulde zijn inkomsten aan
door stroperij te land en te water. Voor zijn genoegen was hij zondagsschilder. Hans Heyting was lichamelijk
gehandicapt: hij had een vergroeiing aan zijn rug, waarschijnlijk het gevolg van Engelse ziekte (rachitis).416

Heyting bezocht de gereformeerde school in Beilen, maar de sfeer daar ervoer hij als verstikkend. Veel liever
zwierf hij in die jaren door de natuur. Aan het eind van zijn lagere-schooltijd overleed zijn vader. Een
schokkende ervaring voor de jongen, ook doordat hij als eerste het ontzielde lichaam van zijn vader had
aangetroffen in de menning (inrit) bij een boerderij. Met zijn vader had hij het altijd goed kunnen vinden; anders
dan met zijn moeder en zusters, van wie hij later geheel zou vervreemden. Op advies van een toeziend voogd
ging Heyting de ambachtsschool in Hoogeveen bezoeken, waar hij twee jaar later afgestuurd werd nadat hij het
fietsenhok opgeblazen had met een bom van eigen makelij.417 Het is dus wel duidelijk dat hij al van jongs af
anarchistische trekjes had. De plicht zelf zijn kost te verdienen was echter onvermijdelijk; bijgevolg werd hij
jongste knecht van een elektricien en later bezorger van de PDAC.

Van zijn vader had hij aanleg voor het schilderen geërfd en die liet hij ontwikkelen door de
kunstschilder Louis A. Kortenhorst te Assen. Ook de godsdienstonderwijzer en journalist
G.A. de Ridder te Beilen zou veel aan Heytings ontwikkeling bijdragen door hem zijn boeken
te lenen. Henk Fernhout, ex-man van schilderes en lithografe Charley Toorop, was de tweede
die bijdroeg  aan Heytings literaire vorming. Fernhout, die in Beileroord behandeld werd en
bij een gezin in pension was, bracht hem de liefde voor de poëzie bij, vooral via de werken
van de Oostenrijkse dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926). Tenslotte had ook zijn huisarts
Meijering veel invloed op Heytings gedachteleven en wereldbeschouwing.
In 1944 dook Heyting onder in Borger, bij een huisarts voor wie hij al eens portretten
geschilderd had. Over deze periode zei hij:

"In 't lest van de oorlog, in 1944, kreeg ik gedonder mit de moffen. Ik leup vrij rond en dat mug toen
niet meer. Ik was bang, um oppakt te worden. Ik gunk naor dokter Oeseburg in Borger. (...) Ik wus, dat
ik daor welkom was."418

413. Van de volgende biografische schetsen is dankbaar gebruik gemaakt: 'Kunst met pen en penseel' in:
DNO 3.11.1956; Werners/Wilms 1958a, 10; 'Hans Heyting: Mijn werk is mijn hobby' in: PDAC
28.1.1961; Reyntjes 1973, 121-122; Drijver 1983; Terpstra 1984, 78-80; Cursus Drents 1986/1987.
Les 3 1987; Wierenga 1988; Jan Bakker 1990; Huizing 1991, 6-12; Reyntjes 1992, 8; G. de Jonge
1996, 110-119; Ootjers in: Bos/Foorthuis 1997, 55-61; Nijenhuis 1996, 28-31.
De biografische feiten zijn ook gebaseerd op een radio-uitzending over Heyting in het programma
'Literama' van de NCRV van 23 oktober 1980 en een interview dat Gerard Nijenhuis met Heyting had.
Dit gesprek werd op 29 december 1991 in het programma 'De mooie kaomer' van Radio Drenthe
uitgezonden.

414. Citaat uit het programma 'De mooie kaomer' van Radio Drenthe op 29 december 1991.
415. Zijn ouders waren Jakob Heijting en Jantje Wanningen.
416. Nijenhuis 1996, 28.
417. Ibidem.
418. Drenthe 62 (1991) november/december 9.
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In een ander interview deelde hij hierover mee: "Ik had wat gedonder met de Duitsers. Ach,
niet zo heel erg de moeite waard maar ik vond het toch beter, maar even te verdwijnen."419 In
Borger zou hij de rest van zijn leven blijven; alleen na de bevrijding is hij even teruggeweest
in Beilen. In 1946 kwam hij in contact met de (vooral levens-)kunstenaar Anton Heyboer.
Deze had in de brieven van Vincent van Gogh aan diens broer Theo gelezen hoe mooi
Drenthe was en wilde er gaan schilderen. Samen met hem werkte en woonde Heyting een tijd
in het Groene-Kruisgebouw in Borger, dat laatstgenoemde na de oorlog ter beschikking was
gesteld. Over de tijd met zijn bentgenoot heeft Heyting opgemerkt:

"Het waren hele gekke, wilde jaren. (...) Een leuke vent, Anton. En hij lag verschrikkelijk goed bij de
vrouwen. Toen al. Hij werd belegerd door de wijven, we waren gedwongen een soort alarminstallatie
aan het hekje voor ons huis te bevestigen. Zodat ze niet voor de zoveelste keer onverhoeds voor onze
neus stonden (...)".420

Na anderhalf jaar moest Heyting het pand - in de volksmond inmiddels omgedoopt tot
'Rembrandtplein' - verlaten. Heijboer vertrok naar Haarlem en Heyting betrok de garage van
de in april 1945 afgebrande burgemeesterswoning.
In juni 1946 behoorde Heyting tot de oprichters van de vereniging De Drentse Schilders. In
dat jaar kwam ook de eerste expositie in het gymnasium in Assen tot stand, waarna  hij veel
opdrachten voor portretten kreeg. In 1953 werd de vereniging ontbonden, doordat - volgens
Heyting - de inhoud van de verenigingskas in de kroeg "verzeupen" was. Tot het kort daarna
opgerichte Drents Schildersgenootschap trad hij niet toe: hij was inmiddels tot de conclusie
gekomen dat zijn talent te beperkt was. Van zijn schilderijen is niet veel bewaard gebleven.
Het grootste deel daarvan ging in 1967 in vlammen op, evenals de museumboerderij waarin
hij woonde.
Zijn eerste publicaties (toen hij nog schilder was) gingen over schilderkunst; dit onderwerp
zou nog dikwijls terugkeren, ook toen hij zijn palet allang aan de wilgen had gehangen. Zo
besprak hij in het maandblad Drenthe van juni 1949 de schilderwerken van prinses
Wilhelmina, die in Emmen tentoongesteld waren (geweest).421 Voor de NDVA schreef hij
opstellen over de schilders Roessingh, Erasmus Bernhard von Dülmen Krumpelmann (de
Drentse Flierefluiter) en Evert Musch.422

In Borger raakte hij ook betrokken bij de plaatselijke rederijkerskamer; spoedig werd hij
regisseur. In 1950 sprong hij na een uitvoering van de rederijkerskamer te onbezonnen van
het podium. Daarbij blesseerde hij zijn rug zo ernstig dat hij aan beide benen verlamd raakte.
Bijna een jaar lang was hij aan het (ziekenhuis)bed gekluisterd. In die tijd ging hij zich meer
op schrijven toeleggen. Reeds in 1945 had hij het tijdschrift Erica mede-opgericht,
geredigeerd en erin geschreven onder zijn officiële naam J. Heijting. Er wordt verondersteld
dat hij de schrijfwijze Heyting koos om zich te distantiëren van zijn - weinig geliefde -
moeder en zusters, maar dat zou dan een halfslachtige en tevens overbodige poging zijn
geweest.423 Behalve artikelen over schilderkunst leverde hij aan de NDVA ook twee

419. Nv/hN 9.7.1988.
420. Ibidem.
421. Heyting 1949, 81-82.
422. Vgl. ook Brood 1984, passim.
423. Zie Ootjers in: Bos/Foorthuis 1997, 56. In beide kunsten die hij beoefende werd 'Heyting' door deze

spellingwijziging de naamgenoot van een min of meer illustere collega: a. de schilder, tekenaar en
graficus J.W. Heyting (1915-1995), vooral bekend als zeeschilder; b. de dichter, essayist en toneel-
schrijver A.Th.A. Heyting (ps. G. van Elring, 1879-1949). Zie Jacobs 1993, 419; Lectuur-Repertorium
1953, 1160 en 1952-1966, 916.
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dichterlijke vertellingen: in 1956 verscheen De aoventuren van stienen Bartje, in 1959
gevolgd door De wiedere aoventuren van stienen Bartje.

Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis schreef hij zijn eerste toneelstuk De vrömde vögel.
Toneelspel in 3 bedrijven voor 3 dames en 7 heren ([1952], Neerlandia te Meppel).424

Hoofdpersoon in dit dialectstuk is de kunstschilder Bert Brugman die in een Drents dorp komt schilderen. De
kunstenaar wordt in het dorp als een 'vrömde vögel' beschouwd. Hij wordt verliefd op de boerendochter Tinie.
Haar broer Harm gaat na terugkeer uit de gevangenis bij Brugman en zijn kunstbroeder Jan Hoendervanger
inwonen. Harms vader, Willem Marring, erkent hem namelijk niet meer als zijn zoon. Maar als Harm en de
beide kunstenaars bij een boerderijbrand de veestapel van Marring redden, komt alles weer goed. Als het Bert
duidelijk wordt dat Tinie haar hart aan een ander verpand heeft, neemt hij afscheid van haar en vertrekt hij uit
het dorp. Het enige wat hij overhoudt is een portret van Tinie, waarnaar hij wil gaan staren als hij zich eenzaam
voelt.

Heyting heeft in dit stuk ongetwijfeld autobiografische elementen verwerkt. Ook zijn
belevenissen met Anton Heyboer spelen een belangrijke rol. Een waargebeurd voorval uit die
tijd is namelijk in het stuk opgenomen. Er wordt in het spel verteld over een boer die een
schilderijtje van de kunstenaar aan de muur heeft hangen. Hij had het ingelijst maar er geen
glas voor gedaan, dat was te duur. Door de week hing het achterstevoren aan de muur, maar 's
zondags hing het gewoon: anders zou het te vlug onder de vliegendrek komen.425 De vrömde
vögel werd voor het eerst gespeeld in november 1951 ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan
van de rederijkerskamer 'Borger'.426

Zijn toneeldebuut werd in het maandblad Drenthe besproken. De recensent was van mening
dat dit spel:

"(...) een peil bereikt, dat ver uitsteekt boven wat tot nu toe op dit gebied (en ook in dit fonds) is
verschenen. (...) Heyting geeft zijn toeschouwers iets ter overweging mee naar huis, en dat is het sterke
in zijn stuk, waarmee Drenthe stellig blij zal zijn!"427

Zijn volgende toneelstuk was De kat in 't gaoren. Drents bliedpsul in drie bedrijven (z.j.,
Neerlandia te Meppel). De titel van dit blijspel is de Drentse variant van het gezegde 'de kat
in de gordijnen'.428

Allerlei zaken lopen uit de hand wanneer de huishoudster van Vao (een boer) ziek wordt. De meisjes Ineke en
Wil komen voor een weekje vakantie naar de boerderij. Als Vao een paar dagen van huis is om de huishoudster
te bezoeken, organiseren de beide meisjes met Harm en Jan, de zoons van de boer, een feestje. Harm en Ineke
worden verliefd op elkaar; een complicatie daarbij is dat de jongedame al een vrijer heeft. Als Vao weer
thuiskomt en meedeelt dat hij met de huishoudster gaat trouwen, spelen zich op de boerderij chaotische taferelen
af: Inekes vrijer wordt afgedankt en de jonggelieven kondigen hun verloving aan.

Kribberij um  't kamnet. Drents bliedpsul in 3 bedrieven (z.j., Toneelfonds Festa te Winscho-
ten) schreef hij samen met Harm Werners (Gerard Nijenhuis).429

424. Zie voor een typoscript met als titel 'n Vrömde veugel, RAD, PDR, inv.nr. 12t.
425. Vgl. ook Jan Bakker 1990.
426. Zie RAD, HDG, inv.nr. 8. Vgl. voor een verslag van de opvoering PDAC 12.11.1951.
427. 'Boekbesprekingen' in: Drenthe 23 (1952) september 142.
428. Vgl. ook Kocks 1996, 524.
429. Vgl. RAD, PDR, inv.nr. 12s.
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In dit blijspel worden de geijkte middelen van een klucht toegepast: de dominee die kanseltaal spreekt, twee
onafscheidelijken die elkaars zinnen aanvullen, het dove oude mannetje, de vlegel van een student en het
onschuldige meisje. Centraal staat de strijd om de erfenis van tante Roelinao. Er zijn veel familieleden die
denken daarvoor in aanmerking te komen. Maar wanneer het testament bekend wordt, blijkt dat de overledene
het grootste deel nagelaten heeft aan iemand met wie men geen rekening gehouden had. Het buurmeisje Marijke,
die tante elke dag uit de krant kwam voorlezen, is de gelukkige.

W. Paardekooper-Sillevis besprak het stuk in het maandblad Drenthe en gaf de lezer het
advies blij te zijn met dit Drents stuk, dat afstak tegen "een verbijsterende massa rommel".430

Doordat De vrömde vögel ook werd gespeeld door de Drentse Vereniging in Groningen
kwam Heyting in contact met A.M. ('Tonny') van der Veen, directeur van de RON. Deze had
emplooi  voor Heyting als radiospreker en tekstschrijver. Heyting werd medewerker van het
Drents programma van de RON(O) - later van Radio Noord. Hij leerde er mensen als Max
Douwes en Klaas van Dijk kennen. Heytings eerste programma was het tweewekelijkse 'Te
ku(u)nst en te keur' van zeven minuten per aflevering. Hij werd in Drenthe een populaire
radiospreker. Meer programma's volgden, bijvoorbeeld: In oenze dichterstuun, In 't Spinne-
wöppien, Kruus kras deur Drenthe, Stil maor, mien jong,431 Bej (bij) de scheerbaos,
Schuppen is troef (met Heyting in de hoofdrol en Klaas van Dijk als Loco Lamert), Rederij-
kerij in Drenthe en Bridgen bij de buren.432 In  laatstgenoemd programma, dat hij zelf
schreef, werden gesprekken gevoerd tussen een Drents en een 'import'-echtpaar.433 In deze
radioschetsen tekende hij met een ironische pen tal van dorpsfiguren in hun menselijke groot-
maar vooral kleinheid. De verbindende teksten voor de informatieve programma's schreef
Heyting meestal zelf. Hij schreef ook hoorspelen, zoals in 1963 Vanaovend;434 in 1970
gevolgd door Ellert en Brammert, met Klaas van Dijk en Gosso Berga in de hoofdrollen.435

In de jaren vijftig was hij lid van de Drentse Schrieverskring, waarvoor hij later weer
bedankte. Heyting bleef vooral een individualist en solist, die zich in groepen minder thuis
voelde. In zijn optreden is hij nooit een leidsman geweest, in zijn werk wel. In 1956 richtte hij
met Gerard Nijenhuis en Gerrit Kuipers het tijdschrift Oeze Volk op. In dat jaar won hij ook
de vierde prijs in de literatuurprijsvraag van de PDAC met het Nederlandstalige verhaal Op
de drempel.

Hoofdpersoon hierin is ene Tineke, die op de drempel van de puberteit staat. De even oude Bert is, zolang zij
zich herinneren kan, haar vriendje. Tijdens een zwoele zomernacht lopen ze na een schoolfuif gearmd naar huis.
Op de drempel van haar huis neemt Bert iets te heftig afscheid van haar; bij het zoenen streelt hij haar borsten en
heupen. Dit gaat haar te ver en ze raakt in paniek. In haar slaapkamer aangekomen, denkt ze dat ze haar feestjurk
nooit meer zal kunnen dragen. En heel symbolisch besluit Heyting het verhaal met: "Ze nam haar bril af; het
meisje in de spiegel vervaagde in de nevel van de bijziendheid. Een groot, onbegrepen verdriet dreef warme
tranen in haar ogen."436

430. Drenthe 29 (1958) september 12.
431. Dit programma was een hoorspelserie, gewijd aan verdienstelijke Drenten uit het verleden. Voor namen

en biografisch materiaal benaderde Heyting HDG. Zie RAD, HDG, inv.nr. 10, brief Heyting aan het
bestuur van september 1953.

432. Een aantal teksten wordt (niet compleet) bewaard in het archief van Radio en TV Drenthe.
433. De start was op 25 februari 1984. De stemmen waren van Jantje Rosing-Oudman, Gezinus Smeenge,

Lieke Verhoeff en John van der Broek. Zie Archief Radio en TV Drenthe.
434. Een typoscript wordt bewaard bij Drentse Taol te Assen.
435. 'Radio Noord van start. 'Eigen omroep' voor Drenthe en Groningen' in: DAC 2.11.1977.
436. PDAC 14.1.1956.
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Vooral zijn gedichten hebben Hans Heyting tot een belangwekkende figuur in de Drentse
letterkunde gemaakt. Hij mag zich dan omschreven hebben als een "halfsleten dichter",437 in
zijn latere werk is hij toonaangevend voor de moderne dichters in Drenthe. Aanvankelijk
stond hij nog onder invloed van dichters als Roessingh en Naarding en schreef hij in een
archaïsch Drents anekdotische verzen. Daarentegen droeg hij aan de Drentse
schrieversalmanak 1954 een Nederlandstalig kwatrijn, getiteld Slapend meisje, bij.438 Hij was
een van de eersten die de wetten van de traditionele versleer negeerden.
In dit opzicht leek hij de Vijftigers na te volgen, zij het dan pas na enige tijd. De inhoud geeft
dikwijls uitdrukking aan zeer persoonlijke, intieme gevoelens, wat in de Drentse poëzie tot
dan toe een zeldzaamheid was. In de bundel Spiegelschrift is de ontwikkeling naar dit type
gedichten goed te volgen. Hij was een voorbeeld voor veel beginnende schrijvers. Uit zijn
literaire contacten kwamen persoonlijke vriendschappen voort met, onder anderen, zijn oud-
plaatsgenoot Roel Reijntjes en Jannie Boerema. De reeds genoemde Gerard Nijenhuis was
een heel goede vriend. Nijenhuis heeft dan ook verscheidene gedichten aan Heyting gewijd of
aan hem opgedragen. Hij noemde Heytings poëzie "als die van een binnenwereld", waarmee
hij bedoelde dat de dichter Heyting beter tot zelfexpressie in staat was dan de schilder
Heyting.439 Veel dialectdichters vinden hun inspiratie in de streek of in het dorp waar ze
wonen of gewoond hebben. Bij Heyting is het dorp een achtergrond en dus niet het leidmotief
van zijn gedichten.
Wat dan wel? Er laten zich twee thema's onderscheiden. Het eerste is: 'het veilige huis
tegenover de domme, beangstigende buitenwereld'. Een goed voorbeeld daarvan vindt men in
het titelgedicht van de bundel Spiegelschrift.

Spiegelschrift

Wij wilt gaern nog lang
bij 'n kanner blieven
oeze haomele lieven tegen
mekaor drukken, stief en
toch zacht en naor de zang
van de wind en de regen
lustern en op de beslagen
roeten de woorden schrieven
'hier schoelt twee kinder: wezen'
opboeten is 't spiegelschrift
een ander huuft het niet lezen.440

Het andere thema, 'het gestorven meisje', is aan de realiteit ontleend.441 Het buurmeisje Ina
Konings was tijdens de oorlog Heytings muze. Zij was ruim tien jaar jonger dan haar bewon-
deraar en behoorde tot het gezin van een katholieke onderwijzer in Beilen (de familie Heijting
was inmiddels verhuisd). Vader Konings en alle kinderen zouden binnen enkele jaren aan tbc

437. Heyting afficheerde zich op deze wijze in zijn gedicht De wichter en de dichter in: Tweetalig. Assen
[1973], 34.

438. Drentse schrieversalmanak 1954, 19.
439. Nijenhuis 1978. Vgl. ook Nijenhuis 1974, 153-159. Rouke Broersma heeft een andere mening. Hij

bestrijdt het voor de hand liggende verband tussen Heytings schilder- en dichterschap. Zie Broersma
1992, 15-16.

440. Spiegelschrift. Groningen 1977, 1.
441. Vgl. ook Cursus Drents 1986/1987. Les 3 1987, 9-11. Voor meer analyses van zijn poëzie wordt

verwezen naar Wilms 1957c, 10-11 en Wilms 1953d, 49-52.
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overlijden. De jonge schilder werd verliefd op Ina; zij werd zijn model en speelgenote.442

Over haar heeft hij opgemerkt: "Zij is mien drijfveer worden. In mien wark komp zij altied
terug. (...) Umdat zij störven is, is zij veur mij blieven leven."443 Maar hoe hun relatie nu
precies was, heeft hij nooit uit de doeken gedaan. Ook in het - reeds besproken - verhaal Op
de drempel is de hoofdpersoon het evenbeeld van Ina Konings: krullend (of 'springerig') haar,
brildragend. Bijna een kwart van zijn gedichten gaat over de gestorven geliefde. In het gedicht
Oorlogswinter beschrijft hij haar:

Hoe kun ik er toe kommen:
speulen met kwasten en kleur,
ogenglans, wangenblos, mondbeweeg -
het geheim van heur kindergezicht.

Treinen vol jeuden, de straoten leeg,
echo's van dreunende leerzen,
maank sneivlokken vulen bommen.

En ik, blinden dicht, slöt op de deur,
schilderde verliefd en stil
de wirwar van blonde krullen,
de gloed van bloedrode krallen

en in het glas van heur bril
de weerschien van kerstboomkeersen.444

Dit laatste beeld komt in veel gedichten voor, soms alleen in de titel: Dreumglas, Optiek,
Concaaf en Dubbelfocus. In de teer-poëtische beschrijving van het jonge meisje toont zich de
ware romanticus. Liever dan de zinnelijkheid van de rijpe vrouw ("de roos in blui") is hem
het verlangen ("de knop in grui"). Romantiek en verlangen, onbetwiste synoniemen, zoals in:

Ogentroost

Sund zie mien kleine
liefste was,
sund is de knop in grui
mij liever as
de roos in blui.

Sund is het zien
van blonde jeugd,
een zute pien,
een zere vreugd.445

Niet altijd bleef Heyting wars van de meer expliciete erotiek à la Lolita. Een grensgeval is de
eerste strofe van het gedicht Privé:

442. Twee door Heyting geschilderde portretten van haar en haar bril worden in het persoonlijk archief van
de schrijver bewaard (DLD).

443. Drenthe 62 (1991) november/december 10. Vgl. ook Nv/hN 9.7.1988.
444. Opgenomen in de bundel Toegift. Zuidwolde 1983, 26.
445. Toegift, 32.
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Zó wol ik daj altied bleven:
de glanzende krullen lös
en under het bloesie éven
het zachte rond van je börst.446

Ook in Dag-dreumen lijkt de teloorgang van de kinderlijke onschuld onvermijdelijk, maar dat
is een proces dat zich van binnenuit voltrekt: het 'ewig Weibliche' zogezegd. Over een
schommelend meisje schreef hij:

je trök je scholderties achteroet
je bloezie spande - en met een lach

keek je of ik het wal zag.447

De gestorven geliefde is bij Heyting - evenals bij Gerrit Achterberg - de belichaming van de
schoonheid, het onvergankelijke en de eeuwige jeugd.448 De auteurs van Drèentse schrieverij
leiden hiervan een derde thema af: in het heden leeft de dichter als een balling. Zoals iedereen
moet hij de dood onder ogen zien en daaraan ontsnapt hij door in zijn gedichten contact te
houden met het kinderland: zijn verloren paradijs.449 Opgemerkt dient te worden dat deze
karakteristiek voor tal van dichters zou kunnen gelden, maar nu juist niet voor Hans Heyting.
Zo paradijselijk is zijn jeugd - lichaamsgebrek, armoede, vader vroeg overleden enz. -
vermoedelijk niet geweest en bovendien was hij ten tijde van zijn romance met Ina Konings
al minstens vierentwintig jaar. Zou hij zich op die leeftijd nog een kind gevoeld hebben, dan
moet de dood van zijn vriendinnetje hem wel hardhandig wakker geschud hebben;
'ontsnappen' naar die periode is niet de manier om de gedachte aan de eigen dood te
verdringen. Een gecompliceerd karakter als dat van Heyting laat zich niet in een literair cliché
vatten. Ook Roel Reijntjes vindt dit een te globaal leidmotief voor Heytings poëzie. Naar zijn
mening is dat de pijn van het alleen zijn: de vreemde vogel, de onbegrepen kunstenaar, anders
- ook fysiek - dan anderen, een huisvriend van velen en toch eenzaam.450

Een alomvattende visie is bijna niet te geven en waarschijnlijk daardoor heeft Gerard
Nijenhuis in Mandielig, een bloemlezing Drentse poëzie (1983, Stichting Het Drentse Boek)
Heytings gedichten ingedeeld in categorieën: commentaargedichten, natuurgedichten,
ballades, anekdotische gedichten, wij-gedichten, ik-gedichten en kindgedichten.451 R.
Broersma kwam met een andere benadering eveneens tot een indeling in zeven groepen:
commentaar-, natuur-, hij-, wij-, ik-, kind-, meisjegedichten.452

De gedichten van Hans Heyting zijn pas laat samengebracht in vier bundels, maar dat aantal
is enigszins geflatteerd. De eerste bundel Tweetalig ([1973], Uitgeverij Hummelen te Assen)
vulde hij samen met Harm Werners.453 Laatstgenoemde droeg hieraan hoofdzakelijk
Nederlandstalige gedichten bij. Twee gedichten, getiteld Jonkheid en Hengang schreef hij in
het Drents. Van Heyting werden uitsluitend Drentstalige gedichten opgenomen. Het debuut

446. Toegift, 28.
447. Toegift, 27.
448. Broersma 1992, 20.
449. Boerma/Broersma 1993, 127
450. Vgl. ook Reyntjes 1973, 121-122.
451. Nijenhuis 1983a, 10-13. Opgenomen zijn de gedichten Starvende boer, Spiegelschrift, Cafetaria,

Ponskaart, Darp, Verleuren Paradies en Virus.
452. Broersma 1992, 19-20.
453. Zie voor een korte bespreking OV 17 (1973) april 57.
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werd gevolgd door Spiegelschrift (1977, Nedersaksisch Instituut te Groningen).454 Deze
bundel bestaat uit 44 gedichten, waarvan 20 uit Tweetalig. Wel waren enkele 'oude' gedichten
veranderd.455 In 1980 verscheen bij Stabo/Sasland te Groningen een tweede druk van Spiegel-
schrift. H. Entjes noemde het geheel:

"een onverbiddelijk zelfportret (...) want deze verzameling van 44 gedichten heeft een strikt, af en toe
verbijsterend persoonlijk karakter meegekregen. Van bladzijde tot bladzijde geeft Heyting zich telkens
weer op eigen wijze prijs in deze bundel, tot eindelijk alles samenvloeit in het broze beeld van uiterste
kwetsbaarheid."456

Gerriet Wilms merkte in het maandblad Drenthe op: "Deze bundel is, vooral ook in de manier
waarop hier blijkt hoe dialectpoëzie een levensgevoel kan uiten, een aanwinst voor de
Drentse literatuur".457 Toegift verscheen in 1983 bij stichting Het Drentse Boek te Zuidwolde.
Als blijk van vriendschap droeg Heyting de bundel op aan Gerard Nijenhuis.458 Ook Toegift
werd door Gerriet Wilms in het maandblad Drenthe besproken. Hij noemde de bundel
"interessant", maar vond wel dat een logischer indeling van de gedichten het geheel ten goede
zou zijn gekomen.459 De gedichten over het meisje vormen - letterlijk - de kern van zowel
Spiegelschrift als Toegift, de andere zijn er omheen gegroepeerd.
In Dubbelfocus. Een cyclus gedichten (1986, Agri Montis Pers te Oosterhesselen), zijn laatste
bundel, is alleen het slotgedicht nieuw. Het is een bibliofiele uitgave van vroege gedichten,
die blijkbaar geselecteerd zijn om te benadrukken dat 'het gestorven meisje' het centrale
thema in Heytings werk is.
De categorie 'commentaargedichten' (naar Nijenhuis) bevat - uiteraard - ook stekeligheden in
versvorm. Vooral het kunstmatig in stand gehouden folkloristische imago van Drenthe mocht
hij graag op de hak nemen. Andere veelvoorkomende thema's zijn: angst, de natuur en het
zoeken naar een geheim achter de dingen (verdubbeling).
Onder het pseudoniem Harm Heideknupper schreef hij nonsens-poëzie die verspreid gepubli-
ceerd werd. Reeds in de Drentse schrieversalmanak 1956 staan als bladvulling dergelijke
gedichten. Ook in het maandblad Drenthe verscheen in de jaren vijftig een groot deel van dit
werk in de rubrieken 'Hoekien van Harm Heideknupper', 'Op naoberveziet' en 'Bij de naober
op veziet'. Een bundel nonsens-poëzie, limericks en satire - getiteld Het malle vel - had hij in
manuscript gereed, maar deze werd niet meer uitgegeven.460 Onder diverse pseudoniemen,
bijvoorbeeld Dra. Hanny G. Thies, droeg hij vanaf 1979 gedichten bij aan het tijdschrift Roet.

Voorts stelde hij bloemlezingen samen, zoals - in samenwerking met Grietje Clewits en Jan
Naarding - Drentse versjes; vergaard voor 't bestuur van de afd. Drenthe van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen ([1954], HDG te Assen). Samen met Roel Reijntjes stelde hij
Dichtersriege, keur oet Drentse gedichten van 1900-1966 samen (1966, Van Gorcum &

454. Zie 'Nieuwe dichtbundel van Hans Heyting uit Borger. 'Ik ben het type niet om met mijn werk te
venten'' in: Nv/hN 16.3.1977 en 'Initiatief Nedersaksisch Instituut Groningen. Bundel gedichten van
Hans Heyting eerste in reeks geschriften' in: Nv/hN 15.2.1978.

455. Zie Broersma 1992, 17-18.
456. Entjes, 'Hans Heyting in Spiegelschrift'. De recensie wordt bewaard in het persoonlijk archief van

Heyting (DLD).
457. Drenthe 49 (1978) mei 108.
458. Zie 'Presentatie in Balloo. Nieuwe bundel Drentse dichter Hans Heijting' in: Nv/hN 6.7.1983.
459. Wilms 1983e, 213. Zie voor een recensie ook Bakker 1983.
460. Het manuscript bevindt zich in zijn persoonlijk archief (DLD).
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Comp. te Assen).461 Geheel zelfstandig bezorgde hij Op de gribbelgrab, verhalen, gedichten
en riempies van Drènse dialektschrievers bij 'n kanner gaard deur Hans Heyting (1968,
Knoop en Niemeijer te Haren)462 en Veur later, zestig gedichten van Roel Reyntjes veur zien
zestigste verjaardag oetzöcht deur Hans Heyting (1983, Hummelen te Assen).

Heyting kreeg op latere leeftijd ook bekendheid als schrijver van kinderboeken, die door het
Lectuur-repertorium als "(...) vlotte, pretentieloze ontspanningslectuur voor jongeren"
gekenschetst werden.463

Reeds in de negentiende eeuw schreven de Drentse auteurs Van Schaick en Seymour Mulder
voor kinderen - vooral in tijdschriften en almanakken. Na 1945 waren het Roel de Lange,
Marchien Eising en Johan Hidding die Heyting voorgingen in het schrijven van
kinderboeken. Alle tot nu toe genoemde auteurs richtten zich in het Nederlands tot de
jeugdige lezers. Dat deed ook Anne de Vries, maar deze was in de eerste plaats schrijver van
leesboekjes voor schoolgebruik. Op dit gebied, tenslotte, verschenen als eerste werken de
bloemlezingen Uut en um oes olde laandschop (1940) en De Brummelwal (1960), waarin
weinig bijdragen staan die speciaal voor kinderen geschreven zijn.464

Heytings eerste kinderboek, De vriendinnen Lottie en Hilde, verscheen in 1971 bij Kluitman
te Alkmaar;465 hij zou daarna nog acht boeken voor jonge kinderen en tieners aan fondsen van
diverse uitgevers bijdragen.466 Hij was jeugdliteratuur gaan schrijven op aanraden van Gerard
Nijenhuis en Anne de Vries. Dat deed hij in het Nederlands, maar De Vries'
Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis zou Heyting in 1979 in het Drents
(Zudenvelds) vertalen.467

Om je dood te schamen (1978) werd door kinderen gejureerd en tot het beste kinderboek van
1979 uitgeroepen.468 In 1980 kreeg Eva en Bert alleen dezelfde onderscheiding.469 De bril van
Ina Konings speelt in zijn jeugdboeken een belangrijke rol.470 Zijn persoonlijk archief bevat
veel fanmail, meestal van brildraagsters van 12 tot 15 jaar, die verklaren dat hun lot draaglijk
is doordat ze zich met Ina Konings kunnen identificeren.471 Velen bezochten hem en zijn
vrouw (Heyting was in 1954 getrouwd met Wilhelmina Carolina Hilverink uit Hengelo).
Over meisjes van dertien heeft hij opgemerkt:

461. H. Entjes besprak de bloemlezing op 25 februari 1968 in het 'Literair kwartier' van de RONO en
noemde de bundel "charmante Drentse poëzie" (DLD, Archief Hans Heyting).

462. Zie voor recensies Boer 1969 en Leekster Courant 18.10.1968.
463. Lectuur-Repertorium 1967-1978, 1060.
464. Zie voor een bespreking van de laatstgenoemde bundel Drenthe 33 (1962) maart 15.
465. Vgl. 'Hans Heytings eerste boek is klaar Lottie en Hilde een verhaal over twee wichterties' in: DAC

24.4.1971 en Hadderingh-Veenstra 1971b, 70.
466. Overige: Het plan van Sandra (1972, Kluitman te Alkmaar); De geheimzinnige boerderij (1974,

Westfriesland te Hoorn); Liesbeth van de burgemeester (1974, Westfriesland te Hoorn); Meta duikt
onder (1976, Westfriesland te Hoorn); Om je dood te schamen (1978, Kosmos te Amster-
dam/Antwerpen); Eva en Bert samen alleen (1980, Kosmos te Amsterdam/Antwerpen); De overstap
(1982, Kosmos te Amsterdam/Antwerpen) en Esther en het geheim van opa (1983, Bert Bakker te
Amsterdam).

467. Zie 'Hartewens Anne de Vries in vervulling. Kleuterbiebel de wereld over en nu weer in Drente terug'
in: HC 25.5.1979. Voor een bespreking wordt verwezen naar Wilms 1979, 262.

468. VN 6.10.1979. Vgl. ook De Gooi- en Eemlander 6.10.1980.
469. 'Weer werk van Hans Heyting onderscheiden' in: DAC 18.6.1981.
470. Zie voor een analyse van zijn jeugdboeken ook Peters 1992, 10-12.
471. DLD, Archief H. Heyting.
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"Wel, ik ben bijzonder geboeid door meisjes van deze leeftijd. Dat komt wellicht omdat ik veel heb
gehouden van een kind van vrienden van me dat op 13-jarige leeftijd is gestorven (...). Ik vind het
ontzettend interessant om te trachten hun denkwereld te doorgronden, want juist deze levensfase heeft
een heel aparte bekoring."472

Van zijn eerste jeugdboeken heeft Heyting zich later gedistantieerd. Hij vond dat de uitgevers
hem te veel beperkingen hadden opgelegd. Pas toen hij bij uitgeverij Kosmos terecht kwam,
kon hij vrijer schrijven. Vanaf dat moment gaan zijn jeugdboeken ook over lichamelijke
aspecten. In Eva en Bert samen alleen roerde hij zelfs het onderwerp pedofilie aan.473

Als mede-oprichter van het dialecttijdschrift Oeze Volk vormde hij uiteraard met Gerrit
Kuipers en Harm Werners de redactie. Laatstgenoemde vertrok al spoedig naar Noord-
Holland. Nadat Kuipers in 1966 opgestapt was, heeft Heyting een jaar lang het redactiewerk
alleen gedaan; in 1967 werd hij opgevolgd door Bart Veenstra.474

Als senior onder de Drentse dichters oogstte hij veel lof. In 1974 werd hem de Culturele Prijs
van Drenthe toegekend475 en in 1979 kreeg hij een koninklijke onderscheiding.
Samen met Gerard Nijenhuis, Geert Kocks en Koos Sluiter werkte hij mee aan de Drentse
vertaling van het evangelie naar Marcus, dat in 1981 in boekvorm verscheen.
Uitgeput door een levenslang gevecht tegen ongemak en pijn, overleed Heyting op 9 juni
1992 in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen.476 Zijn vrouw overleefde hem nog geen twee
jaar.477 In 1996 eerde de gemeente Borger de nagedachtenis van Hans Heyting met een door
Bert Kiewiet gemaakt borstbeeld, dat in het centrum van het dorp geplaatst werd.478

M. DOUWES (1923-1998)479

Marcus Taco ('Max') Douwes werd op 22 mei 1923 geboren "op de Zietak" (Klijndijk) in de gemeente Odoorn.
Zijn ouders werkten in het onderwijs; beiden hebben hem enige jaren in de klas gehad. Thuis vormden zij met
elkaar wat men vaak een 'rood nest' noemt. Progressief in politiek opzicht is Douwes altijd gebleven, maar het
vrijzinnig-hervormde geloof van zijn ouders behield hij niet: later werd hij gereformeerd. Onder elkaar sprak
men Drents; daarover heeft hij eens opgemerkt: "Ik ben mijn ouders heel erg dankbaar dat zij mij toestonden
thuis Drents te praten."480 Na de lagere school ging hij een jaar naar de ULO in Emmen, vervolgens naar de HBS
in Coevorden. Tot in de vierde klas HBS had hij maar één wens: clown worden in een circus.481 In Groningen
ging hij wis-, natuur- en sterrenkunde studeren. Nadat hij in 1943 genezen was van tuberculose, koos hij voor de

472. Nv/hN 16.3.1977.
473. Besproken in het NCRV-radioprogramma 'Literama' op 23 oktober 1980.
474. OV 10 (1966) december 192.
475. Zie hiervoor 'Cultuurdrager Hans Heyting: 'Blij met prijs'' in: DAC 15.11.1974 en Bart Veenstra 1974,

162.
476. Zie voor herdenkingsartikelen 'In memoriam Hans Heijting ┼' in: Drenthe 63 (1992) juni 4; 'Bij 't

hengaon van Hans Heyting' in: OV 36 (1992) juni 85-86; Nijenhuis 1992,  88; 'Warme stem en literaire
kwaliteit stimuleerden jongere generaties. Schrijver Hans Heyting overleden' in: DC 10.6.1992;
Huizing 1992d; Huizing 1992e en Bart Veenstra 1992a.

477. Zij overleed op 4 juni 1994.
478. Zie bijvoorbeeld Bart Veenstra 1996; 'Borger krijgt borstbeeld van dichter Hans Heyting' in: Nv/hN

31.1.1996 en 'Buste van bijzondere dorpsgenoot' in: Nv/hN 30.9.1996. Vgl. ook Bruins 1997.
479. Zie voor biografische artikelen: Hof 1964; Van Twisk 1970; Kolkman in: Kool 1988, 63-66.

Voor biografische feiten is verder gebruik gemaakt van een interview dat Gerard Nijenhuis op 25
december 1991 in het programma 'De mooie kaomer' van Radio Drenthe met Max Douwes had.

480. PAD, Adviescommissie voor de toekenning van culturele prijzen, voordracht van 9 oktober 1975.
481. Dekker 1976, 230.
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studierichting geneeskunde, waaraan hij echter nauwelijks beginnen kon. Vanaf dat jaar was iedere student
verplicht de loyaliteitsverklaring te ondertekenen; daarin stond dat hij geen verzet tegen de Duitse bezetter zou
plegen. Douwes weigerde te tekenen en dook onder in het ziekenhuis in Emmen, waar hij de dagen doorbracht
met schrijven en dammen. Dit laatste werd zijn grootste hobby, zodat hij later nog veel over deze denksport zou
publiceren.

Tonny M. van der Veen - die hem kende van de HBS in Coevorden - en Gijs Stappershoef
haalden hem aan het eind van de jaren veertig naar het Drentse programma van de RON. Dit
gebeurde nadat Douwes een humoristisch commentaar op een uitzending geschreven had.482

Al luisterend had hij namelijk de stem van Van der Veen herkend toen deze Berend Veltink,
een personage uit het werk van Harm Boom, speelde. Van der Veen was chef-redacteur van
het Drentse programma van de RON. Douwes leerde van hem de kneepjes van het radiovak
en hij ontwikkelde zich in korte tijd tot een creatief schrijver. Tot dan toe had hij alleen maar
een schizofreen verhaal aan het Groninger universiteitsblad Der Clercke Cronike bijgedragen
en enige gedichten geschreven, die hij na herlezing verscheurd had.483 Voor de RON creëerde
hij de figuur van de zwervende harmonicaspeler Mans Tierelier, die hij omringde met een
aantal dorpstypes en zodoende een soort radiodorp stichtte.484 Klein-Rieksie, Ol' Joppie, de
varkenshandelaar Zwiene-Geert ("in vrogger dagen dee Geert in knienen"), Aorend van de
Roege Bulten, Ol' Domnee, kroegbaas Jans Druppien, garagehouder Mijndert Pakdraod, Jan
van 't Achterende, de tweeling Matthias en Tobias, ex-olderling Bertus Blaot (getrouwd met
wijkzuster Zörgeling), bakker Geuchies, snieder Smodde en de veldwachters Waander
Waorschouw en Harry Poeha werden in het Noorden enorm populair en sommigen zelfs bijna
onsterfelijk.485

Het trefpunt van deze dorpsbewoners met hun problemen, spanningen en conflicten is de
kroeg van Jans Druppien. Deze neringdoende is het prototype van de benauwde midden-
stander, die iedereen te vriend en zichzelf op de been houdt met vaagheden als: "IJ heurt mij
niet zeggen dat hij het meugelijk niet mis hef." Mans Tierelier behoort tot de vaste groep
kroegbezoekers; hij is notulist en neemt niet deel aan de gebeurtenissen. Klein Rieksie is het
opgewonden standje, dat graag mag doorgaan voor de personificatie van het dorpsgeweten.
Hij lijdt aan grenzeloze zelfoverschatting. Zijn antagonist is Ol' Domnee, die hem nooit totaal
voor schut zet maar hem wel eens op de blaren laat zitten. De andere personages in de
verhalen zijn slechts figuranten. Zij zijn typetjes, karikaturen, geschetst door een auteur met
veel gevoel voor humor en taal. Douwes lijkt doordrongen van het besef 'Wie lacht niet die de
mens beziet'. Opvallende stijlkenmerken in de schetsen zijn het gebruik van de 'verschleierte
Rede' (zeer Drents, zie Jans Druppien) en het eindigen met een uitsmijter (pay off), gevolgd
door nog een einde.486 De schetsen gaan uitsluitend over mannen; vrouwen komen er niet in
voor. Het schijnt dat Douwes mannen als grotere zwetsers beschouwde; in die kwaliteit
vinden ze in de herberg uiteraard een ideale entourage. Over zijn personages heeft Douwes
opgemerkt:

"Deze figuren bestaan allemaal ook in werkelijkheid, alleen zijn ze door een fout in het Universum, niet
allemaal bij elkaar in hetzelfde dorp terechtgekomen. Het schrijven van Mans Tierelieren is dus niets
anders dan correcties aanbrengen in het wereldbestel. Alle figuren zijn voor mij reëler dan de meeste

482. Tonny M. van der Veen, 'Inleiding' in: Douwes 1988, 7.
483. Drentse schrieversalmanak 1954, 31.
484. Zie 'Max Douwes zegt: Mans Tierelier is voor mij Drente' in: EC 23.1.1964.
485. Zie ook 'Zo is het begund' in: Douwes 1972, 9-12.
486. Zie voor een analyse van de schetsen ook Kolkman in: Kool 1988, 63-66.
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mensen waarmee ik zo dagelijks in aanraking kom. (...) Maar litteratuur is dit niet: Ik ben te veel
liefhebber van litteratuur om het zelf te bedrijven."487

Hij was te bescheiden: literair talent had hij wel degelijk, al borduurde hij dan voort op een
oud stramien. Maar misschien moest dat ook wel om een groot publiek te bereiken. Buiten
kijf is echter dat hij over veel gevoel voor humor beschikte, goed 'bekkende' teksten kon
schrijven en veel bijgedragen heeft aan de populariteit van het Drents programma: een echte
radioman.
In 1949 werd de eerste 'Mans Tierelier löp met zien dweellocht deur Drenthe' uitgezonden.
Een hardnekkig misverstand is, dat Douwes al zijn geesteskinderen persoonlijk op de plaat of
band insprak. Zelf leverde hij - twintig jaar lang - slechts twee stemmen aan het programma,
die van Mans Tierelier en Klein Rieksie. Daarbij was de stem van Mans Tierelier zijn eigen
sonore geluid, voor Klein Rieksie maakte hij zijn stem hoger en snerpender.488 Er is vaak
geschreven dat de helft van Noord-Nederland thuis bleef als 'Mans Tierelier' op de vroege
zaterdagavond werd uitgezonden. Door de serie stimuleerde hij ook anderen, bijvoorbeeld Jan
Veenstra, om in het Drents te gaan schrijven.489

Enkele radioschetsen verschenen ook in druk, het eerst in 1952 en 1953 in het maandblad
Drenthe.490 Meer schetsen werden in 1972 bij Knoop & Niemeijer in Haren als Mans
Tierelier löp met zien dweellocht deur Drente. Vertellings oet het Drents programma van de
Regionale Omroep Noord en Oost in boekvorm uitgebracht. In 1984 verscheen bij Kok te
Kampen een nieuwe bundel met 22 Mans Tierelier-verhalen, een jaar later gevolgd door de
tweede druk.491 Bij dezelfde uitgeverij verscheen in 1988 een tweede - eigenlijk een derde -
deel.492 Een van zijn verhalen leest hij zelf voor op de dubbel-elpee Stemmen oet Drenthe.
Een keur oet 't wark van Drentse schrievers en dichters, die in 1972 door HDG werd
uitgebracht.493

Uiteraard was Douwes bij meer Drentse radioproducties betrokken. Zo speelde hij mee in de
door Hans Heyting bedachte hoorspelserie 'Bej (bij) de scheerbaos', waarin hij Steven
Lakmoes speelde.494 Dit personage, door Douwes met overslaande stem (net als Klein
Rieksie) gespeeld, wist met zijn consequente logica anderen steeds weer de mond te snoeren.

487. Drentse schrieversalmanak 1954, 31.
488. DLD, Documentatiemap M. Douwes, brief Max Douwes aan Jan Tissing van 6 mei 1992.
489. Jan Veenstra in: Kool 1988, 67.
490. 'Mans Tierelier lop met zien dweellocht deur Drente' in: Drenthe 23 (1952) augustus 121-125; 'Mans

Tierelier lop met zien dweellocht deur Drenthe. II' in: Drenthe 23 (1952) september 129-132; 'Mans
Tierelier lop met zien dweellocht deur Drenthe. III' in: Drenthe 23 (1952) december 186-190; 'Mans
Tierelier lop met zien dweellocht deur Drenthe. IV' in: Drenthe 24 (1953) juni 90-93. De eerste bij-
drage is als Daansaovend opgenomen in Prakke 1980, 124-127.

491. 'Herinneringen aan Ol'domnee, Zwiene-Geert en Harm-Jan van 't Achterènde in boekvorm' in: Nv/hN
14.6.1984; Enting 1984, 106-107 en Kamphuis 1984. Vgl. ook 'Gedeputeerde neemt eerste exemplaar
in ontvangst. 'Mans Tierelier' nu ook als boekenfiguur' in: DGP 14.6.1984 en 'Officiële erkenning
Drents als Europese minderheidstaal. Mans Tierelier opnieuw met 'Dweellocht door Drente' in: HC
15.6.1984.

492. Zie voor een recensie Stout 1988c.
493. Op deze dubbelelpee zijn verder de stemmen te horen van Tonny M. van der Veen, Hans Heyting,

Harm Werners, Frans van der Veen, Roel Reijntjes, Gerriet Kupers, Herma Stroetinga, Jan Kuiper en
Ben Kroes.

494. DLD, Documentatiemap Max Douwes, dankwoord van Douwes na de uitreiking van de Culturele Prijs
in 1975.
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In 1952 trad hij in dienst bij de NCRV en verhuisde hij naar Hilversum; hij bleef echter een
trouwe medewerker van de Drentse programma's van de RON en de RONO. Bij de NCRV
was Douwes onder meer regisseur van populaire tv-series als 'Stiefbeen en zoon' en 'De
scheepsjongens van Bontekoe'.
Hij 'hertaalde' in opdracht van de RONO het Nieuwe Testament in het Drents; fragmenten
daaruit werden van 1966 tot 1970 uitgezonden.495 Geesje Been en Hans Heyting lazen de
teksten voor. De Culturele Raad voor Drenthe vond in 1975 het manuscript niet geschikt voor
publicatie.496 Een deel van de vertaling, het evangelie van Marcus, werd in de jaargangen
1980 tot en met 1983 van Oeze Volk afgedrukt. In 1981 verscheen - zonder medewerking van
Douwes - bij Het Drentse Boek Marcus, een Drentse vertaoling. Hans Heyting, Geert Kocks,
Gerard Nijenhuis en Koos Sluiter waren de vertalers. Van de hand van Douwes werd in 1988
het Mattheus-evangelie als De goeie tieding. Naor de beschrieving van Mattheus door Kok te
Kampen uitgegeven.497

In november 1975 werd hij onderscheiden met de Culturele Prijs van Drenthe (als pleister op
de wonde na de afgewezen bijbelvertaling?).498 Drie jaar eerder was hij getroffen door een
hersenbloeding, waardoor hij ernstige evenwichtsstoornissen kreeg. In de jaren tachtig
waagde hij zich aan het schrijven van columns voor het Nieuwsblad van het Noorden. Tot
grote hoogte wist hij deze serie niet meer te brengen: er kwam dan ook abrupt een eind aan.
Behalve een aantal verhalen, artikelen, beschouwingen en columns, die in diverse periodieken
werden gepubliceerd, zijn voor Drenthe nog vermeldenswaard zijn bijdrage Niet te vreten aan
de bundel Stoelendaans (1985, Stichting Het Drentse Boek te Zuidwolde). In 1991 verscheen
zijn korte verhaal Boekenkrooi als speciale uitgave voor de donateurs van de stichting Het
Drentse Boek. In de laatste jaren van zijn leven publiceerde hij met enige regelmaat verhalen
over zijn belevenissen als tv-regisseur in het tijdschrift Oeze Volk.

Net teruggekeerd van een verblijf van een paar weken in Norg, overleed Max Douwes op 23
maart 1998 in zijn woonplaats Hilversum.499

4.3. SCHRIJVERS VAN JACHT- EN NATUURVERHALEN

J.W. BORGESIUS (1883-1969)500

495. 'Max Douwes maakt Drentse vertaling van het Nieuwe Testament' in: DAC 14.9.1967; 'Drentse
vertaling Nieuwe Testament' in: WC 31.10.1970 en Joh. Drenthen, 'Max Douwes vertaalde het Nieuwe
Testament in 't Drents' in: DAC 12.9.1970.

496. Zie hierover Bart Veenstra 1975 en 'Culturele Raad Drenthe stelt: Bijbelvertaling van Max Douwes niet
voor uitgave geschikt' in: Nv/hN 5.12.1975. Vgl. ook Dekker 1976, 230-233.

497. 'Oud-NCRV-regisseur 'hertaalt' het Nieuwe Testament' in: Katholiek Nieuwsblad 23.8.1988.
498. PAD, Adviescommissie Culturele Prijzen. Zie ook: 'Max Douwes: Vertaling Nieuwe Testament in

Drents mag niet aan cultuurbezit Drente ontbreken' in: HC 17.11.1975 en 'Culturele prijzen 1975 voor
Max Douwes en de Stedebouwkundige Dienst van Emmen' in: Drenthe 47 (1975) november 259.

499. Zie voor herdenkingsartikelen 'Max Douwes overleden' in: Nv/hN 25.3.1998; 'Max Douwes overleden'
in: HC 25.3.1998; Wierenga 1998; 'Max Douwes geestelijke vader van Mans Tierelier overleden' in:
DC 26.3.1998; Huizing 1998a; Huizing 1998b, 42-43 en Van Harmelen 1998.

500. Voor een korte biografische schets zie Kuipers 1978, 23. Tenzij anders vermeld zijn de biografische
feiten in deze paragraaf gebaseerd op mededelingen van mevrouw W.E. Borgesius-Hatten te Assen
(Archief J.G. Borgesius).
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Jan Wolter Borgesius werd op 18 april 1883 geboren te Exloo. Zijn vader Jacobus Goedhardus Borgesius was
van 1874 tot 1915 burgemeester van de gemeente Odoorn, waartoe Exloo behoorde. Na de HBS in Assen
doorlopen te hebben, werd Borgesius stuurmansleerling op de grote vaart. Hij klom op tot gezagvoerder bij de
KNSM. Op 23 april 1918 trad hij in het huwelijk met Hendrika Elziene Smidt. Daarna zocht hij een baan aan de
wal en werd hij in Groningen inspecteur bij de Nationale Levensverzekeringsbank. Vervolgens werd hij
directeur van een kolengroothandel.

Als schrijver werd hij bekend door een groot aantal jacht- en natuurverhalen, die hij in het
Nederlands en in het dialect van zijn geboortedorp schreef. Als verwoed jager - hij kreeg zijn
laatste jachtakte op 80-jarige leeftijd - putte hij hierbij uit rijke ervaring. Zijn vader was ook
jager geweest en diens wilddrager Rieks had hem veel over de jacht geleerd. Hierover schreef
Borgesius het verhaal Een avontuurlijke reis. Vanuit Exloo naar Bilthoven in 1883.501 Zijn
jachtverhalen - vaak ondertekend met B. of J.W.B. - verschenen in de jaren dertig regelmatig
in De Nederlandse Jager, orgaan van de landelijke jagersvereniging. De redactie noemde de
schets Berend Proem een van zijn mooiste bijdragen aan het tijdschrift.502 Ook schreef hij
voor Drentherwolde, het blad van de vereniging 'Drenthe' te Groningen. Borgesius was in
1948 een van de oprichters van deze vereniging.
Bij een breder publiek werd hij bekend door zijn voordrachten voor de RON. Daarmee
maakte hij ook bij leden van HDG naam. Hij werd dan ook door de redactie van het
maandblad Drenthe om bijdragen gevraagd.503 Reeds in 1938 had in het maandblad de
Nederlandstalige bijdrage De Drentsche scheper gestaan;504 in 1952 voegde hij er twee meer
literair getinte artikelen over hetzelfde onderwerp aan toe. Deze dialectbijdragen werden
onder de titel Een Drentse scheper opgenomen.505

Hij behoorde tot de eerste leden van de Drentse Schrieverskring en leverde aan de Drentse
schrieversalmanak 1954 het verhaal Een nacht met oet streupen.506 Voor de Drentse
schrieversalmanak 1956 schreef hij een jeugdherinnering, getiteld Doe ik jonk was.507 Vanaf
1956 publiceerde hij geregeld in Oeze Volk; ook verschenen van hem artikelen in het Kerk-
krantje.
De laatste jaren van zijn leven woonde hij achtereenvolgens in Haren en Winschoten. In 1985
verscheen postuum een selectie uit zijn (dialect)verhalen in de bundel Herinneringen van de
Drentse jager, samengesteld door Hitjo D. Schuth en uitgegeven door Het Drentse Boek. Zijn
zoon J.G. Borgesius (1919-1992), oud-burgemeester van Rolde, illustreerde de bundel met
enige aquarellen en loste daarmee een oude belofte in.508 Gerriet Wilms was over de bundel
enthousiast, omdat Borgesius naar zijn mening schreef in het dialect van Exloo zoals dat rond
de eeuwwisseling nog gesproken werd.509

J.W. Borgesius overleed op 29 september 1969 te Winschoten.510

501. Kerkkrantje (1960) oogstmaand 6.
502. Gr. 1969, 857. De schets werd als Bèrend Proem - in twee delen - ook opgenomen in Herinneringen

van de Drentse jager. Zuidwolde 1985, 9-24.
503. RAD, HDG, inv.nr. 9, ongedateerde brief aan Borgesius.
504. Drente 9 (1938) februari 1-3. Als De Drentse scheper opgenomen in Herinneringen van de Drentse

jager, 13-15.
505. Drenthe 23 (1952) juni 86-88 en Drenthe 23 (1952) november 174-176. Ook opgenomen in

Herinneringen van de Drentse jager, 9-12.
506. Drentse schrieversalmanak 1954, 4-6. Ook opgenomen in Herinneringen van de Drentse jager, 55-56.
507. Drentse schrieversalmanak 1956, 30-34.
508. 'Jachtverhalen van Borgesius' in: Nv/hN 25.11.1985 en 'Boek met Drentse jachtverhalen uit' in: DGP

25.11.1985.
509. Drenthe 57 (1986) april 45.
510. G. Kuipers vermeldt in Drente's erfgoed abusievelijk 1963 als jaar van overlijden. Zie voor een in
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memoriam Gr. 1969, 857.
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E. KARST (1900-1960)511

Egbertus Karst is hiervoor genoemd als kenner van de boo (hoofdstuk III) en als (rustend)
autoriteit inzake een Drents volkslied. Van hem verscheen in 1942 bij uitgeverij Torenlaan
het boekje Bôoleven. In de boo (ook wel boe, bo of bouw genoemd)512 was hij bijzonder
geïnteresseerd, te meer doordat er in zijn woonplaats Schoonebeek twee booën bewaard zijn
gebleven. Reeds in 1930 en 1931 schreef hij er uitvoerig over voor het tijdschrift De Wande-
laar van de ANWB.513 Ook in de Bijdragen en Mededeelingen van het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem publiceerde hij over dit onderwerp.514 Op een artikel over de
boo van Jan Naarding in Saxo-Frisia (1940) reageerde Karst dan ook met een ingezonden
brief, waarin hij enige onjuistheden corrigeerde.515 Hij ondertekende zijn pennenvruchten met
E. Karst Jr.
Tijdens de bezetting verrichtte hij voor Jan Poortman enig spionagewerk in de omgeving van
Schoonebeek. Direct na de bevrijding kwam hij in moeilijkheden, doordat men hem verweet
dat hij met Duitsers in contact gestaan had. Poortman kon aantonen dat de man in kwestie de
Duitse "contraspion overste Stähle" geweest was. Daarna was Karst van alle smetten vrij.516

Egbertus Karst werd op 13 mei 1900 geboren te Schoonebeek, als zoon van Egbert Karst en Henderika
Heerspink. Door zijn vader, die veldwachter was, werd hij tot buitenmens en natuurliefhebber gevormd. Dikwijls
gingen ze samen door het veld. Na de lagere school wilde Karst niet verder leren; zijn vader kon hem een
plaatsje als jongste bediende op de secretarie van Schoonebeek bezorgen. Door zelfstudie en het volgen van
diverse cursussen klom hij op tot administrateur van gemeentewerken en werd hij zelfs loco-secretaris. Op 29
november 1928 trouwde hij te Schoonebeek met Henderika Lamberts; het echtpaar kreeg negen kinderen. Naast
zijn werk als ambtenaar ging hij ook in verzekeringen en werd hij kassier van de Boerenleenbank, waarvoor hij
in de avonduren zitting hield.

511. Voor biografische schetsen wordt verwezen naar 'Lief en leed van het dier. E. Karst Jr - schrijver en
kind van Gods vrije natuur. Vijftien boeken in vier jaar na laat ontdekt talent' in: Dagblad voor Coe-
vorden 25.11.1953; Poortman 1953b; Kuipers 1978, 79-80; Minderhoud 1986, 18-19 en Minderhoud
in: Bos/Foorthuis 1997, 92-94.

512. Vgl. Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 51 en Kocks 1996, 139.
513. De Wandelaar 2 (1930) april, mei, juni en juli en De Wandelaar 3 (1931) januari.
514. 'Boô en boôleven' in: Bijdragen en mededeelingen (1931) december.
515. SF 3 (1941), 62-64.
516. Poortman 1980, 77. Vgl. ook Poortman, De jaren 1940-1945, 190-191. Poortman springt weer uiterst

slordig met de feiten om. Kolonel W. Staehle ('Oberst' ook door Poortman dilettantistisch vertaald,
naam verkeerd gespeld) was geen spion maar lid van een verzetsgroep onder leiding van Carl Goer-
deler, ex-burgemeester van Leipzig. Tot 1937 had Staehle (geboren 1877) gewerkt bij de Abwehr, de
contraspionagedienst van de Wehrmacht; hij was toen dus spionnenbestrijder. Als gepensioneerde werd
hij directeur van een herstellingsoord voor militairen in Berlijn. Hij had een hartgrondige hekel aan
Hitler en kwam daardoor in contact met Goerdeler c.s. Het was de bedoeling dat Staehle, na een
staatsgreep tegen Hitler, bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland en België zou zijn totdat deze
naar Duitsland teruggetrokken waren. Om een en ander in goede banen te kunnen leiden zocht hij
contact met het verzet in Nederland. Dat deed hij in Coevorden en omgeving, bekend terrein voor hem,
want hij was geboren in Bentheim en zijn moeder was een Nederlandse. Karst schijnt wat bood-
schappen voor hem overgebracht te hebben, maar de onderhandelingen werden van Nederlandse kant
gevoerd door G.J. van Heuven Goedhart en mr. J. Cramer, de latere Drentse commissaris. De regering
in Londen verbood tenslotte verdere contacten met Staehle (o.a. doordat deze een afzonderlijke vrede
met het Westen voorstelde). Na de mislukte putsch tegen Hitler van 20 juli 1944 werd ook Staehle
gearresteerd en terechtgesteld. Zie Van Heuven Goedhart 1951, 15-23; Van Roon in: Paape 1971,
1998-2001 en L. de Jong 1976, 1156-1164.
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In 1946 werd er in de omgeving van Schoonebeek nog intensiever dan daarvoor naar aardolie
geboord. Karst vreesde een blijvende aantasting van het landschap en stak zijn mening niet
onder stoelen of banken. De NCRV gaf hem daarop de gelegenheid om voor de microfoon
van leer te trekken. In zijn toespraak voorspelde hij dat Schoonebeek een tweede Texas zou
worden.517 Later zou hij nogmaals met de inmiddels NAM geheten maatschappij 'botsen'; zijn
jachthond werd door een vrachtauto van dit bedrijf doodgereden. Maar de lucht klaarde
aanzienlijk op toen de olieboorders hem op zijn zilveren bruiloft een nieuwe hond cadeau
deden.518

Behalve de natuur had ook de geschiedenis van Schoonebeek zijn warme belangstelling. Een
aantal artikelen over dit onderwerp schreef hij voor de NDVA519 en het Drents Landbouw-
blad.520 Op het eind van zijn leven werkte hij aan een geschiedenis van Schoonebeek, die hij
niet zou voltooien. Vanaf 1937 schreef hij voor de NDVA ook jacht- en natuurverhalen.
Daardoor maakte hij kennis met Jan Poortman, die hem aanspoorde ook eens werk van
langere adem te schrijven.521 Pas na 1945 had Karst hiervoor voldoende zelfvertrouwen en
liet hij zijn impressies ook in regionale bladen afdrukken. Zijn bijdragen aan de NDVA
hielden op, doordat de nieuwe - aangevulde - redactie vond dat ze weinig couleur locale
bevatten. Hij nam daarop deze teksten terug, maar niet om ze te wijzigen.522 Toen hij in 1949
zijn verzekeringswerkzaamheden uitbreidde en een eigen assurantiekantoor opende, nam hij
ontslag als gemeenteambtenaar.
Karst was een harstochtelijk jager. Hij was voorzitter van de Schoonebeker jagersvereniging
en hij werd dikwijls uitgenodigd voor jachtpartijen in het graafschap Bentheim. Ook bij de
historische vereniging in Bentheim, de 'Heimatverein', was hij een graag geziene gast. Zijn
interesse voor de geschiedenis van het graafschap Bentheim leidde ertoe, dat hij in 1953 aan
de Emmer Courant een serie artikelen over dit gewest leverde.523 Van het tijdschrift De
Nederlandse Jager werd hij een gewaardeerd medewerker, die vele bijdragen en zelfs een
feuilleton voor het blad schreef. Zijn medewerking eindigde na een conflict met de redactie
van het tijdschrift.524

In het dorp behoorde hij tot de notabelen, die ook in de gereformeerde kerk een belangrijke
rol speelden. Dick Blancke dichtte hierover:

Karst was de baos in de kark, dacht ik.
As iederene zat kwam hij der an met al zien dochters.
Zij zaten achter de olderlingen in de bank
Veur mij was hij net prins Bernhard met al zien prinsessies.
Toen de kark honderd jaor bestund vertelde hij daor een
spannend verhaal van.
En wij kregen sukkelaomelk.525

517. Vgl. ook H.J. de Jong in: Gerding 1989, 270.
518. 'Schrijver Karst ontving geschenk van de N.A.M.' in: Dagblad voor Coevorden en Zuid-Oost Drente

3.12.1953.
519. Zie Brood 1984, passim.
520. RAD, Archief DLG, inv.nr. 678.
521. Poortman 1962, 10-11.
522. Persoonlijk archief Poortman, brief Karst aan Bontekoe van 23 juni 1947.
523. Aanwezig in het persoonlijk archief van Karst te Schoonebeek.
524. Gr. 1960, 662.
525. Uit het gedicht Kloosterbos in: Stoelendaans 1985, 13.
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Voor het hier gememoreerde jubileum schreef Karst het boek Honderd jaar Gereformeerd
kerkelijk leven in Schoonebeek (1959).
Vanaf 1949 trok hij zich regelmatig terug in zijn jachthut, in de buurt van Schoonebeek. Daar
schreef hij in hoog tempo een aantal Nederlandstalige boeken, waarin de natuur een
belangrijk thema is en waarin dieren dikwijls de hoofdrol spelen. In korte tijd ontwikkelde hij
zich tot een meeslepend  verteller. Karst leed niet onder het feit dat schrijven een eenzame
bezigheid is. Voor hem lag hierin een van de charmes van het ambacht, wat gezien zijn
drukke bezigheden ook wel verklaarbaar is. Ook binnen de Drentse literaire wereld ging hij
zijn eigen weg. Typerend is zijn reactie op een uitnodiging van R.D. Mulder om voor HDG
een lezing te houden.

"Er zal wel niets anders opzitten, dan uw vererende uitnodiging te aanvaarden, hoewel ik mij afvraag of
ik de leden werkelijk veel kan vertellen wat de moeite waard is. Daar komt nog bij, dat ik practisch dan
[sic] en nacht 'onder de olie' (bedolven) ben. Ik zit n.l. nog midden in het manuscript en kan met de
beste wil ter wereld niet zeggen, wanneer de roman uit komt. (...) Iets anders is het als ik een praatje
over mijn jachtboeken zou houden. In dat geval vrees ik echter, dat meerdere leden er stichtelijk voor
zullen bedanken hun blanke ziel met het jachtbarbarisme te besmetten. En [sic] jager is toch zeker
iemand, wiens grijpende klauwen voortdurend met bloed zijn bevlekt en wiens hart - voor zover hij dat
nog niet heeft verloren - nooit van bloed wordt verzadigd! Het zij zo."526

Van de Drentse Schrieverskring was hij korte tijd lid. Hoewel tot de leden van het eerste uur
behorend, hield hij zich bij voorkeur afzijdig. Toch probeerde het bestuur hem bij bepaalde
activiteiten te betrekken. Op een volhardend schrijven van de Schrieverskring reageerde hij:

"Ja, eerlijk gezegd, ik heb het eigenlijk veel te druk om nog aan iets aners [sic] 'mee te doen'. Daar komt
bij, dat u steeds in 'afgelegen' plaatsen vergadert, zoals Assen en Gieten. Gunst, als ik daar op m'n Solex
moet heen tuffen en bovenal TERUG, nee, van mijn vrouw krijg ik nooit de nodige toestemming voor
die nachtbrakerij."527

Voor de Drentse schrieversalmanak 1954 stuurde hij het korte verhaal Roodrok, de vos in.528

Onder dezelfde titel verscheen een jaar later een roman. In de Drentse schrieversalmanak
1956 werd geen werk van hem opgenomen; met ingang van 1 januari 1957 bedankte hij als
lid van de Schrieverskring.529

In 1948 verscheen bij uitgeverij M. Stenvert & Zoon te Meppel zijn eerste boek, een bundel
jachtverhalen getiteld In en om de jachthut. De belevenissen van een jonge boswachter
worden hierin geschetst. Ook de liefde speelt een rol; de boswachter krijgt uiteindelijk het
meisje van zijn tegenstander. C.D. Grijns, hoofdredacteur van het weekblad De Nederlandse
Jager, leidde het werk in en schreef:

"Aangename uren zal dit werk zonder twijfel aan velen verschaffen en met name ook de natuurmin-
naars, die zich van de jacht tot dusver slechts vage en ietwat gruwelijke voorstellingen hadden ge-
maakt."

De verhalen waren eerder verschenen in De Wandelaar en in De Nederlandse Jager. R.D.
Mulder recenseerde het boek in het maandblad Drenthe. Afgezien van een enkele opmerking
over de stijl, was de bespreking lovend:

526. RAD, HDG, inv.nr. 7, brief Karst aan Mulder van 17 maart 1950.
527. DLD, Archief Drentse Schrieverskring, brief Karst aan de kring van 12 oktober 1953.
528. Drentse schrieversalmanak 1954, 22-23.
529. DLD, Archief Drentse Schrieverskring, brief Karst aan de kring van 17 januari 1957.
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"(...) doch al met al een voortreffelijk boek, dat een prachtige beschrijving geeft van de Drentse natuur
en de hier vanouds zo met hartstocht beoefende jacht. (...) Een keurig verzorgde uitgave, die ook door
de biologische medewerker van de Regionale Omroep Noord [de legendarische Fop I. Brouwer] on-
langs sterk werd geprezen."530

In 1949 verscheen eveneens bij M. Stenvert & Zoon te Meppel het boek Het landgoed Ter
Voorde. Ook dit is een roman uit het jagersleven. Het verhaal speelt zich af op en om het
buiten van baron Ter Voorde, waar een stroper huishoudt. Van dit boek werd door de NCRV
een hoorspel gemaakt. Daarna verschenen Woets de ever ([1951] Centrale Uitgeversmaat-
schapij te Zaltbommel) en Om het ven. Roman uit het jagersleven (1952, J.H. Kok N.V. te
Kampen).
Goudhals de edelmarter. Dierenroman kwam in 1953 bij J.H. Kok te Kampen uit. Wederom
besprak R.D. Mulder het boek in het maandblad Drenthe:

"Evenals in zijn reeds eerder bij dezelfde uitgever verschenen jagersboeken o.m. 'Om het Ven', is Karst
hier de boeiende verteller, die op elke bladzijde blijk geeft, zijn verhalen niet achter de schrijftafel,
maar in onmiddellijk contact met de natuur op te bouwen. Hij kent de gewoonten en eigenaardigheden
der dieren door en door, zodat het leven van Goudhals de edelmarter hier is getekend met een
levendigheid en raakheid, die de lezer boeit van het begin tot het slot van dit keurig verzorgde boek, dat
spanning bezit en zeker niet onderdoet voor bekende buitenlandse dierenromans."531

Dat had Mulder goed gezien, want het buitenland toonde belangstelling voor deze roman; hij
werd in het Duits vertaald als Goldlatz der Edelmarder (Christliche Verlagsanstalt Konstanz).
Jan Poortman noemde hem naar aanleiding hiervan 'De Drentse Löns.'532 Hermann Löns
(1866-1914) wordt beschouwd als 'Vater der deutschen Tiergeschichte'. Zijn geliefde
Lüneburger Heide was meestal de entourage.533

Vervolgens verschenen Roodrok, de vos (1955, J.H. Kok N.V. te Kampen), waarin de
schrijver probeert enige sympathie voor Reintje bij de lezer te wekken en Van liefde en een
rode kater ([1955] Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij te Wageningen). In het
laatste boek staat de liefde van Johanna Kampman en de jachtopziener Jan Beukema centraal.
Een rode kater speelt in deze roman een verrassende rol.534

In 1953 deelde Karst in een kranteninterview mee, dat hij een aantal manuscripten gereed had
die gedrukt konden worden. Hij noemde titels als Waar de korhoen baltst, Als de lijsters
trekken, Bonte dagen, Korte wandelingen, Van haar en veen en Edeler Prijs.535 Twee jaar
daarvoor had Jan Poortman in zijn artikel 'Van Literatuur over Drente tot Drentse Literatuur'
ook een aantal titels van nieuwe boeken van Karst opgesomd. Dat waren volgens hem de
jachtroman Heidesymphonie, de novellenbundel Waar de korhoen baltst en de oliedocu-
mentaire Oost en West.536 Geen van deze werken is tegenwoordig (nog) in gedrukte vorm te
vinden.

530. Drenthe 20 (1949) februari 31-32. Voor meer recensies wordt verwezen naar het persoonlijk archief
van Karst.

531. Drenthe 24 (1953b) oktober 159. Zie voor meer recensies het persoonlijk archief van Karst.
532. Poortman 1953b. Vgl. ook Poortman, 'Van Literatuur over Drente tot Drentse Literatuur' in: Poortman

1951, 270.
533. Zie bijvoorbeeld Ebnet in: Löns 1994, 9-15.
534. Zie voor recensies het persoonlijk archief van Karst.
535. Dagblad voor Coevorden en Zuid-Oost Drente 25.11.1953.
536. Poortman 1951, 270.
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Reeds voor zijn zestigste presteerde Karst niet veel meer als schrijver. Tijdens een bezoek aan
Nordhorn, op 12 december 1960, stierf hij onverwachts aan een hartaanval. Zijn vriend Jan
Poortman schreef een in memoriam voor de NDVA.537

H.J. STEVENS (1913-1973)538

Harm Jans Stevens werd op 2 maart 1913 geboren te Exloërveen (gemeente Odoorn).539 Zijn geboorteplaats
werd ook wel de 'Boermastreek' genoemd - naar zijn grootvader, die zich daar als eerste gevestigd had.540 Van
1926 tot 1930 woonde hij in Valthe; daarna verhuisde hij naar Emmen, waar hij ging werken bij de NS.541 In
1935 vertrok hij naar Coevorden542 en in 1941 naar Rotterdam.543 Daar werd hij bestuurslid van de Drentse
vereniging Het Olde Laandschap (opgericht 3 oktober 1947).

Voor het maandblad daarvan schreef hij vanaf 1952 - onder meer - gedichten, ondertekend
met Hajes.544 Voor de regelmatig gehouden cabaretavonden schreef hij sketches en
liedteksten. Ook speelde hij mee in de toneelclub.
In 1961 schreef hij voor de vereniging het toneelstuk Mommeriete, dat niet alleen bij de leden
in de smaak viel. Er zijn namelijk plannen geweest om het in de openluchttheaters van
Emmen en Diever op te voeren. Hans Heyting heeft Stevens geadviseerd het stuk te laten
uitgeven, maar dat is er niet van gekomen. De schrijver heeft het leven in Hardenberg voor en
na de slag bij Ane gekozen als leidraad voor dit spel; de handeling voltrekt zich binnen nog
geen week. De dorpelingen leven tussen hoop en vrees, totdat de afloop van de strijd hun
wordt verteld. Stevens deed ook als speler mee: hij speelde het personage Leffardus.
In 1955 werd Stevens door zijn Rotterdamse streekgenoten voorgedragen als persoonlijk lid
van HDG. Nog een manier waarop hij figuurlijk repatrieerde was het schrijven van dialect-
gedichten en een dialectverhaal voor het Kerkkrantje; nu eens onder eigen naam, dan weer als
'Harm Holtkapper'.
Zijn grootste kracht als schrijver lag in de vele natuur- en dierenverhalen, die hij alweer onder
een schuilnaam - Faunus - publiceerde. Hij noemde zichzelf een nazaat van roemruchte jagers
en stropers. Zijn grootvader was zijn grote leermeester; met hem had hij, vaak bij nacht en
ontij, door veld en bos gezworven. Uit zijn verhalen blijkt, dat hij het dierenleven begreep en
aanvoelde.
Zijn dierenverhalen, die vanaf 1962 in Oeze Volk stonden, werden in 1970 gebundeld onder
de titel Achter de boswal. Drentse dierenverhalen (Van der Veen te Winschoten). In achttien
dialectverhalen geeft de auteur feiten en fictie over zoogdieren en vogels, die hij voorziet van
Latijnse voornamen, als Lutra de Otter, Phasianus de Fesant, Vulpes de Vos, Pica de Akster,

537. Poortman 1962, 10-11. Zie voorts Gr. 1960, 662.
538. Voor biografische gegevens zie Kuipers 1978, 129-130; 'Harm Jan, HaJeS, Faunus' in: Het olde

laandschap (1997), 54-55 en Nijkeuter 2001, 5-7.
539. GA Odoorn, Geboorteakte H.J. Stevens.
540. De Boermastreek ligt tussen Exloo en Tweede Exloërmond. In Kerkkrantje (1957) hooimaand 6 wordt

hierover opgemerkt, dat de landbouwer Albert Boerma één van de eerste woningen in die streek liet
bouwen. Hij was gehuwd met Jantien Vording. Albert Boerma's vader was rond 1840 vanuit Friesland
naar Drenthe getrokken.

541. Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 22.
542. GA Emmen, Bevolkingsregisters. Stevens vertrok op 4 november 1935 naar Coevorden.
543. GA Coevorden, Bevolkingsregisters. Hij vertrok op 23 mei 1941 naar Rotterdam.
544. Tot 1966 had hij zitting in het bestuur van de vereniging, waarin hij in 1963 tijdelijk als voorzitter had

gefungeerd. In de trant van Thomasvaer en Pieternel schreef hij de jaarlijkse nieuwsjaarswensen.
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Mustela de Wezel etc.545 Hans Heyting besprak de bundel voor de RONO in de rubriek
'Literair leven'. Hij was van mening dat Stevens beschikte over een boeiende verteltrant,
gevarieerd Drents en een soepele stijl, waaraan ook de humor niet ontbrak. Toch had hij nog
wel enige kritiek:

"Ik vind het jammer, dat er zoveel drukfouten in deze boekjes staan (...). Ook het dialekt heeft recht op
een korrekte zetting, die het áánzien van de moedertaal verhogen kan."546

Zijn gedichten werden ook in Oeze Volk opgenomen; in deze gevallen onder het pseudoniem
hajes, doordat het blad in die tijd bijna geen hoofdletters gebruikte.547 Voor dit dialect-
maandblad schreef hij ook het vervolgverhaal De zesde wereld, dat rond 1970 de kolommen
vulde.
0p 20 juni 1973 was Stevens met vakantie in Drenthe. In Dalen, bij zijn schoonmoeder, kreeg
hij een hartaanval die hij niet overleefde.548

4.4. DICHTERS UIT HET NOORDENVELD

Noord-Drenthe werd al in de Middeleeuwen - toen het een dingspel was - 'Noordenveld'
genoemd. In de streek bestaande uit de stroomgebieden van het Peizer- en het Eelderdiep en
de Drentse A wordt een eigen variant van het Drents gesproken. Lange tijd werd dit dialect,
dat veel op het Gronings lijkt, in Drenthe niet serieus genomen. Wellicht daardoor werd er in
deze streektaalvariant niet veel geschreven. Bovendien oefende Groningen een sterke
aantrekkingskracht uit. Voor zover bekend publiceerden pas na 1945 enige schrijvers literair
werk in het Noordenvelds. Enkele auteurs die van dit dialect gebruik maakten, worden hierna
besproken.

G. CLEWITS (1883-1962)549

Grietje Clewits werd op 24 september 1883 te Nietap (gemeente Roden) geboren in een onderwijzersgezin.550

Haar ouders waren Roelof Clewits en Aaltien Hovenkamp. Na het behalen van haar onderwijsakte aan de
normaalschool in Tolbert, werd ze onderwijzeres in Nieuw Dordrecht (1902-1903), Oosterhesselen (1903-1909),
Nieuw-Roden (1910-1938) en Roden (1939-1943).551

In laatstgenoemde plaats heeft ze lang in de Heerestraat gewoond, samen met haar moeder en
zusters. Als onderwijzeres was ze zeer geliefd; ze bleek geen aardje naar haar vaartje te
hebben, want deze placht zijn leerlingen met een lange stok te slaan, vooral wanneer hij
dronken was. Een oud-leerling vertelde over haar:

545. Zie voor een recensie Beuker 1970, 204.
546. DLD, Archief H. Heyting, de tekst van de lezing vermeldt geen datum en jaar.
547. Een aantal gedichten (De barken, Mien pöppel en Wilpen) werd opgenomen in Nijenhuis 1983, 25-30.
548. Zie voor herdenkingsartikelen 'In Memoriam Harm Jan [sic] Stevens' in: Het olde laandschap (1973)

juli/augustus en Bart Veenstra 1973, 97.
549. Zie voor biografische schetsen Kuipers 1978, 40-41, Van der Velde in: Cursus Drents 1986-1987. Les

1 1987, 1-3 en Fonk 1999, 20-23.
550. GA Roden, Geboorteakte Grietje Clewits.
551. GA Roden, persoonsdossier G. Clewits, dossier -1.851.2.
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"Nu [,] de eerste klas trof het gelukkig heel goed. Er was daar een erg lieve juffrouw. Dat was nl.
juffrouw Clewits. Die ving in die eerste weken de kinderen op als een moeder. Je was ook niet veel
gewend want kleuterscholen bestonden er niet. Ze vond het helemaal niet erg als er enkele kinderen aan
haar voeten zaten, als ze op haar stoel voor de klas zat. Je maakte dan op de lei de streepjes of lettertjes
die je moest leren."552

Een andere leerling herinnerde zich:

"Als er een kind pijn in de buik had kregen we direct een grote pepermunt van haar en mochten als het
koud was bij de kachel en als het niet beter werd mochten we naar huis. Ieder kind moest ook een
zakdoek bij zich hebben. Als er thuis niet voldoende zakdoeken waren mochten ze ook een stukje lap of
iets dergelijks meenemen."553

In Roden nam ze in het culturele en maatschappelijke leven een belangrijke plaats in. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog was ze penningmeesteres van de organisatie Hulp in Nood. In 1923
kwam het dorpshuis in Roden mede door haar tot stand; zij had tot 1955 de leiding over de
bibliotheek. Vele jaren is ze voorzitster van de Bond van Plattelandsvrouwen en secretaresse
van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers geweest. Voor dit alles werd ze op 23 december
1960 onderscheiden met de erepenning in zilver van de gemeente Roden.554 Het tweede
eerbetoon kreeg ze postuum in 1963, toen in Nieuw-Roden een straat naar haar genoemd
werd.555

Min of meer beroepshalve begon ze te schrijven: schetsjes voor ouderavonden en feest-
avonden van de Plattelandsvrouwen. Na haar pensionering schreef ze vooral gedichten en
verhalen in het dialect van Roden en directe omgeving. Ze verschenen vanaf 1947 in
Dren(t)he556 en de Leekster Courant;557 sinds 1956 ook in Oeze Volk. In 1947 stelde ze ter
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de gymnastiekvereniging Vlug en Lenig de
revue 20 jaar V en L in 12 tafrelen [sic] samen.558 Voor de 23ste jaarlijkse uitvoering van de
vereniging schreef ze het spel Sneeuwwitje.559

Samen met Peter van der Velde had ze bijna twee jaar lang (1948-1950) in de Leekster
Courant een brievenfeuilleton, getiteld Op en om de Helterbult, dat ze ondertekenden met Jan
Hennerk (Hinnerk) en Alaaidao, of met Mans en Hillechie.560 Grietje Clewits was een

552. Van school in het Roderveld tot meester De Vriesschool in Nieuw-Roden 1903-1978. Roden [1978], 9-
10.

553. Ibidem, 8.
554. GA Roden, Ereboek der gemeente Roden, dossier -2.07.8.
555. RAD, Archief Clewits, niet geïnventariseerd gedeelte, brief burgemeester van Roden aan H. Clewits

van 6 september 1971.
556. Vgl. ook Meertens/Wander 1958, 177.
557. Uit het archief van Peter van der Velde blijkt dat in ieder geval de volgende gedichten in de Leekster

Courant gepubliceerd zijn: De buikenboom (23.4.1949; ook in Drenthe 24 (1953) december 185); De
Helterbultlegende (7.5.1949); Ons olle kèrk (4.6.1949; ook in Drenthe 20 (1949) oktober 163); Vrede
(6.8.1949; ook in Drenthe 23 (1952) oktober 148 en 24 (1953) juni 89); Ronermaark (1.10.1949); 't
Veurspouksel (15.7.1950) en De eigenwiese hen (11.11.1950; ook in Drentse schrieversalmanak 1954,
9).
Alle genoemde gedichten zijn opgenomen in de bundel Zummeraovend. In de inhoudsopgave van deze
bundel (p. 39) wordt vermeld waarin de gedichten eerder gepubliceerd zijn. Vergelijking met het
bovenstaande leert dat de inhoudsopgave slordig is samengesteld.

558. RAD, Collectie Deodatus, inv.nr. 4a.
559. Ibidem.
560. Het feuilleton wordt bewaard in het persoonlijk archief van Peter van der Velde. Het werd ook in OV
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schoolvriendin van Peter van der Veldes moeder en daardoor enigszins vertrouwd met haar
35 jaar jongere 'correspondent'. Nadat ze samen een revue voor de voetbalclub geschreven
hadden, begonnen ze aan het brievenfeuilleton. Het was een soort dorpskroniek, waarin
nieuwtjes werden uitgewisseld. Van der Velde stelde Clewits op de hoogte van de stand van
zaken in Roden en zij ging daar dan weer op in.561

In 1954 maakte ze met Jan Naarding en Hans Heyting een "veldboekettien van Drentse
dichterbloempies" [Drentse versjes; vergaard voor 't bestuur van de afd. Drenthe van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen], dat door HDG werd uitgegeven. Genoemd
bestuur had om een bloemlezing gevraagd waarmee het op de provinciale landdag van 1954
een wedstrijd in het voordragen van Drentse teksten kon houden. Zelf droeg ze Trudao en
heur Sikke, Laoter en d'Elterbult bij.562 Het laatste gedicht is een volksoverlevering in negen
strofen over een plaats in Roden waar het 's nachts zou spoken. Daarin laat de dichteres een
moeder en haar kind aan het woord. Als de ijzige wind om het huis waait, wordt het kind
wakker. De moeder voelt de angst van haar kind en probeert het weer in slaap te sussen. 

Mouder - wat hoelt daor?
Döt dat de wind?
Jao, gao maor rustig
Slaopen mien kind.

Mouder - wel laacht daor
Zo haard boeten deur?
Dat döt de wind, leivie,
Slaopen gaan heur.

Terwijl het kind op haar schoot weer indommelt, denkt de moeder aan de Elterbult waar de
heksen dansen. Wie hen zou bespieden wordt door de heksen met een "tipdouk" blind
geslagen.

Blind tot zien dood
Mout e 't leven deur gaon.
Dat hebben in ein naacht
Hom de heksen an daon.

Het gedicht verraadt invloed van Goethes Erlkönig en van Heines gedicht over de Lore-
Ley.563 Voorts waren er bijdragen van J.H. Bergmans-Beins, L. Braaksma, G. Broekhuizen,
Harm Drent, Jan Fabricius, Willem van Fluitenberg, Hans Heyting, Harm Koops, Maaike, Jan
Naarding, Bart van Oosteringh, L.A. Roessingh, Albert Steenbergen en Peter van der Velde.
In 1982 werden haar gedichten door Peter van der Velde gebundeld onder de titel Zummer-
aovend.564 J.A. Deodatus illustreerde de bundel.
Aan de Drentse schrieversalmanak 1954 droeg ze het gedicht De eigenwieze hen bij en in die
voor 1956 werd het vers De Bliede Bosschop opgenomen.565

afgedrukt.
561. Dekker 1986, 72-76.
562. De genoemde gedichten zijn opgenomen in Zummeraovend.
563. Zie hiervoor de bespreking in het programma 'De Drènse Parnassus' van de RON op 12 december 1952.

Heines gedicht staat als nummer II in de cyclus Die Heimkehr 1823-1824, die behoort tot het Buch der
Lieder, dat tussen 1817 en 1827 ontstond. Zie Briegleb, 1976.

564. Voor de totstandkoming van de bundel wordt verwezen naar RAD, Collectie Deodatus, inv.nr. 9. Zie
voor een recensie Wilms 1983c, 93.
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Haar gedichten zijn eenvoudig van vorm en de inhoud is dikwijls moraliserend; het zijn vaak
berijmde vertellingen. Veel voorkomende thema's in haar werk zijn de natuur en het bijge-
loof.566 Maar ze stelde niet alleen bijgeloof aan de kaak; soms getuigde ze ook van haar eigen
(doopsgezind) geloof, bijvoorbeeld in Gebed.

't Is vaok sleur, dat bidden bai 't eten,
Gedaachten binnen meist heil wied weg.
O, Heer, laot mai toch nooit vergeten
As 'k bid, da'k tegen Jou zeg:

"Heer, wil mai tou die sleur oethaolen
En leer mai zo, da'k iedermaol
Bai 't bidden en bai 't daanken baaiden
Mien dinken meer bai Jou bepaol."

Haar werk mag dan niet vernieuwend zijn, het behoort wel tot het weinige dat in het Noord-
drents geschreven is. Vooral daardoor is het literair-historisch waardevol. Gevreesd moet
worden dat veel ongepubliceerd werk door Grietje Clewits zelf vernietigd is. "Laoter verbraan
ik toch alles", zou ze eens aan haar collega D. Baving toevertrouwd hebben.567 Na Clewits'
overlijden zijn haar cahiers met gedichtjes en verhaaltjes dan ook niet gevonden.
Grietje Clewits bleef ongehuwd. Ze overleed op 6 januari 1962 te Groningen, waar ze
verbleef in het Maria-pension.568 De redactie van Oeze Volk, waarvan ze sinds de oprichting
in 1956 medewerkster was, schreef in een in memoriam: "Mej. Clewits en Oelenbarg, zie
beide laot bij een groot diel van 't Drentse volk een lege stee achter."569

L. BRAAKSMA (1891-1963)570

Ook Lammert Braaksma schreef in het dialect van het Noordenveld; hij wordt zelfs
beschouwd als de eerste die dat deed, hoewel hij jonger was dan Grietje Clewits.

Braaksma werd geboren op 12 augustus 1891 te Vries.571 Hij was de jongste van de veertien kinderen van
Henderikus Braaksma en Naanke Veldhuis. Zijn moeder was onderwijzeres en hij heeft de eerste twee jaar van
de lagere school bij haar in de klas gezeten.572 In 1898 verhuisde het gezin naar Norg; daar woonde hij tot aan
zijn volwassenheid. Van 1906 tot 1910 volgde hij de opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen, waar hij
les kreeg van de bekende schrijvers L. Leopold en H. Scheepstra. Later behaalde hij de hoofdakte en de akten
Frans, handtekenen en middelbaar schoonschrijven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij van 1915 tot 1917
onder de wapenen. Hij was van 1910 tot 1914 onderwijzer te Ruinerwold. Van 1914 tot 1920 werkte hij -
onderbroken door twee jaar mobilisatie - in Farmsum, waar hij zijn vrouw Gebbina Hoff leerde kennen.
Vervolgens werd hij in Leermens benoemd, vanwaar hij in 1929 naar Assen vertrok om hoofd te worden van de
opleidingsschool aan de Noordersingel. Ook Jan Naarding had naar deze functie gesolliciteerd, maar men zal

565. Drentse schrieversalmanak 1954, 9 en Drentse schrieversalmanak 1956, 38.
566. Vgl. ook Wilms 1957d, 10.
567. Zummeraovend, 8.
568. Voor enige in memoriams wordt verwezen naar J.N[aarding]. 1962c, 10; 'Mej. G. Clewits overleden' in:

PDAC 8.1.1962; Kuipers 1962 en 'Mej. G. Clewits overleden' in: Leekster Courant 12.1.1962.
569. OV 6 (1962) februari 23.
570. Zie voor biografische schetsen Kuipers 1978, 29-30 en Cool 1963. Vgl. ook Van der Velde 1991, 7.
571. GA Vries, Geboorteakte L. Braaksma. Enkele bronnen noemen abusievelijk als geboortemaand

september in plaats van augustus. Zie hiervoor Scholte 1964, 27 en Kuipers 1978, 29.
572. Persoonlijk archief L. Braaksma, brief Henni Braaksma aan Dina Braaksma van 30 juni 1983.
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hem wel te jong (26) hebben gevonden.573 Met ingang van 5 september 1936 werd Braaksma hoofd van de
Emmaschool in Assen. Ook gaf hij les bij het voorbereidend technisch onderwijs en was hij leraar schoon-
schrijven aan de avondschool voor handelsonderwijs. In 1956 ging hij met pensioen.574

Braaksma stond bekend als een uitstekend onderwijzer, met oog voor vernieuwingen. Vooral
het vak kennis der natuur wist hij boeiend te 'brengen', mede door er vlot en vakkundig
gemaakte bordschetsen bij aan te bieden. (Zijn dochter Dina erfde zijn tekentalent, want haar
'Drie Podagristen' hebben enige tijd op het omslag van de NDVA geprijkt.) Met zijn collega,
A.C. Sperna Weiland gaf hij tekenvoorbeelden uit, die in de serie 'Kinderprenten' bij Van
Gorcum verschenen onder de titel Teken prettig. Behalve het tekenen hadden ook zang en
dichtkunst zijn belangstelling. Hij was lid van de studiekring D.H. van der Scheer en droeg
ook bij aan de bundel In Seymour Mulder's voetspoor....
Voor de viering van de vijfde mei in 1946 schreef hij de rijmprent Bevrijd, die door de
gemeente aan alle scholieren in Assen werd uitgedeeld.575 Dina Braaksma verluchtte de prent,
die bij Van Gorcum werd gedrukt. Zoals beschreven, vervaardigde hij voor het
Fabriciusfestijn (30 september 1946) de rijmprent Weeròm. Voor de laatste koninginnedag
tijdens de regering van Wilhelmina (31 augustus 1948) schreef hij het 'zangspel'
Herinnering.576 De tekst werd door Van Gorcum uitgegeven.577 Dit was eigenlijk een
potpourri van (koor)liederen over verschillende episoden uit het leven van koningin
Wilhelmina, met verbindende teksten voor spreekstem.
Het schijnt hem gespeten te hebben dat het intieme karakter van de studiekring D.H. van der
Scheer verloren ging toen in 1947 HDG werd opgericht. Bij die gelegenheid droeg hij zijn
gedicht Exit D.H. van der Scheer voor, waaruit een zekere nostalgie spreekt. Hoe hij zich
daarna beijverd heeft - als dichter en als organisator - om Drenthe aan een volkslied te helpen,
is in paragraaf 3 beschreven.
Grote belangstelling had hij tevens voor de prehistorie. Hij bezat een fraaie verzameling
urnen en bijlen en hij was lid van de afdelingen Assen van de Natuurhistorische en de
Prehistorische Vereniging. Hij behoorde ook tot de Commissie voor het samenstellen van een
Drents schoolboekje.

Toch werd hij het bekendst als dichter, zoals ook blijkt uit de opdrachten die hij kreeg. Zelf
merkte hij daarover op: "Ik mag voor mijn plezier rijmpjes maken en als een ander mij dan
dichter noemt, dan is die uitspraak voor zijn verantwoording en meer dan ik pretendeer."578 In
de laatste jaren van zijn leven schreef hij regelmatig versjes voor de (P)DAC, die door de
lezers zeer gewaardeerd werden. Zijn verzen zijn eenvoudig, direct geschreven en geven blijk
van een grote opmerkingsgave. Ondanks dat geeft hij wel een romantisch beeld van Drenthe.
Ook de (Drentse) natuur inspireerde hem tot enkele gedichten; zo noteerde Braaksma na een
wandeling:

't Winterkeuninkie

573. GA Assen, Persoonsdossier L. Braaksma.
574. Ibidem.
575. Vgl. Bontekoe 1947, 89.
576. Voor een verslag wordt verwezen naar: 'In alle opgewektheid werd in Assen Koninginnedag gevierd' in:

PDAC 1.9.1948.
577. Een exemplaar wordt bewaard in RAD, PDR, inv.nr. 12. Zie voor een recensie Drenthe 19 (1948)

augustus 130.
578. Scholte 1964, 30.
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Op 't roege wilde wallegie
Daor zat een klein broen ballegie,
Zo tierig as 'n dartie
En 't wupte met zien startie.

Doe wupte 't broene bollegie
Hoog boven op 'n pollegie.
Doe gung het wiede-wiede-wiet!
'Wat is 't hier mooi, wat bin ik blied.

De kolde winter is veurbij,
De olde wal wordt noe weer nei.
De kaamperfoelie lop al oet,
En kiek toch ies, wat al 'n roet!'

Doe keek het kleine ding mij an.
En vreug: 'Wat wil ij, grote man?'
Ik zee: 'Het geet mij net as dij.
'k Bin ok zo bliede met de mei'.579

Van de redactie van de NDVA kreeg hij het verzoek oude volksoverleveringen na te vertellen
in dichtvorm. De resultaten waren de gedichten De lebstaok,580 De gleène keerl, 't Golden
kaalf, Rooie Saander en Ludolf van Bun.581 Over de vertellingen merkte Braaksma op:
"Historisch valt op deze volksverhaaltjes veel aan te merken, want deze vertellegies zijn op
hun lange tocht van 't donker verleden tot het zo verlichte heden vervormd, soms totaal
misvormd (...)." 582

Zijn gedichten - en een enkel schetsje - verschenen verder in het maandblad Drenthe,583 het
Kerkkrantje584 en Oeze Volk. In een aantal bloemlezingen werd ook werk van hem geplaatst,
bijvoorbeeld in Drentse dichterbloempies, De Brummelwal en Uut en um oes olde laand-
schop. Voor de RON hield hij samen met Jan Naarding de Samenspraken tussen Jaan en
Lammert.
Zelf heeft Braaksma zijn gedichten nooit kunnen of willen bundelen.585 Kort na zijn dood
meende A.J. Scholte dat er veel voor te zeggen was, dit verzuim te herstellen: "Het is
mogelijk, dat zijn naam vooral zal blijven leven in zijn gedichtjes (...). Ik stel mij voor, dat
een bloemlezing uit zijn beste werk zeer zeker succes zou hebben."586 Pas in 1991 liet de
stichting Het Drentse Boek de verhalen en gedichten van Braaksma verzamelen. De bundel
Aovendlicht. Verhaolen en gedichten uut het Noordenveld, bestaande uit vier verhalen en 24
gedichten, werd door Peter van der Velde samengesteld.587

579. Ook opgenomen in Van der Velde 1991, 59.
580. In Drenthe 20 (1949) augustus 120-121 werd van Braaksma al een gedicht over hetzelfde onderwerp,

getiteld De Lebbepaol, opgenomen.
581. NDVA (1958), 113-129.
582. NDVA (1958), 113.
583. Vgl. ook Meertens/Wander 1958, 162.
584. Zijn bijdrage was De slag bij Aone. (Kerkkrantje (1962) hooimaand 7.)
585. In 1948 was HDG van plan vier dialectgedichten van Braaksma bij Van Gorcum uit te geven, maar

gerealiseerd is dit niet. De reden of oorzaak is niet meer aan te geven. Zie RAD, HDG, inv.nr. 5, brief
HDG aan Braaksma van 4 oktober 1948.

586. NDVA (1964), 30.
587. Zie voor een recensie Drijver 1991.
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Tijdens een fietstocht met zijn kleinzoon werd Braaksma in Assen door een motorrijder
aangereden. Hij overleed op 3 november 1963 in het Wilhelminaziekenhuis in Assen aan de
gevolgen van het ongeluk.588

P. VAN DER VELDE (1918)589

In de tijd dat Peter van der Velde in Roden het Bonte Bitse Cabaret (zie hoofdstuk III) leidde,
werkte hij overdag bij de Rotterdamsche Bank in Groningen. Petrus (Peter) van der Velde
was op 5 februari 1918 in Vlagtwedde geboren als zoon van een bakker.590 Na de
Rijkskweekschool in Groningen doorlopen te hebben, kon hij geen werk als onderwijzer
vinden en ging hij als kantoorbediende aan de slag bij de boterfabriek in Roden, sinds 1921
de woonplaats van de familie. In 1944 kon hij eindelijk gaan doen waarvoor hij opgeleid was
en werd hij onderwijzer in Steenbergen (gemeente Roden). Hij behaalde de hoofdakte, werkte
enige jaren als onderwijzer in Roden en werd hoofd der school in Roderwolde, wat hij
vijfentwintig jaar zou blijven.
Zijn belangstelling voor het dialect begon op de kweekschool, waar hij in 1935 door een
leraar gevraagd werd, de dialect-vragenlijsten van P.J. Meertens in te vullen. In 1940 werden
zijn eerste gedichten in de Leekster Courant gepubliceerd. Na de oorlog ontstond uit het
Bonte Bitse Cabaret de cabaretgroep De Bekketrekker. De naam is een toespeling op het
Drentse woord voor sleedoorn, een struik met blauwe pruimpjes die wrang smaken en alleen
met een verwrongen gezicht geconsumeerd kunnen worden. Doordat de sleedooorn ook
stekels heeft, kan geconcludeerd worden dat de cabaretgroep wrang- en stekeligheden wilde
debiteren. Volgens een oud-lid van de groep wilde Van der Velde inderdaad meer satire
bedrijven, maar zou hij al vertrokken zijn voordat de naam 'Bekketrekker' werd
aangenomen.591 In het eerste lustrum na de oorlog zou de groep - naamloos of als Bonte Bitse
Cabaret - vooral opgetreden zijn voor de RON. De groep bracht een avondvullend programma
met liedjes en schetsjes in het Drents, geschreven door Van der Velde. Ook buiten de
provincie trad het gezelschap op. Liedjes als Jeichie van 't Dunnerboerveld en
Einpeerdsboertie stonden op het repertoire van de cabaretiers.592

Na de genoemde briefwisseling met Grietje Clewits, volgde van 4 november 1961 tot en met
4 maart 1962 een nieuwe serie dialectbrieven in de Leekster Courant. Zijn correspondent was
Wim Beereboom in Leek; de serie heette Van Kwietnieters en Kweitneiters. De auteurs deden
zich voor als huisvaders en ondertekenden hun brieven mede met de namen van hun (fictieve)
vrouwen: Tjeerd en Diene versus Haarm Jan en Annechien. Zij schreven in de dialecten van
het Zuidelijk Westerkwartier en het Noordenveld. Vanaf 1956 had Van der Velde met Hans
Heyting voor het tijdschrift Oeze Volk ook al een brievenfeuilleton geschreven. Weer
daarvoor, in 1947, was hij begonnen met het leveren van gedichten en verhalen voor het
maandblad Drente, waarmee hij doorging na de naamsverandering in Drenthe. Met een van
die gedichten had de redactie van het maandblad moeite. Hier volgen het eerste en het laatste
couplet van het gedicht:

588. Voor herdenkingsartikelen wordt verwezen naar: 'Na ongeluk L. Braaksma overleden' in: NDC
5.11.1963; 'De heer L. Braaksma overleden' in: PDAC 5.11.1963 en Scholte 1964, 27-32.

589. Zie voor enige biografische schetsen: Bakker 1983; Dekker 1986, 72-76 en Haar 1991, 18-22.
590. Zijn moeder was een Drentse, zijn vader een Groninger.
591. Ten Have 2000.
592. Veenstra in: Kool 1988, 93-98.
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Mien opa, die het altied aarbaaider west
Op een Grunninger bouwboerderaai.
Mien opa zien boer, was stinkende riek
Mor opa was aarm en kreeg rimmetiek.
Want opa, die kroop deur de klaai.

De zeun van de boer, die ridt nou wat rond
In 'n auto spiksplinternaai.
Die rookt nou sigaoren van dartig cint 't stuk
Van opa's verdreit en van opa's geluk...
En opa, die rust in de klaai.593

Het werd opgenomen in het maandblad, maar R.D. Mulder probeerde wel het sociale aspect
weg te masseren: "Men beschouwe dit gedichtje louter als Noorddrentse poëzie en niet als
uiting tegen de rijke Groninger grondbezitters, want als zodanig is het allerminst
opgenomen."

In de Drentse schrieversalmanak 1956 werd ook werk van hem opgenomen.594 Ongeveer
tezelfdertijd schreef Van der Velde de eenakter Leverworst. Noord-Drentse schets in één
bedrijf (F. Mulder te Groningen).

Het is een humoristisch bedoelde schets, waarin Haarm Brink en zijn vrouw Jaanke door hun vrijgevigheid na
het slachten nog maar één zelfgemaakte leverworst overhouden. Maar uiteindelijk raken ze die ook kwijt
wanneer een hond ermee vandoor gaat.

Toen de Drentse Schrieverskring in 1989 solidair was met de monddood gemaakte schrijver
Salman Rushdie en een handtekeningenactie begon, bedankte Van der Velde als lid. Naar zijn
mening diende de schrieverskring zich niet met politiek in te laten.595

De vele verhalen, columns en gedichten die hij schreef - en tijdens culturele bijeenkomsten
voordroeg - werden behalve in de reeds genoemde tijdschriften ook gepubliceerd in de DAC
('Van de Drentse Schrieftaofel'), het Nieuwsblad van het Noorden en Roet. Voor het
Groningstalige tijdschrift Krödde schreef hij zowel onder eigen naam als onder het
pseudoniem Wietske Knorringa. Laatstgenoemde zou de schrijfster zijn van 'Brieven uut t
Westerketier', waarmee de redactie voor een raadsel geplaatst werd. Pas na langdurig speuren
ontdekte men de ware identiteit van de auteur.596 Zijn medewerking aan Roet, waarvoor hij
vanaf het vierde nummer schreef onder zijn pseudoniem Bastiaon Brobbel,597 beëindigde hij
toen het tijdschrift Nederlandstalige bijdragen plaatste.598 Voorts is veel werk in
bloemlezingen terecht gekomen.599

Zijn pennenvruchten zijn noch inhoudelijk noch naar de vorm vernieuwend. Zijn verhalen
gaan dikwijls over de kleine burger die tegen de bureaucratie aanloopt, het kleine verdriet, en

593. Ook opgenomen in Van der Velde 1986, 14.
594. Opgenomen werd de schets Beste Mans en Hillechie.
595. Richards 1989. Vgl. ook Drijver 1989.
596. Engels 1998, 151-156.
597. Vgl. ook Koster/Kolkman 1984, 10 en 15-20.
598. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag eerde de redactie van Roet hem door in het tijdschrift

tien gedichten te plaatsen die zij als zijn mooiste en meest kenmerkende beschouwde. Dat waren: Mien
opa, Wai, Zaodbulten, Maitied, Weerom, Haarst, Muilijk, Winter op de Paaizermao, Rondeel en
Kinderleid'ie. Zie Roet 19 (1997/1998) winter 6-12.

599. Bijvoorbeeld in Nijenhuis 1983a, 41-43.
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de dagelijkse beslommeringen in het gezinsleven.600 Is zijn proza meer humoristisch van
toonzetting, zijn gedichten daarentegen zijn melancholieker en gaan vaak over het
voorbijgaan van de tijd.601 Erg bekend werd het gedicht Winter op de Paaizermao, waarin de
winterse natuur de stemming van de dichter negatief beïnvloedt. De laatste strofe luidt:

De winterwind waait deur mien kleren
As ik verkleumd naor hoes tou gao
Wel leven wil moet lieden leren
As 't wintert op de Paaizermao.602

In 1983 werkte hij mee aan het lesboek Noordenvelds, getiteld Wieder met mekaor.603 Pas in
1986 werden zijn teksten gebundeld in Wilwaark, gedichten en verhalen.604 Het boek heeft
drie afdelingen: gedichten, verhalen en liedteksten. Gerard Nijenhuis voorzag de bundel van
een inleiding, waarin hij Van der Velde typeerde als een geboren verteller en een schrijver
met beeldend vermogen, die zoekt naar de stille kanten van het woord. Voorts werd de
schrijver een sociaal geëngageerd mens genoemd, in wiens werk ernst en luim elkaar
afwisselen.605

In 1986 verscheen nog meer verzameld werk, namelijk de elpee Noordenveld. Leid'ies oet
Noord- Drente.606 Met deze en andere liedjes en met verhalen waren Van der Velde en zijn
vrouw Alke jarenlang voor publiek opgetreden. Het derde gedenkwaardige feit in dat jaar
was, dat tijdens zijn afscheid als voorzitter van de historische vereniging 'Roon' de erepenning
in zilver van de gemeente Roden aan hem werd uitgereikt; dit voor zijn inspanningen tot
behoud van de streekcultuur.607

600. Boerema 1998, 6-7.
601. Zie voor analyses van zijn poëzie: Werners 1957b, 13; Nijenhuis in: Kool 1988, 1-6 en

Boerma/Broersma 1993, 114-118.
602. Ook opgenomen in Nijenhuis 1983a, 43 en in Van der Velde 1986, 31.
603. 'Lesboek aangeboden voor cursus Noord-Drents' in: Oostermoer Noordenveld 8.9.1983. Vgl. ook De

Vriezer Post 7.9.1983.
604. Zie ook Enting 1986, 41; 'Eerste Drentse boek Van der Velde verschenen' in: Nv/hN 10.3.1986; 'Werk

van Peter van der Velde gebundeld. Weer uitgave van 'Het Drentse boek' ' in: DGP 10.3.1986; Kooistra
1986 en Entjes 1986, 170-172. Zie voor een recensie ook Wilms 1986b, 197.

605. Van der Velde 1986, 7-9.
606. Daarvoor werkte hij mee aan twee elpees: Een daggie dweelen deur de Drentse dreven (1980) en 'n

Wiendeldaore van meziek in Oost-Nederlaanse streektaelen (1982).
607. GA Roden, Ere-boek der gemeente Roden. Vgl. ook 'Medaille voor Peter van der Velde' in: Nv/hN

8.4.1986 en 'Roderwolder literaire duizendpoot 'slimbliede' met ereburgerschap' in: Leekster Courant
10.4.1986.
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J.Th.R. VAN BALSVOORT (1896-1991)

Johanna Theodora Regina van Balsvoort schreef een handjevol sterk romantisch gekleurde
gedichten in het dialect van Roden. Bekend vooral werden haar gedichten "De dikke boom"608

en Ons Roner moe'ie.

Ze werd op 5 oktober 1896 geboren te Steenwijk. Zij volgde de onderwijzersopleiding en werkte als tijdelijk
onderwijzeres in Balinge (1915), Nieuweroord (1915), Loppersum (1915) en Zeijen (1916). Daarna volgden
Midlaren (1916-1919) en Groningen (1919-1921). Ze solliciteerde op een vacature in Roderwolde, waarop het
hoofd van de school in Midlaren als referentie gaf, dat ze ernst miste en minstens een à twee dagen per maand
ziek was.609 Toch werd ze met ingang van 26 mei 1921 in Roderwolde benoemd. Drie jaar later vertrok ze naar
de H. Scheepstraschool te Roden. Daar bleef ze werkzaam tot haar pensionering in oktober 1961. In Roden
woonde ze samen met haar vriendin, de onderwijzeres Derkien Baving (1904-1982).

In het verenigingsleven van Roden speelde ze een belangrijke rol. Zo was ze medeoprichtster
van de plaatselijke zangvereniging; als zangdeskundige werd ze gevraagd voor de commissie-
De Vos van Steenwijk (1949), die een tweede poging zou doen tot het aanwijzen van een
Drents volkslied.610 Ook was ze jarenlang secretaresse van de historische vereniging. Voor
haar 40-jarige (= 44-jarige, HN) trouwe dienst bij het lager onderwijs en haar nuttige werk ten
dienste van het verenigingsleven in Roden, werd ze op 30 september 1959 onderscheiden met
de erepenning in zilver.611 In het maandblad Drenthe debuteerde ze in 1950 met het gedicht
Verzuchting!, waarin ze haar plaats als dichter wel heel duidelijk beschreef:

Ik zou zo graag een dichter zijn...
Maar, 'k weet me: "niet uitverkoren",
Ik rijmel wel en het loopt wel wat,
maar altijd is er net niet "dat",
Ik geef het maar verloren.612

Ze overleed te Roden op 22 oktober 1991.

4.5. SCHRIJVERS VAN EEN KLEIN OEUVRE

J.M. LINTHORST HOMAN-STAAL (1874-1952)

Jeannette Madelaine Staal werd op 27 april 1874 te Leiden geboren.613 Haar vader, Hendrik Pieter Staal, was
militair en werd later garnizoenscommandant in Assen. Als minister van Oorlog (1905-1907) was hij in het
kabinet-De Meester (liberaal) een omstreden figuur, die - opmerkelijk genoeg -door de Eerste Kamer naar huis

608. Drenthe 23 (1952) maart 38-40. Ook opgenomen in: Kerkkrantje (1952) hooimaand 2.
609. GA Roden, persoonsdossier J.Th.R. van Balsvoort, brief hoofd der school te Midlaren van 27 april

1921.
610. Huizing 1995d, 20-21.
611. GA Roden, Ere-boek der gemeente Roden.
612. Drenthe 21 (1950) juni 94. In het maandblad Drenthe 21 (1950) september 138-139 publiceerde ze

vervolgens nog het gedicht Drenthe. Indrukken en gedachten, na weer eens een tocht door 't Olde
Landschap.

613. GA Leiden, Geboorteakte J.M. Staal. Prakke vermeldt in de NDVA van 1954 (p. 7) abusievelijk dat zij
in Breda geboren was en dat haar tweede voornaam Madeleine was. Ook J. Linthorst Homan schreef de
tweede naam van zijn moeder als Madeleine. Zie Linthorst Homan 1974, 2.
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werd gestuurd.614 Jeannette Madelaine trouwde op 30 april 1902 met Jan Tijmen Linthorst Homan (1873-1932),
die in 1917 CdK in Drenthe zou worden.615 Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: Johannes en Henri
Peter. Jan Tijmen Linthorst Homan, die zijn vader was opgevolg als CdK, nam in 1931 ontslag om
gezondheidsredenen en trok zich terug op het familiebezit Overcinge in Havelte, waar hij een jaar later
overleed.616 Zijn vrouw bleef het huis nog enige tijd bewonen, maar uiteindelijk verhuisde zij in 1939 naar
Haren.617

Na de bevrijding werd huize Overcinge verkocht om te gaan dienen als volkshogeschool.
Homan-Staal bezocht herhaalde malen haar voormalige woning en gaf leiding bij
verscheidene vormingsactiviteiten. In 1947 kwam ze in Drenthe terug en vestigde ze zich in
Assen.618 In de Bond van Plattelandsvrouwen nam ze een belangrijke plaats in; ook werd ze
uiteindelijk erevoorzitster van de Vereniging van Huisvrouwen (afdeling Assen). Van HDG
was ze een trouw lid.
Jeannette Madelaine was van huis uit in cultuur geïnteresseerd. In 1907 speelde ze mee in het
toneelstuk De heilige van Wittenhillinge (zie II, 10.3.). Als Drenthes 'Eerste Vrouwe' had zij
veertien jaar lang, door haar aanwezigheid bij diverse evenementen, blijk gegeven van haar
belangstelling voor cultuur. Maar ze deed meer. Zij werd de ziel van de toenmalige Asser
Kunstkring genoemd en zij zette zich in om Assen een goed en gevarieerd concert- en
theaterleven te bezorgen. Haar zoon Johannes Linthorst Homan schreef daarover:

"(...) en naast haar grote liefde voor Assen en Drenthe bracht zij een cultureel element in ons leven dat
wij van andere familieleden zó niet kregen. Haar ouders - toen in Den Haag wonende - waren zeer
Frans gericht, de herinnering aan haar grootvader, de Leidse classicus Cobet, werd vaak opgehaald om
zijn kennis van de Franse cultuur, er waren vaak Franssprekende gasten thuis, de boeken van mijn
moeder waren moderne boeken in vele talen, zo ánders dan mijn vader's bibliotheek van geschriften
over de Drentse geschiedenis en over de landbouw. Trok mijn vader ons mee naar het land, naar
boerderijen en ontginningen, mijn moeder zette ons aan tuinwerk en aan muzieklessen voor mijn broer
en schilderlessen voor mij."619

In 1936 kwam haar bundel Liedjes (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. te Haarlem) met
gedichten in de vier moderne talen uit. Ze schreef bij voorkeur kwatrijnen, waaronder ook een
over het huis Overcinge. In dit voorname huis voelde ze zich veilig en geborgen. Dit blijkt uit
de laatste twee strofen:

Hoe hevig ook de storm daar buiten woede,
Hoe fel de regen striemt, hoe ook de hitte brandt,
Neemt eens het oude huis mij in zijn hoede
Dan voel 'k mij weer in veilge haven aangeland.

Daar, tusschen al die lieve oude dingen
Keert altijd weer de rust in mijn gemoed,
En in de glans van véél herinneringen
Straalt 't leven als een kostlijk, heilig goed.

614. Oud 1971, 206-208.
615. Zie over hem Menzel 1933, 5-18 en Smidt in: Bos/Foorthuis 1990, 86-89.
616. Zie ook Bos 1989, 189.
617. GA Havelte, Bevolkingsregisters.
618. GA Haren, Bevolkingsregisters.
619. Linthorst Homan 1974, 2-3.
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Twee jaar later debuteerde zij in het maandblad Drente met de verzen Konijnen en Herfst
buiten. Tijdens de bezetting hield ze in Assen voordrachtsmiddagen, waardoor zij meehielp
de geest vaardig te houden.
In 1946 verscheen haar tweede bundel Het bezige hart (Van Gorcum & Comp.), eveneens
met verzen in vier talen.620 Een paar Nederlandstalige gedichten, zoals Na zwaren tijd en
Gijzelaarsvrouw, gaan over de zorgen en het oorlogsleed die de bezetting gebracht had. Voor
het laatste gedicht heeft ze zich waarschijnlijk ingeleefd in het lot van haar schoondochter,
want haar zoon Johannes heeft lange tijd als gijzelaar moeten doorbrengen. Tekenend voor
haar karakter is dat het gedicht niet 'Gijzelaarsmoeder' heet en ze dus niet uitweidt over haar
eigen zorgen en verdriet. Het gedicht is rond Kerstmis 1943  geschreven.621

Gijzelaarsvrouw

Wie leed en zorgen waardig weet te dragen,
En, zonder ooit om medelij te vragen,
Aan and'ren denkt ook in het bangste uur;
Wie nimmer spreekt over haar slapeloze nachten,
Maar t' allen tijd
Steeds is bereid,
Het leed van and'ren te verzachten;
En stil en trouw,
Bij angst en rouw,
Gestadig helpt naar hare beste krachten,
Die is de ware gijzelaarsvrouw!

De uitgever prees de gedichten in het maandblad Drente aan als "vrouwelijke verzen", die
"een snaar treffen in ieders hart".622 Jan Naarding bestempelde haar poëzie in De Vrije Pers
als pretentieloos, "bekorend door eenvoud en fijna [sic] humor".623 Haar gedichten bevatten
nogal wat stroeve zinswendingen. R.D. Mulder was een andere mening toegedaan. Hij
noemde de verzen in het maandblad Drente: "Gevoelige gedichten, eenvoudig en goed
geschreven, zonder gewrongenheid en valsche, holle frasen, die zeker tot velen zullen
spreken."624 Prakke noemde haar verzen: "Eenvoudige poëzie aanvankelijk alleen voor de
vriendenkring bedoeld (...)". 625

In 1951 vertrok ze om gezondheidsredenen naar de duinstreek van de gemeente
Heemstede.626 J.M. Linthorst Homan-Staal overleed te Bloemendaal op 2 december 1952627

en werd begraven in Havelte.628

620. Ook de gedichten die ze in het maandblad Drente gepubliceerd had, werden in deze bundel opgenomen.
621. In een exemplaar van de bundel Liedjes (UB Groningen), werd een inliggend getypt exemplaar van het

gedicht aangetroffen, dat door J.M.L.H. -S. van een datum was voorzien. De bundel is - blijkens het ex-
libris -eigendom geweest van W.A. Stork. Dit gedicht en Na zwaren tijd werden ook gepubliceerd in
DVP (27.4.1945 en 4.5.1945). 

622. Drente 17 (1947) januari 32.
623. DVP 24.1.1947.
624. Drente 17 (1947) januari 31.
625. NDVA (1954), 11.
626. GA Assen, Bevolkingsregisters. Ze vertrok per 31 augustus uit Assen.
627. GA Heemstede, Overlijdensakte J.M. Linthorst Homan-Staal.
628. Zie voor herdenkingsartikelen: 'In Memoriam Mevrouw J.M. Linthorst Homan-Staal' in: Drenthe 24

(1953) maart 33-35; Prakke 1954c, 7-12 en Van R.-S. 1952.
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G. KOOPS (1882-1960)629

Geert Koops werd op 7 maart 1882 in Assen geboren.630 Bijna heel zijn arbeidzame leven
dreef hij een ijzerwarenhandel in Assen. Hij was ook een bekend dammer, maar zijn favoriete
vrijetijdsbesteding moest wachten tot hij zijn zaak van de hand gedaan had: dat was het
schrijven. Wel ondervond hij in die levensfase veel hinder van doofheid, maar zijn successen
als streekromanschrijver compenseerden zo het een en ander.631 Van zijn hand verschenen
een aantal typische streekromans, waarmee hij vrij veel succes had. Zijn eerste roman kwam
in 1947 uit en was getiteld De familie Kornalijn. Roman uit het boerenleven (Van Dishoeck
te Bussum).

In deze Nederlandstalige roman gaat het over de relatie tussen drie broers Kornalijn, afkomstig uit een rijk
boerengeslacht, die zich moeten houden aan een eeuwenoude traditie: trouwen met een rijke boerendochter. De
jongste broer, Siebren, wijkt hiervan af en huwt een doktersdochter. Hij vervreemdt van zijn broers. Peter, de
tweede broer, verzoent zich met de benjamin, nadat hij en zijn vrouw een vondeling geadopteerd hebben.

Daarna verscheen bij uitgeverij De Torenlaan de roman Zuster Marjan [1953].632 Voordat het
verhaal in boekvorm uitgegeven werd, had het van 20 september 1952 tot en met 11 juli 1953
als feuilleton in de PDAC gestaan.

Marjan Wolters, oudste dochter uit een daglonersfamilie, heeft verkering met de boerenzoon Harmen Kruidhof.
Zij verbreekt tijdelijk de relatie omdat Harmen niet van de drank af kan blijven, en vertrekt naar Rotterdam.
Harmen huwt in de tussentijd onder druk van zijn moeder de rijke boerendochter Arnolda Posthoorn. Dit zeer
tegen de zin van zijn vriend Govert, die in stilte verliefd is op Arnolda. Hij verwijt Harmen ontrouw aan Marjan.
Het wordt een ongelukkig huwelijk: Harmen kan Marjan niet vergeten en hij raakt (opnieuw) aan de drank.
Arnolda overlijdt in het kraambed en uiteindelijk verhangt Harmen zich.
Marjan is inmiddels verpleegster geworden en zij ontmoet vele jaren later - tijdens de Eerste Wereldoorlog -
Govert, die arts is geworden. Zij trouwen, niet uit liefde maar uit vriendschap, en vertrekken naar Indië om er
zijn praktijk voort te zetten.

Van de roman verscheen een tweede druk. In 1953 verscheen ook Job Folkers (uitgeverij De
Torenlaan).633 Deze roman speelt zich af in Drenthe, de dialogen zijn geschreven in de
streektaal.

Hoofdpersoon is de ex-zeeman en ex-militair Job Folkerts. Hij keert met blijvend oorlogsletsel uit Oost-Indië
terug in zijn geboortedorp. Hij wordt knecht bij schoenmaker Vink. Job is een wijs en goedhartig man, die in
menig dorpsconflict moet bemiddelen. Ook deze roman eindigt in mineur: bij een brand in de woning van Vink
probeert Job het leven van zijn baas te redden, hierbij komt hij om het leven.

Deze roman werd eveneens herdrukt.

Koops laatste roman, Late zon ([1957], uitgeverij De Torenlaan te Assen),634 speelt tegen een
Brabantse achtergrond.

629. Voor enige bio- en bibliografische gegevens wordt verwezen naar Lectuur-Repertorium 1953, 1094,
1404 en 1969.

630. RAD, BS Assen, Geboorteakte G. Koops.
631. Mededeling J. Eewold te Assen.
632. Het boek vermeldt geen jaartal. Het jaar van verschijning is gebaseerd op Brinkman, 966.
633. Jaartal ontleend aan Brinkman, 966.
634. Het jaar van verschijning is gebaseerd op Brinkman, 1026. Daarin wordt ook vermeld dat in 1957 een
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Het is de geschiedenis van Derck Veeland, de grote boer van 'Ruimzicht' en Hanna, zijn huishoudster. Veeland is
een hard werkende vrijgezel, die gaandeweg genegenheid voor zijn huishoudster opvat. Als hij met haar wil
trouwen, wijst zij hem af. Aan het eind van de roman sterft Hanna.

Ook dit boek had een voorgeschiedenis als feuilleton in de PDAC (25 september 1954 tot en
met 29 oktober 1955). Uit het begeleidend woord van de redactie bij de eerste aflevering
blijkt dat Koops' vervolgverhalen bij de lezers in de smaak vielen. De redactie had met een
goed feuilleton moeten komen voordat de uitgeverij tot publicatie in boekvorm overging.
"Goede waar, behoeft geen krans", schreef de redactie (het spreekwoord verhaspelend) dan
ook.635

Koops schreef ook voor andere dagbladen en voor streekbladen, die korte verhalen onder
diverse pseudoniemen plaatsten. Hij liet verscheidene niet-uitgegeven manuscripten na,
waaronder een middenstandersroman.
Geert Koops overleed op 3 juni 1960 te Assen.

G.H. VOCKS (1886-1969)636

Van Hein Vocks verschenen na de oorlog een tweetal boeken over de belevenissen van de
Drentse jongen Hein(i) Heimans. De beide romans - die sterk autobiografisch zijn - spelen
zich hoofdzakelijk in Zuidoost-Drenthe en de Duitse grensstreek af.

Gerhard Heinrich Vocks werd op 15 maart 1886 te 'Compascuum' (Barger-Compascuum) in de gemeente
Emmen geboren.637 In 1895 verhuisde het gezin naar Barger-Oosterveld. Hein Vocks ging reeds op achtjarige
leeftijd in Duitsland werken als koeienjongen; daarna werkte hij bij de turfstrooiselfabriek van Scholten in
Klazienaveen. In 1908 werd hij postbesteller in Emmen. Door zelfstudie klom hij op tot ambtenaar van de
binnendienst bij de posterijen. In 1914 volgde zijn overplaatsing naar Den Helder. Vanaf 1924 woonde hij in
Zwolle, waar hij in oktober 1928 trouwde met de dochter van een speelgoedwinkelier. Vocks zegde zijn baan op
en nam de zaak van zijn schoonouders over. Ook in de plaatselijke politiek was hij lange tijd actief als
gemeenteraadslid; als zodanig was hij enige tijd ambtenaar van de burgerlijke stand, dat wil zeggen bevoegd tot
het sluiten van huwelijken.

In 1946 verscheen de roman in twee delen Kleine Hein tusschen turfbulten en zandheuvels
(M. Stenvert & Zoon te Meppel). Het manuscript had hij al in 1942 voltooid, want hij zond
het in dat jaar in voor de prijsvraag van De Schouw (zie hoofdstuk III). Voor een prijs kwam
het niet in aanmerking: men zond hem het manuscript zonder commentaar terug.638

Hoofdpersoon Hein(i) Heimans woont in het veen dicht bij de Duitse grens, een streek die door zijn onderwijzer
Turfland wordt genoemd. De meeste mensen daar zijn katholiek. Na drie jaar lagere school moet Hein zelf zijn

tweede druk volgde.
Het Lectuur-Repertorium 1952-1966, 1094 vermeldt daarentegen 1956 als jaar van verschijning.

635. 'Nieuwe feuilleton van Geert Koops' in: PDAC 25.9.1954.
636. Voor deze biografische schets is ook gebruik gemaakt van het opstel '15 maart, Oom Henk 80 jaar', dat

zich in het persoonlijk archief van Vocks bevindt. Zie voorts Kocks 1970, 149-152.
637. GA Emmen, Geboorteakte G.H. Vocks. Zijn ouders waren Bernard Heinrich Vocks en Anna Gesina

Bentlage (geboren 8 februari 1879 te Emmen). Bernard Heinrich Vocks was van Duitse afkomst: hij
werd op 15 april 1844 te Geringhausen geboren. Hij was van beroep bakkersknecht, in latere akten
wordt hij koopman genoemd (GA Emmen, Bevolkingsregisters).

638. RIOD, Archief De Schouw, 174 C2, U IV4, brieven Vocks aan de jury van 1, 3 en 30 juni en 25
november 1942. 
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kost verdienen. Hij gaat werken bij de boer Harm Berend (Beerndoom), die samen met zijn nicht op het zand
woont. Daar hoedt hij de schapen en weidt hij de koeien. Aan het eind van het eerste deel is Beerndoom
overleden, kort nadat hij Hein al naar huis gestuurd had.
In het tweede deel woont de familie Heimans op het zand. Hein gaat werken bij boer Bolting, die een keuterijtje
in het veen heeft. Ook hier werkt hij als koeienjongen en meeheer. Bolting heeft twee dochters, van wie Lien de
knapste is. Zijn andere dochter Mina lijdt aan toevallen. De amoureuze verwikkelingen tussen Lien en ene
Beernd, met op de achtergrond mededinger Rieks, vormen een tweede verhaallijn in dit deel.  
Later gaat Hein bij de familie van Rieks aan het werk. Bij zijn nieuwe werkgever Braom, een zogeheten
Bargerboer, bevalt het Hein uitstekend: het boerenechtpaar is goed voor hem en Hein werkt weer op het zand.
Op het eind van het verhaal krijgt hij zelfs nog kennis aan Annechien, het buurmeisje. Tegen de winter, wanneer
de dieren op stal gaan, moet Hein terug naar huis. Onderweg komt hij zijn vader tegen die goed geboerd heeft,
want voor het eerst rijdt hij met eigen paard-en-wagen.

Vocks schreef de dialogen in het dialect. De gebeurtenissen lijken zich te voltrekken voor de
ogen van, en naverteld te worden door, een kind. Maar de roman is niet in de ik-vorm
geschreven, dus moet Vocks - net als andere schrijvers over kinderen - af en toe het
stijlmiddel van de monologue intérieur te hulp roepen. Het autobiografische – of 'historische',
zo men wil - karakter van de roman zorgde ervoor, dat Vocks na de publicatie niet naar
Barger-Oosterveld durfde uit angst voor een pak slaag.639

Jan Naarding schreef een korte recensie voor het maandblad Drente, waarin hij opmerkt dat
het werk niet met Bartje vergeleken kan worden, doordat er van de kleine Hein geen
ontwikkelingsgeschiedenis gegeven wordt:

"Het geeft ons een zeer goede tekening van de toestanden in de veenwereld aan 't begin dezer eeuw en
nog even eerder, van het leven van arbeiders en kolonisten-boeren. We zijn V. dankbaar voor dit werk,
dat een vergeten uithoek van een vergeten gewest van Nederland in 't centrum der belangstelling
plaatst",

aldus Naarding.640 Ook buiten Drenthe werd de roman besproken. De Winschoter Courant
was van mening dat de auteur beschikte over een welversneden pen en dat hij veel talent
had.641 Leo Boekraad, recensent voor De Tijd (katholiek), was net als Naarding juichend in
zijn bespreking. Hij gewaagde van een "boek gestegen tot literatuur in den besten zin van het
woord". Desondanks had hij nog enige kritische bemerkingen: hij vond de roman meer een
uitgewerkte novelle, waardoor de constructie erg slap geworden was.642 De recensent van De
Rotterdammer maakte de vergelijking die volgens Naarding irreëel was: hij vergeleek de
roman met Bartje. Hij noemde Kleine Hein "een waardige bijdrage tot de streekliteratuur".643

Vocks maakte P.H. Ritter attent op zijn roman en verzocht om een radiobespreking. Daarbij
vermeldde hij, dat Kleine Hein binnen een maand uitverkocht was.644 Ritter besprak de roman

639. Kocks 1970, 150.
640. Drente 17 (1946) oktober 19.
641. WC 1.11.1946.
642. De Tijd 19.8.1946.
643. De Rotterdammer 10.9.1946. Voor meer recensies wordt verwezen naar het persoonlijk archief van

G.H. Vocks.
644. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Vocks aan Ritter van 13 september 1946.
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voor de AVRO-microfoon op 16 september 1946.645 De auteur was met de boekbespreking
zeer content en stuurde Ritter als dank een pijp en een doos sigaren.646

Reeds in 1947 beleefde Vocks' roman een derde druk.647

In hetzelfde jaar verscheen ook het vervolg op de eersteling van Vocks. Dat was Kleine Hein
onder vreemd volk, wederom uitgegeven door M. Stenvert & Zoon te Meppel.648

Hein gaat werken bij boer Wessel Veerman in het Duitse Emsland. Hij treft het niet met iedereen even goed,
bijvoorbeeld niet met de knecht Harm. Daarentegen kan hij wel goed opschieten met de oude Onkel, die als
veerman in dienst is bij boer Veerman. Deze Onkel leert Hein roeien. Authentiek aandoend is de kritiek die in
het eerste deel van het boek op de Pruisen wordt gegeven; zij trokken in het jonge keizerrijk aan de touwtjes
maar waren lang niet overal populair. Als Hein tijdens het schapenhoeden even niet oplet, gaan twee schapen de
roggeakker van Rüben Rudolf, alias Knollenboer, begrazen. Hein wordt mishandeld door de roggeteler. Deze
moet wel voor de rechter verschijnen, die hem een boete van 30 mark oplegt. Er bestaat al jarenlang een vete
tussen Rudolf en Veerman. Wanneer laatstgenoemde een vracht zelfgebakken dakpannen over de Ems wil
zetten, probeert Rudolf de pont tot zinken te brengen. In het daarop volgende handgemeen wordt Veerman zo
toegetakeld dat hij naar het ziekenhuis moet. Er waren geen getuigen, maar Hein vindt een belangrijk bewijsstuk
van de gewelddaad: het zakmes van Rüben Rudolf. Hij verzwijgt dit echter en geeft het mes aan Rudolfs
dochter. Tenslotte keert Hein terug naar Nederland. De hond, Bruno, van de inmiddels overleden Onkel loopt
hem achterna. In de armen van zijn moeder verzucht hij dan: "Jao, moe, jao; ik ben veul liever onder eigen as
'onder vrömd volk' ".

Dit vervolg werd minder gunstig ontvangen dan Kleine Hein. Dat was voor Vocks aanleiding
steun te zoeken bij R.D. Mulder, aan wie hij wat achtergrondinformatie gaf. Zo zouden de
recensenten in het Westen gevonden hebben dat de roman zich niet vlot liet lezen, mede door
het gebruik van dialect. De uitgever was aanvankelijk enthousiast geweest, maar vond op dat
moment het nieuwe boek ook minder geslaagd. Aan Mulder legde hij enige vragen voor. Had
hij te veel "Rooms-Katholieke" standpunten ingenomen, waaraan lezers van een andere
gezindte zich konden storen? Of had het boek in Drenthe misschien te veel weerstanden
opgeroepen? Zelf was hij van mening dat het boek enige onvolkomenheden had. In de eerste
plaats was het onder te grote tijdsdruk geschreven. In de tweede plaats had de uitgever naar
zijn mening de fout gemaakt 'Kleine Hein' weer in de titel op te nemen, waardoor het 
potentiële kopers wellicht niet als een nieuw boek was opgevallen.649

Mulder stelde Vocks in een brief gerust650 en recenseerde een maand later in de PDAC nog
eens beide boeken. Over het tweede merkte hij op: "(...) geeft een goede beschrijving van de
[sic] thans zo sterk aan veranderingen onderhevige Zuid-Oost Drentse gebied."651 In het
maandblad Drenthe schreef Mulder een korte recensie van het tweede boek, waarin hij
opmerkte:

645. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Ritter aan Vocks van 14 september 1946. Vgl. ook Van Herpen 1982,
238. Volgens deze bron wordt de tekst van de lezing in de UBU bewaard, maar drs. K. van der Horst,
conservator handschriften van de UBU, deelde in een brief van 2 juli 1998 mee dat de tekst van de be-
spreking niet meer te traceren is.

646. UBU, Archief P.H. Ritter, brief Vocks aan Ritter van 30 september 1946. Ritter bedankte in een brief
van 20 oktober 1946.

647. R.D. M[ulder]. besprak de derde druk in het maandblad Drenthe 19 (1948) maart 47.
648. Brinkman, 1946-1950, 1542. De roman zelf vermeldt geen jaar van verschijning.
649. RAD, HDG, brief Vocks aan Mulder van 5 februari 1948.
650. Dit blijkt uit een brief van Vocks aan Mulder van 11 februari 1948 (RAD, HDG).
651. PDAC 2.3.1948.
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"Nog beter dan in het eerste deel, is de schrijver erin geslaagd, het leven en de belevenissen van Kleine
Hein en zijn hele milieu, vlot en boeiend weer te geven. Dit tweede deel zal zeker evenveel succes
hebben als het eerste en het ziet er weer keurig verzorgd uit."652

Behalve romans schreef Vocks ook toneelwerk. Reeds in Barger-Oosterveld schreef hij voor
het plaatselijke drankbestrijdingscomité het toneelstuk De familie Van Ingen, dat in ieder
geval één opvoering heeft gehad.653 Voorts werd zijn toneelstuk Naobers en vrend'n - nadat
het ingrijpend was veranderd en in het Drents was vertaald door G. Eding-Askes - door 't Aol
Volk te Emmen in november 1965 voor het eerst opgevoerd.654 Het stuk heeft drie bedrijven
en speelt zich af omstreeks 1935. De titel maakt reeds duidelijk dat de naoberplichten een
belangrijke rol in het geheel spelen. Na de première werd het stuk in Emmen en omgeving
nog vaak gespeeld.655 Vocks schijnt ook liedteksten en gedichten voor diverse kranten
geschreven te hebben, maar van onderzoek op dit gebied is afgezien doordat de aanwijzingen
te vaag waren. Op latere leeftijd voltooide hij nog een roman, waarvoor de uitgevers geen
belangstelling hadden.656

Hij overleed te Zwolle op 13 september 1969.657

H. DOEDENS (1906-1989)658

Hermannus ('Herman') Doedens werd op 15 januari 1906 te Peize geboren.659 Hij bracht zijn jeugd door in
Gasselte, waar zijn vader rijksveldwachter geworden was. Hij werd onderwijzer en - na het behalen van de MO-
akten Nederlands en geschiedenis - leraar bij het voortgezet onderwijs te Enschede en later te Utrecht.660

Hij debuteerde in de bundel Uut oes Dréénse Laand, samengesteld door R. Houwink en in
1935 uitgegeven door Van Gorcum te Assen. Zijn bijdrage is getiteld 't Verhaol van oom Jan.
Aan het maandblad Drente leverde hij voor het eerst proza in het mei/juni-nummer van 1940.
Onder zijn pseudoniem Harm Drent verscheen daarin het dialectverhaal Mister.661 Als
schrijver noemde Doedens zich naar een historische figuur, de speelman-zanger Harm Drent,
die rond 1900 in Gieten of Gasselte woonde en ook daarbuiten bekend was.662 Harm Tiesing

652. Drenthe 19 (1948) juli 115.
653. '15 maart, Oom Henk 80 jaar' (Archief Vocks).
654. Zie EC 4.11.1965. Vgl. ook PDAC 4 en 25.11.1965. Vocks heeft het toneelstuk ter beoordeling aan Jan

Naarding voorgelegd. Deze zou hem geschreven hebben: "Ik heb wel aanmerkingen maar vind het voor
75 procent goed." Zie RAD. HDG, inv.nr. 256, brief Vocks aan de Culturele Raad voor Drenthe van 12
juni 1966.

655. Zie Kocks 1970, 151.
656. Vriendelijke mededeling van mevrouw G. Veelenturf-Vocks op 28 augustus 1998.
657. GA Zwolle, Overlijdensakte G.H. Vocks. Hij was op dat moment weduwnaar van Maria Aloysia Anna

Pütt (1889-1961), met wie hij op 27 september 1928 was getrouwd (GA Zwolle, Persoonskaart G.H.
Vocks).

658. Over Herman Doedens is weinig geschreven. In combinatie met een oproep tot het inzenden van
materiaal voor het DLD schreef Jan Tissing, 'Herman Doedens - Harm Drent' in: Drenthe 63 (1992)
september 14.

659. GA Peize, Geboorteakte H. Doedens. Zijn ouders waren Pieter Doedens, van beroep arbeider, en Antje
Visser.

660. Mededeling van zijn weduwe op 12 december 1994.
661. Drente 11 (1940) mei/juni 1-2.
662. Zie PDAC 10.5.1947. Vgl. ook Drenthe 29 (1958) oktober 6 en OV 29 (1985) augustus 134-135.
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schreef over hem in het niet-uitgegeven toneelstuk Spienstertijd in Drenth. 'n Laandelk
winteraovendspel in Jannewaori:

"En dan over dag komp Haarm Drenth er is an, de aolde vioolspeuler die veur 's nee [sic] brood of veur
n handvol erppels al heel wat plezeer braacht. Haarm hadd n zak op de rukg hangen die met touwgies
vaast maokt was, een baand over de linker scholler en een unner d rechter aarm deur. Dan begunde hie
op zien aolde vioel of op zien harmonikao te hotfotten en dan zung hie d'r bij."663

Tijdens de oorlog werd Doedens een van de belangrijkste literaire medewerkers van het
maandblad Drente. Na zijn eerste bijdrage in proza leverde hij vooral gedichten, zoals Snikkie
Snieder en Berend Boesbelder, Jantiene is störv'n, Allèn met dij, Avond, Kom zing nog ies,
Testament, 't Geluk en Er luip een jong in de riepende rog.664 Gerriet Wilms ontdekte als
belangrijkste thema in het vroege werk van Doedens, het "op het leven overwonnen geluk".665

Na de oorlog verschenen zijn gedichten - door hem zelf "rijmpjes" genoemd - in de PDAC en
tal van periodieken, zoals De Vrije Pers, Dren(t)he, de NDVA en Oeze Volk. Behalve in het
reeds genoemde Uut oes Drèènse Laand werden gedichten en verhalen van hem opgenomen
in bundels/bloemlezingen als Uut en um oes olde laandschop (1940), In Seymour Mulder's
voetspoor.. (1945) en Mandielig (1983).
Omstreeks 1950 had hij in de PDAC een rubriek onder de titel 'Hoek van Haarm'. Hierin
besprak hij tal van Drentse culturele en literaire onderwerpen.
Herman Doedens behoorde in 1953 tot de eerste leden van de Drentse Schrieverskring. In de
Drentse schrieversalmanak 1954 staat bijna vanzelfsprekend een bijdrage van hem: het
gedicht Ol Kraai.666

Tot nu toe is zijn werk niet in gebundelde vorm uitgegeven.667 Zoals bij veel Drenten in den
vreemde spreekt uit zijn gedichten heimwee naar de oude landschap en de daar doorgebrachte
kinderjaren. Gecombineerd met natuurlyriek behoort dit thema tot de onversneden romantiek
en was het in Doedens' dagen allang passé. Dat wist hij zelf ook wel: hij pretendeerde immers
niets meer dan "rijmpjes" te maken. In het gedicht Kinderlaand geeft hij een impressie van
het Gasselte van zijn jeugd. De voorlaatste strofe daarvan:

Daor leefde een kind, daor laacht' een kind.
Daor was het leven zaacht gezind.
Daor luip een jong in d'aorenzee,
waorin de wind zien voren snee...
De torenklok sluig d'aovendvree.668

Iets abstracter van vorm, maar nog niet verrassend door de inhoud (poésie noire) is het
gedicht Donker:

Donker

663. Spienstertied in Drenth, 22-23. Het manuscript is door G. de Jonge te Borger geschonken aan schrijver
dezes.

664. Drente 14 (1942) september 28-29; 14 (1942) december 47; 15 (1943) juli 1; 15 (1943) september 10;
15 (1943) december 23; 15 (1944) januari 25; 15 (1944) februari 29 en 15 (1944) maart 33.

665. Wilms 1955, 3.
666. Drentse schrieversalmanak 1954, 10.
667. Wel werden een aantal van zijn gedichten becommentarieerd. Zie Drenthe 26 (1955) juni 11 en 28

(1957) januari 7.
668. Opgenomen in Nijenhuis 1983a, 17.
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Het donker waacht,
de naacht wordt groot,
De westerzun hangt
rond en rood,
an 't meertouw
trekt de leste boot.
Het donker waacht,
de naacht,
de dood.669

In het onderwijsvakblad De Vacature had hij de rubriek 'Schrijvers en hun werk', waarin hij
soms ook Drentse schrijvers besprak, bijvoorbeeld Cornelis van Schaick. Ook aan de DMB en
Levende Talen droeg hij regelmatig artikelen bij. Doedens wordt gerekend tot de pioniers van
de naoorlogse streektaalbeweging. Zo hield hij in 1946 in zijn rubriek in de PDAC een
pleidooi voor het gebruiken van het Drents op meer gebieden dan alleen in de dagelijkse
omgang:

"(...), wij hebbn zölf ook nog wat, waor veur wij oes niet schaomt, net zoo min as veur 't feit dat oes
vaoder maor 'n boernjong was en oes moeke een arbeiderwicht. Wat de school vergeetn het en waor de
misters nog gien tied veur vindn kunt - 't wordt wel ies aans - dat willn wij een beetie op weg helpn, zóó
dat 'n boernjong ok ies een stukkie duurt schrievn al deugt het volgens de Hollandse mister en
schoolbookie nijt, ies 'n stukkie duurt veurdraogn in 't dialect dat hum 't best lig, zien eign. 't is niks
bezunders, doodgewoon; eign taol, eign geschiedenis, eigen zaok, eign belang! Maor veul te laang
vergeetn; laot 't ies aans wordn!"670

Zijn belangstelling voor de predikant-schrijver Cornelis van Schaick leidde ertoe, dat hij in
1971 De zoon van Lammert Kuiper. Een dorpsverhaal uit het oude Drenthe (J.A. Boom en
Zoon te Meppel) liet uitgeven. Dit is een bewerking van het eerste deel van Van Schaicks
Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven (1848, A.C. Kruseman te Haarlem). Daarvoor had hij
tevergeefs geprobeerd het boek van Van Schaick herdrukt te krijgen. Het verhaal stond ook
van 13 oktober 1971 tot en met 10 mei 1972 als feuilleton in de MC.671 "(...) de folklore
springt eroet en de sfeer is Drents van hier hen gunder", schreef Bart Veenstra in Oeze
Volk.672 In 1971 verscheen eveneens zijn studie Markies de Thouars. Twents dichter en
pamflettist (1807-1850) (W.G. Witkam te Enschede). Deze markies was een hoveling van
koning Willem I, maar raakte aan lager wal en werd pamflettist en dichter. Uiteindelijk stierf
hij als landloper.
Van 14 augustus 1974 tot en met 26 februari 1975 bracht de MC het feuilleton Rooie Henderk
van Doedens. Het was nog maar net begonnen, of Boom te Meppel gaf het in boekvorm uit
als Rooie Henderk. Een onverwoestbare bewoner van het oude Drentse land. Dit verhaal
speelt omstreeks 1900 in en om Oring (Odoorn); de hoofdpersoon Henderk Bathoorn vindt na
een ongelukkig huwelijk toch de ware liefde. Interessant is, dat Doedens in deze roman de
speelman Harm Drent ten tonele voert.

669. Opgenomen in Nijenhuis 1983a, 20. Voorts werden nog de gedichten Troubadours en De laange rek
opgenomen.

670. PDAC 10.8.1946.
671. De redactie beweerde in de inleiding van het feuilleton dat Van Schaick de "achter-overgrootvader" van

Doedens zou zijn (wat dit ook moge betekenen). Zie MC 13.10.1971.
672. OV 16 (1972) september 134.
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Herman Doedens overleed op 31 januari 1989 te Utrecht.673

N. MEYBOOM-VELTMAN (1908-1994)674

Nell Veltman werd op 4 mei 1908 als helft van een tweeling geboren te Makkinga. Haar vader was arts. Ze
bezocht de lagere school in Heerenveen. Na drie jaar HBS ging ze als correctrice werken bij het Leeuwarder
Nieuwsblad. Toen haar ouders naar Den Haag verhuisden, ging ze mee en werd ze correctrice bij de Haagsche
Courant. In 1935 trouwde ze met Jan Cornelis Meyboom, die werkzaam was op het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Op 1 november 1939 werd hij benoemd tot burgemeester van Diever. Dat bleef hij - met een korte
onderbreking tijdens de bezetting - tot april 1975.

Vanaf 14 april 1944 dook de jonge burgemeester, die tot dan toe met zijn ambtenaren waar
mogelijk de bezetter had tegengewerkt, met zijn gezin onder in - achtereenvolgens -  Hilver-
sum, Loosdrecht en Kampen. Er wordt beweerd, dat Meyboom door de illegaliteit gedwongen
werd onder te duiken. Dat lijkt aannemelijk, want kort daarvoor had hij zich wel erg
meegaand betoond in zijn reactie op Duitse verordeningen. In het kader van de
misleidingstactiek wilde de bezetter een namaakvliegveld (laten) aanleggen in de buurtschap
Oude Willem. De uitvoerende instantie, de Organisation Todt (OT), probeerde in dergelijke
gevallen altijd de burgemeester in te schakelen om de benodigde werkkrachten aan te wijzen.
Deed deze dat niet, dan deden de Duitsers het zelf door gebruik te maken van de
bevolkingsregisters. Maar dan moest de burgemeester hun dat verbieden, want volgens
Nederlands recht hadden alleen hij en enige beëdigde ambtenaren toegang tot deze registers.
Onderduiken was welhaast de enige reactie om uit dit dilemma te geraken, en dat deden
Meybooms (goedwillende) collega's dan ook toen Nederland eenmaal frontgebied was. In zijn
tijd was dat nog niet het geval en deed hij de verkeerde keuze. Het project 'Oude Willem' ging
door, en nog erger was dat Meyboom mensen aanwees om het 'echte' vliegveld Havelte te
helpen aanleggen. Sterker nog: hij ging er zelf heen om mee te helpen.675

Als onderduikster schreef Nell Meyboom-Veltman een aantal gedichten over haar actuele
situatie, die, samen met een vijftal andere verzen de bundel Hunkering vormden. Deze
verscheen in 1945 bij Van Gorcum & Comp. J.M. Linthorst Homan-Staal sprak in haar
recensie over "goed vloeiende verzen", waaruit "een diep geloof en de vaste wil om te blijven
hopen" spraken. De gedichten Verlos ons.., Heimwee en Maannacht waren naar haar mening
qua vorm de beste.676 Volgens de recensent van de MC was vooral de inhoud aansprekend:

"Nieuwe aspecten in den dichtkunst worden er met deze verzen niet geopend, maar bij het lezen zal
men in beslag worden genomen door gevoelens van rust en stille blijdschap; dat deze ontwrichtende
onderduikerstijd tot het verleden behoort."677

673. Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen gemeente Utrecht, Overlijdensakte H. Doedens. Zie voor
herdenkingsartikelen DGP en Nv/hN 3.2.1989; 'Herman Doedens overleden' in: OV 33 (1989) februari
20. Bart Veenstra besteedde uitvoeriger aandacht aan leven en werk van Doedens in zijn artikel 'Harm
Drent' in: Nv/hN 18.3.1989.

674. Voor een biografische schets wordt verwezen naar Dekker 1975, 115-117; Terpstra 1980, 84-88.
675. F. Jansen in: Bos 1992, 187-188. Zie voor de problematiek van de burgemeesters in bezettingstijd: De

Wit in: Nijkeuter 1995, 85-86.
676. DVP 14.12.1945.
677. MC 28.12.1945.
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Na haar debuut schreef Meyboom-Veltman enige meisjesboeken, zoals Heleen heeft vacantie
(1948, Kluitman te Alkmaar), Een mand vol letters (1951, Kluitman te Alkmaar) en Een
nazaat van Marijke Meu? (1951, Van Holkema & Warendorf te Amsterdam).678

Ook als (gelegenheids)toneelschrijfster kreeg ze bekendheid. Enkele titels zijn: Het uitbrei-
dingsplan ([1948], berustend op haar ervaringen als burgemeestersvrouw),679 Witte
cyclamen680 (1948) en - in samenwerking met Jan Naarding - het openluchtspel Zwedera van
Ruinen. Dit laatste en een vervolg erop zullen in paragraaf 9 besproken worden. Voor het 25-
jarig jubileum van de Dieverder VVV schreef ze samen met Abe Brouwer en Roel de Lange
de revue Liever naar Diever. Deze titel bleek zo aan te slaan, dat hij tot 1991 diende als
slogan op de informatiefolder van de VVV.681

Ze was betrokken bij de oprichting van de Toneelvereniging Diever en werkte aan de
jaarlijkse opvoeringen in de open lucht mee als regie-assistente en souffleuse.682 In 1975
reikte de gemeente Diever haar een oorkonde uit voor haar werk als ambassadrice van de
openluchtspelen en promotor van folkloristische gebruiken. Behalve voor het toneel koesterde
Nell Meyboom-Veltman nog een andere passie: die voor het breien. Als lid van het
Anjercomité scheen ze dat ook tijdens de vergaderingen te doen, zodat voorzitter Cramer
altijd opende met: "Mevrouw met breiwerk, mijne heren,".
Na de pensionering van haar man verhuisde het echtpaar naar Bilthoven.
Vanaf de oprichting was ze bestuurslid van de Drentse Schrieverskring. Voor de Drentse
schrieversalmanak 1954 schreef ze een titelloos gedicht; aan de Drentse schrieversalmanak
1956 droeg ze het gedicht Nachtvlinders bij.683 Voorts schreef ze toneelrecensies.684

De naam Meyboom is in Drenthe verbonden aan een zeer speciale boekencollectie. Bij de
opening van het nieuwe gemeentehuis van Diever in 1957 bood de voorzitter van het
Cultuurfonds de gemeente een aantal boeken over Drenthe aan. Burgemeester Meyboom
maakte ze tot basis van een gemeentelijke collectie, die in 1989 tot ongeveer 2000 werken
was aangegroeid. De Dieverder Drenthe-bibliotheek werd in haar geheel verkocht aan de PBC
Drenthe, die haar voorzag van het stempel 'Meyboom-collectie'. Deze is voor veel Drenthe-
vorsers een ware 'Fundgrube'.
Nell Meyboom-Veltman overleed na een langdurige ziekte op 3 oktober 1994 in huize 'Het
Oosten' te Bilthoven.

L. VAN DER SLEEN (1912-1993)685

Lambertus van der Sleen werd op 12 juni 1912 in Tiendeveen geboren. Op zijn achttiende verhuisde hij naar de
buurtschap Oosteringh bij Pesse, waar zijn vader boer werd. Hij werd timmerman en ging zich toeleggen op het
restaureren van houtsnijwerk van kansels en kerkbanken. Hij heeft lange tijd met vrouw en kinderen in het
Spaarbankbos bij Hoogeveen gewoond.

678. Dit laatste boek verscheen in 1965 ook bij uitgeverij West-Friesland in 'De witte raven'-serie. Zie
Brinkman, 1581.

679. Zie ook RAD, HDG, inv.nr.5, brief aan Mulder van 15 november 1948. Ze schreef het spel
aanvankelijk onder het pseudoniem L. Huberts. Zie R.D.M[ulder]. 1949b, 8.

680. Een typoscript bevindt zich bij het RAD, PDR, inv.nr. 12x.
681. Abelmann 1992, 235.
682. Ibidem, passim.
683. Drentse schrieversalmanak 1954, 28 en Drentse schrieversalmanak 1956, 18.
684. Bijvoorbeeld over Ontvangst op Laerwoud van Ben van Eysselsteijn. Zie Drenthe 29 (1958) december

13.
685. Zie voor biografische artikelen: Huizing 1992c, 27-30 en Huizing 1992f.
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Voor de liefhebberij schreef hij rijmpjes en voordrachten voor bruiloften en partijen.686

Enkele jaren na de oorlog begon hij onder het pseudoniem Bart van Oosteringh Drentstalige
gedichten, feuilletons en prozaverhalen voor de Hoogeveensche Courant te schrijven.687

Spoedig volgden publicaties in de PDAC en andere regionale kranten. Het was vooral K.
Heeroma die het talent van Van der Sleen onderkende en hem aanmoedigde door te gaan met
schrijven.688 De dichter werd ook door zijn vrouw, Harmpje Hagedoorn, gestimuleerd en zijn
teksten werden door haar gecorrigeerd. Zijn schriftelijke taalvaardigheid was beperkt; in een
interview heeft hij daarover opgemerkt:

"Ik vuul het nog altied as een gemis, dat ik niet meer van de taal eleerd heb. Taalkundig mus ik altied
een beroep doen op mien vrouw. Ik heb wel iens ezegd: ik gao utscheiden mit schrieven, want ik make
altied grote fouten in de taal."689

Aan de prijsvraag voor een Drents volkslied in 1948 nam hij deel met twee liederen. Ze
kregen een eervolle vermelding en een is er zelfs op muziek gezet. Van der Sleen schreef
vaak een wat archaïsch Drents, zoals hij het vroeger zelf had gehoord van ouderen in zijn
geboortestreek. Daardoor zijn in zijn werk Drentse 'taaljuweeltjes' bewaard gebleven.
Belangrijke thema's in zijn werk zijn de natuur, jeugdherinneringen en de kleine wereld
rondom zijn huis. Een voorbeeld van dit laatste is:

In de lijte

Daor weit gien wiend
mor zweeft allent de moggen.
Daor schient de zun
en welkt de jonge bladties,
die sloppig schrompelt in het felle locht.
Mor as het eempies deur een vlage tocht
vervliegt ze vlijzem naor nog lijer padties.

Daor roest de dauw
op 't harde knieneblad.
De krodde pronkt mit roodgeplekte blommen.
de lijt' is lauw, mor vlietig bint de drommen
van felle neefies, zingend boven 't pad.690

Zijn latere werk graaft dieper; de vragen van leven en dood en het mysterie van het geloof
komen aan de orde in zijn korte, puntige observaties. Zo luidt de laatste strofe van zijn
gedicht Karstmis:

Dalijk luudt de broonzen klokken.
Meinsen bij mekaander, hokken
as makke schaopen in een stal
en zingen van Efratha's dal.

686. Vriendelijke mededeling van zijn zoon, Rein van der Sleen, op 20 oktober 1998.
687. Een deel van zijn publicaties wordt bewaard bij het MI, Archief P.J. Meertens.
688. Na het overlijden van Heeroma schreef hij dan ook het gedicht 'memoriam prof.dr. k.h. heeroma' dat in

Drenthe 44 (1973) januari 5 gepubliceerd werd.
689. Huizing 1992c, 28.
690. Opgenomen in Blossems in de lijte. Drentse gedichten. Zuidwolde 1982, 20.
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Veur 't Kiend, dat leefd' en störf an 't kruus
is biester weinig stee in huus...691

Over het dichten heeft hij opgemerkt:

"Het is een genoegen en een gave, om, wat andere mensen alleen maar zien, in woorden te kunnen
weergeven - en het nog gepubliceerd te zien ook - terwijl er zoveel anderen zijn, die het misschien veel
beter kunnen. Het is belangrijk, gedachten voor zichzelf aanschouwelijk te maken, zodat je ze steeds
weer kunt lezen. Da's belangrijk ook voor andere mensen. Dichten? Je heb 't in je en je voelt het
geregeld. Ik doe het graag: het zijn de kleine dingen, die het leven waarde geven."692

Hij was altjd gewapend met potlood en aantekenboekje, waarin hij zijn invallen noteerde:

"Ik zuuk niet, ie ziet iets wat aj al duzenden maolen zien hebt en die iene maol dan valt je oog der op.
Dan komt der een zin en gao je speulen met woorden. Der vuul een ekkel van de boom. Zo waren der al
duzenden vallen, mar ik had 't niet zien. Net dizze iene ekkel, die zag ik. Toen borrelde zo de regel in
mij op: 'As de ekkels geurt is 't um en bij oktober, dan dwaalt oens denken met de harfstwiend
met...'"693

Tot de uiterlijkheden van het dichterschap voelde hij zich niet aangetrokken; hij is nooit lid
geweest van de Drentse Schrieverskring. Het enige wat hij zocht was erkenning door een
eigen lezerspubliek en daarbij had hij geen hulp van collega's nodig. Behalve in regionale
kranten werd zijn werk ook opgenomen in kerk- en verenigingsblaadjes; incidenteel
verschenen er bijdragen in de maandbladen Drent(h)e en Oeze Volk.
Van der Sleen was een geëngageerd kunstenaar, met dien verstande dat hij zijn dichterlijke
gaven meermalen heeft aangewend voor een 'goed doel'. Tijdens de watersnoodramp in 1953
schreef hij een ballade, die landelijke aandacht kreeg en zelfs werd uitgezonden door de
NCRV-radio. Toen in 1959 de Ruiner schaapskudde in haar voortbestaan bedreigd werd door
geldgebrek, schreef hij een aantal hekeldichten. Daardoor kwam er een actie op gang, zodat
de kudde in stand gehouden kon worden. Jarenlang schreef hij gedichten voor de stichting
Opbouw Drenthe om de collectes voor 'Oktobermaand-Drenthemaand' te steunen.694

Bij de stichting Het Drentse Boek verscheen in 1982 zijn bundel Blossems in de lijte. Drentse
gedichten. Deze bevat een selectie uit de honderden gedichten die hij in het Zuidwest-Drents
in de loop der jaren geschreven heeft.695 Hans Werkman vond het geheel:

"(...) ongecompliceerde poëzie over eenvoudige, kleine dingen: de jaargetijden, de jeugd, de bloesem.
Ook het kerkelijk jaar heeft in het Drents poëtisch gestalte gekregen in kerst-, paas-, en pinkster-
gedichten."

Het vers Biddag vond hij een van de "zuiverste" gedichten uit de bundel.696

Als dichter heeft Van der Sleen zich bijna steeds Bart van Oosteringh genoemd. Onder dit
pseudoniem werd ook werk opgenomen in de bloemlezing Mandielig, een bloemlezing
Drentse poëzie, die in 1983 verscheen.697

691. Ibidem, 33.
692. 'Bart van Oosteringh: 'Dichten: je hebt het in je en voelt 't telkens' ' in: DAC 2.10.1976.
693. Blancke 1989, 21.
694. Enkele van deze gedichten worden bewaard bij het MI te Amsterdam.
695. 'Bertus van Oosteringh tevreden met bundeling van levenswerk' in: DAC 11.11.1982.
696. Werkman 1984. Zie voor een recensie ook Wilms 1983a, 36.
697. Opgenomen werden de gedichten Meitiedsdrift en De eigen tied.
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Lambertus van der Sleen overleed op 24 augustus 1993 te Hoogeveen.698

H. KOOPS (1914-1977)699

Harm Koops werd op 3 maart 1914 in Assen geboren. Al spoedig verhuisden zijn ouders met hem naar Exloo,
waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij volgde de onderwijzersopleiding in Coevorden en werd in 1940 benoemd tot
onderwijzer in Den Haag. Later werkte hij bij het onderwijs voor slechthorenden. Hij was actief in de Haagse
vereniging 'Het Lantschap Drenthe' als bestuurslid, lid van de toneelgroep en redacteur van het verenigingsblad.
Hierin publiceerde hij zijn eerste gedichten.

J.R. Westerhuis besprak in 1952 een gedicht van Koops voor de RON-microfoon.700 Hij vond
het een van de beste Drentse gedichten van toen, vooral omdat hij de beeldspraak bewon-
derde. Westerhuis kende de dichter pas sinds kort. Hij had de Drentse Hagenaar J.P.G van
Holthoon om inlichtingen gevraagd. Deze legde het contact, waardoor er een briefwisseling
tussen Westerhuis en Koops op gang kwam.701 Daarin gaven beiden commentaar op elkaars
gedichten.702 Westerhuis besteedde in zijn rubriek 'Drentse schrijvers en hun werk', die hij
onder zijn pseudoniem Gerriet Wilms voor het maandblad Drenthe schreef, ook aandacht aan
leven en werk van de dichtende emigrant.703

In 1953 behoorde Koops tot de eerste leden van de Drentse Schrieverskring;704 in hetzelfde
jaar werd hij ook benoemd tot persoonlijk lid van HDG.705 In de Drentse schrieversalmanak
1954 verscheen zijn gedicht Bij 't stookhok en in de Drentse schrieversalmanak 1956 werden
twee gedichten, Zaandblauwchie en Drenthen, opgenomen.706 Voorts publiceerde hij in het
maandblad Drent(h)e, in Oeze Volk en in het Kerkkrantje. In 1967 werd hij afgekeurd en
verhuisde hij naar Laag Soeren. Daarna schreef hij nauwelijks meer, maar legde hij zich toe
op het schilderen. Hij overleed op 8 april 1977 te Laag Soeren.707

Zijn grootste productiviteit als dichter bereikte hij in de jaren vijftig. Door het bombardement
van Den Haag in maart 1945 was ook het huis van de familie Koops verwoest en was veel
werk uit de periode daarvoor verloren gegaan. Hij schreef traditionele poëzie, die grosso
modo verdeeld kan worden in natuurgedichten en gedichten over personen. Dichtend over de

698. Zie voor herdenkingsartikelen: 'In memoriam: Bart van Oosteringh' in: HC 25.8.1993; 'Drents dichter
Van der Sleen overleden' in: Nv/hN 25.8.1993; 'Drentse dichter Bart van Oosteringh (81) overleden' in:
MC 25.8.1993, Dr. Geert van Bunen 1993 en 'Bart van Oosteringh ┼ (Lambertus van der Sleen) 1912-
1993' in: Drenthe 64 (1993) oktober 22-23.

699. Biografische feiten zijn - tenzij anders vermeld - gebaseerd op een interview met mevrouw F.A.R.
Koops-Lamberts te Zoetermeer, dat in de zomer van 1998 gehouden werd.

700. Westerhuis besprak op 6 juni 1952 voor de RON in het programma 'De Drènse Parnassus' het gedicht
Mal Beernd. De tekst wordt bewaard in het persoonlijk archief van Koops.
Later besteedde Hans Heyting voor de RONO-microfoon aandacht aan het werk van Koops. In het
programma 'In oenze Drènse dichterstuun' besprak hij op 7 december 1956 het gedicht Bang jonkie.
Ook deze tekst wordt bewaard in het persoonlijk archief van Koops.

701. Persoonlijk archief H. Koops, brief Westerhuis aan Van Holthoon van 28 februari 1952.
702. Zie hiervoor het persoonlijk archief van H. Koops.
703. Drenthe 29 (1958) mei 10.
704. Harm Werners nodigde hem in maart 1953 uit om toe te treden (persoonlijk archief H. Koops).
705. Persoonlijk archief H. Koops, brief HDG aan Koops van 23 oktober 1953.
706. Drentse schrieversalmanak 1954, 24 en Drentse schrieversalmanak 1956, 36. De gedichten werden

ook opgenomen in Nijenhuis 1983b.
707. Zie voor een kort herdenkingsartikel Bart Veenstra 1977a, 65.
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natuur kon Koops haast niets anders zijn dan een lyricus, hoewel hij dat in sobere bewoor-
dingen liet blijken. En uiteraard was hij als zodanig een romanticus of - zo men wil - een neo-
romanticus:

Zummeraovend (1)

Een stille aovend.
In 't gruun van een aole iek
Speult soezelzaacht
Wat waarme wind.
Een late liester zingt
Een kleine nachtmeziek.

De dag giet dood.
In het waarme rood
En het gele gold
Is 't of de zigzagraand
Van al de wolkies braandt
Boven het gruun van 't iekenholt.708

Hij schreef ook mengelwerk, dat noch in kwantitatief noch in kwalitatief opzicht indrukwek-
kend genoemd kan worden. De gedichten over mensen zijn meestal anekdotisch van aard. Hij
schreef bijna steeds in het Drents; slechts een paar gedichten zijn Nederlandstalig.709

Ook hij was uit heimwee naar zijn geboortegrond gaan dichten. Dit verlangen komt in veel
gedichten tot uiting, bijvoorbeeld in Exloo, over het dorp van zijn kinderjaren:

Exloo

Op de helling van de Hondsrug,
Oostwaorts 't diepie, west de hei,
Overhuufd met hoge bomen
Lig het aole darp van my,

As 'n bos met boerderyen
Tussen 't weidegruun en sang;
't Bint die waarm-gekleurde steegies
Waor 'k by tieden naor verlang.

't Aole schoeltie en de vrunden,
't Speulen by de schaopekooi,
't Scheuveln achter 't Westerbosse,
Wat was 't aole darp doe mooi.

Mos op stro- en rieten daken,
't Eibernöst op hoge paol,
Karstmis - wit op alle wegen -
Grieze kreien in de kaol'.

't Volk, dat aaltied in de weer was,

708. Nijenhuis 1983b, 48.
709. Vier eigen gedichten in het Nederlands vertaalde hij later in het Drents (Oertied, Thriantha, Kiemcel en

Voortplanting). Ze werden opgenomen in Nijenhuis 1983b.
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Dat as kienholt, broen en taoi,
Ok de jaoren kun trotseren,
Ingepakt in 't zwaore baoi.

En...de wichter op heur klompies,
Lacherig in lange rieg.
's Zundags pronkend deur de darpsstraot,
Wachtend of 't een vryer kreeg...710

Het complete werk van Koops werd door stichting Het Drentse Boek in 1983 uitgegeven in
de bundel Harm Koops. Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten bij 'n kaander braacht
en van een verantwoording veurzien deur Gerard Nijenhuis.711 Gerriet Wilms besprak de
bundel in Drenthe en concludeerde: "Met deze publicatie kwam een goed overzicht tot stand
van het dichtwerk van Harm Koops, die de Drentse literatuur met tenminste een aantal
waardevolle gedichten heeft verrijkt."712

G. KUIPERS (1918)713

Gerrit Kuipers werd op 20 september 1918 geboren in Schoonoord (gemeente Sleen); acht maanden later
verhuisden zijn ouders met hem naar Westerbork. Daar groeide hij op en vond hij zijn eerste werkkring: hij werd
volontair op de secretarie aldaar. In 1956 vertrok hij naar Borger; tien jaar later verhuisde hij naar Hardenberg,
waar hij in 1983 als chef culturele zaken en voorlichter met pensioen zou gaan. Tegenwoordig woont hij in
Sleen.

Vanaf 1946 schreef hij Drentse schetsen in blaadjes van sportverenigingen. Al spoedig
kwamen daarbij de rubrieken 'Neis oet Elp' en 'Praoties rond de Börker Kei' die hij in het
Nieuwsblad voor Beilen voor zijn rekening nam.714 In het Nieuwsblad voor Westerbork had
hij ook een rubriek, getiteld ' 't Boerhoorn giet'. Voor de rubriek 'Van oes eigen volk. Naober-
praotiens van en veur Drenten' in de Kanaalstreek leverde hij in de jaren zestig geregeld
bijdragen.715 Dikwijls ondertekende hij zijn stukjes met de initialen G.K.
In de periode tot 1956 schreef hij nog de revue Dat is Elp! en het toneelspel Gemienschops-
zin. Vanaf 1952 schreef hij teksten voor de RON. In dat jaar werd hij ook door Klaas van
Dijk gevraagd medewerker te worden van het maandblad Drenthe.716 Aan deze oproep gaf
Kuipers gehoor en hij debuteerde in oktober 1952 met het korte verhaal De Börker kei stiet op
zien stee, dat spoedig gevolgd werd door de bijdragen 't Wark is veur de dommen! en Hoe de
koster in de benouwdheid zat....717

In de Drentse schrieversalmanak 1954 werd van hem het dialectverhaal Zo bint kinder
opgenomen. Voor de Drentse schrieversalmanak 1956 leverde hij de schets 't Eerste kievitsei,

710. Nijenhuis 1983b, 35.
711. Zie voor de presentatie van de bundel DAC 12.9.1983 en Nv/hN 13.9.1983.

Ook in Nijenhuis 1983a werden gedichten van Koops opgenomen.
712. Drenthe 54 (1983) november 212. Schokland recenseerde de bundel in Drenthe 61 (1990) april/mei 25-

26.
713. Voor biografische schetsen wordt verwezen naar Werners/Wilms 1958d, 11 en 'Gerrit Kuipers 80 jaor'

in: OV 42 (1998) oktober 438-441.
714. Een aantal van deze schetsen wordt bewaard bij het MI, Archief P.J. Meertens.
715. Zie ook MI, Archief P.J. Meertens.
716. RAD, HDG, brief K. van Dijk aan G. Kuipers van 30 april 1952.
717. Drenthe 23 (1952) oktober 155-157; 23 (1952) december 178-179; 24 (1953) januari 13-15.
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een humoristisch verhaal waarin "Jan Holties' Jannegie" het eerste kievitsei in Drente op een
"mollebult" vindt.718

In 1956 richtte hij samen met Hans Heyting en Gerard Nijenhuis het dialecttijdschrift Oeze
Volk op. Tot 1966 zou hij hiervan ook redacteur zijn. Vooral na 1956 zou Kuipers zich
ontwikkelen tot een veelzijdig publicist en een actief bestuurder.

718. Drentse schrieversalmanak 1954, 25-27 en Drentse schrieversalmanak 1956, 46-50.
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4.6. KLAAS VAN DER GEEST (1903-1964):719 EEN SCHRIJVER DIE BEROERING
VEROORZAAKTE

Klaas van der Geest werd op 27 november 1903 op Schiermonnikoog geboren. Hij doorliep de zeevaartschool
en maakte enkele reizen als stuurman op de grote vaart. Reeds op zee begon hij te schrijven. Na zijn vroegtijdige
ontslag in de crisisjaren kreeg hij zeeën van tijd om te schrijven. Hij debuteerde in 1937 met de roman Eiland in
de branding, nadat Clara Asscher-Pinkhof het contact met uitgeverij Leopold (Den Haag) gelegd had. Daarna
schreef hij in hoog tempo een omvangrijk oeuvre.

In 1949 verscheen zijn in Drenthe spelende roman Gezegend is het land (H.P. Leopold te Den
Haag). Willem Diemer roemde het werk als "de beste streekroman (...) onder de vele boeken
die een gooi doen naar het typisch-noordelijke in de letterkunde."720 Van der Geest had het
boek geschreven tijdens een verblijf in Schoonoord, waar hij met zijn woonboot in het
Oranjekanaal lag. Deze streekroman kan met even veel recht een sociale roman genoemd
worden: de misstanden ten tijde van de ontginning van het Ellertsveld en het ontstaan van
Schoonoord vormen het hoofdthema. Over het boek ontstond in Drenthe groot tumult, zodat
het Van der Geest raadzaam leek met zijn schip en zijn tweede vrouw uit Schoonoord te
vertrekken om in Frederiksoord weer aan te leggen.721 Niettemin kreeg het boek in 1950 de
D.A. Thieme-prijs. In 1963 schreef hij opnieuw een Drentse roman, met een titel die aan de
geruchtmakende voorganger uit 1949 herinnert: Gezegend is het leven (A.J.G. Strengholt te
Amsterdam). Wederom neemt de verteller sociaal-historische feiten als basis: de eerste
moeilijke jaren van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.722 Klaas van der
Geest stierf op 10 oktober 1964 te Zwolle.

De 'deining in Drenthe' over Gezegend is het land is toe te schrijven aan
klassentegenstellingen. Van der Geest beschreef de schrijnende toestanden die tijdens de
negentiende-eeuwse verveningen heersten en daaraan wilden velen - vooral beter
gesitueerden - niet herinnerd worden. Daar kwam bij, dat HDG in die jaren bezig was een
zeer rooskleurig beeld van Drenthe uit te dragen, en daar paste Van der Geests relaas niet in.
Reeds een jaar daarvoor had HDG nogal overspannen gereageerd op een artikel van Ab
Visser over Drenthe. Voor de serie De schoonheid van ons land had Visser in deel drie het
artikel 'Het Gronings-Drentse landschap' geschreven.723 Hij kreeg daarop commentaar van
HDG door middel van het artikel 'Ernstig vergrijp aan de schoonheid van Drenthe. Een
protest' in het maandblad Drenthe.724 Men verweet hem ondeskundigheid en het creëren van
een verkeerd beeld van de provincie. Bovendien vond men Vissers tekst - al schreef men dat
niet expliciet - te satirisch. "Dit geschrijf is in hoge mate ergerlijk! Als er geen stof meer is,
die uw hart heeft, hou dan op met schrijven en voorzie op oirbaarder wijze in Uw nooddruft.

719. Over Klaas van der Geest is veel gepubliceerd. Voor een bio- en bibliografisch overzicht van deze
schrijver wordt verwezen naar Prins-Willekes Macdonald in: Jaarboek 1969, 78-82.

720. Diemer, 'Een veenkoloniaal epos' in: Diemer 1958, 194-197.
721. Het zou niet de laatste keer zijn dat een roman van een 'vrömde' in Drenthe tumult veroorzaakte. In

1964 ontstond in Dwingeloo opschudding over De Toeschouwers (1963) van Willem van Toorn. De
auteur was van 1956-1957 onderwijzer in Lheebroek geweest en schreef over zijn ervaringen deze
roman. De plaatselijke bevolking meende zich in het boek te herkennen en was van mening dat Van
Toorn hen had beledigd. Ook toen besteedde de landelijke pers veel aandacht aan de affaire. Zie Egb. J.
van der Veen 1964, 7-9 en Van Noesel 1995.

722. Zie voor Drentse beschouwingen 'Gezegend is het land. Gezegend is het leven. Klaas van der Geest
binnenkort zestig jaar' in: DAC 16.11.1963 en Kuipers 1964a, 6-8. Vgl. ook Kuipers 1964b, 26-27.

723. De schoonheid [1948], 36-40.
724. Drenthe 19 (1948) november 165-168.
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En zet in elk geval voor Drenthe op Uw kaart: Terra incognita!", aldus het Genootschap.725

Visser reageerde met een open brief, getiteld 'Lange Regionale Tenen', in het volgende
nummer van Drenthe.726 Daarin noemde hij de reactie van HDG "overgeprikkeld" en
"insinuerend"; de stijl van het pamflet vond hij "verdacht veel rieken naar federalisme".
Men zou kunnen zeggen dat de messen geslepen waren toen Van der Geests roman
verscheen. HDG kwam dan ook met de volgende aanklacht: Van der Geest gebruikt
familienamen die in Schoonoord nog voorkomen, hij wekt de indruk dat bijna alle
Schoonoorders van asocialen afstammen, hij beschrijft de arbeiders als onmensen, het boek
staat vol met perversiteiten en Drenthe wordt in diskrediet gebracht.727 Behalve van HDG
haalde Van der Geest zich de gramschap van de dorpelingen op de hals. Vele ouderen
meenden zichzelf en hun ouders te herkennen in de beschrijving van liederlijke taferelen. In
wezen was de schrijver zijn tijd ver vooruit door te schrijven over verkrachting, bestialiteit en
homoseksualiteit. Er scheen een volksgericht in de lucht te hangen en de auteur bleef - zoals
geconstateerd - niet wachten tot het losbarstte.
Intussen raasde de storm in de pers voort.728 HDG nodigde Van der Geest uit, over zijn
nieuwe roman te komen spreken tijdens een vergadering op 8 december 1949.729 Zo althans
was het aangekondigd, maar de spreker moest toen het eenmaal zover was vooral aanhoren
dat men over hem en zijn werk niet te spreken was. De bijeenkomst werd gehouden in de
leeszaal van het Rijksarchief en stond onder leiding van Prakke. Jan Naarding zou als
opponent fungeren, maar was "door ziekte" verhinderd; hij had echter zijn bezwaren op
schrift gesteld. Wel aanwezig waren inwoners van Schoonoord en het gemeentebestuur van
Sleen. Zij maakten in scherpe bewoordingen hun ongenoegen aan de schrijver kenbaar.730

Zelf zei hij hierover later:

"Ik had met 'Gezegend is het land' de bedoeling een roman te schrijven tegen de achtergrond van een
historisch gegeven, dat minder mooi is geweest en men riep mij als het ware ter verantwoording daar-
voor in een vergadering van het Drents Genootschap in Assen, waar ik mij te verdedigen kreeg tegen
mensen, die meenden dat dit beter verzwegen had kunnen worden of de authenciteit meenden te kunnen
aanvechten. In een van de kranten die hierover schreven, kon men lezen, dat ik mij in die vergadering
'tussen een troep keffende honden' had bevonden."731

Van der Geest verdedigde zich tijdens dit 'verhoor' door te beweren dat hij geen specifiek
Drentse roman had willen schrijven; Schoonoord was slechts een decor geweest. Het speet
hem dat hij bekende Schoonoordse namen gebruikt had; hij beloofde die in een tweede druk
te zullen veranderen. Maar zelfs dat ging Prakke niet ver genoeg. Hij wilde dat Van der Geest
de roman in een gefingeerde omgeving zou situeren.732

Het maandblad De Uitgever van de Nederlandse Uitgeversbond sprak van een gericht, dat
Drenthe over de schrijver had gehouden en vond het voorgevallene "belachelijk, onbehoorlijk
en gevaarlijk". Aan HDG werden dictatoriale neigingen toegeschreven, wat wel een stevige

725. Ibidem, 167.
726. Drenthe 19 (1948) december 181-182.
727. Vgl. ook Diemer, 'Socialisme taboe?' in: Diemer 1958, 85-93.
728. Zie LC 2.12.1949; NDC 9.12.1949; Drachtster Courant 3.1.1950 en NRC 4.1.1950.
729. RAD, HDG, inv.nr. 6. Op een aankondiging voor de bijeenkomst staat met potlood geschreven: "Zeer

groot rumour [sic] en perspubliciteit".
730. 'Van der Geest verdedigt zijn boek over Schoonoord' in: PDAC 9.12.1949. Vgl. ook Diemer,

'Proletarische apologie' in: Diemer 1958, 94-104.
731. DGP 16.11.1989.
732. 'Roman met "locale kleur" veroorzaakt conflict' in: Drachtster Courant 3.1.1950.
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reprimande van de uitgevers aan hun collega Prakke genoemd mag worden.733 Prakke
antwoordde hierop met een ingezonden brief, 'Het februari-gericht van 'De Uitgever' ', die in
zijn geheel door het maandblad Drenthe werd overgenomen. Prakke zat in een lastig parket:
hij kende Van der Geest namelijk uit de illegaliteit en bewonderde zijn schrijftalent. Hij
draaide om de hete brij heen door in de brief te stellen dat HDG alleen maar een forum wilde
en kon zijn voor een open discussie tussen een schrijver en zijn lezerspubliek. Voorts wees
hij weer eens op de Assepoester-reputatie waaronder Drenthe nog steeds leed: "(...)  en zolang
deze legende niet uitgeroeid is, zullen wij hier, ondanks schokschouderen over 'provinciaal
gedoe' voor Drenthe bljven opkomen."734

De wijze waarop HDG zich tegenover Van der Geest opgesteld heeft, illustreert het sterk
paternalistische karakter van het genootschap in die dagen. Sterker: HDG gedroeg zich in
deze kwestie als censor - al ontkenden Prakke cum suis dat uiteraard.

5. KOPPERMAANDAGPRENTEN735

De koppermaandag is een oude typografische traditie, waarvan het ontstaan vermoedelijk
terug te voeren is tot de bloeitijd van de gilden. Het was toen - in de late middeleeuwen - de
gewoonte, de eerste werkdag van de week die op Driekoningen (6 januari) volgde 'in ledig-
heid en vrolijkheid' door te brengen. Zowel de verklaring van de naam koppermaandag als het
antwoord op de vraag waarom juist de eerste maandag na Driekoningen gekozen werd, is tot
dusver niet definitief gegeven door de onderzoekers. Rond 1700 kreeg het feest - in Neder-
land althans - een exclusief typografisch karakter. In die tijd boden de gezellen hun meesters -
als blijk van eigen vakmanschap - de zogeheten koppermaandagprenten aan, met daarbij de
beste wensen voor het gezin. De gezellen ontvingen dan de zogeheten 'kopperfooi' en vierden
feest of stortten het bedrag in een pot bestemd voor steun bij ziekte of andere tegenslagen. In
de negentiende eeuw raakte de koppermaandagviering in het slop. Tussen de beide wereld-
oorlogen werden met weinig succes pogingen gedaan, het kopperfeest nieuw leven in te
blazen.
Na de Tweede Wereldoorlog herstelde H.J. Prakke de oude traditie weer in Drenthe, door in
1949 een koppermaandagprent uit te brengen. Waren het vroeger de werknemers die feest
vierden, toen waren het de werkgevers Prakke en collega's  die - samen met hun echtgenotes -
de dag 'in vrolijkheid' doorbrachten.
Naar de mening van Prakke begon de renaissance van de koppermaandagprent na de Tweede
Wereldoorlog in Drenthe, wat niet helemaal juist lijkt, want in 1948 werden reeds kopper-
maandagvieringen gesignaleerd in Arnhem, Gouda, Haarlem en 's-Hertogenbosch.736

De Drentse koppermaandag van 1949 werd in Meppel gevierd; Jan Poortman schreef de tekst
voor de prent, getiteld Van lustern tut lèzen deur Jan Lensink.737 Hierna werden achtereenvol-
gens koppermaandagfeesten gehouden in Zuidlaren,738 Assen en Hoogeveen.739 De teksten

733. Drenthe 21 (1950) april 57-58. Vgl. ook Huizing 1992a, 29-30.
734. Drenthe 21 (1950) april 58-62.
735. Zie voor een overzicht ook Bijlage B.
736. Voor een geschiedenis van de koppermaandagviering zie vooral De Zoete/Versteeg 1991, waarop de

inleiding van deze paragraaf grotendeels gebaseerd is. Vgl ook Prakke 1953a en Prakke, 'Drukkers-
folklore' in: Prakke 1975a, 61-71.

737. RAD, HDG, inv.nr. 7.
738. R.D.M[ulder]. 1950, 55-56.
739. 'Drentse drukkers vierden Koppermaandag in Hoogeveen' in: HC 9.1.1952.
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voor de prenten werden geschreven door respectievelijk Jan Naarding (Drentse Koppermaan-
dag 1950),740 Invaller [pseudoniem van prof. Jelle Brouwer, de zwager van Prakke] (Ten
Koninklijken Stiel)741 en Anne de Vries (De ridders van de vrijheid van de geest). Het
drukwerk werd uitgevoerd door drukkers in de plaats waar het feest gehouden werd, in
volgorde: Hertz, Van Gorcum en Bork [Firma Pet]. De prenten werden getekend door Jan
Zijlstra, Johannes Mulders en Hein Kray.742

Op 12 januari 1953 vierden de Drentse drukkers hun vijfde koppermaandag in Gieten.743 In
dat jaar schreef Gietens ereburger Ben van Eysselsteijn de tekst voor de rijmprent, die door
Huib van Driel werd verlucht. De tekening van Van Driel brengt de Gieter kerktoren in beeld.
Handelsdrukkerij Balkema in Gieten drukte de prent. Van Eysselsteijn schreef voor deze
gelegenheid een zoetvloeiend lofdicht, getiteld Gieten. Daarin komt nogmaals de verbonden-
heid van de schrijver met Gieten tot uiting: "zwerver nú door 't grote leven,/ die van oude pijn
ontheven,/ weer zijn weg in u hervond."744

In 1954 schreef Hans Heyting de koppermaandagtekst Drenthe in stroomversnelling (gedrukt
door W. ten Kate te Emmen en geïllustreerd door T.E. Allersma) en Tonny van der Veen
volgde in 1955 met Film, Radio, Televisie, Boekdrukkunst (gedrukt door B.J. van Herpe te
Coevorden en geïllustreerd door B. Bennema).745 Van der Veen schreef een gedicht, waarin
hij de vluchtigheid van film, radio en televisie met de duurzaamheid van het boek
vergeleek.746 In 1956 werd de opdracht aan Jan Boer gegeven.

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

Provinciale Staten van Drenthe nam in januari 1954 het principebesluit tot het instellen van
een provinciale culturele prijs. Daarna benoemde men een zogeheten 'Commissie van Advies
voor de toekenning van de culturele prijzen', waarbij men de alomtegenwoordige Prakke niet
over het hoofd zag. De Commissie kwam spoedig met het voorstel jaarlijks drie prijzen toe te
kennen, te weten: een individuele prijs, een groepsprijs en een jeugdprijs.747 Door tal van
omstandigheden bleek het niet mogelijk, in 1954 de Culturele Prijs van Drenthe uit te reiken.
Met het daardoor beschikbaar gekomen bedrag werden een prijsvraag voor het ontwerpen van
een penning en de opdracht tot het vervaardigen van een oorkonde gefinancierd.748 Het ont-
werp van de Dordse kunstenaar J.Th.L. Petri werd bekroond en de oorkonde werd vervaar-
digd door Pam G. Rueter te Amsterdam.749

In het najaar van 1956 konden eindelijk voor het eerst culturele prijzen toegekend worden -
die voor 1955 wel te verstaan. Ze werden pas op de drempel van 1957 uitgereikt. De

740. R.D.M[ulder]. 1950, 55-56.
741. 'De Drentse Koppermaandag-prent' in: Drenthe 22 (1951) april 57-59.
742. Vgl. Prakke 1953a, 10.
743. Zie hiervoor ook V.d. B. 1953, 40 en Nijkeuter 1994b, 8-12.
744. Zie voor een recensie: 'Koppermaandag in Drenthe. De jaarlijkse prent verschenen' in: Nv/hN

13.1.1953. Zie voor meer recensies ook Archief Drukkerij Balkema, ondergebracht bij mevrouw Balke-
ma te Gieten. Hierin bevindt zich uitvoerige documentatie over verscheidene koppermaandagvieringen
in Drenthe.

745. Tonny van der Veen 1955, 138.
746. V.D. 1955, 9.
747. PAD, Dossier -1.85, Welkomstwoord bij de uitreiking van de prijs op 11 december 1956 door mr. J.

Cramer, de CdK in Drenthe. Zie ook 'De "Culturele Prijs van Drenthe" ' in: Drenthe 25 (1954) juni 3-4.
748. 'Culturele prijzen van Drenthe over 1955' in: Drenthe 27 (1956) november 12.
749. PAD, Dossier -1.85, brief GS Drenthe aan BvE van 17 oktober 1956.



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG 607

individuele prijs ging naar Ben van Eysselsteijn, de groepsprijs naar de Toneelvereniging
Diever en de jeugdprijs naar het Emmer Lyceum. De beslissingen werden genomen door het
college van GS en dit had van de adviescommissie met betrekking tot Ben van Eysselsteijn
ter overweging gekregen:

"Al met al betreft het hier een Drentse kunstenaar met een grote landelijke bekendheid, in wiens werk
zijn band met deze provincie een belangrijke rol speelt en die het vorige jaar een opmerkelijke prestatie
heeft geleverd."750

Met dit laatste doelde de adviescommissie op Van Eysselsteijns roman Verweerde stenen. De
auteur was vanzelfsprekend zeer ingenomen met zijn uitverkiezing. Zij vervulde hem, zoals
hij de griffier van GS berichtte, "met grote dank en erkentelijkheid".751

Op 11 december 1956 werd door CdK mr. J. Cramer in het Provinciehuis te Assen aan Ben
van Eysselsteijn de Culturele Prijs van Drenthe uitgereikt. Prakke lichtte tijdens deze bijeen-
komst toe waarom Van Eysselsteijn uitverkoren was en herhaalde grosso modo wat in het
rapport van de adviescommissie stond. Hij vond Verweerde stenen niet alleen een boeiende
roman, maar tevens een kunstwerk van brede menselijkheid en grote diepgang. De bijzondere
relatie met Drenthe komt naar de mening van Prakke tot uiting in het veelzijdige oeuvre van
Van Eysselsteijn, waarin keer op keer Drenthe een belangrijke plaats inneemt. Wat dit laatste
betreft, bracht hij een merkwaardige belofte van Van Eysselsteijn in herinnering, die hij was
tegengekomen in een interview uit 1936 door H.G. Cannegieter. Van Eysselsteijn zegt daarin:

"Dat dromen over wijdheid en luchten heb ik overgehouden van mijn jeugd, toen ik als kind geruime
tijd in de afzondering van een Drentse boerderij heb moeten doorbrengen en het staren over de einde-
loze heiden en bossen en het zwerven langs veen en hunnebedden, de stille avonden op de brink met de
grote linden, een onuitwisbare indruk bij mij hebben nagelaten. Ook over dit oude Drenthe hoop ik nog
eens een roman te schrijven. Het is in onze literatuur tot dusver, geloof ik, nog niet behandeld."

Prakke concludeerde dat Van Eysselsteijn die belofte op voortreffelijke wijze was nageko-
men. Tevens sprak hij zijn dankbaarheid uit over de instelling van de Culturele Prijs van
Drenthe, waarmee voor HDG een hartenwens in vervulling was gegaan.

"Die dankbaarheid gevoelt zich van die betekenis te meer overtuigd, nu op de eerste bladzijde van dat
hoofdstuk als eerste individuele bekroning zo terecht geschreven werd: Verweerde Stenen door Ben van
Eysselsteijn",

aldus Prakke aan het eind van zijn toelichting.752

750. PAD, Dossier -1.85, voordracht van de Adviescommissie van 23 juni 1956 aan GS. De juryleden
waren: T.P. baron Mackay (voorzitter), E.D. Ninck Blok, J.J. Hogewind-de Nijs, H. Pijlman, H.J.
Prakke, H. Schulte Nordholt, J. Wattel, A.B. Wilmans-Folkertsma, J. Boer, D.A. Wumkes en H. Cost
Budde. Behalve uit de penning en de oorkonde bestond de prijs uit een bedrag van f 500,-. Vgl. ook
Michaël 1986, 47.

751. PAD, Dossier -1.85, brief BvE aan GS van 29 oktober 1956.
752. De toelichting van Prakke werd als 'Ben van Eysselsteijn en Drenthe' gepubliceerd in: Enzinck 1958,

129-131. Voor een verslag van de prijsuitreiking zie vooral: 'Toneelver. "Diever" en Ben van Eyssel-
steyn onderscheiden. Bijzondere prestaties in belang van cultureel leven in provincie Drenthe' in:
PDAC 3.11.1956; 'Drenthe's culturele prijzen uitgereikt door mr. J. Cramer' in: Nv/hN 12.12.1956;
'Drente bekroont 'Verweerde stenen'. Provinciale cultuurprijs voor Ben van Eysselsteijn' in: Haagsche
Courant 3.11.1956 en 'Bekroning van 'Verweerde stenen' ' in: Haagsche Courant 12.12.1956.
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De Culturele Prijs voor 1956 werd eveneens aan een letterkundige toegekend. Jan Fabricius
was dat jaar (dus een jaar later) de gelukkige.753 In de voorgaande paragrafen zijn al ver-
scheidene schrijvers genoemd die deze prijs daarna ook gekregen hebben.

7. TIJDSCHRIFTEN

DE VRIJE PERS (1945-1947)754

Na de bevrijding keerden enkele vertrouwde kranten al spoedig terug. Het weekblad Ooster-
moer-Noordenveld, dat nooit weg geweest was, kwam als eerste met een bevrijdingsnummer,
gedateerd 14 april 1945. Daarna verschenen in willekeurige volgorde: de PDAC, de Emmer
Courant en de MC. Vanaf 23 april verschenen de andere dagbladen, die in Groningen werden
gedrukt en hadden moeten wachten tot deze stad bevrijd was (16 april).755

Op dinsdag 24 april 1945 verscheen het eerste nummer van De Vrije Pers. Periodiek voor
bevrijd Drenthe van de gezamenlijke voormalig-illegale bladen. Reeds in augustus 1944, toen
de nieuwsvoorziening in Assen slecht begon te worden, waren er plannen gemaakt voor het
uitgeven van een nieuwe illegale periodiek. Het resultaat was de Asser Oranjebode, die vanaf
4 januari 1945 verscheen. De arrestatie van Cor Broerse, die nauw betrokken was bij het blad,
maakte echter een einde aan het bestaan ervan. Na de bevrijding ontstond het plan, het blad
als legale uitgave voort te zetten onder de titel De Vrije Pers. Hiertoe werd contact gezocht
met H.J. Prakke, die voor het idee voelde. Hij gaf de redactionele leiding in handen van zijn
medewerker Keimpe Sikkema, die tijdens de bezetting ook al verantwoordelijk was geweest
voor het maandblad Drente. Maar Sikkema was nog niet van zijn onderduikadres terugge-
keerd, zodat hij tijdelijk vervangen werd door de journalist H. Koops. De verantwoordelijk-
heid voor het nieuwe blad berustte bij een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van
de voormalige illegale uitgaven Christophoor, De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Het
Parool, De Ploeg, De Toekomst, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en De Oranjebode.756

Prakke heeft De Vrije Pers getypeerd als "een hoogtepunt van Drentse journalistiek, al ging
het er wel eens vrijgevochten toe".757 Later merkte hij erover op:

"Na de oorlog hebben alle noordelijke mensen uit de tijd van de illegale pers opgericht 'De Vrije Pers',
een opinieblad dat door Van Gorcum werd uitgegeven. De medewerkers van dit blad waren Drenten. In
Friesland en Groningen was men enthousiast over dat blad en men stelde voor, laten we het met elkaar
doen. Het is toen geworden: 'Onafhankelijk weekblad voor het Noorder erf'. "En wat gebeurde er? We
verloren onze abonnees in Drenthe en het blad werd financieel een mislukking. De tijd was niet rijp
voor één opinieblad voor het Noorden."758

De betekenis van het blad is vooral geweest, dat het menige discussie aanzwengelde over wat
er in de oorlog - en kort daarvoor - fout gegaan was, hoewel medewerker Naarding de hand

753. In Michaël 1986, 47 staat een storende fout. Men vermeldt daarin dat Johan Fabricius, de zoon van Jan,
met de prijs voor 1956 onderscheiden werd.

754. Zie ook Tammeling 1988, 180-182.
755. Ibidem, 180.
756. Zie voor een geschiedenis van het blad Bl. 1947, 19-20.
757. Prakke 1954b, 3-6.
758. 'Drentse duizendpoot is aan schaalverkleining begonnen. Professor Prakke: 'Voortaan ben ik een

ambteloze zondagsboer' ' in: EC 16.10.1969.
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niet in eigen boezem stak en hardnekkig Landbouw en Maatschappij bleef verdedigen.759 Het
opinieblad volgde nauwlettend de perszuivering en had in dit opzicht veel kritiek op de
houding van H. Clewits, de teruggekeerde hoofdredacteur van de PDAC.760

Het eerste nummer verscheen in klein formaat met de Vader des Vaderlands op de voor-
pagina. R.H. de Vos van Steenwijk, de CdK in Drenthe, voorzag het van een voorwoord. De
laatste pagina bevatte De Ballade van de zeven van Ben van Eysselsteijn. Het blad verscheen
aanvankelijk onregelmatig. Op maandag 14 mei 1945 (nummer 5) werd meegedeeld, dat het
wekelijks zou verschijnen; de ondertitel was gewijzigd in Weekblad voor Drente van de
voormalig-illegale bladen. Daarmee werd het - op dubbel formaat - de eerste Drentse
periodiek na de oorlog. Zoals Prakke al schreef, werd De Vrije Pers een weekblad van het
hele Noorden en dat gebeurde met ingang van 14 december 1945. Vanaf eind juni 1945 werd
ook het voormalige illegale nieuwsblad De Vrije Pers uit Meppel in de commissie van
verantwoordelijken vertegenwoordigd.
Met ingang van januari 1946 was de ondertitel Onafhankelijk weekblad van het Noordererf.
Doordat het blad toen in Friesland, Groningen en Drenthe verscheen, werd de redactie
uitgebreid. Voor Drenthe traden J. Naarding en A. Kleyn tot de redactie toe. H. Hommes en
Jan Boer namen de honneurs voor Groningen waar en Friesland werd vertegenwoordigd door
Fokke Sierksma en Freark Dam. Op 1 november 1946 werd K. Sikkema als hoofdredacteur
opgevolgd door J. Linthorst Homan. Jan Naarding werd toen plaatsvervangend hoofdredac-
teur.761

Behalve Ben van Eysselsteijn, van wie in een later nummer nog zijn ballade Oostermoer
afgedrukt werd,762 publiceerden ook J. Naarding en J.M. Linthorst Homan-Staal gedichten in
de eerste afleveringen. Van Naarding werd Lichtmis 1945 uit de bundel In Seymour Mulders
voetspoor... overgenomen763 en J.M. Linthorst Homan-Staal leverde twee gedichten (Na
zwaren tijd en Gijzelaarsvrouw), die in de paragraaf over haar besproken zijn.764 Nadat haar
gedichtenbundel Liedjes verschenen was, werd hieruit het gedicht Overcinge in een thema-
nummer over de Volkshogeschool opgenomen.765 In 1947 leverde ze nog een gedicht, getiteld
Een vraag en een antwoord.766

Naarding schreef veel voor het weekblad; behalve artikelen van diverse aard leverde hij veel
gedichten. Daaronder waren ook gedichten over de oorlog, bijvoorbeeld: An oeze doôn, De
Geus, Veur mien Asser neven De Ruiter, Het graf van de vrömden en H.L., in September '43
vermoord te O..767 De heren De Ruiter, een vader en twee zoons, behoorden evenals Cor
Broerse tot de groep die op 10 april 1945 door de Duitsers gefusilleerd werd. Diverse thema's
hadden de gedichten: Kwan, jong Drente!, De zeier, Lichtmis 1946 (2 Februari), De Meitied
komp, Oompien, 't Paosvuur, Hengang, De hof bluit, 't Hunebedde, Bes, Allerzielen, Jong
moedertien dreumt, Karstdag, Harfst, Oês liêd, Aovend en Drents vlaggenlied.768 Samen met
H.J. Prakke leverde Naarding onder het pseudoniem Hindrik-Jaan Keding het hekeldicht

759. Vgl. ook Boekholt 1988, 56-57.
760. DVP 13.7.1945 en 17.8.1945.
761. 'Mr. J. Linthorst Homan hoofdredacteur' in: DVP 25.10.1946.
762. DVP 7.3.1947.
763. DVP 1.5.1945.
764. DVP 27.4. en 4.5.1945.
765. DVP 19.7.1946.
766. DVP 8.8.1947.
767. DVP 17.8.1945; 5.10.1945; 16.11.1945 en 1.3.1946.
768. DVP 20.7.1945; 4.1.1946; 1.2.1946; 15.3.1946; 12.4.1946; 19.4.1946; 3.5.1946; 24.5.1946; 21.6.1946;

28.6.1946; 1.11.1946; 6.12.1946; 20.12.1946; 3.1.1947; 14.2.1947; 28.2.1947 en 21.3.1947.
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Maar.....Assen is zo ver van 's Gravenhage, en men moest juist naar Praag.769 Het gedicht
werd opgedragen aan het ministerie van OKW, dat een uitnodiging voor het Drentse
Fabriciusfestijn afgeslagen had omdat men verkoos naar Praag te gaan.
Johan Hidding leverde twee kerstverhalen, het Drentstalige Van 't aoldste feest en het
Nederlandstalige De terugkeer.770

Harm Drent behoorde niet tot de vaste medewerkers van het blad; hij droeg, behalve een
aantal essays, slechts het gedicht Veur dat dit andermaol gebeurt! bij.771

Toen na tweeëneenhalf jaar De Vrije Pers nog geen commercieel succes was, werd besloten
de uitgave met ingang van januari 1948 te staken.772

MAANDBLAD DRENT(H)E (1945-1956)

In april 1945 werd de taak van het maandblad Drente overgenomen door De Vrije Pers. Maar
nadat dit blad zich in 1946 op het hele Noorden was gaan richten, verscheen in mei van dat
jaar Drente weer. R.D. Mulder, ex-eindredacteur werd voortaan hoofdredacteur genoemd. J.
Linthorst Homan werd opnieuw vermeld als erelid van de redactie, die verder bestond uit A.J.
Scholte, P.W.J. van den Berg. A.E. van Giffen en J. Naarding. De medewerking van P.W.J.
van den Berg was uiterst bescheiden; reeds in het juni/juli-nummer werd zijn naam niet meer
vermeld.773

"We hopen dat 'Drente', als voorheen, ertoe mag bijdragen de band tusschen de Drenten
binnen en buiten de grenzen van de Olde Landschap te verstevigen", schreef Mulder in het
eerste nummer na de bezetting.774 Het maandblad had slechts vier pagina's, maar daar kwam
spoedig verandering in.
HDG onderhield vrijwel vanaf zijn oprichting nauwe contacten met het maandblad. Het
meinummer van 1947 was bijna geheel gewijd aan de oprichting van HDG. Tegelijk was het
formaat gewijzigd en het aantal bladzijden uitgebreid. Vanaf 1 januari 1948 noemde het blad
zich "officieel orgaan van Het Drents Genootschap". Door deze manoeuvre sleepte voorzitter
Prakke een aanzienlijk aantal abonnees (lees: leden van HDG) voor 'zijn' blad in de wacht.
Niet alleen de ondertitel van het maandblad veranderde in januari 1948; de eertijds door
Poelman zo verfoeide h kwam in de naam van het tijdschrift. Drenthe begon tevens aan zijn
negentiende jaargang, dus in het vervolg zouden jaargang en kalenderjaar samenvallen. Voor
de herkenbaarheid als HDG-orgaan zorgde een eigen embleem op het groene omslag van het
blad: een opengeslagen boek, met op de bladzijden daarvan afbeeldingen van de drie
Podagristen en de Drentse vlag. De praktische waarde van Drenthe voor HDG was uiteraard
dat er regelmatig aankondigingen en verslagen van allerlei evenementen in geplaatst konden
worden. Het was van meet af aan de bedoeling, in ieder nummer een stuk in de streektaal op
te nemen. Maar dergelijk werk was schaars, zodat R.D. Mulder in oktober 1948 de lezers om

769. DVP 13.12.1946.
770. DVP 20.12.1946 en 23.12.1947. Bij het eerste verhaal werd zijn naam abusievelijk als Hiddink

vermeld.
771. DVP 22.6.1945.
772.  Zie ook 'Ons laatste nummer' in: DVP 23.12.1947.
773. Hij overleed in 1952. Voor een in memoriam zie R.D.M[ulder]. 1952b, 97-99.
774. 'Bij het nieuwe nummer' in: Drente 17 (1946) mei 1.
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"dialectbijdragen" vroeg.775 In 1952 trad de bekende radiomedewerker Klaas van Dijk als
secretaris tot de redactie toe.
In de eerste jaargangen na de bezetting waren het R.D. Mulder en Jan Naarding die het
merendeel van de artikelen voor hun rekening namen. Ook leverde Naarding veel literair
gelegenheidswerk, zoals Het Vlaggelied, Oês Liêd, An de Dieverder speulers op het Drents
Servetje van 27-VI-'50, Octobermaand is Drenthe-maand, In Memoriam Louis A. Roessingh,
25 jaor "Opbouw-Drenthe", An Dr Henk J. Prakke op de 30sten van Novembermaand 1951,
Harm Tiesing 13 Maert 1853-13 Maert 1953 en " 't Zuidlaordermarklied".776 Voor zijn
Reinaert-vertaling onder de titel Robaert werd veel plaats ingeruimd.
Naarding en Prakke kwamen in februari 1950 - in het zogenoemde Bontekoe-nummer - met
de opzienbarende mededeling dat het ros Beyart van de vier Heemskinderen op de
Zuidlaarder markt verkocht was. Een schriftelijk bewijsstuk zou kort daarvoor gevonden zijn
in huize Laarwoud, aldus het tweetal dat weer eens opereerde onder het pseudoniem H.J.
Keding.777 Maar een slepende kwestie - oftewel een mystificatie - maakten zij er niet van,
want in de volgende aflevering van het maandblad werd meegedeeld dat het een grap was.778

Af en toe droeg ook Prakke - uiteraard onder zijn schrijversnaam Hekkarpi - een
gelegenheidsgedicht bij. In 1954 bijvoorbeeld waren dat twee limericks uit de tijd van de
Hamlet-opvoering in Diever (1950), getiteld De dominee van Diever.779

Ook Harm Drent en Albert Dening leverden als vanouds een groot aantal gedichten. Van
Harm Drent - hoogstwaarschijnlijk dezelfde als 'H.D.' - verschenen de gedichten Stem van de
heide, Wat veurbij is, Wat veurbij is II, Ol-Boer, Kinderlaand, Kroamvesiete, Wanneer de
dood komp, Woar bis-toe?, Doe bis lest aovens weer bij mij west, Naojaor [H.D.], De laange
rek [H.D.], Snij [H.D.], Van Grönnen tot an Schoonebeek, Waorom?, Een vonkie, Nacht,
Donker, Zin?, Dat hoge, mooie wicht, "Octobermaond-Drenthemaond", Leste lezing, Zee,
Aovend en Jantiene.780

Denings eerste naoorlogse bijdragen waren de liederen: Drente-lied, Drentsche Jongs en Het
Drentsche wicht. Daarna droeg hij uitsluitend gedichten bij: Mien darp, Drente, Eigenwaan, 't
Is Lente, De Scheper, Harfst en De olde tram.781 De uitzondering hierop is Een Drents
volkslied in het nummer van oktober 1948, dat - zonder lidwoord in de titel - had mee-
gedongen in de volkslied-prijsvraag van HDG. De auteur dateerde het op maart 1948.782

Dening overleed in mei 1949; nog diezelfde maand werd hij in Drenthe herdacht door R.D.
Mulder. Aan het eind van het artikel stond Denings gedicht 't Kerkhofhek.783 In hetzelfde

775. 'Aan onze Drentse dialectschrijvers' in: Drenthe 19 (1948) oktober 158.
776. Drente 18 (1947) mei 8; 18 (1947) oktober 71-73; Drenthe 21 (1950) juli 105-107; 21 (1950) oktober

168; 22 (1951) januari 2-3; 22 (1951) oktober 153; 22 (1951) november 161; 24 (1953) februari 19 en
25 (1954) oktober 8.

777. Keding 1950a, 36-40.
778. Drenthe 21 (1950) maart 53.
779. Drenthe 25 (1954) juni 10.
780. Drente 17 (1946) augustus 10; 17 (1946) september 14; 17 (1946) oktober 18; 17 (1946) oktober 18;

17 (1946) december 26; 18 (1947) mei 3; Drenthe 20 (1949) februari 28; 20 (1949) december 190; 21
(1950) juni 92-93; 22 (1951) november 170; 23 (1952) november 161; 23 (1952) december 190; 24
(1953) januari 4; 24 (1953) januari 13; 24 (1953) maart 35; 24 (1953) maart 48; 24 (1953) april 54; 24
(1953) april 61; 24 (1953) juni 95; 24 (1953) oktober 145; 24 (1953) december 190-192; 27 (1956)
januari 12; 27 (1956) januari 12; 27 (1956) maart 10.

781. Drente 17 (1946) december 25; 17 (1947) april 42; 17 (1947) april 43; 18 (1947) september 49-50; 18
(1947) oktober 65-66; Drenthe 19 (1948) maart 44-45; 19 (1948) mei 65-66; 19 (1948) juli 101-102;
19 (1948) oktober 162; 19 (1948) november 169 en 20 (1949) april 53.

782. Drente 19 (1948) oktober 162.
783. Drenthe 20 (1949) mei 66-67.
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nummer stonden nog Olde wannen en 1940-1945.784 Verdere postume publicaties (tot 1956)
zijn: Bij 't golvend roggeveld, Vekansie, Er is aaltied wal 'n gelukkien bij en Weemoed in 't
kinnerhart.785 Ook aan de medewerking van Roessingh maakte de dood een einde. In
september 1950 werd 't Was un mörgen in September gepubliceerd, zijn laatste bijdrage bij
leven.786

Spoedig verscheen er werk van Grietje Clewits in het maandblad. Haar eerste bijdrage was
het dialectverhaal Het Vogelnussie, dat gevolgd werd door een titelloos gedicht, waarvan de
beginregels luiden: "Drenten woar of ai ok wonen,/Sluut joe bai 'n kanner an./Toon an
Grönnegers en Freizen/Dat een Drent dat ok wel kan.". Daarna volgden de gedichten Op de
Haide, De Zönnebloum, 'n Drent, Ons òle kerk, Riem, Maitied [G.C.], Het paradies,
d'Elterbult, An mien Drenthe, Vrede, Meitied, Vrede, De buikenboom [G.C.], Winter en Old
en Jong.787

In het novembernummer van 1947 verscheen in de vorm van het gedicht Doargunners de
eerste bijdrage van P. van der Velde.788 Vanaf september 1949 volgden kort achter elkaar de
gedichten Zwaarvers, Mien Opa en Haartzeer.789

In januari 1950 debuteerde Marchien Eising in het maandblad met het gedicht
Zondagmorgen, dat gevolgd werd door Nog een antwoord aan Mr. Klaas Hoeksema,
Antwoord, Kind bin ik weer... en Wat Drente döt - döt 't goed.790 Verder kwamen er gedichten
van L. Braaksma (De Lebbepaol, Zuudlaorder-mark (veur de 750 ste maol), Het Aole Spul,
Knellies, De gaove en Jeronimus Verrutius op het Lotting te Anloo, 6 Juni 1598)791, J.Th.R.
van Balsvoort (Verzuchting!, Drenthe en "De dikke boom")792, P.H. v.d. Dam (Het pad,
Karmis en De kreien)793, J. Poortman (Zuudloareger marrek, De lietieszinger op
Zuudloareger mark sprek en Witterveld794 en - vanaf 1949 onder zijn pseudoniem Jan
Berends - De heide, De akster en Lummechien)795, H. Koops (Mal Beer'nd)796, L. van der
Sleen (Mien Drenthe, Oes Drenthe en - onder zijn pseudoniem Bart van Oosteringh -
Kienderzegels 1953)797, Harm Werners (In Memoriam en Drentse zomer)798, Joh. Hidding

784. Drenthe 20 (1949) mei 71 en 74-75.
785. Drenthe 20 (1949) augustus 115-116; 20 (1949) oktober 148; 22 (1951) augustus 126-127; 23 (1952)

januari 11.
786. Drenthe 21 (1950) september 146.
787. Drente 17 (1947) maart 37; 18 (1947) mei 2; 18 (1947) juli/augustus 33; 18 (1947) december 104;

Drenthe 19 (1948) april 49; 19 (1948) oktober 163; 20 (1949) januari 10; 20 (1949) mei 77; 21 (1950)
september 142-143; 23 (1952) juni 91-92; 23 (1952) augustus 120; 23 (1952) oktober 148; 24 (1953)
mei 67; 24 (1953) juni 89; 24 (1953) december 185; 24 (1953) december 186; 25 (1954) mei, achter-
flap.

788. Drente 18 (1947) november 92.
789. Drenthe 20 (1949) september 139; 20 (1949) december 181; 21 (1950) juni 100.
790. Drenthe 21 (1950) januari 197; 21 (1950) november 174-176; 22 (1951) april 56-57; 22 (1951)

september 134-135; 25 (1954) maart 8.
791. Drenthe 20 (1949) augustus 120-121; 21 (1950) december 193-194; 22 (1951) november 164-165; 23

(1952) januari 6; 23 (1952) juni 84-85; 23 (1952) juli 99-100.
792. Drenthe 21 (1950) juni 94; 21 (1950) september 138-139; 23 (1952) maart 38-40.
793. Drenthe 21 (1950) juni 97-98; 21 (1950) augustus 132; 21 (1950) november 178.
794. Drenthe 21 (1950) oktober 160-161 en 161-162; 22 (1951) juli 97-98.
795. Drenthe 20 (1949) juli 111; 21 (1950) augustus 131; 24 (1953) mei 78. De akster werd ook opgenomen

in Nijenhuis 1983, 16.
796. Drenthe 22 (1951) mei 74.
797. Drenthe 22 (1951) juni 90-91; 23 (1952) april 62-63; 24 (1953) december 181.
798. Drenthe 23 (1952) mei 79; 23 (1952) juli 106.



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG 613

(Veurjaor, Drenthe, Zommer, Knöllentied en Snei)799, Gerriet Wilms (Het verdrunken
wichien en Zummer)800 en H. Heyting (Een Drèns Dreumgedicht bij Harm Tiesings
honnerdste geboortedag en Baadstertje bij de Drentse A (Bij een schilderij van Van
Dulmen).801 Groninger dichters die bijdroegen waren Maaike (De plaggenhutte en De
heide)802 en S.F. van Wattum (In de winter).803 De gedichten van eerstgenoemde waren
Drentstalig. Ook Rein Brouwer liet na lange tijd weer eens van zich horen: in 1951 leverde hij
het verhalende gedicht Drente, dat hij al tijdens de Zuidlaarder vesperije op 18 oktober 1950
voorgedragen had.804 Prozabijdragen kwamen vooral van J.W. Borgesius, M. Douwes en G.
Kuipers.
Ook minder bekende poëten droegen aan het maandblad bij. Velen waren 'zondagsdichters',
wier werk men in de Drentse literatuurgeschiedenis verder niet meer tegenkomt, maar voor
wie Drenthe - vooral tot 1954 - een gewild medium was. Tot deze groep behoorde ook de
Assenaar Willy Faber, die in november 1947 debuteerde met Herfst-tij, gevolgd door Na de
regen, De boer en De Zwarver!805 Van Siebe Boerma werd in augustus 1948 Drentse vlag
opgenomen806 en de Groninger L. Hoven schreef dat jaar Drinten, dat een jaar later gevolgd
werd door As je maor wilt!807 H. Mulder uit Elp debuteerde in 1949 met Een Elper hulde aan
Roessingh. Drenthe umhoog!!, dat geschreven was voor de Börker vesperije van december
1948. Daarna leverde hij 's Winters as 't niet vrus, Kruupnevel, Zommermörgen, Geld, d' Aol
baos en Kinderspel.808 Van H. Braam werden in het dialect van Noord-Drenthe vanaf 1950
Het olle steê, Mien olle dörpie, Haarfst, Oavond, Op pensioen [H.B.], Kolle tied [H.B.] en
Oes meester [H.B.] opgenomen809 en J. de Boer-Siebring te Dalen leverde in april 1950 een
Oud Drents Paasliedje.810 Willem de Wijk publiceerde in februari 1952 Oud Meppel;811 van
A. Eerkens werd Oes darp geplaatst;812 Klaas Koer schreef kwatrijnen in de streektaal onder
de titels De Smilde en Zuudlaoren.813 J.H. Wind debuteerde in 1952 met Ploegen en leverde
daarna het verhaal Garriets Aoltien;814 ook de in Hoogeveen wonende W. v.d. Linde begon
dat jaar mee te werken met "Kolde tied" en voegde er later An de lui van "Drenthe" en Boas
boaven Boas aan toe.815 De Gietenaar A. Hazelaar stuurde in december 1952 De Draentse

799. Drenthe 24 (1953) maart 38; 24 (1953) mei 76-77; 24 (1953) juni 81; 24 (1953) november 170; 24
(1953) december 184.

800. Drenthe 23 (1952) december 177; 24 (1953) juli 106.
801. Drenthe 24 (1953) maart 39-44; 25 (1954) mei, achterflap.
802. Drenthe 24 (1953) oktober 160; 24 (1953) december 182.
803. Drenthe 25 (1954) december 13.
804. Drenthe 22 (1951) juni 81-84.
805. Drente 18 (1947) november 81; 18 (1947) december 97; 18 (1947) december 100; Drenthe 19 (1948)

januari 113.
806. Drenthe 19 (1948) augustus 117-118.
807. Drenthe 19 (1948) september 140; 20 (1949) januari 25.
808. Drenthe 20 (1949) januari 12-13; 20 (1949) maart 41; 23 (1952) mei 68; 23 (1952) juni 89-90; 23

(1952) juni 94; 23 (1952) augustus 127; 23 (1952) oktober 151.
809. Drenthe 21 (1950) maart 52; 21 (1950) september 143; 21 (1950) oktober 158; 22 (1951) maart 44; 23

(1952) april 53-54; 23 (1952) mei 80; 23 (1952) december 191.
810. Drenthe 21 (1950) april 57.
811. Drenthe 23 (1952) februari 28.
812. Drenthe 23 (1952) april 50-51.
813. Drenthe 23 (1952) april 64; 23 (1952) juni 83.
814. Drenthe 23 (1952) mei 77; 24 (1953) mei 73-75.
815. Drenthe 23 (1952) oktober 153-154; 24 (1953) januari 4-5 en 5-7.
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taol in.816 A. Jansonius te Assen schreef een Nederlandstalig gedicht De eik, dat in 1953 werd
opgenomen.817

Een enkele keer drong een aspect van de (inter)nationale politiek in het maandblad door. In
het meinummer van 1950 werd namelijk het Drentstalige, romantische gedicht Drents lied
gepubliceerd. Het was geschreven door 'een soldaat in Indië', die rond die tijd waarschijnlijk
al weer thuis was.
In het naoorlogse tijdschrift werden met name door R.D. Mulder literaire kritieken ge-
schreven. Soms doopte Mulder daarbij zijn pen in azijn, maar over het algemeen was hij als
recensent mild. In september 1953 kwam er een nieuwe rubriek bij, waarin schrijvers en hun
werk besproken werden. J.R. Westerhuis begon toen met 'Dichters en Zondagsdichters
bekeken door Gerriet Wilms'. De titel van de rubriek geeft al aan, dat Wilms van mening was
dat er zich onder de Drentse dichters veel dilettanten bevonden die aandacht verdienden.
'Zondagsdichters' zou tot misverstanden kunnen leiden; in een noot zette Wilms dan ook
uiteen dat deze betiteling niet als denigrerend opgevat moest worden, maar als een afbakening
van dichterlijke vermogens.
In 1955 zette Harm Werners het werk van Wilms voort onder de titel 'Dichters in Drenthe'.

In 1954, toen het maandblad 25 jaar bestond, kwam er een reorganisatie: een adviesorgaan,
genaamd 'redactieraad', werd ingesteld. Voorzitter hiervan werd J. Cramer, de CdK in
Drenthe. De maandelijkse praktijk werd toevertrouwd aan K. van Dijk, H.M. Franssen, J.
Hollenbeek Brouwer, H.J. Prakke en J. Naarding. Hollenbeek Brouwer werd - als secretaris
van de redactie - belast met het eindredacteurschap. In een nieuwe structuur en met nieuwe
mensen hoopte men verbetering te brengen in het kommervolle bestaan van het maandblad.
Het werd tot dan toe gevuld met deftige, historische artikelen en gedichten in Drents dialect.
Maar gelezen werd het niet, behalve door de trouwste leden van HDG.818 De reorganisatie
was voor R.D. Mulder aanleiding te bedanken als persoonlijk lid van HDG. Uiteraard legde
hij met onmiddellijke ingang al zijn werkzaamheden voor het genootschap neer. Hij kon zich
niet vinden in de manier waarop het bestuur in de redactie van Drenthe had ingegrepen. Ook
vond hij dat de koers van HDG steeds meer leek ingegeven door de behoefte aan show en
propagandastunts. Agit-prop op zijn Drents dus.819 Pas in 1967 waren de gemoederen zodanig
gekalmeerd, dat Mulder weer een artikel voor Drenthe schreef.820

Het eerste nummer, in een nieuwe opmaak, dat na de reorganisatie verscheen, droeg als motto
'Drenthe in stroomversnelling' - de titel van Hans Heytings tekst voor de koppermaandagprent
1954. Daarmee gaf men aan dat het nieuwe maandblad een symbool wilde zijn van de
naoorlogse Drentse dynamiek. Blijkens bijdragen over provinciale vraagstukken - econo-
mische, sociale en  culturele - wilde men het nieuwe maandblad zo veelzijdig mogelijk
maken. Het tijdperk van ' 't olde Greuntien', ook wel 'onze Drentse Kornet' (een Prakkiaanse
term),821 was definitief voorbij. Opvallend is, dat kort na de redactiewisseling (nieuwe)
literaire bijdragen erg schaars waren.

816. Drenthe 23 (1952) december 181-182.
817. Drenthe 24 (1953) januari 10.
818. Voor persreacties op de reorganisatie wordt verwezen naar RAD, HDG, inv.nr. 229.
819. RAD, HDG, inv.nr. 12, brief R.D. Mulder aan HDG van 30 november 1954.
820. R.D. Mulder 1967, 24-25.
821. Prakke 1954b, 3-6. Een kornet was de vaandeldrager bij de bereden wapens, zoals een vaandrig dat bij

de infanterie was. Het maandblad droeg, volgens Prakke, het vaandel van Drenthe. Met het synoniem
standaard voor vaandel lijkt hij te willen suggereren dat de Drentse cultuur maatgevend ('standaard') is
voor andere beschavingen.
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ERICA (1945-1947)

Op 12 oktober 1945 verscheen bij uitgeverij A. Roelofs van Goor te Meppel het eerste
nummer van een maandblad van en voor jong Drenthe, gewijd aan kunst en literatuur, getiteld
Erica.822

"In Uw ogen zijn wij waarschijnlijk maar arme en domme Drenten. Goed!, blijft U ons voorlopig zo
zien, dan hebben wij, mensen van Erica (de Drentse hei) gelegenheid om U te tonen, dat ons Drente
naast zijn stoffelijke armoede, rijk is aan geestelijke goederen en rijk is aan schoonheid",

schreef hoofdredacteur en Meppelaar W.H. van Werven in het eerste nummer van Erica.
Velen waren verbaasd over de luxueuze uitvoering van het maandblad (goede illustraties
zoals houtsneden, ingeplakte foto's en smaakvolle tekeningen); het was dan ook een gedurfd
initiatief zo kort na de oorlog. Tot de redactie behoorden voorts Jan A. Poortman (de zoon
van Jan Poortman) en J.P. Kuiper te Groningen. Voor het eerste nummer had Van Werven al
een keur van medewerkers verzameld. Behalve een dialectverhaal van Jan Poortman en
bijdragen van hemzelf, stond er werk in van Johan Hidding, Wolter Vink, Willem van
Fluitenberg, Bob Jongeling en P.J. Ebben.
Hiddings eerste bijdrage stond in het teken van de Tweede Wereldoorlog: zijn korte verhaal
Het verloste dorp gaat over de bevrijding van Hooghalen.823 In hetzelfde nummer stond van
hem ook Het stille feest, eveneens een verhaal.824

Hans Heyting schreef onder de naam J. Heijting in het Nederlands beschouwingen over
schilderkunst. Ook stonden er reproducties van zijn tekenwerk in het blad. Heyting was met
ingang van het tweede nummer (november 1945) lid van de redactie geworden.
Ab Visser, die al enige literaire bijdragen aan het tijdschrift had geleverd, nam met ingang
van februari 1946 de taak van redacteur J.P. Kuiper over.825

Vanaf april 1946 (nummer 7), richtte het tijdschrift zich niet meer alleen op Drenthe. De
redactie deelde mee:

"Wij zijn echter tot de overtuiging gekomen, dat wij vanuit deze kleine kring een niet voldoende stoot
kunnen geven. Daarom willen wij onze taak groter en officiëler gaan zien. Naast de stemmen, die uit het
Westen tot ons komen, willen wij onze stem uit Noord en Oost naar het Westen richten. Alleen een
wederkerig waarderen, met opbouwende critieken, kan dan leiden tot onze nationale-culturele hartklop.
(...) Kan er uit deze streek iets goeds voortkomen? Wij vertrouwen er op en zullen tevens onze, naar
onszelf gerichte, opvoedende taak blijven vervullen. En misschien kunnen wij dan ook de heren, die nu
'de literatuur decreteren' nog wel eens van advies dienen!"826

De redactie werd uitgebreid met J. de Boer te Deventer en D. Wijnbeek te Zwolle en de
ondertitel werd: Maandblad voor de ontwikkeling van het culturele leven onder de jongeren
in Noord- en Oostelijk Nederland (Groningen, Drente, Overijsel en Gelderland). Gewijd aan:

822. Vgl. ook Bontekoe 1947, 149.
823. Erica (1945) oktober 6.
824. Erica (1945) oktober 20-21.
825. Mede-oprichter Kuiper moest wegens drukke werkzaamheden en om studieredenen zijn werk voor

Erica staken. Zie noot van de redactie in het februari-nummer van 1946.
826. 'Het kloppende hart' in: Erica (1946) maart 3.
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Literatuur, Schilderkunst, Tekenkunst, Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Muziek, Fotokunst,
Geschiedenis, Volkskunst, Heemkunde, Grafische kunst.
Noemde de redactie als de belangrijkste doelstelling van Erica het ontwikkelen van jongeren
tot actieve en passieve deelnemers aan de cultuur ("geestelijke herbouw"), literair bezien was
zij allerminst vooruitstrevend. Na de oorlog was er bij velen hoop op een nieuwe tijd, waarin
met vele tradities gebroken zou worden. Dat laatste gebeurde slechts ten dele. Verdeeldheid
in de politiek en verzuiling in het geestelijk-maatschappelijke leven vierden spoedig weer
hoogtij. In de literatuur hadden de 'Vijftigers' zich nog niet gemanifesteerd, maar er werd al
wel voorzichtig geëxperimenteerd. Zelfs dit ging hoofdredacteur Van Werven te ver en hij
fulmineerde in een redactioneel commentaar, getiteld 'Vergroving':

"We hebben het al meer gezegd: we dienen de oude litteraire waarden weer hoog of hoger te gaan
schatten. Kortom: we zijn 'zat' van de moderne experimenten, die leiden tot een aanpassen aan de
laagste levens-waarden en tot een ergerlijk vergroven van stijl en inhoud."827

Gezien de ondertitel was Erica wel ambitieus, maar baanbrekend in artistieke zin wilde het
kennelijk niet zijn. Dat geldt althans voor de literatuur en al haar facetten, van algemeen tot
streektaal. Vernieuwende tendensen legden het af tegen restauratieve sentimenten. Vooral de
Drentse literatuur werd de zeldzame mogelijkheid onthouden uit haar reservaat te komen; de
status-quo zou nog tientallen jaren voortduren.

Nell Meyboom-Veltman leverde geregeld bijdragen aan de eerste jaargang van Erica; aan de
tweede jaargang droeg ze niets bij. In april 1946 werd ze nog genoemd als vast medewerkster
van het tijdschrift. Haar bijdragen bestonden vooral uit verhalen voor de jeugd (Lineke zoekt
de regenboog en Hanneske Kommers groote droom)828 en gedichten - waaronder enige voor
kinderen - (Thuiskomen; Het zieke kind; De patiente [sic] en Oogst).829

Van J.H. Bergmans-Beins - in haar laatste jaren - werd slechts één publicatie opgenomen,
namelijk haar dialectgedicht Liefd' is loos.830

Willem van Fluitenberg is een pseudoniem dat nog steeds niet ontraadseld is; deze naam
komt na de periode van Erica in de Drentse literatuur niet meer voor.831 Vanaf het eerste
nummer werden er gedichten van hem opgenomen. In het april-nummer 1946 van Erica, sluit
hij zijn oeuvre af met het gedicht De Reuze. Het is een parodie op Goethes bekende Erlkönig.
De Drentse parodist begint nog redelijk serieus:

Wie ridt daor zo late deur nacht en deur wiend?
't Is een vaâr mit achter op fietse zien kiend.
Hij hef 't jonchien bij de narmpies goed vast.
En 't kiend hef van de kolde gien last.

Beschrijving en toon worden steeds kolderieker. Goethes drama wordt tenslotte gereduceerd
tot de banale realiteit van een klein-jongetjesleven. Maar wel een leven.

827. Erica (1946) juni 2.
828. Erica (1945) november 6-7; (1945) december 6-8;
829. Erica (1945) december 18; (1946) januari 15; (1946) augustus 5.
830. Erica (1946) april 23.
831. Dr. Geert van Bunen heeft geopperd dat H.W. van Werven de auteur geweest zou kunnen zijn. Zie

Nv/hN 16.2.1989.
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De griezels gaot de vaâr deur zien lief.
Hij hef 't stennende kiend ien zien narms, hiel stief,
Hij komt mit veul muite en ellende ien d'stad
En op zien narms vuulde hij: 't jonchien zien broekien was nat.832

De tweede jaargang van het tijdschrift had weer een andere ondertitel: Maandblad voor de
ontwikkeling van het culturele leven in Noord- en Oostelijk-Nederland (Groningen, Drente,
Overijsel en Gelderland). Ook de redactie werd opnieuw gewijzigd. Vanaf januari 1947
bestond deze uit A.J. de Boer (hoofdredacteur), Max Heslinga te Utrecht en D. Wijnbeek te
Zwolle. Met ingang van het mei-nummer van dat jaar namen ook A. Marja, Joh. Dijkstra en
A. Kettelarij zitting in de redactie; D. Wijnbeek stapte op.
Men was deze jaargang met een aantal thema-nummers over de provincies begonnen. In
maart 1947 verscheen het Drenthe-nummer. H.J. Prakke leverde de bijdrage 'Uw naam,
Dubbeld Hemsing, werd een program!', van Ben van Eysselsteijn werd het gedicht Het olde
hoes opgenomen en Jan Naarding leverde het dialectgedicht De vogel en schreef een essay
over de naam Drenthe. A.J. de Boer schreef twee artikelen over de Drentse natuur. Van de
inmiddels overleden kunstschilder R. Dozy werd een beschouwing over Drenthe opgenomen,
waarin hij tevens op leven en werk van Roessingh inging, Johan Dijkstra deed hetzelfde met
betrekking tot Dozy. H.W. de Vroome beschreef de Drentse natuurreservaten, A. Kleyn
schreef over de Drentse dorpen, J.H. den Boer wijdde een artikel aan de Drentse schapen,
Johan van Diphoorn dook in de geschiedenis van de Drentse boerderij en Ab Visser dichtte
over het Balloërveld.
J. Linthorst Homan besprak deze aflevering in De Vrije Pers en stelde dat zij bijdroeg "tot
verbetering van het inzicht van Drenten in hun eigen land, en van vreemdelingen in de
Drentse waarden."833 R.D. Mulder was kritischer en schreef in het maandblad Drente: "Een
prachtig uitgevoerd nummer, met schitterende foto's, hoewel de inhoud echter bij serieuse
beschouwing tegenvalt, daar zij weinig nieuws biedt."834

Opvallend is, dat in de tweede jaargang de inbreng van Drentse schrijvers - behalve in het
themanummer uiteraard - erg mager is. En dat is geen wonder, want Poortman en Heyting
hadden inmiddels de redactie verlaten. Streektaalliteratuur vinden we dan ook nauwelijks in
de tweede jaargang en dat geldt voor alle provincies. Erica ging meer de kant op van een
algemeen Nederlands tijdschrift. Daardoor ook treffen we in de latere nummers werk aan van
bekende Nederlandse schrijvers als N.E.M. Pareau, Ida G.M. Gerhardt, A. Marja, Gerrit
Achterberg en Willem Enzinck.
Het blad bestond maar twee jaargangen: "Veul te luxueus mit opgeplakte foto's en over-
stekend umslag", aldus Heyting.835

Naarding betreurde de teloorgang van dit maandblad en zag daarin een blijk van "te kleine
waardering van het eigene bij het grote publiek van Oost-Nederland."836

832. Het gedicht werd in 1954 ook opgenomen in Verzameling Drentse versjes die door Grietje Clewits,
Hans Heyting en Jan Naarding voor het bestuur van de afdeling Drenthe van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen samengesteld werd.

833. DVP 25.4.1947.
834. Drente 17 (1947) april 43.
835. Drenthe 62 (1991) november/december 10.
836. J.N[aarding]. 1947d, 103.
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8. ALMANAKKEN

NDVA (1944-1956)

In 1946 verscheen onder een uitgebreide redactie de almanak weer.837 De redactie bestond uit
P.W.J. van den Berg, G.A. Bontekoe, R.D. Mulder, J. Poortman en E.J. Werkman. Van den
Berg overleed in juni 1952; zijn plaats bleef voorlopig vacant. Zoals werd opgemerkt,
verscheen het nummer voor 1944 pas in 1946, een jaar later gevolgd door het nummer voor
1945.
Literaire bijdragen aan de almanak werden na de oorlog nog schaarser dan daarvoor. Wellicht
werd dit veroorzaakt doordat er na de Tweede Wereldoorlog voor Drentse schrijvers meer
publicatiemogelijkheden ontstonden. Wat de oorzaak ook was, er verschenen nog meer
historische artikelen in de almanak. Voor de Drentse literatuur was hij dan ook nauwelijks
meer van belang. Wel verschenen er verscheidene herdenkingsartikelen over Drentse
schrijvers, die voor de literatuurhistorie waardevol zijn. Schrijvers die aan de almanak literair
werk leverden waren: N. Meyboom-Veltman (Rijp en Schimmen),838 A. Dening ┼ (Ien is er in
oez' leven en Wat d'olde toren zag),839 J.M. Linthorst Homan-Staal (Oude Kerk te Havelte en
Voorjaar in Havelte),840 Hans Heyting (De aoventuren van stienen Bartje, twee delen)841 en
Jan Naarding (De Hesseler toren en Vraoge).842

Slechts één bijdrage leverden E. Karst (Oudejaarsdag),843 A. de Vries (Roessingh),844 Harm
Drent (Homo Eppiesbargensis of De stem van onner de grond)845 en de Vlaming Karel
Jonckheere (Turfkappers in Drente).846 Het meest productief was L. Braaksma, die van 1947
tot 1956 gedichten (Brummels, Port Natal, Amen, De eerste kerkgang, Deupn, De Bril en
Hansie) bijdroeg.847 Alleen Karst leverde een bijdrage in proza.

9. HET TONEEL

9.1. INLEIDING

P.H. van der Dam onderzocht in 1948 hoeveel amateurtoneelverenigingen er in Drenthe
waren; het bleken er 150 te zijn.848 Dit getal wijst erop dat het amateurtoneel stevig verankerd
was in het Drentse culturele leven. Ook het toneel zal geprofiteerd hebben van de bevrijdings-
euforie, waaruit tal van verenigingen op allerlei gebied geboren werden - maar vaak ook
binnen tien jaar het loodje legden. Ervan uitgaande dat elke vereniging twee maal per jaar een
opvoering gaf voor een gemiddeld aantal bezoekers van 200, komt men op een jaartotaal van

837. Zie voor een recensie Drente 18 (1947) december 111.
838. NDVA (1946), 37; (1947), 46.
839. NDVA (1950), 23; (1951), 33-35.
840. NDVA (1946), 29; (1949), 52.
841. NDVA (1956), 149-155; (1959), 68-71.
842. NDVA (1946), 49-50; (1954), 51.
843. NDVA (1945), 63-68.
844. NDVA (1952), 18.
845. NDVA (1952), 34-36.
846. NDVA (1952), 22.
847. NDVA (1948), 17; (1949), 32; (1949), 92; (1950), 59-60; (1951), 89; (1953), 82; (1955), 85.
848. Van der Dam in: Poortman 1951, 315-318. Zie ook de kaart op bladzijde 320.
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60.000 bezoekers. In dezelfde tijd formuleerde Van der Dam een aantal criteria waaraan een
toneelstuk zijns inziens moest voldoen:

"Wat wij vragen zijn stukken met inhoud. Stukken vooral, die Drentse problemen stellen uit de
tegenwoordige tijd. Ik wil hier mijn bedoeling nader omschrijven. En ik wijs dan op het elders reeds
door mij aangehaalde voorbeeld van de industrialisatie van Drenthe. Of, om nog concreter te zijn b.v.
de oliewinning in Schoonebeek. Hier botst het nieuwe op het oude. Industriebelangen staan tegenover
landbouwbelangen, natuurschoon wijkt voor de eisen der techniek. De gemoedelijke dorpssfeer moet
plaats maken voor het enerverende, het jachtende tempo van de industrie. Een dergelijk onderwerp, tot
toneelstuk verwerkt, zal van groot belang kunnen zijn voor Drenthe. (...) En wil men bij de Drentse
historie blijven. Goed. Heel goed zelfs. Als het dan maar op de juiste wijze gebeurt. Geen
koffieleutende spinnerijen en naobervesides of gecostumeerde voorstellingen van oude dorpsgebruiken.
Dat mag de entourage zijn. Maar het stuk zelf zal ons iets moeten zeggen. Het moet ons verklaren en
doen begrijpen, hoe en waarom onze voorouders zo leefden en streefden. Pas dan, als aan deze eisen
wordt voldaan, zullen wij kunnen spreken van een eigen toneel."849

HDG had al in 1947 een 'commissie voor toneel in de volkstaal' benoemd. Deze begon haar
werkzaamheden met een inventarisatie van de aanwezige dialectstukken in Drenthe.850

Net als voor de oorlog werd er veel (dialect)toneel opgevoerd door de toneelverenigingen van
Drenten in den vreemde. Na 1945 werden veel Drentse verenigingen opgericht, onder meer in
Rotterdam (1947), Deventer (1947), Wageningen (1947), Zwolle (1947), Apeldoorn (1948),
Arnhem (1948), Groningen (1948) en Leeuwarden (1948). In de jaren vijftig volgden nog
Steenwijk (1954), Enschede (1958) en Emmeloord (1960).
Aan de wens tot vernieuwing van het Drentse toneel, hiervoor door Van der Dam zo krachtig
geuit, werd nauwelijks gehoor gegeven. Weinig naoorlogse stukken zijn dan ook in hun
thematiek en vormgeving vernieuwend. Niet voor niets had de toneeldeskundige in 1948 zijn
beschouwing besloten met de waarschuwing: "Een dergelijke toneelliteratuur stampt men niet
een-twee-drie uit de grond."851 Overigens had hij daarin niet uitdrukkelijk gepleit voor
Drentstalig toneel.
Op een toogdag van Drentse jongeren in Meppel, anno 1946, deelde een bestuurslid aan A.
Kleyn mee: "Tot nu voerden we altijd boerenstukken op op onze toogdagen, maar we hebben
nu een groepje spelers uit Amsterdam laten komen." Kleyn vond dit veelzeggend, maar de
mededeling is te onduidelijk om er conclusies uit te trekken. Wat de Amsterdammers
speelden werd er niet bij gezegd; als het groepje bestond uit hoofdstedelijke Drenten is de
kans op vernieuwend repertoire niet bijster groot geweest.852

9.2. TONEELPRIJSVRAAG 1951

Om het schrijven van goede Drentse toneelstukken te stimuleren werd er enige malen een
prijsvraag uitgeschreven. Het PDR hield in 1947 en 1948 toneelwedstrijden.853

Een eerste poging door HDG werd in 1951 gedaan, toen het in samenwerking met het
Anjerfonds Drenthe een toneelprijsvraag uitschreef.854 In het februari-nummer van Drenthe

849. Van der Dam 1948.
850. Zie Drenthe 20 (1949) januari 5.
851. MC 24.11.1948.
852. Kleyn in: J.D.R. van Dijk z.j., 22.
853. Zie RAD, PDR, inv.nr. 9.
854. Vgl. ook het jaarverslag 1951 van HDG in: NDVA (1953), 9.
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verscheen de oproep daartoe.855 De eisen die gesteld werden, waren niet gering. Het moest
een toneelstuk zijn van minstens drie en ten hoogste vijf bedrijven met een speeltijd van
tenminste drie uur. Voorts moest het stuk zich afspelen in Drenthe, terwijl ten minste één der
hoofdfiguren een typisch Drents karakter moest hebben.856 De jury bestond uit N. Meyboom-
Veltman, A. Hauer (uit Amsterdam) en J. Naarding. Er kwamen (slechts) zes stukken binnen,
te weten: "Iemkers-Jan" van H. Frieling, De Beloofde Stad van V. van Wéring, Om 't Ol
Heerd van een anonieme auteur, De Kentering door Koj Koj (het pseudoniem van A.
Mulder), De Dorre Paal onder het pseudoniem Quatrebras en Een vesting viel (Coevorden
1813-1814) onder het motto 'Voyons tout d'un oeil calme et tranquille'.857

Slechts één stuk voldeed aan de maatstaven van de jury en dat was Een vesting viel. Spoedig
kwam men in contact met de inzender en dat bleek de verzekeringsinspecteur Jan Sloot te
Groningen te zijn.858 Daarna heerste over het spel - dat "een aanwinst voor het Drents toneel"
werd genoemd859 - een volmaakt stilzwijgen, totdat bekend werd dat het stuk door Het
Lantschap Drenthe in Den Haag gespeeld zou worden. Op 10 april 1954 werd het ook
gespeeld door de Drentse vereniging in Rotterdam.860

Een vesting viel is een blijspel met historische personages, dat zich afspeelt in Coevorden tussen november 1813
en mei 1814, toen de vesting nog door de Fransen bezet werd, terwijl de rest van de Nederlanden reeds bevrijd
was.861 Pas op 7 mei 1814, ruim een maand na de troonsafstand van Napoleon, ontruimden de Franse troepen
Coevorden. De personages in het stuk zijn historisch, zoals burgemeester Slingenberg, Joseph Martin David (de
Franse bevelhebber in Coevorden) en Hendrik van den Hoya Kymmell (commandant van de Drentse landstorm).
De rol van Roelof Brinks, de bediende van de burgemeester, is in het dialect van De Wijk (!) geschreven. Voor
de romantiek in het stuk zorgen Van den Hoya Kymmell en René de Gramont (adjudant van David), die naar de
hand dingen van Cornelia Slingenberg, de dochter van de burgemeester. Slingenberg arrangeert zelfs tegen haar
zin een verloving met De Gramont, om het leven van de gevangen genomen Van den Hoya Kymmell te redden.
Samen met Roelof Brinks bespioneert zij echter de Fransen. Het motto waaronder het stuk voor de prijsvraag
werd ingezonden, ontleende de auteur aan de brief van commandant David aan burgemeester Slingenberg:
"Laten wij alles kalm en rustig onder ogen zien."862

Jan Sloot was een goede bekende van Johan Theunisz, want toen het stuk bij Toneelfonds Jan
Grosfeld in Berlicum (Noord-Brabant) als Een vesting viel (Coevorden 1813-1814).
Historisch stuk in blijspeltoon in drie bedrijven in druk verscheen, droeg hij het op aan
Theunisz.863 En daarmee ontstond het novum dat een werk aan de auteur werd opgedragen,
zij het niet door hemzelf. Theunisz had het stuk namelijk geschreven, maar hij had het

855. 'Prijsvraag Drents Toneelstuk' in: Drenthe 22 (1951) februari 23.
856. 'Reglement voor de prjsvraag voor toneelstukken uitgeschreven door Het Drents Genootschap' in:

Drenthe 22 (1951) februari 23-24.
857. RAD, HDG, inv.nr. 10, brief N. Meyboom-Veltman aan HDG. Vgl. ook R.D.M[ulder]. 1952c, 107-

108.
858. RAD, HDG, inv.nr. 10, brief Sloot aan HDG van 20 november 1951. Zie voor meer correspondentie

met Sloot RAD, HDG, inv.nr. 9
Jan Sloot is op 25 maart 1922 te Magelang geboren. In 1958 verhuisde hij van Groningen naar
Oegstgeest. In hetzelfde jaar vestigde hij zich in Leiden, zijn huidige woonplaats.

859. PDAC 25.10.1952.
860. Het olde laandschap 1997, 44.
861. Vgl. ook Lijndrajer in: Koolemans Beijnen 1912, 470-483.
862. Zie voor een recensie ' "Een vesting viel". Aanwinst voor Drents toneel' in: PDAC 25.10.1952.
863. Sloot bevestigde dit in een telefoongesprek op 9 maart 1999. Een exemplaar wordt bewaard in de

bibliotheek van Drentse Taol te Assen. Een jaar van verschijning wordt niet vermeld, maar waar-
schijnlijk is dit 1953. Zie R.D.M[ulder]. 1953a, 77.
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ingestuurd onder de naam van zijn stroman J. Sloot, waarschijnlijk in de - terechte -
veronderstelling dat zijn naam anno 1951 een objectieve jurering in de weg zou staan.864

De prijsvraag heeft weinig invloed gehad op het niveau van de toneelliteratur. Zeven jaar later
namelijk schreef HDG opnieuw een prijsvraag uit. Er werden zeven stukken ingezonden,
maar de jury - bestaande uit W.C Paardekooper-Sillevis, Ben van Eysselsteijn en Jan
Naarding - koos geen winnaar. Ze stelde slechts drie aanmoedigingsprijzen beschikbaar.865

9.3. LEKENSPELEN

Evenals elders werden er in Drenthe - globaal tussen 1930 en 1960 - zogenoemde lekenspelen
geschreven en opgevoerd. Deze voor amateurs geschreven toneelstukken met een godsdien-
stige of algemeen-moraliserende strekking waren vooral bij jongerenorganisaties, zoals
katholieke en vrijzinnig-hervormde jeugdverenigingen en de socialistische AJC zeer in trek.
In Drenthe kreeg de uit Friesland afkomstige Roelof Oostra (1901-1970) een zekere
vermaardheid als schrijver van lekenspelen. Hij was jeugdleider en godsdienstonderwijzer bij
de vrijzinnig-hervormde gemeente in Assen.866 Voor het vijftigjarig bestaan van de
zondagsschool schreef hij het spel Uw naam worde geheiligd (1930). Voorts schreef hij de
stukken Beatrijs, Pinky en Job.867 Een groot aantal lekenspelen van zijn hand verscheen in
druk. In het fonds 'Van Gorcum's lekenspelen' werden Het visioen van Kaïn (z.j.), De
geboorte van het licht (z.j.) en Kerstmis (z.j.) opgenomen. Binnen de jeugdafdeling van de
vrijzinnig-hervormde gemeente, de Meyboom genaamd, bestond een aparte lekenspelgroep.
Ook de vrijzinnige predikant, F. Oort, schreef toneel. Zijn spel Storm over het huis werd voor
het eerst opgevoerd op 5 juni 1955, bij de herdenking van het vijftigjarig bestaan van de
Provinciale Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Drenthe.868 Het gelegenheidsspel werd
door uitgeverij Van Gorcum in hetzelfde jaar in de serie lekenspelen uitgegeven.869

In Westerbork was Baukje Elzinga - vrouw van het schoolhoofd Bloemendaal - actief. Van
haar verscheen onder andere Als de jachthoorn schalt.870 Dit stuk schreef ze voor de
plaatselijke VCJC-afdeling, die het in 1950 in de hervormde kerk van Westerbork opvoerde
(VCJC: Vrijzinnig-Christelijke Jeugdcentrale). In Van Gorcums 'lekenspelenfonds' kreeg haar
Komt allen tezamen... een plaats; het kreeg in 1955 zelfs een tweede druk.

Dirk Verèl (1892-1971),871 voorvechter van het protestants christelijk toneel, vriend van
Prakke in diens Groninger jaren en later hoorspelregisseur bij de NCRV, schreef het spel
Djoeke Hilberts. Het werd in 1948 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling
Drenthe van de Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag door de Christelijke

864. Telefonische mededeling van J. Sloot op 9 april 1999.
865. Drenthe 30 (1959) januari 15.
866. Roelof Oostra kwam met zijn gezin op 15 januari 1930 naar Assen. Hij werd tijdens de bezetting door

de Duitsers gearresteerd en in diverse kampen - waaronder Buchenwald - opgesloten. In 1946 verhuisde
hij naar Heemstede, nadat hij landelijk secretaris was geworden van het Plattelandsjeugdwerk, dat
vanuit Amsterdam gecoördineerd werd. Vriendelijke mededeling van zijn dochter, mevrouw K.G. de
Jong-Oostra, in een brief van 1 november 1998.

867. Liber amicorum een vriendenboek (uitgegeven door de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden,
Afdeling Assen). Assen 1955, 33, 44 en 50.

868. 'Vrijzinnig Hervormden vieren gouden jubileum in Assen' in: PDAC 6.6.1955.
869. Een exemplaar wordt bewaard bij Drentse Taol te Assen.
870. Zie voor een exemplaar RAD, PDR, inv.nr. 12c.
871. Voor een biografische schets wordt verwezen naar Prakke in: Jaarboek 1974, 222-233.
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Reciteervereniging uit Beilen opgevoerd. Daarna werd het nog vele malen in het Drents
opgevoerd.872 Het is een gedramatiseerde versie van H.J. Prakkes Drenthe in Michigan
(1948). Prakke noemde de bewerking een geslaagde weergave van de sociale spanningen in
een Drentse dorpsgemeenschap, hoewel de religieuze spanningen die tot emigratie naar
Amerika leidden, het meeste opzien baarden.873 Djoeke Hilberts verscheen te Steenwijk bij
Logtmeier in druk [1948]. W. Sillevis besprak het spel in het maandblad Drenthe en noemde
het, na "vele stapels van de meest horribele plattelandsstukken" doorgewerkt te hebben, een
goed stuk, dat aan alle eisen voldeed.874

9.4. OPENLUCHTTHEATERS IN DRENTHE

Reeds voor de oorlog ontstonden er in Drenthe openluchttheaters. In 1935 werd in Havelte
het openluchttheater 'De Speulkoele' geopend. Het ontstond door particulier initiatief toen de
plaatselijke predikant ds. F. Oort, die later naar Assen zou gaan, en de architect van de
nieuwe pastorie besloten in de duinen bij Havelte een theater te bouwen. Het opvoeren van
lekenspelen wilde men daar tot een traditie laten uitgroeien, maar het uitbreken van de oorlog
maakte er een eind aan. Pas in 1960 zou het in verval geraakte theater gerenoveerd en weer
gebruikt worden.875

Over het hartverwarmende enthousiasme waarmee de inwoners van Diever zich Shakespeare
eigen maakten, een reputatie vestigden en een traditie in stand houden kan niet genoeg
geschreven worden - op de juiste plaats. In een studie over Drentse (toneel)literatuur kan
slechts opgemerkt worden, dat de Toneelvereniging Diever bijna als eerste een openlucht-
theater in Drenthe bespeelde (en het zelf bouwde). Voor ons onderwerp is het zinvoller, zich
af te vragen of - en zo ja wat - de openluchttheaters bijgedragen hebben aan de groei van het
Drentse toneelrepertoire. Toch dienen deze culturele centra avant la lettre, wier aantal
explosief toenam, enige aandacht te krijgen - al was het maar om een stukje naoorlogse
cultuurpolitiek te herkennen.
Volgens P.H. van der Dam waren er in 1951 drie openluchttheaters in Drenthe: in Diever,
Emmen en Zuidlaren.876 Enkele maanden na de oprichting van de Toneelvereniging Diever
gaf deze - in de zomer van 1946 - haar eerste voorstelling op een open plek in het bos; op het
programma stond Een Midzomernachtdroom van Shakespeare.877 In dezelfde entourage werd
het spel een jaar later weer opgevoerd, waarmee - achteraf bezien - de basis ontstond voor de
Shakespeare-traditie die nog jaarlijks vele duizenden toeschouwers trekt. Van 1946 tot en met

872. Prakke merkte over het stuk op: "(...) een spel dat door zijn vele opvoeringen in gereformeerde kerken,
toonde dat een kentering in de gevoelens ten aanzien van het toneel bezig is zich hier te voltrekken." In:
Jaarboek 1974, 228.

873. Prakke 1955a, 293. Vgl. ook 'Djoeke Hilberts op kraamvisite' in: Drenthe 20 (1949) juni 95. Vgl. voor
de emigratie ook Prakke 1948a, 114-126.

874. Sillevis 1955, 8-9.
875. Zie Jansma 1989, 75.
876. Van der Dam in: Poortman 1951, 273-309.
877. In de winter van 1945/46 werd op aandringen van N. Meyboom-Veltman in Diever onder regie van

huisarts Broekema een toneeluitvoering gegeven. Broekema had zich direct na de oorlog in Diever
gevestigd en hij vond dat daar een zekere culturele armoede heerste. Het stuk dat men die winter
opvoerde was De verdwenen ring van Jan Fabricius. Op initiatief van Broekema werd na de voorstel-
ling gevraagd wie lid wilde worden van een op te richten toneelvereniging. Meer dan zestig mensen
gaven zich op, wat als gevolg had dat op 24 mei 1946 de Toneelvereniging Diever ontstond.
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2000 zijn negentien stukken van 'de grootste schepper na God'878 gespeeld, wat betekent dat
de meeste allengs in twee of meer seizoenen zijn opgevoerd. Alleen in 1949 stond de keuze
van het repertoire nog ter discussie en waagde men zich aan Peer Gynt van Ibsen. In de loop
der jaren is het bosperceel getransformeerd tot een nagenoeg ideale toneelaccommodatie.879

In Emmen waren het toentertijd de Trianthagesellen die in de open lucht vooral stukken van
de Franse schrijver Henri Ghéon speelden.880 Het theater in Zuidlaren werd in 1949 geopend;
tot dan toe waren er op dezelfde locatie af en toe openluchtconcerten gegeven. In Assen ging
in 1953 de eerste spade de grond in voor een openluchttheater, nadat men vanaf 1890 plannen
daartoe gemaakt had.
Het ontstaan van openluchttheaters is een typisch naoorlogs verschijnsel in heel Nederland;
vooral in de jaren vijftig kwam het tot een hausse op dit gebied. Dat geldt ook voor Drenthe,
want van de thans nog bestaande openluchttheaters zijn alleen die van Diever en Havelte vóór
1950 gebouwd. De overige hier genoemde theaters zijn inmiddels verdwenen.881 In ruim
vijftig jaar heeft Drenthe - gelijktijdig of achtereenvolgens - enige tientallen
toneelaccommodaties in de open lucht gehad.
Dit heeft niet geleid tot een opvallende toename van het aantal Drentse toneelwerken.
Verderop zullen enige gelegenheidsspelen besproken worden. Kenmerkend voor dit genre is
echter niet dat er in de open lucht gespeeld wordt, maar - zoals de naam zegt - voor een
bijzondere gelegenheid, meestal een jubileum.

9.5. GELEGENHEIDSSPELEN NA 1945

9.5.1. GROEI (1948) J. NAARDING

Groei. Historisch Drents Spel in 8 tonelen werd door Naarding geschreven ter gelegenheid
van het 350-jarig bestaan van de Hervormde Kerk in Drenthe. Op 12 augustus 1598 was te
Rolde namelijk de eerste klassikale vergadering van Drentse predikanten gehouden.
Het spel werd geregisseerd door P.H. v.d. Dam en werd op zaterdag 14 augustus 1948 in de
Boerdennen te Rolde gespeeld door de kerkjeugd uit Anloo, Borger, Eext en Gieten. De
opvoering duurde bijna vier uur.882

Het stuk speelt in de periode 1567-1593 en geeft de groei van de Hervorming in Drenthe weer.883 De Drentse
maagd, gespeeld door Joppie Moek uit Gieten, geeft in monologen de grote lijn aan, die de acht tonelen van het
stuk met elkaar verbindt.
Het eerste toneel schetst hoe de inwoners van Sleen hebben gereageerd op de eerste preek van de calvinistische
predikant Menso Alting in de zomer van 1567. In het tweede toneel worden  bezoekers van een hagepreek bij de
Papeloze Kerk onder Noord-Sleen overrompeld en gevangen genomen. De veroordeling door de Inquisitie

878. Gevleugelde woorden waarvan de herkomst niet onomstotelijk vast staat.
879. Voor een geschiedenis van het openluchtspel in Diever wordt verwezen naar: Wijnholds/Overweg

1986; Jansma 1989, 85-88; Nederlandse openluchttheaters. z.p.,z.j., 11-12; Meyboom 1954, 9-10 en
Abelmann in: Bos 1992, 258-262.

880. Zie hiervoor: Naarding 1947a, 11-12.
881. Een actuele inventarisatie leert dat er in Drenthe thans openluchttheaters bestaan in Anloo, Diever,

Borger, Havelte, Roderwolde, Grolloo, Ruinen en Zweeloo. In deze theaters worden jaarlijks opvoe-
ringen gegeven. Voor documentatie over het theater in Roderwolde wordt verwezen naar RAD,
Collectie Deodatus, inv.nr. 7.

882. Zie hiervoor het programmaboekje 350 jaar Hervormde Kerk in Drenthe. Aanwezig in het persoonlijk
archief van mevrouw J. Moek (1917-2000) te Gieten en vriendelijk ter inzage gegeven.

883. RAD, PDR, inv.nr. 12.
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geschiedt in het derde toneel. De Drentse rechters, de etten, verzetten  zich hiertegen echter met hand en tand.
Het vierde en vijfde toneel geven de komst van Alva en het verzet tegen zijn terreur weer. Er breekt heftige strijd
uit in heel het land. In het zevende toneel moeten de inwoners van Drenthe vluchten, eerst voor de Spanjaarden,
dan voor de Geuzen.
Maurits en Willem Lodewijk hebben in het achtste toneel Drenthe veroverd. Zij willen nu Groningen aanvallen
en doen een beroep op de Drenten. Dezen kiezen na enige aarzeling de partij van de vrijheid, dat wil zeggen
Maurits en de Hervormde Kerk. Het spel besluit met het naspelen van de eerste Drentse kerkvergadering.

Met een (echte) kerkvergadering was deze dag ook begonnen. Ze was geleid door ds. J.
Boonstra uit Gieten, secretaris van het Provinciale Kerkbestuur van Drenthe. Het stuk werd in
de loop van de middag gespeeld en nogmaals in de avond, bij kunstlicht.
Groei werd over het algemeen redelijk ontvangen. Als schouwspel was het geslaagd,
bijvoorbeeld door de mooie decors en klederdrachten en het optreden van massale groepen
boeren en soldaten.884 Er was echter ernstige kritiek op de geluidsversterking. Deze was niet
optimaal, waardoor veel van het gesprokene verloren ging. Daarnaast werden de pauzes
tussen de tonelen te lang bevonden.885 Men dacht ook dat de tijd van voorbereiding wat te
kort geweest was, want niet alle spelers hadden blijk gegeven van grote rolvastheid.886

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

In 1949 stond Assen in het teken van een tentoonstelling van landbouw, nijverheid, handel en
verkeer, waarin men wilde laten zien hoe Drenthe zich in de voorgaande 25 jaar ontwikkeld
had. Uit de naam van deze tentoonstelling, Drenthe Oud en Nieuw (DOEN), sprak optimisme
en vooruitgangsgeloof. De veranderingen die de Drentse landbouw had ondergaan kregen
daarbij veel aandacht. De tentoonstelling werd van 29 augustus tot en met 3 september 1949
gehouden. Als culturele franje voor het geheel schreef Nell Meyboom-Veltman, naar histo-
rische gegevens van Jan Naarding, het openluchtspel Zwedera van Ruinen. Openluchtspel in
9 taferelen.
Het was gedeeltelijk in het Drents geschreven en werd tijdens de tentoonstelling iedere dag in
het sportpark van Assen opgevoerd. Spelleider was L. Brader, die zelf ook meespeelde. Hij
werd bijgestaan door T. Homan, die op zijn beurt regisseur genoemd werd.

Het stuk speelt zich af in de late middeleeuwen, toen Ruinen een heerlijkheid was.887 De heer in kwestie, Johan
van Ruinen, woont op het goed Oldenhave en trouwt op latere leeftijd met de jonge Zwedera van Rechteren, die
eigenlijk non had willen worden. Zwedera gedraagt zich niet altijd zoals het een dame betaamt, dus raakt zij in
opspraak. De pastoor van Ruinen, Egbert, brengt haar tot inkeer. Zwedera en Johan krijgen een dochter Anne,
die echter jong overlijdt. Johan is radeloos van smart en sterft kort daarna. De familieraad besluit nu dat
Zwedera met de opvolger van Johan moet trouwen; maar zij wil haar oude roeping voor het kloosterleven gaan
volgen. Met hulp van enige bedienden vlucht zij. In het laatste bedrijf blijkt dat de zaak met Johans opvolger
geregeld is: hij koopt haar rechten af. Van dit geld wil Zwedera een klooster te Diepenveen stichten. De bisschop
geeft hiervoor tenslotte toestemming.

De opvoering van het openluchtspel was een massaal gebeuren: zo'n zevenhonderd spelers,
onder wie vijftig ruiters, deden eraan mee. Negen koren gaven op de achtergrond vocale

884. MC 16.8.1948. Vgl. ook PDAC 16.8.1948.
885. DNO en EC 16.8.1948.
886. Philadelphia. Algemeen Maandblad met locale edities voor het Kerkelijk en Godsdienstig leven in

Vrijzinnig Protestantse Geest 1.9.1948, 91.
887. Vgl. Heringa 1986, 221-226.
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ondersteuning. Ook de decors en het podium waren even pompeus. Vrijwel de gehele breedte
van het voetbalveld werd ingenomen door de Oldenhave, de oude burcht van Ruinen.
Massaliteit, reeds in de jaren dertig gehekeld door Huizinga, was drie à vier jaar na de oorlog
nog steeds mode, zoals wij hiervoor al gezien hebben.
Tijdens de première zat het publiek te ver van de spelers af, wat later aangepast werd. Ook de
verlichting bleek aanvankelijk een zwak punt, waardoor de spelers niet altijd tot hun recht
kwamen. De recensent van de PDAC merkte bovendien op: "En dan vooral geen auto in het
zoeklicht zetten! Dat verstoort de illusie."888 Gaandeweg werden deze euvels echter verholpen
en werd de voorstelling steeds beter. Maar de recensent was ook van mening dat het spel
weinig handeling had en in een trage dictie gebracht werd. Desondanks stelde hij: "Dit
openluchtspel is waarlijk een zeer bijzondere gebeurtenis die geen enkele Drenth mag
missen."889 Halverwege de serie voorstellingen verklapte de krant een geheim: er speelden
twee Zwedera's mee. De ene reed paard en de andere sprak. De sprekende Zwedera kon
namelijk niet paardrijden.890

Het spel kan inderdaad een groot succes genoemd worden, want er kwamen ongeveer 30.000
mensen naar de zes voorstellingen kijken.

Zwedera van Ruinen werd in 1974 ten bate van de restauratie van de hervormde kerk van
Ruinen daar ter plaatse opgevoerd. Er werden vijf voorstellingen gegeven, in het jaar daarop
nogmaals vier voor hetzelfde doel.891

Het initiatief hiertoe was genomen door ds. J. de Bruin. Het spel werd op de Brink van
Ruinen opgevoerd. Met het oog op het goede doel werden de kosten zeer laag gehouden: de
kostuums werden gemaakt van oude gordijnen, de decors waren eenvoudig, er was geen
geluidsinstallatie en de verlichting was sober.
De regie was in handen van de schrijfster van het vijfentwintig jaar oude stuk: Nell
Meyboom-Veltman. Als vervolg op Zwedera van Ruinen schreef zij het openluchtspel
Rumoer in Ruinen, dat in 1976 werd opgevoerd. Ook dit stuk werd door haar geregisseerd;
vanuit Bilthoven reisde ze iedere week naar Ruinen voor de repetities.892

9.5.3. DE SPELEN TER ERE VAN KONINGIN WILHELMINA (1948)

In 1948 vierde men het vijftigjarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Vlak daarna
zou haar dochter Juliana ingehuldigd worden als nieuwe koningin. Daardoor waren er van 31
augustus tot en met 6 september veel feestelijkheden, namelijk koninginnedag, jubileum en
inhuldiging van koningin Juliana. Vaak werden er in die week (gelegenheids)toneelstukken
opgevoerd door amateurs, al dan niet in de open lucht. Indien deze stukken een min of meer
Drents thema hebben en geschreven zijn door een auteur die duidelijk met Drenthe verbonden
is, krijgen ze hierna aandacht.
Het stuk dat in Assen opgevoerd werd, lijkt aan alle criteria te voldoen: 'Drentse' inhoud,
Drentse schrijvers, geschreven ter ere van Wilhelmina. Sterker nog, zij woonde hoogstper-

888. PDAC 30.8.1949.
889. Ibidem.
890. PDAC, 3.9.1949.
891. Met dank aan de heer J. Kloeze te Ruinen, die zo vriendelijk was over de opvoeringen in de jaren

zeventig documentatie te verschaffen.
892. Terpstra 1980, 88.
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soonlijk de première bij. Maar dat was inmiddels wel 53 jaar geleden, kortom: op 31 augustus
1948 gaf men een heropvoering van Bij Klimmender Zonne uit 1895 (zie hoofdstuk I).

DE TOREN SPREEKT J.R. Koert

Als hoogtepunt van de festiviteiten in Vries werd de opvoering genoemd van het openlucht-
spel De Toren spreekt. Het spel was geschreven door Johannes Roeland Koert, huisarts aldaar
van 1933 tot 1952. Er werd op koninginnedag en op 5 en 6 september gespeeld op de Brink
van Vries, zo dicht mogelijk bij de toren. Deze sprak niet alleen in overdrachtelijke zin maar
ook als 'personage', doordat er iemand in zat die verbindende teksten tussen de scènes
voorlas. De scènes waren uitbeeldingen van het leven in Drenthe door de eeuwen heen, vanaf
de prehistorie tot en met de bevrijding in 1945.893

BAZUINEN OM JERICHO B. van Eysselsteijn894

" 'Bazuinen om Jericho' behandelt een onderwerp dat mij reeds van 1944 af heeft geboeid en brengt een
probleemstelling, die iedereen in onzen tijd raakt. (...) Hoewel ik mij bewust was, dat ik aan dit drama
langer werkte dan aan mijn vorige stukken, zat de idee bij mij voor, dat ik er goed aan zou doen een
stuk te schrijven dat den geest van dezen tijd zou weerspiegelen op een boeiende (als het kon meer
blijvende) wijze en dat ik met een werk, op een niveau het regeringsjubileum van H.M. de Koningin
waardig, onze toneelliteratuur een beter dienst zou bewijzen, dan met een vlotgeschreven
gelegenheidsspel."895    

Aldus Ben van Eysselsteijn in een brief van 13 augustus 1948 aan de secretaris-generaal van
het ministerie van OKW. Zoals de adressering doet vermoeden, had ook de rijksoverheid
opdracht gegeven tot het schrijven van een gelegenheidsstuk voor het vijftigjarig regerings-
jubileum van koningin Wilhelmina. De daarmee belaste Van Eysselsteijn had zich dus niet
aan de opdracht gehouden en voorts was er nog veel meer mis. Pas op dat moment had hij
zijn werk voltooid, dus was het veel te laat om het stuk nog tijdens de jubileumfeesten te
spelen.896 Tezelfdertijd liet hij het onderwerp van zijn stuk gebruiken als scenario voor de
film Niet tevergeefs van Edmond T. Gréville, hoewel het ministerie het voor die tijd niet
onaanzienlijke bedrag van 2000 gulden als honorarium had toegezegd. Tenslotte waren
inhoud en vorm (waarover later meer) van het stuk zodanig, dat het voor amateurs bijna
onspeelbaar was; ook dit laatste was niet volgens de afspraak.897 Er gebeurde voorlopig niets
met het stuk. Wel ging nog in de laatste maand van 1948 de film Niet tevergeefs (waarin Van

893. PDAC 3.9.1948. Vgl. ook RAD, HDG, inv.nr. 5.
894. Voor een meer gedetailleerde ontstaansgeschiedenis van het spel en de film zie Nijkeuter 1996b, 91-99.
895. MOW, AAKT, Dossier 697.3, brief BvE aan de secretaris-generaal van het ministerie van OKW van 13

augustus 1948.
896. Ibidem. De wordingsgeschiedenis van Bazuinen om Jericho is dus genuanceerder dan in Stroman 1973,

156 beschreven wordt. Abusievelijk wordt meegedeeld dat Van Eysselsteijn een opdracht van het
ministerie van OKW niet had aanvaard. Ook verzocht Van Eysselsteijn niet formeel om een andere
opdracht; waarschijnlijk stelde hij in overleg met dr. N.R.A. Vroom, hoofd van de afdeling Kunsten, het
onderwerp bij.

897. Ibidem, brief minister OKW aan BvE van 11 februari 1948. Voorts gingen er opdrachten naar Jan
Engelman en Willem Andriessen (een opera), A. Defresne (een toneelstuk), Jan Derks (een toneelstuk,
geschikt voor de open lucht), W.A.P. Smit en Dick van Gelder (jubileumgedicht) en Bertus Aafjes en
Piet Worm (gedenkplaat).



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG 627

Eysselsteijn een Feldwebel speelde) in première. De filmkritiek had er weinig goede woorden
voor.898

In het voorjaar van 1949 werd dan toch voor Bazuinen om Jericho de weg naar het publiek
ontsloten. Het waren echter niet de ongecompliceerde feestvierders in 'Holland' die de
première mochten beleven, maar de Belgen. Van Eysselsteijn gaf namelijk in Antwerpen,
waar hij een goede bekende was door de opvoering van zijn stukken voor en tijdens de
oorlog, een lezing voor de Nederlandse kolonie. Daar maakte hij kennis met Firmin Mortier,
directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen. Deze liet zich uitvoerig
informeren over de inhoud van het nieuwste stuk van de populaire toneelschrijver, waarna hij
besloot Bazuinen om Jericho op het programma voor het nieuwe seizoen te zetten.899

De inhoud van het stuk is als volgt.

De Drentse boer Warmolt Alting, een weduwnaar, heeft alleen zijn dochter Marchien nog in huis. Althans
wanneer het familieleden betreft, want hij geeft ook onderdak aan drie onderduikers: een jood, een communist en
een student. Het is dus duidelijk in welke tijd het stuk speelt; Alting lijdt wel bijzonder zwaar onder de gevolgen
van de bezetting doordat zijn zoon Geert dienst genomen heeft bij de SS en naar het oostfront vertrokken is. Dan
verschijnt Geert onverwacht ten tonele. Hij wil zijn plaats op de boerderij weer innemen; de onderduikers
daarentegen moeten verdwijnen. Zijn vader wijst beide voorstellen af. Geert stelt het ultimatum dat de
onderduikers de volgende dag verdwenen moeten zijn, zo niet dan zal hij ze aangeven. Dan loopt hij het huis uit.
Boer Alting is dus impliciet ook met de dood bedreigd; hij pakt zijn jachtgeweer, loopt Geert na en schiet hem
dood.
In het tweede bedrijf is de bevrijding nabij; in de omgeving van de boerderij woedt de strijd tussen Duitsers en
Canadezen (door de auteur Engelsen genoemd). In het derde bedrijf viert men - enige jaren na de oorlog - de
bevrijding, maar de stemming slaat spoedig om. De personages, die zulke verschillende achtergronden hebben,
verliezen hun eensgezindheid; oude tegenstellingen treden weer aan de dag.

Niet alleen in zijn brief aan het ministerie, maar ook in het programmaboekje van de voorstel-
lingen in Antwerpen, heeft Van Eysselsteijn geschreven dat zijn toneelstuk gebaseerd is op
een historisch feit: vader schiet foute zoon dood. Het drama zou zich voltrokken hebben in
Anloo.900 Intensief onderzoek in deze gemeente heeft echter geen spoor van bewijs opge-
leverd. Van Eysselsteijn heeft waarschijnlijk geloof gehecht aan een gerucht - een van de vele
destijds - of hij heeft er zelf een verspreid. Mogelijk betreft het hier een 'dorpslegende' anno
1944, of het is Van Eysselsteijns versie van een verhaal dat omstreeks 1945 de ronde deed in
de grote steden. Daarin was sprake van een communistische arbeider die zijn nazistische zoon
om het leven gebracht had.901

898. ' "Niet tevergeefs". De eerste na-oorlogse Nederlandse speelfilm' in: Nieuw Weekblad voor de
Cinematografie 31.12.1948, 11 en Speelfilmencyclopedie, 703. Voor meer recensies zie Filmmuseum
Amsterdam, documentatie Niet tevergeefs en But not in vain.

899. Tenzij anders vermeld, gebaseerd op de aantekeningen die BvE gemaakt heeft in een album met foto's
en krantenknipsels over de opvoeringen van Bazuinen om Jericho. Zie hiervoor NLMD, Archief BvE.

900. KNSA, documentatiemap Bazuinen om Jericho en BvE., 'Naar aanleiding van Bazuinen om Jericho' in:
Programma van de KNS Antwerpen, 1949-1950.

901. Zie Portnoy 1980 en [1992]. 'Dorpslegende' dient opgevat te worden als een variant op het begrip
'stadslegende' of 'broodje aap', waarover Ethel Portnoy twee boekjes geschreven heeft. In de inleiding
van het eerste (5-6) schrijft ze over deze volksverhalen: "Het is integendeel om het bestaan te onthullen
van een schaduwwereld (...) een boze droomwereld (...) waarin de verschrikkelijkste dingen mogelijk
zijn." Een intentie die Van Eysselsteijn - met zijn fascinatie voor Hoffmann en Poe - op het lijf
geschreven lijkt. De vertellers van een 'broodje aap' zeggen er meestal nadrukkelijk bij dat het 'echt
gebeurd' is. Met gelijkluidende woorden introduceert Van Eysselsteijn zijn verhaal over de vader die
zijn zoon doodschiet.
Het verschijnsel 'broodje aap' hoort volgens Portnoy thuis in de post-industriële samenleving, maar de
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Na het eerste bedrijf is er eigenlijk geen handeling meer in het stuk, ondanks de introductie
van een Duitse deserteur en de Canadese bevrijders. Daardoor is Bazuinen om Jericho
gedurende twee bedrijven een praatstuk, met veel moralistische betogen. Beroepsacteurs
hebben hier weinig affiniteit mee - voor amateurs is het al helemaal een horreur.
De titel, tenslotte, lijkt er wat met de haren bijgesleept. Door bezinning en offerbereidheid
lijkt de mens iets van de goddelijke kracht te verwerven waarmee men muren slecht. Maar de
vergelijking van Jericho met het Derde Rijk valt toch wel in het voordeel van de bijbelse stad
uit. En bovenal: de christelijke naastenliefde blijkt veel duidelijker uit de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan. Boer Alting wil nota bene burgerkleren aan de Duitse deserteur
geven.
Het stuk ging in première op 1 oktober 1949 te Antwerpen. Onder de vele genodigden
bevonden zich de auteur en zijn vrouw, H.J. Prakke namens HDG en H. Schölvinck, chef van
het kabinet van de minister van OKW. Ook de danseres Han Rijnbeck - een zeer intieme
vriendin van Van Eysselsteijn - gaf acte de présence, evenals Hubert Lampo.902 Het gezel-
schap van de KNS - ook wel het Nationaal Toneel genoemd - dat het stuk speelde, werd gere-
gisseerd door Ben Royaards. Jan Cammans speelde boer Alting; Tine Balder was als
Marchien Alting te zien en Lode van Beek als de zoon. De eerste voorstelling kreeg een bij-
zonder gunstig onthaal. Het publiek juichte aan het slot schrijver, regisseur en spelers
minutenlang toe. Het stuk trok ook na de première volle zalen en kreeg lovende kritieken.
Bert van Kerkhoven besprak de première in een radio-uitzending van de Belgische omroep op
3 oktober. Hij zei:

"Ik weet niet hoe het anderen is vergaan, maar ik schaam me er niet voor te verklaren dat ik op dit
moment nog steeds in de ban van dit stuk ben. En ik kan daarbij geen onderscheid maken tussen het
werk van de auteur, de bezieling van de regisseur en het waarachtige leven dat een kleine groep acteurs
op het toneel heeft gebracht." En hij besloot de uitzending met: "Ik geloof dat het niet misplaatst is
wanneer we hier de wens formuleren dat van deze opvoering iets meer zou overblijven dan de
herinnering aan een glansrijke avond."903

Opmerkelijk was de recensie van de katholieke krant De Antwerpse Gids, die het doden van
de zoon door de vader ontoelaatbaar achtte: "Deze moord is zo afschuwelijk, dat we
'Bazuinen om Jericho', spijt de intrinsieke, onloochenbare waarde van het werk,
onverbiddelijk van de hand wijzen."904

Maar over het algemeen was de pers de auteur goedgezind en werd in de kranten en tijd-
schriften, zowel in Nederland als in België, uitvoerig aandacht besteed aan Van Eysselsteijn
en zijn nieuwste toneelwerk.905

Het stuk werd in Antwerpen van 1 tot en met 6 oktober, en een keer extra op 18 oktober,
opgevoerd.906 Daarna werden onder meer voorstellingen in Gent, Brussel en Oostende

wortels van sommige volksverhalen blijken in het pre-industriële tijdperk te liggen. Zo schrijft ze in een
noot bij haar eerste bundel (p. 214) dat een modern 'broodje aap' gebaseerd is op het griezelverhaal Die
schwarze Spinne (1842) van de Zwitserse schrijver Jeremias Gotthelf.  Tenslotte zij opgemerkt, dat Van
Eysselsteijn wellicht mede geïnspireerd is door de verhalen over twee archetypische vaders die hun
(goede) zonen offeren: Abraham en de Vader der vaderen.

902. Enkele van de genoemde personen staan afgebeeld op een foto, gemaakt tijdens de première. Zie
NLMD, Archief BvE, album met foto's en krantenknipsels over Bazuinen om Jericho.

903. De bespreking werd gehouden in de wekelijkse toneelrubriek van het nieuwsbulletin van 19.00 uur. De
tekst van de radiolezing bevindt zich in: KNSA, Documentatiemap Bazuinen om Jericho.

904. De Antwerpse Gids 4.10.1949.
905. Voor meer recensies van het spel zie NLMD, Archief BvE, album met foto's en krantenknipsels van de

opvoering en KNSA, Documentatiemap Bazuinen om Jericho.
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gegeven. In het seizoen 1963-1964 werd het spel nog in het theater Antigone te Kortrijk opge-
voerd.
Hoofdrolspeler Jan Cammans scheen geen onbesmet oorlogsverleden te hebben. Dat juist hij
boer Alting moest spelen, viel in slechte aarde bij diverse voormalige verzetsorganisaties in
België. Het leidde tot heftige demonstraties buiten de schouwburgen van Antwerpen en
Oostende. Men deelde pamfletten uit,907 ex-politieke gevangenen verschenen in hun
concentratiekampkleren, theaterbezoekers werden uitgejouwd en mensen die op hun schreden
terugkeerden kregen applaus.908

Van Eysselsteijns Duitse vriend Ludwig Bäte zorgde ervoor dat het stuk in Osnabrück
onvoorstelbare triomfen vierde. Hij vertaalde het als Posaunen um Jericho, bracht de
directeur van het Lortzingtheater ertoe het te laten opvoeren en kreeg van de kranten gedaan
dat zij vele voorbeschouwingen aan het stuk en zijn auteur wijdden. Zelf opende hij de rij met
een artikel over leven en werk van Van Eysselsteijn.909

De nog geen jaar oude Bondsrepubliek wilde de verhoudingen met haar westelijke
buurlanden normaliseren en dat wilden de meeste Duitse burgers even graag op het minder
officiële gebied van (bijvoorbeeld) culturele en persoonlijke contacten. Ben van Eysselsteijn
was dus welkom, ook al ging zijn toneelstuk dan over het beschamende, recente verleden.910

Onder de kop "Wir müssen bei uns selbst anfangen" (een citaat uit het toneelstuk) noemde
een krant de voorgenomen opvoering van het spel "(...) ein Wagnis, das avantgardistischen
Mut beweist."911

De Duitse première vond plaats op zondag 26 februari 1950 in het Lortzingtheater, nadat de
auteur die ochtend tijdens een 'Morgenfeier' in de Oberschule van Osnabrück een lezing had
gehouden over Posaunen um Jericho. Het theaterpubliek reageerde in het begin nogal
afhoudend: er werd gemompeld en gekucht en tegen het eind van het eerste bedrijf - wanneer
boer Alting op het punt staat de SS'er dood te schieten - verlieten enkelen demonstratief de
zaal. In de pauze werd er levendig gediscussieerd over het stuk. Maar toen het doek definitief
gevallen was, bleek het pleit gewonnen: er barstte een ovationeel applaus los.912 De recen-
senten hadden  - net als hun Vlaamse collega's - wel kritiek op de onwaarschijnlijke zwaarte
van het offer dat de vader brengt, maar waren verder uiterst lovend.913 "Dem Dichter, der aus
christlichem Geist und menschlicher Güte schrieb, gebührt der Dank der besiegten wie der
siegreichen Völker", schreef een van hen.914 Het stuk werd in Osnabrück dan ook ongeveer
dertig keer opgevoerd. 

Inmiddels stond in Drenthe de eerste opvoering van Bazuinen om Jericho voor de deur.
Weliswaar door een amateurgezelschap, maar dat was ook de bedoeling geweest toen de
regering opdracht gaf tot het schrijven van een gelegenheidsspel. Overigens moet nog
opgemerkt worden, dat koningin Wilhelmina op geen enkele wijze in het stuk voorkomt;

906. KNSA, programmaboekje KNS 1949-1950; Documentatiemap Bazuinen om Jericho, persbericht van
18 oktober 1949.

907. Een exemplaar hiervan bevindt zich in het AMVC, Documentatie E498.
908. NLMD, Archief BvE, album met foto's en krantenknipsels over Bazuinen om Jericho.
909. Gepubliceerd als 'Arbeit für den Völkerfrieden. Ben van Eysselsteijn - ein Mann und sein Werk' in:

Deutsche Presse-Korrespondenz 1.1.1950.
910. Zie NLMD, Archief BvE, album met foto's en krantenknipsels over Bazuinen om Jericho.
911. sr. 1950.
912. NLMD, Achief BvE, album met foto's en krantenknipsels van de opvoering.
913. W. 1950.
914. K.K. 1950.
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noch als personage, noch in de gesprekken van de reeds genoemde toneelfiguren. Het
Nederlandse beroepstoneel heeft dit spel voorgoed laten liggen; zo niet de dilettanten, die het
meermalen opgevoerd hebben - zelfs in het nabije verleden.915

Na de 'wereldpremière' in Antwerpen hebben de organisatoren van de Boekenweek over-
wogen het stuk te programmeren voor hun gala-avond, uiteraard in de vertolking door de
KNS. Uit angst voor demonstraties wilde men wel dat hoofdrolspeler Jan Cammans
vervangen zou worden, maar toen de Antwerpenaren hiertoe niet bereid bleken, was de
opvoering in Amsterdam van de baan.916

In Drenthe had Bazuinen om Jericho al een lange voorgeschiedenis, afgezien van de pseudo-
realiteit waardoor de schrijver geïnspireerd zou zijn. Tijdens de Gieter vesperije in januari
1948, bij welke gelegenheid Van Eysselsteijn ereburger van Gieten werd, had Anne de Vries
de kersverse Gietenaar al gevraagd eens een Drents toneelstuk te schrijven. Kort daarop had
Van Eysselsteijn de regeringsopdracht gekregen. Zijn onderwerpskeuze had toen - gezien het
voorgaande - voor de hand gelegen, zo vertelde hij ruim een jaar later. Dat was op 12 maart
1949 in de Hertenkamp in Assen, waar men de tweede verjaardag van HDG vierde. Tijdens
deze besloten bijeenkomst droeg hij fragmenten voor uit zijn 'Drentse' toneelstuk. Wij zagen
reeds dat hij in diezelfde maand zijn stuk wist onder te brengen bij de KNS van Firmin
Mortier, die al van de nieuwe creatie gehoord had. De bereidwillige informant zou wel eens
Prakke geheten kunnen hebben.
In Drenthe en in Osnabrück moet bijna gelijktijdig besloten zijn, het stuk - mutatis mutandis -
te laten opvoeren: eind 1949 of begin 1950.
HDG overlegde met het PDR en vroeg daarna de arbeiderstoneelvereniging 'Kunst en Strijd'
in Assen, het stuk in te studeren. Voor organisatie en begeleiding zorgde een speciale
commissie onder voorzitterschap van mevrouw De Vos van Steenwijk-Van Royen. In voor-
beschouwingen vestigde men de aandacht op het stuk door het 'Drents' te noemen, wat nogal
aanvechtbaar is. De boer en zijn dochter hebben Drentse voornamen en er wordt gesproken
over plaatsen die in de buurt schijnen te liggen: Anloo, Borger en Coevorden. Ook valt de
naam "Olde Landschap" een keer. De schrijver bederft deze couleur locale weer door de
bevrijders "Engelsen" te noemen. Even verbijsterend is, dat - drie jaar na de oorlog -
kennelijk niemand hem op deze historische blunder gewezen heeft. Belangrijker nog is, dat
het thema collaboratie en verzet stellig niet exclusief Drents is. Over de taal (geen Drents) zal
verderop nog geschreven worden.
Op 13 april 1950, vijf jaar na de bevrijding van Assen, werd aldaar in een uitverkochte zaal
Bellevue de eerste opvoering in Nederland van Bazuinen om Jericho gegeven. Daaraan was
nogmaals een optreden van Van Eysselsteijn als declamator voorafgegaan, ditmaal op de
'geboortegrond' van het stuk: hotel Centrum in Gieten.917 Daarna zou het stuk nog twee keer
in Assen en voorts in Emmen, Meppel en Hoogeveen gespeeld worden.

915. Stroman 1973, 156 vermeldt ten onrechte dat het stuk in Nederland niet gespeeld is. Uit gegevens van
het Internationaal Bureau voor Auteurs- en Opvoeringsrechten (IBVA) te Alkmaar blijkt dat het stuk
door diverse gezelschappen - meestal ter gelegenheid van bevrijdingsfeesten - is gespeeld. Bazuinen om
Jericho is hier onder nummer NCA 1590 nog steeds opvraagbaar. Dat het stuk veelal met succes door
dilettanten is opgevoerd blijkt bijvoorbeeld uit een recensie in DG&E 9.5.1970 (Stadsarchief Naarden),
waarin de gezamenlijke toneelverenigingen in Naarden lof wordt toegezwaaid voor hun opvoering van
het stuk.

916. Zie Stroman 1973, 167.
917. Vgl. het jaarverslag van HDG over 1949 in: NDVA (1951), 20. Aangevuld met een mededeling van

Gerard Nijenhuis op 24 januari 1996.
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De belangstelling van de pers in Drenthe was gering en stak schril af tegen het onthaal dat het
stuk in de Belgische en Duitse kranten gekregen had.918 Dit is wellicht te verklaren uit de
sterke emoties die de collaboratie tot op de dag van heden in Drenthe oproept. Zeker zo kort
na de oorlog kan er bij de pers enige huiver bestaan hebben, over dit toneelstuk uitvoerig te
schrijven.919 De Drentse opvoering door dilettanten kreeg ook toneeltechnisch een minder
goede pers dan de buitenlandse, maar dat ligt voor de hand. Men vond over het algemeen de
regie van L. Brader en de individuele spelprestaties onder de maat. Zo schreef recensent Jan
Ubink:

"Blijkbaar is deze enthousiaste groep met haar leider tè veel onder de indruk gekomen van de
geestelijke inhoud van het stuk. Het gevolg was, dat er betrekkelijk weinig 'gespeeld' is, en er ononder-
broken declamerend 'betoogd' werd. De meeste spelers kwamen niet los van hun rol, het samenspel was
te vaak zoek en men ging te zeer op in het eigen betoog."

Ondanks deze tekortkomingen was, zoals Ubink berichtte, het publiek na afloop tevreden.920

Na de première werd door HDG een miniatuursoupeetje aangeboden, waarvoor men de term
'Drents servetje' introduceerde. Men had het 'servetje' tout court, als afsluiting van een
cultureel evenement, leren kennen tijdens een bezoek in 1949 aan het Haags letterkundig ge-
nootschap OKK. De voorzitter daarvan, Ben van Eysselsteijn, was als schrijver van Bazuinen
om Jericho uiteraard de eregast bij de Drentse première en werd na afloop op zijn beurt ge-
trakteerd op - en geëerd met - dit Drents servetje.921

Ter gelegenheid van de opvoeringen in Drenthe verscheen het spel in druk, vanzelfsprekend
bij Van Gorcum. Van Bazuinen om Jericho werd tevens een luxe editie in beperkte oplage
gedrukt op Oudhollands papier van Van Gelder, verlucht met enige foto's.922 De auteur droeg
beide uitgaven, waarvoor Hubert Lampo de inleiding schreef, op aan Egbert en Lammie
Vorenkamp, eigenaars van meergenoemd hotel Centrum in Gieten.
Het boek werd goed ontvangen. Wel kreeg Van Eysselsteijn een verwijt dat hem tot dan toe
bespaard was gebleven. Het betrof de taal. Er wordt door boer Alting een karig mondje
Drents gesproken, meer een soort stadsboers: "We hebb'n daan wat we kond'n."923 Recensent
R.D. Mulder vond terecht dat dit geen Drents en geen Nederlands was.924

918. 'Bazuinen om Jericho in Drenthe. Bij grote waardering ook enkele bezwaren' in: NDC 4.3.1949.
919. In 1991 werd deze problematiek - goed en fout in de oorlog in Drenthe - door Ab Drijver behandeld in

zijn toneelstuk in twee bedrijven Het wichie dat te veul geluk har. Drijver schreef het stuk in opdracht
van de Culturele Raad voor Drenthe. Het werd door amateurs in verscheidene plaatsen opgevoerd onder
regie van Bert Harskamp. Het stuk kreeg een slechte pers. Zie bijvoorbeeld Visscher 1991.
Boerma/Broersma 1993, 97 merkt op: "Underwarp en vörm mussen nei wezen veur Drenthe. Dat is
Drijver zeker lukt." Het is de auteurs blijkbaar ontgaan, dat Van Eysselsteijns Bazuinen om Jericho -
toen al ruim veertig jaar oud - een soortgelijk onderwerp heeft.

920. J. Ubink 1950. Zie voor een recensie ook Nieuwsblad voor Beilen 28.4.1950. De negatieve perskritie-
ken maakten op 'Kunst en Strijd' ook indruk: "Nimmer te voren zijn wij zo bekritiseerd. Maar het heeft
onze vereniging naam doen maken en de keuze van het stuk is een gelukkige greep geweest", schreef de
secretaris. Zie: Bart Veenstra 1985.

921. Vgl. 'Bazuinen om Jericho' in: Drenthe 21 (1950) juli 112-114. Ruim zeventig jaar daarvoor wijdde
Conviva [Gerard Keller] een studie aan dit gebruik, getiteld Het servetje, Leiden 1878.

922. Het boek verscheen als nr. 5 in de serie 'Nieuw Drentsch Mozaïk' onder de titel Bazuinen om Jericho.
Een spel in drie bedrijven door Ben van Eysselsteijn. Met een inleiding van Hubert Lampo. Achterin is
een overzicht opgenomen van de rolverdelingen van het spel bij de opvoeringen in Antwerpen,
Osnabrück en Assen.

923. Bazuinen om Jericho, 44.
924. R.D.M[ulder]. 1950, 104. Voor een recensie van de tweede druk zie Brader 1955, 13.
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De eerder genoemde voorbereidings- en begeleidingscommissie, intussen, was over de spelers
zeer tevreden. Na de laatste voorstelling berichtte de voorzitster aan Van Eysselsteijn hoe de
tournee was verlopen:

"(...) wil ik U schrijven om U te vertellen, dat de laatste opvoering in alle opzichten de beste was. Het
laatste bedrijf werd met zoveel vuur en zoveel concentratie gespeeld, dat u zeker tevreden zou zijn
geweest. De gedachten daarin ontwikkeld, kwamen zeer tot hun recht en hebben het publiek gepakt. (...)
Wij zijn bijzonder tevreden over het verloop van de opvoeringen; de derde voorstelling in Assen was
niet geheel bezet, maar Meppel, Emmen en Hoogeveen vrijwel geheel."925

Ook vandaag de dag blijft Bazuinen om Jericho als bevrijdingsspel bij dilettanten populair.
Het werd nog op vrijdag 19 mei 1995 door een gelegenheidsgroep van het Overijssels
Centrum Amateurtoneel opgevoerd. De regie was in handen van Alewijn Verhoeckx en de
opvoering werd gegeven in De Meenthe in Steenwijk.

9.6. 'T AOL VOLK TE EMMEN

Op 24 februari 1948 werd in café Groothuis aan de Markt in Emmen de Drentse Vereniging 't
Aol Volk opgericht.926 Initiatiefnemer was H.T. Buiskool, die van mening was dat de Drentse
cultuur behouden moest blijven. Zijns inziens was er veel waardevols aan het verdwijnen uit
de naoorlogse samenleving, vooral uit die van het snel veranderende Emmen. Een organisatie
kon in dit opzicht tegenwicht bieden en daarvan werd 'Mister Boeskool' voorzitter. De nieuwe
vereniging wilde ook het minderwaardigheidsgevoel van de (Zuidoost-)Drenten helpen
uitbannen. Critici hebben het streven van de vereniging wel eens getypeerd als het
reactionaire drijven tegen alles wat de industrialisatie Emmen bracht.927

Het belangrijkste doel van de vereniging was dus het uitdragen van de oude Drentse cultuur
in tal van facetten. De eerste activiteit van 't Aol Volk was het organiseren van 'haontie op 'n
stokkie', oftewel een palmpaasoptocht. Ook werd in het oprichtingsjaar al meteen een
theatervoorstelling gegeven. Het was een bewerking van J.G. Duivens revue Oes Drenthe, die
onder regie van G. Broenink als Oud Drents Volksleven werd opgevoerd.928 Grada Eding-
Askes en Buiskool hadden Duivens spel omgewerkt. Daarna beperkte men zich voorlopig tot
het geven van toneelvoorstellingen. Vooral het toneelspel gaf (en geeft) inhoud aan de
folkloristische doelstelingen van de vereniging. Niet alleen de inhoud van de stukken, maar
ook de sfeer tijdens de voorstellingen wordt als essentieel beschouwd. Een recensent schreef
hierover:

"Er heerste een sfeer van gemoedelijke en genoeglijke intimiteit op de eerste van de vier door de
Drentse vereniging ' 't Aol Volk' georganiseerde toneelavonden, (...) 't Was eigenlijk een 'naober'-visite
in het groot, naar echt-Drentse traditie. Zelfs de koffie met klontjes en koek ontbraken niet. Men voelde
zich als opgenomen in één grote vriendenkring, één in 't gevoel Drenten-onder-elkaar te zijn, ècht
zonder enige geforceerde stijl, die vreemd is aan de Drentse aard en het Drentse wezen."929

925. NLMD, Archief BvE, brief mevr. J.M. de Vos van Steenwijk-van Royen aan BvE van 26 april 1950.
926. Zie ook Kluiving 1970, 41-43.
927. Naarding 1956c, 13-14.
928. Bloemlezing 1988, passim.
929. EC 11.11.1949.
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Na Oud Drents Volksleven werden - tot en met 1956 - stukken opgevoerd van G. Broenink
(Ien is genog, Naojaorsregen, De stee die hum toekomp, Het testament van Mansoom en Het
hoogste bod), Harm Frieling (De gold'n ketting en Dree jaor gungen veurbij) en G. Eding-
Askes (de stukken worden hierna besproken). Nadat G. Broenink zijn krachten niet meer aan
de vereniging kon geven, ontpopte bestuurslid Grada Eding-Askes zich als schrijfster. In 1956
schreef ze in sneltreinvaart haar eerste toneelstuk voor 't Aol Volk.

Het was een toneelspel in drie bedrijven, getiteld De zun brekt deur, waarin boerenzoon en enig kind Geert
Wiering verkering krijgt met Jaantien, de vroegere dienstbode van zijn ouders. Vooral zijn moeder is daarop
tegen. Maar als Geert steeds ongelukkiger wordt en Jaantien bovendien zwanger blijkt te zijn, laat ze haar
bezwaren varen.930

De recensent van de Emmer Courant gaf alle spelers een compliment en vond dat hun
optreden uiting gaf aan wat de vereniging als geheel bezielde:

"Hun kracht ligt - evenals dunkt mij de kracht van de vereniging ' 't Aol' Volk' in de liefde voor de oude
Drentse volkscultuur, die het karakter heeft van een heimwee naar een verdwijnende tijd en ver-
dwijnende beschavingsvormen, waarvan men intuïtief beseft, dat zij waardevol zijn."931

"Mien otien kun 't mooi vertellen en ik heb dat almaol onthol'n", merkte Grada Eding-Askes
eens over haar inspiratiebron op.932 Zij werd de stuwende kracht van 't Aol Volk. In totaal zou
ze zo'n zestien eigen toneelstukken en zes bewerkingen voor de toneelgroep van de
vereniging schrijven.933 Haar stukken spelen zich meestal af in een boerenmilieu en hebben
als thema's standsverschil en het Drentse dorpsleven van vroeger. Zij werd op 23 maart 1903
geboren in Zweeloo.934 Luisterend naar de verhalen van haar 'otien', kreeg ze als kind al
belangstelling voor het Drentse volksleven.935 Ze schrééf niet alleen dialectstukken, maar
droeg er ook uit voor. Ze verzamelde oude klederdrachten en gaf demonstraties in het stijven
van Drentse mutsen. Op 4 december 1977 kwam ze door een verkeersongeval om het
leven.936

Reeds in de jaren vijftig organiseerde 't Aol Volk voordrachtswedstrijden in Drents dialect
voor "jongs en wichter", waaraan later iedereen kon meedoen.937 Buiskools geesteskind
ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een bloeiende vereniging, die zich stevig wortelde in
de samenleving van Zuidoost-Drenthe. Behalve op Drents volkstoneel en voordrachten, zou
men zich gaan toeleggen op folkloristische dans, kleding, volksgebruiken en de opvoering

930. Een getypt exemplaar wordt bewaard bij Drentse Taol te Assen.
931. H. 1956.
932. Kluiving 1970, 42. Zie Dekker 1978, 14-15.
933. Zie ook Drentstalige toneelstukken 1983. Vgl. ook Hadderingh-Veenstra 1971c, 74-75.
934. GA Zweeloo, Geboorteakte Grada Askes. Haar ouders waren Jans Askes en Hanna Kamps, die een

boerenbedrijf - annex café - hadden.
935. 'Comité van aanbeveling doet beroep op alle Drenten: Gedenkplaat voor Grada als 't kan vóór

Pinksteren' in: EC 20.4.1979.
936. Zie voor herdenkingsartikelen 'Altijd bezig voor behoud Drents karakter. Grada Eding-Askes: vrouw

die alles gaf' in: DAC 6.12.1977; Prakke 1977c (ook gepubliceerd in Neerlands Volksleven 28, 49-50);
'Honderden mensen bij begrafenis van Drentse schrijfster. Grada Eding: Haar werk was blinkend als
goud' in: EC 10.12.1977 en Bart Veenstra 1977c, 199. Roel Reijntjes herdacht haar met het gedicht
Grada Eding-Askes ┼ 4-12-1977, dat in OV 21 (1977) december 177 gepubliceerd werd. In de
Muzeval in Emmen werd in oktober 1979 een plaquette ter nagedachtenis van Grada Eding-Askes
onthuld.

937. 'Voordrachten in Drents dialect' in: Drenthe 24 (1953) april 64.



HOOFDSTUK IV: HET EERSTE DECENNIUM NA DE OORLOG634

van een Drents wasschup. Niettemin ontstond er tweedracht in de gelederen, waardoor de
concurrerende vereniging ' 't Volk van Grada' werd opgericht.

9.7. ENIGE TONEELSCHRIJVERS

Veel naoorlogse toneelstukken werden opgenomen in de toneelfondsen van de uitgevers
Neerlandia te Meppel en Mulder te Groningen. Evenals dit voor de oorlog het geval was, zijn
de meeste toneeluitgaven niet van een jaartal voorzien. Van een klein aantal toneelstukken
kon een jaar van verschijning worden achterhaald; enkele andere laten zich globaal aanduiden
als van voor 1956.938 De toneelfondsen bevatten: H. Timmer, Waterleidingsmisère (1947,
Neerlandia te Meppel), Luc Valté, Twee linke jonges (z.j., Neerlandia te Meppel), L.H. Vos,
Lös huussie en....gien jonges en Toch veurmekaar (z.j., Neerlandia te Meppel), H.J. Klouwen,
Kemedie; klucht in één bedrijf (1954, Neerlandia te Meppel), H. Manders, Bloesem in de
wind. Spel van het platteland in vijf bedrijven en 't Mes mot er in! Spel rond de ruilverka-
veling en nog wat meer in drie bedrijven (1952, Ceres te Meppel) en H.J. Vonk,939 De
beloofde stad (1955, Ceres te Meppel).940 Een paar toneelschrijvers zullen nu uitvoeriger
worden besproken.

H. FRIELING (1900-1958)

Harm Frieling werd op 18 juli 1900 geboren te Nieuw-Amsterdam.941 Als grenscommies kreeg hij Nieuw-
Schoonebeek als standplaats. Na zijn huwelijk vertrok hij naar Coevorden en daarna naar Schoonebeek. Zijn
hobby's waren toneelspelen en jagen. Pas rond zijn veertigste begon hij toneel te schrijven. Zijn eerste stukken
schreef hij voor de toneelvereniging TOG (Tot Ons Genoegen), waarvan hij lid was; soms regisseerde hij ze
zelf.

Hij debuteerde met De oliekous. Blijspel in drie bedrijven, dat pas in 1963 door Neerlandia te
Meppel werd uitgegeven.942 In enkele van zijn toneelstukken komt de oliewinning in de buurt
van zijn woonplaats Schoonebeek ter sprake. Ook in De oliekous is dit het geval.

In dit geheel Nederlandstalige spel vormen liefde en standsverschil weer eens het thema. De boerendochter
Hillie Kruit moet van haar moeder met de rijke boerenzoon Gerard Brons trouwen. Maar Hillie heeft al
verkering met Frits, de knecht van haar vader. Intussen zijn er ook nog komische verwikkelingen rond een oude
dameskous, waarin vader Kruit geld bewaart. Dat heeft hij verdiend door land te verhuren aan de maatschappij
OZONAO (Op Zoek Naar Olie). Uiteindelijk wint de ware liefde: Hillie gaat met haar Frits trouwen en Gerard
huwt zijn geliefde Riek.

Zoals we zagen was Frielings stuk "Iemkers-Jan" in 1951 een inzending voor de toneelprijs-
vraag van HDG en het Anjerfonds. De jury oordeelde over zijn creatie: "Weliswaar geen
prijs, maar zeer geschikt voor opvoering."943 Het Nederlandstalige stuk verscheen als

938. Gebaseerd op Brinkman 1951-1955, Meertens/Wander 1958 en Lubberts 1976.
939. Henk Jan Vonk was een trouw medewerker van OV. Hij overleed in mei 1993 te Assen. Zie voor een in

memoriam OV 37 (1993) mei 75.
940. Het jaartal is gebaseerd op een schriftelijke mededeling van Vonk aan de Culturele Raad voor Drenthe.

Zie DLD, documentatiemap H.J. Vonk.
941. GA Emmen, Geboorteakte H. Frieling.
942. Zie Drentstalige toneelstukken 1983.
943. Drenthe 24 (1953) september 155.
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"Iemkers-Jan". Toneelspel in drie bedrijven voor 12 heren, 3 dames bij Neerlandia te Meppel
in druk [1953].944

Iemkers-Jan is de bijnaam van de ongehuwde boer Jan Oldenheuving. Deze komt door toedoen van zijn
criminele neef Hans zwaar in de schulden. Uiteindelijk wordt Oldenheuving zelfs gedwongen zijn boerderij te
verkopen. Maar tijdens de verkoping verschijnt zijn ex-geliefde Willemke als reddende engel. Haar welgestelde
ouders hebben haar lang geleden verboden met de eenvoudige Oldenheuving om te gaan, maar zij is altijd van
hem blijven houden. Willemke koopt de boerderij en blijft voortaan bij hem. Grietje, de dochter van
Oldenheuvings om het leven gekomen knecht, trekt bij hen in.

Het dialectstuk De gold'n ketting. Tenielspul in 3 bedriev'n veur 2 dames en 6 heren in
Drentsch dialect schreef hij voor 't Aol Volk in Emmen, dat het in 1954 als De Gold'n Kett
opvoerde. Het verscheen eveneens bij Neerlandia te Meppel in druk.945 Tevens werd een
Nederlandse vertaling uitgegeven onder de titel De gouden ketting.
Dit "tenielspul" doet sterk denken aan de Groningse novelle De golden kette, 'n Grönneger
Dörpsverhaol, die door W. ('Wiepke') van Palmar (W.H. Bouwman-Geertsema, 1842-1887)
in 1875 was geschreven. Daarin werd - naar verluidt - voor het eerst in de Groninger
dialectliteratuur de botsing tussen geld en liefde aan de orde gesteld.946

In de Emmer Courant van 8 november 1954 werd geschreven dat, nadat de jaren daarvoor
stukken van Broenink waren gespeeld, 't Aol Volk wilde breken met de gewoonte om het stuk
te laten draaien om een jongen en een meisje, die elkaar van de ouders niet mogen 'hebben'.947

Maar helemaal juist was dit niet, want ook in dit toneelstuk van Frieling neemt standsverschil
een belangrijke plaats in.

Albert Essing, rustend caféhouder en weduwnaar, heeft zijn jongste zoon Wilm verstoten. Deze heeft namelijk,
in de ogen van zijn vader, een meisje ver beneden zijn stand gehuwd. Roelfien, de vrouw van Essings oudste
zoon, speelt een kwalijke rol: zij wil dat haar schoonvader in het oudemannenhuis gaat wonen. Ook steelt zij een
gouden ketting die van Essings vrouw is geweest. Door tussenkomst van de "zwienekoper" Harm Boering komt
Anne, de vrouw van Wilm bij haar schoonvader als meid werken - uiteraard onder een gefingeerde naam.
Uiteindelijk komt alles goed: de diefstal waarvan Anne door Roelfien beschuldigd is, wordt door Boering
opgelost en Essing verzoent zich met Wilm en Anne. Hij heeft ingezien dat de jonge vrouw een hart van goud
heeft en doet haar de gouden ketting cadeau.

De recensent van de Emmer Courant merkte op: " (...) zodat ' 't Aol Volk' van dit stuk een
première heeft gegeven, waarop de schrijver trots kan zijn."948

"Iemkers-Jan" en De gold'n ketting werden in het maandblad Drenthe besproken. De
recensent was van mening dat Frieling weliswaar de spanning in zijn stukken met grote
virtuositeit wist op te voeren, maar dat hij dan in de ontknoping te kort schoot. Hij waar-
deerde het dat Frielings toneelwerk eigentijds was, zodat de problemen van ontginning en
industrialisatie aangeroerd werden.949

944. Zie voor een exemplaar RAD, PDR, inv.nr. 12q. Vgl. ook R.D.M[ulder]. 1953a, 77.
945. In Drentstalige toneelstukken 1983 wordt 1954 als jaar van uitgave vermeld. Zie voor een exemplaar

RAD, PDR, inv.nr. 12r.
946. Van Leeuwen 1984 29-30. Vgl. ook Brood 1999, 131.
947. 'Ernst en luim in de Concertzaal. 't Aol Volk bezorgde bejaarden van Emmen een prachtige avond' in:

EC 8.11.1954.
948. Ibidem.
949. D., v. 1953, 155-156.
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In 1955 werd opnieuw door 't Aol Volk een stuk van Frieling opgevoerd. Ditmaal was het
Dree jaor gungen veurbij, dat bij Neerlandia te Meppel in een Nederlandse vertaling, getiteld
Drie jaar gingen voorbij, werd uitgebracht.

Evenals in het vorige spel doet de auteur geen greep uit het boerenleven; ditmaal is een brandstoffenhandelaar
zijn protagonist. Deze, genaamd Herbert Bentum, heeft een zoon Gerrit die naar Australië emigreert. Wanneer
deze na drie jaar terugkomt, blijkt zijn moeder te zijn overleden. Hij denkt dat zij van verdriet gestorven is,
nadat hij haar verlaten had. Maar zijn vader, zijn stiefmoeder en het buurmeisje Hilde verlossen hem van zijn
schuldgevoel. Hilde was aanvankelijk blind; door middel van een operatie is dit gebrek echter verholpen. Zij
spreekt haar liefde voor Gerrit uit, de gevoelens zijn wederkerig en als paar zullen de jongelui naar Australië
vertrekken.

"Waardering moeten we voorts ook hebben voor de wijze waarop de schrijver de eigenschap-
pen, 't karakter en de mentaliteit van een rechtgeaarde Drent weet te schetsen", schreef de
Emmer Courant.950

Voor de RON schreef Frieling in dezelfde tijd de radioschetsen In 't spinnewöppien.951 Ook
schreef hij de Drentstalige teksten van enkele liederen die door de RON uitgezonden
werden.952 Dat Frieling niet meer bijdragen voor de radio geschreven heeft, werd niet alleen
door zijn vroegtijdig overlijden veroorzaakt, maar ook door de slechte verstandhouding die
hij met Tonny van der Veen kreeg. Deze wilde namelijk een aantal pennenvruchten van
Frieling niet meer terug geven. Medio 1954 werd er zelfs een beroep gedaan op HDG om in
deze kwestie te bemiddelen.953

Voor het overige bestaat zijn toneeloeuvre uit Nederlandstalige spelen, zoals Droppie.
Toneelspel in drie bedrijven (z.j., Jan Grosfeld te Berlicum), Zwarte kunst op "De
Dageraad". Klucht uit het boerenleven in drie bedrijven (z.j., Jan Grosfeld te Berlicum) en
De klomp en de goudvis. Klucht uit het boerenleven in drie bedrijven ([1951], Jan Grosfeld te
Berlicum). Als vervolg hierop schreef hij: Jong leven op Morgenrood. Toneelspel in drie
bedrijven (1954, Ceres te Meppel). Voorts verschenen nog Vrije vogels. Blijspel in drie
bedrijven voor vier Dames en vijf Heren (Jan Okken te Wildervank) en De geheimzinnige
dievegge. Vrolijk spel in vier bedrijven ([1955], Jan Grosfeld te Berlicum).954

Als toneelschrijver ging Frieling zijn eigen weg; van de Drentse Schrieverskring werd hij dan
ook geen lid. Hij overleed na een kortstondige ziekte op 30 januari 1958 te Schoonebeek.955

950. ' " 't Aol Volk" gaf goede toneelvoorstelling' in: EC 7.11.1955.
951. Een aantal teksten wordt bewaard in het archief van Radio en TV Drenthe.
952. RAD, HDG, inv.nr. 11, brief Frieling aan K. van Dijk van 6 november 1954.
953. Ibidem en brief HDG aan Frieling van 20 maart 1955.
954. Er zijn plannen geweest om van dit stuk een Duitse vertaling te maken. RAD, HDG, inv.nr. 11, brief

Frieling aan K. van Dijk van 6 november 1954.
955. GA Schoonebeek, Overlijdensakte H. Frieling.
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A. MULDER TWEEDE PERIODE956

De in hoofdstuk III summier besproken Arend Mulder werd op 25 april 1906 te Diever
geboren. Eigenlijk wilde hij artiest worden, maar zijn vader vond dat "min volk". Tegen heug
en meug werd hij boer, eerst in Westervelde. Op zijn achtentwintigste verhuisde hij naar
Norg. Hij bezocht de Rijkslandbouwwinterschool, volgde een "zaakvoerderscursus" en leerde
door privélessen wat talen. Als schooljongen schreef hij al zelfbedachte teksten, zoals ook
zijn vader Jan Mulder (1874-1945) en zijn grootvader Willem Mulder (1836-1909) deden.
Hun werk werd echter niet uitgegeven.957 Ook als boer en vader van een groot gezin kon hij
het schrijven niet laten. Daarover heeft hij eens opgemerkt:

"Ik zette de ploeg weleens stil en vooral onder de koeien ging het prima. In de vrije natuur en 's
morgens op het land met de vogels om me heen tot een gedicht komen. Een innerlijke drang."958

In een interview heeft Mulder toegegeven dat hij eigenlijk niet deugde voor het boerenwerk:

"Eigenlijk ben ik nooit een goede boer geweest. (...) Als ik aan het ploegen was, had ik altijd papier en
potlood op zak. (...) Ik voelde me niet eerder ontlast dan wanneer ik het opgeschreven had wat me in de
gedachten schoot. Neen, ik deugde echt niet voor boer. Ik had altijd 'de kop de andere kant op'. Ik keek
achteruit om te zien wat daar gebeurde."959

In 1920 won hij met het verhalende gedicht Waor was 't tweede kalf 'ebleven? de derde prijs
in een wedstrijd van het Algemeen Nederlandsch Landbouwblad; dit was voor hem een
stimulans om door te gaan met schrijven.960 Zoals gebruikelijk voor een dorpspoëet, dichtte
hij in opdracht veel bruilofts- en andere feestliederen.961

In de jaren dertig stonden zijn gedichten in het Agrarisch Nieuwsblad; ook leverde hij
bijdragen aan het Drentsch Landbouwblad.962 Voor de bond L en M schreef hij enige strijd-
en propagandaliederen, waarin hij uiteraard ook de leider J. Smid bejubelde. Dit werk onder-
tekende hij met 'A.M. W.' of 'Arend'.
Als lid van het eerste uur van de Drentse Schrieverskring droeg hij aan de Drentse schrievers-
almanak 1954 een Nederlandstalig gedicht bij.963 Dit titelloos vers heeft een religieuze
strekking en is als zodanig een uitzondering in het oeuvre van Mulder. Uit zijn andere
gedichten spreken meer zijn boerenhart en zijn verknochtheid aan de natuur, zoals het negen
strofen tellende lofdicht Mooi Norgerholt. Hier volgen de eerste twee strofen:

Tussen Norg en 'de Velden',
lig het eeuwen olde bos
van zwaore eeken, hoge dennen,
vol mit klimop en mit mos.

956. Voor biografische artikelen zie 'Arend Mulder: agrariër, "kampeerboer", dichter en toneelschrijver' in:
Leekster Courant 22.9.1967; Hadderingh-Veenstra 1971a, 35 en Drenthen 1972.

957. Het werk van deze schrijvers wordt bij de familie Mulder bewaard. Van Willem Mulder werd een
gedicht uit december 1860 over het brengen van het 'zoar holt', een vorm van volksgericht, gepubli-
ceerd in OV 17 (1973) juni 6, 88-89. Ook opgenomen in Hadderingh/Bart Veenstra 1979, 333.

958. 'Schrieverij' in: Nv/hN 25.1.1990.
959. Drenten 1972.
960. Het gedicht wordt bewaard in zijn persoonlijk archief te Norg.
961. Vele specimina worden bewaard in zijn persoonlijk archief te Norg.
962. Zie RAD, Archief DLG, inv.nr. 678.
963. Drentse schrieversalmanak 1954, 29.
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En dit bos, waor ieder Norger,
groot en klein zoveul van holt,
in dweelt en kuiert, alle tieden,
is 't zo bekende Norgerholt.

Machtig groot staot daor nog altied
veer grote eeken naost mekaor,
waor de Boerschop en de Raodsluu
vrogger vergaoderden, ieder jaor.
Roem zeshonderd lange jaoren
is dit oerbos now al old.
Adderloof en hulsebossies,
vormt 't vernaomste onderholt.964

In de Drentse schrieversalmanak 1956 werd een fragment uit zijn toneelstuk De Stapelhoeve
opgenomen.965 Dit spel was in 1950 bij uitgeverij Ceres te Meppel als De Stapelhoeve.
Toneelspel van het platteland in drie bedrijven verschenen.966 Anders dan de titel doet
vermoeden, werd in de meeste dialogen de streektaal gebruikt. Het stuk speelt in 1939 en gaat
over de armoede waarin vele boeren toentertijd leefden.

De pachtboer Roelof Stapel krijgt van de grootgrondbezitter Jacob Meieringh te horen dat zijn huur wordt
opgezegd. Als reden hiervoor geeft Meieringh dat hij geen sympathie heeft voor de bond Landbouw en
Maatschappij, waar Stapel juist een fervent aanhanger van is. Meieringhs werkelijke reden is echter dat zijn zoon
Albert vrijt met Geesien, de dochter van Stapel. Meieringh wil deze verhouding niet bestendigd zien. Maar hij
heeft niet op Albert gerekend, die per se boer wil worden en doorzet. Meieringh gaat uiteindelijk overstag:
Stapel blijft boer op zijn hoeve en Albert wordt boer en krijgt zijn Geesien. En aan het eind hoopt Meieringh:
"(...) dat de Stapelhoeve van geslacht tot geslacht mag blijven voortbestaan, nu verbonden door band en bloed."

Dit stuk met een oorlogsverleden (zie III.4) werd in het maandblad Drenthe welwillend
besproken: "Ondanks enkele zwakke - tè pathetische - gedeelten en veel slordigheden in taal
en spelling, mag ook dit stuk weer een aanwinst van de Drentse toneellitteratuur heten."967

Daarmee leek het groene licht gegeven voor publicatie in de Drentse schrieversalmanak
1956.
Vanaf de oprichting van Oeze Volk schreef Mulder geregeld verhalen en gedichten voor dit
tijdschrift. Er zijn plannen geweest om deze bijdragen in een bundel, getiteld Zaandbeien,
bijeen te brengen.968 De bundel zou uitgegeven worden door Hummelen in Assen, maar het is
er niet van gekomen.

De Kentering. Toneelspul in Z.W. Drents dialect veur 8 heren en 4 dames in dri'j bedrieven
([1952], Neerlandia te Meppel) speelt zich eveneens af op het platteland.969 Dit is het spel
waarmee Mulder in 1951 meedeed aan de toneelprijsvraag van HDG, na het in 1942 ter

964. Geciteerd uit A. Mulder, De historie van Norg in woord en beeld. Assen [1978], 83.
965. Drentse schrieversalmanak 1956, 39-41.
966. Het jaar van verschijning is gebaseerd op een vermelding van Mulder in een brief aan de Culturele

Raad voor Drenthe van 12 april 1983 (DLD, Documentatiemap Mulder). Brinkman (1951-1955, 1237)
daarentegen vermeldt 1952.

967. Drenthe 23 (1952) december 192.
968. DLD, Documentatiemap Mulder, brief Mulder aan H. Slot (Culturele Raad voor Drenthe) van 8 april

1983.
969. Mulder vermeldde in zijn brief aan de Culturele Raad voor Drenthe van 12 april 1983 (DLD,

Documentatiemap Mulder) als jaar van verschijning 1952.
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goedkeuring aan het DVK gestuurd te hebben. Het viel niet in de prijzen. Hij had het stuk
ingestuurd onder het pseudoniem Koj Koj, dat hij wel vaker gebruikte en dat het
koosnaampje was waarmee zijn zuster hem aansprak (waarschijnlijk de roep van een
koeienjongen).970

Centraal in dit spel staat de grote ommekeer in de landbouw bij de komst van de kunstmest en de mechanisatie.
Dit leidt tot conflicten tussen de jongere boeren, die modern landbouwonderwijs gevolgd hebben, en de ouderen.
In het gezin van boer Geert ten Berge zijn de meningsverschillen zo groot dat zijn zoons Albert en Wolter
emigreren. Maar Ten Berge verandert van mening als Kloas, zijn aanstaande schoonzoon, praktijkervaring op
zijn boerderij komt opdoen en hem weet te winnen voor nieuwe methoden. Als Albert en Wolter met verlof uit
het buitenland terugkeren, geeft hun vader toe dat hij ongelijk heeft gehad. Voor de beide jongemannen is er nu
veel pasontgonnen land dat op hun arbeid wacht.

De eenakter De viswedstrijd verscheen in 1955 bij Neerlandia in Meppel.971 Twee heren
willen meedoen aan een viswedstrijd, waaruit allerlei koddige situaties ontstaan.

Wankel bezit. Een levensspel in drie bedrijven in Drents dialect verscheen in 1959 in het
toneelfonds 'De Noordstar' van de firma F. Mulder in Groningen.972 Aanvankelijk betitelde
Mulder het stuk als Verwoeste levens. Een fragment uit het eerste bedrijf van het juist
voltooide stuk werd in november 1958 in het maandblad Drenthe afgedrukt.973 Het eerste
bedrijf speelt in 1953, het tweede een jaar later en het derde weer een jaar daarna. Het stuk
gaat over de onteigening van Harm Overveens land, waarop industrie moet komen.
P. Brandsma besprak het stuk in het maandblad Drenthe en was niet enthousiast:

"De schrijver heeft er echter allemaal zaken bijgehaald, die het stuk onnodig verzwakken en onduidelijk
maken. Als voorbeeld noemen we het steeds maar weer drinken van kopjes thee en roken van
sigaretten. (...) Bovendien geeft de schrijver ons woorden in overvloed, waardoor het toneelspelen
dreigt te worden gereduceerd tot spreken op toneel."974

Mulder schreef ook gelegenheidswerk. Met de dichteres A.J. Brals-Luinge schreef hij de
revues Van vroeger tot nu (januari 1955) en Wat verdween, wat verscheen (januari 1958). De
jubilea waarvoor ze dienden, waren achtereenvolgens: 50 jaar school te Westervelde en 25
jaar Plattelandsvrouwen te Norg. In maart 1960 stelde hij nog de revue De stem der D.P.M.
samen. Behalve toneelschrijver was hij jarenlang regisseur van de toneelvereniging Advendo
te Norg.

Als rustend landbouwer schreef Arend Mulder ook over historische onderwerpen. In 1983
verscheen het boekje Het Drentse boerenleven uit vroeger tijd (Hummelen te Assen).975

Daaraan waren dorpsgeschiedenissen met pretentieuze titels voorafgegaan: De historie en
pre-historie van Diever in woord en beeld (1975, Van Goor te Diever)976 en De historie van

970. Vriendelijke mededeling van de familie Mulder te Norg in de zomer van 1998.
971. Het jaar van uitgave is gebaseerd op Drentstalige toneelstukken 1983.
972. In meergenoemde brief van 12 april 1983 vermeldde Mulder als tijdstip van verschijning september

1954. Brinkman 1956-1960, 1310 daarentegen vermeldt 1959 als jaar van uitgave.
973. Werners/Wilms 1958g, 6-7. Een fragment van Verwoeste levens wordt bewaard bij Drentse Taol te

Assen.
974. Drenthe 31 (1980) maart 14.
975. Zie 'Liever in dialect' in: DGP 15.10.1983.
976. Zie 'Schrijver Arend Mulder biedt gemeente een exemplaar aan. "Eigen boek" voor Diever' in: MC

8.9.1975; 'Eerste exemplaar toch voor burgemeester. Boek van Arend Mulder over historie van Diever'
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Norg in woord en beeld ([1978], Bremer te Assen).977 In laatstgenoemd boek nam hij bij
wijze van illustratie enkele eigen gedichten op, bijvoorbeeld Welkomstlied - gemaakt in 1935
bij het feestelijk inhalen van burgemeester J.R. Tonckens - en Mooi Norgerholt. Voorts staan
er gedichten in van L. Braaksma en A. Dening.
Voor de collecte 'Oktobermaand Drenthemaand' van Opbouw Drenthe schreef hij enige malen
een gedicht.978 Voor de Leekster Courant schreef hij geregeld 'stukkies".
Tot op hoge leeftijd bleef hij de Drentse 'schrieverij' volgen, maar de modernere voortbreng-
selen daarvan konden hem niet meer bekoren. Zijn eigen schrijfsels overschatte hij niet: "Ik
heb altied mor een klein lochien an die schrievershemel betekent. (...) Ja, hoe zu'j now ook
van zoe'n klein mannegien as ikke een grote schrever [sic] kunnen verwachten."979

Mulder stond vermeld op de sprekerslijst van de Drentse Schrieverskring; daardoor hield hij
veel voordrachtsavonden uit eigen werk voor allerlei soorten publiek. Zo werd zijn jongens-
droom van een artiestenbestaan toch nog een beetje werkelijkheid. Hij overleed op 16
december 1991 te Norg.980

J.G. DUIVEN (1907-1989)981

Jannes Gelmer Duiven werd op 3 februari 1907 geboren te Steggerda (gemeente Weststellingwerf).982 Zijn vader
was daar directeur van de boterfabriek. In 1910 verhuisde de familie naar Nijeveen, waar Duiven steeds is
blijven wonen. In 1947 trouwde hij met de weduwe Hilligje de Groot. Hij werd landbouwer van beroep; in de
avonduren volgde hij cursussen voor de moderne vreemde talen.

Toch heeft hij altijd gevonden dat hij te weinig opleiding had. In een interview zei hij:

"Ik merk vaak dat ik tekort kom (...) maar ja, in mijn jonge jaren was het niet anders. Daarom is het ook
niet altijd literair verantwoord wat ik schrijf. Maar één ding is zeker, ik weet wel waarover ik
schrijf."983

Duiven vervulde bestuursfuncties in diverse organisaties. Zo was hij bestuurslid van de
Coöperatieve Zuivelfabriek te Kolderveen, secretaris van de afdeling Nijeveen van het DLG
en mede-oprichter van de Vereniging voor Bedrijfshulp op Boerderijen. Ook was hij actief op
verschillende gebieden van de Drentse cultuur. Bijvoorbeeld dat van de streektaal, zodat hij

in: DAC 8.10.1975 en 'Degelijk boek van rentenierende boer uit Westervelde' in: DAC 8.10.1975.
977. Zie 'Eerste exemplaar voor burgemeester. Geschiedenis Norg in nieuw fotoboek' in: DAC 4.2.1978.
978. MI, Archief P.J. Meertens.
979. Mulder 1986, 208-209.
980. GA Norg, Overlijdensakte A. Mulder. Zie voor herdenkingsartikelen: 'In memoriam Arend Mulder ┼'

in: Drenthe 63 (1992) januari 38 en 'Aorend Mulder overleden' in: OV 36 (1992) januari 4. Het eerste
artikel vermeldt abusievelijk als overlijdensdatum 15 december.

981. Voor biografische schetsen wordt verwezen naar: 'Wij spraken met de auteur van "Oes Drenthe" ' in:
De Nieuwe Meppeler 30.11.1960; 'Man, die (in de goede zin) een dubbelleven leidt: Jannes G. Duiven
te Nijeveen: veehouder-toneelschrijver' in: DAC 14.9.1963; 'Veel vraag naar dialectstukken. De olde
liefde van Jannes Duiven roest niet' in: Nieuwsblad voor Noordwest-Overijssel, Zuid-Friesland en Zuid
West-Drenthe 13.2.1970; 'Eens zong heel Drenthe: 'De rooie koe van Dörk van Strik...'. J.G. Duiven uit
Nijeveen is altijd blijven schrijven' in: DAC 17.9.1970 en 'Jannes Duiven, toneelschrijver uit Nijeveen.
"Plattelandstoneel onderhevig aan niet te stuiten teruggang" ' in: MC 25.4.1975.

982. GA Weststellingwerf, Geboorteakte J.G. Duiven. Zijn ouders waren Jan Duiven en Femmechien
Kevier.

983. 'Man, die (in de goede zin) een dubbelleven leidt: Jannes G. Duiven te Nijeveen: veehouder-
toneelschrijver' in:  DAC 14.9.1963.
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lid werd van de werkgroep voor het Drents woordenboek van G.H. Kocks. Ook de dialect-
afdelingen van andere universiteiten dan de Groningse en het P.J. Meertens-Instituut voorzag
hij van informatie.
Voor de Tweede Wereldoorlog begon hij al met schrijven, uiteraard in zijn vrije tijd en dan
vooral 's winters. Jarenlang speelde hij toneel en daardoor werd hij 'vanzelf' toneelschrijver.
Toen zijn vereniging geen geschikt stuk kon vinden, besloot hij er zelf een te schrijven.984 Als
schrijver van dialecttoneel en revues kreeg Duiven grote bekendheid; hij schreef wel meer
dan 90 toneelwerken, die echter niet allemaal in druk zijn verschenen. Zijn oeuvre bestaat
grotendeels uit boerenstukken. Zelf zei hij daarover:

"Ik ben boer en schrijf over boeren. Iemand uit de grote stad zou nooit een echt boerenstuk kunnen
schrijven, eenvoudig omdat hij buiten het boerenleven staat. Daarom schrijf ik altijd boerenstukken.
Vaak omdat ik mij gedwongen voel om te gaan schrijven, maar ook wel omdat men bij mij komt met
een verzoek een stuk of een revue te schrijven ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, een
jubileum of iets dergelijks. In dat geval krijg ik dus de gegevens die ik in mijn stuk moet verwerken. In
andere gevallen ontleen ik ze aan het dagelijks leven. Dan heb ik een gegeven in mijn hoofd en ga
erover fantaseren. Als ik begin te schrijven, groeit het verhaal onder mijn hand."985

Daarbij was hem niet ontgaan dat de stukken van zijn overleden streekgenoot Geert Broek-
huizen nog steeds erg gewild waren. Hij debuteerde met Olde liefde roest niet ([1936],
Neerlandia te Meppel), waarin een jongeman de vrouw van zijn hart kiest, daarbij de rijkere
vrouw versmadend die zijn ouders voor hem uitgekozen hadden. Het werd een paar keer
opgevoerd en kreeg lauwe reacties.986 Hij werkte het spel, vooral het derde bedrijf, om en
daarna verscheen het als Annegien strek de vlagge (z.j., Neerlandia te Meppel) in druk.
Grote bekendheid kreeg Duiven in en buiten Drenthe met zijn revue Oes Drenthe. In de
oorlogsjaren was hij eraan begonnen. De revue ging in november 1945 in première ter
gelegenheid van het duizendjarige bestaan van Drenthe.987 Aanvankelijk was de titel 1000
jaren Drenthe, maar deze werd spoedig veranderd. De uitvoerenden waren leden van de
gemengde zanggroep Klimop te Veendijk-Nijeveen, die in 1944 haar twintigste verjaardag
had willen vieren. Voor die gelegenheid was de revue geschreven, maar tot opvoering zou pas
na de oorlog overgegaan worden - de oorzaken liggen voor de hand. Niet bekend is, of de
opvoering in 1945 een dubbele aanleiding had: 20 jaar Klimop en 1000 jaar Drenthe (dat ook
al een jaar te laat gevierd werd).988

De leiding had Jac. de Vos, dirigent van Klimop en van de harmonie Euphonia. In Oes
Drenthe werd in zesentwintig scènes een beeld gegeven van het Drentse volksleven.989 "De
spelers waren er heelemaal 'in', en het was dikwijls zóó echt, dat we ons werkelijk in de

984. 'Jannes Duiven toneelschrijver uit Nijeveen. "Plattelandstoneel onderhevig aan niet te stuiten
teruggang" ' in: MC 25.4.1975.

985. 'Man, die (in de goede zin) een dubbelleven leidt: Jannes G. Duiven te Nijeveen: veehouder-
toneelschrijver' in: DAC 14.9.1963.

986. 'Wij spraken met de auteur van "Oes Drenthe" ' in: De Nieuwe Meppeler 30.11.1960. Het jaar van
uitgave van het stuk is gebaseerd op Drentstalige toneelstukken 1983.

987. DLD, brief Duiven aan de Culturele Raad voor Drenthe van 8 april 1983.
988. Bijker 1977, 85.
989. Zie hiervoor het programma van een opvoering van de revue, dat bewaard wordt in het persoonlijk

archief van Duiven te Holten. In een 'causerie over de revue' schreef Duiven dat Oes Drenthe uit
achttien taferelen bestond (DLD, Documentatiemap Duiven). Maar hij heeft ook geschreven dat de
revue aanvankelijk negen schetsen en een zestal liedjes telde. Zie DLD, brief Duiven aan de Culturele
Raad voor Drenthe van 8 april 1983.
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boerenkamer, op de deel of op de kermis waanden", aldus de MC over de première.990 Kort
daarna werd de revue ook in Meppel opgevoerd.991 Vervolgens kreeg het revuegezelschap
financiële problemen, maar door de vele opvoeringen in Drenthe en daarbuiten raakte men
weer uit de schulden.
Duiven zelf had ook een (kleine) rol:

"De geestdrift steeg ten top toen de heer J.G. Duiven, voorzitter der opvoerende zangvereniging,
schrijver en samensteller van deze merkwaardige revue, met zijn machtige stem het lied 'De Scheuper'
zong. Hij beloonde het applaus, dat bijna tot een ovatie aangroeide, met een herhaling van zijn voor-
dracht",

schreef de recensent van de PDAC een half jaar later.992

Het succes was overweldigend, zodat men in maart 1947 - toen fragmenten uit de revue door
de RON werden uitgezonden - kon meedelen dat er al vijftig opvoeringen waren gegeven.993

Ook de KRO liet in juni 1947 een deel van de revue horen.994 In totaal zou Oes Drenthe zo'n
honderd keer gespeeld worden.
Enkele liedjes en schetsen kregen regionale vermaardheid, bijvoorbeeld het lied De rooie koe
van Dörk van Strik (uit de schets Op 't vree'j of Een vri'j huussien), waarvan het refrein luidt:
"Dörkien, Dörkien,/ Geef toch goed acht op oen roodbonte koe./ Dörkien, Dörkien,/ Dat
beessien, dat is er an toe."995 Ook het lied De olde scheuper, dat Duiven dus zelf voor het
voetlicht bracht, werd heel bekend. Beide liederen verschenen in druk. Van het laatste werd
een nieuwe versie, De Scheuper, door Neerlandia uitgegeven; de muziek was van Jac. de
Vos.996

In De olde scheuper toont Duiven zich een epigoon van Broekhuizen. In diens gedicht Arm
schepertje, dat in de NDVA van 1913 staat, wordt in de laatste strofe de teloorgang van de
heide en dus van de herder betreurd. Duiven dichtte in zijn laatste strofe:

Mar toch heb ik ien groote zorge,

990. MC 30.11.1945. Vgl. voor gegevens over de eerste opvoering ook DLD, Documentatiemap Duiven,
brief R.D. Mulder aan Duiven van 20 januari 1946. Ook A.G. Cool schreef in de PDAC van 25 april
1946 dat het spel voor het eerst in Nijeveen was opgevoerd ter gelegenheid van het duizendjarige be-
staan van Drenthe.

991. MC 14.12.1945.
992. PDAC 25.4.1946. Vgl. voor enige andere opvoeringen ook PDAC 1.5.1946 en De Plattelandsvrouw 4

(1946) september 1946, 150.
993. R.D. Mulder 1947c.
994. DLD, Documentatiemap Duiven, brief KRO aan Duiven van 18 augustus en 20 oktober 1947.
995. De regels zijn afkomstig uit het programma van de eerste opvoering (zie noot 989). De oorspronkelijke

melodie (van Jac. de Vos?) schijnt een walstempo te hebben. Zo althans wordt zij tegenwoordig nog
gezongen, bijvoorbeeld door Het Drents Wasschup te Borger. In de revue "Mijnheer van de Stadt met
Vacantie" of "Ons Platteland" heeft het lied een andere melodie in tweekwartsmaat (een polka) van
Albs. Hagedoorn. De tekst van het refrein is dan: "Dörkien, Dörkien, geef toch goed acht op oen rooie
koe,/Dörkien, Dörkien, want 't biessien dat is er an toe. (bis)" [Cursivering HN]. Overigens is de titel
van het lied hier De rooie Koe van Dörkien. Op een geluidsopname van Drentse Taol (Archief DLD)
zingt een anonieme Zuidwest-Drent de walsmelodie met als tekst "Dörkien, Dörkien, geef ie toch goed
acht op oen roodbonte koe,/Dörkien, Dörkien, want 't [soms 'dat', HN] beessien dat is er an toe."
[Cursivering, HN]. Het manuscript van Oes Drenthe is helaas onvindbaar.
Albert Dening liet zich door Duiven 'inspireren' en schreef het lied De zwartbonte koe van Gerriet. Zie
DLD, Documentatiemap Dening.

996. DLD, Documentatiemap J.G. Duiven. Zie voor een recensie R.D. M[ulder]. 1950d, 71.
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Mien heidelaand wordt toch zoo klein.
Want ieder joar an goan ze scheuren
Een stök van mien heidedomein.
As dat ieder joar mar zoo deur giet,
En holt ze doaran niet de haand,
Dan beheurt ook een keer tot 't verleden
De Scheuper van 't heidelaand.997

Duiven kreeg ook van collega's lof voor zijn revue. A. Mulder te Norg, A. Piel te Balkbrug en
mej. J.Th.R. van Balsvoort te Roden gaven schriftelijk blijk van hun waardering.998 R.D.
Mulder reageerde eveneens positief, maar vond wel dat de schets Eert de boerenstand minder
geslaagd was. In de eerste plaats was het thema - een vader die men kwijt wil - al door Jan
Fabricius in zijn stuk Onder één dak verwoord. Ook vond Mulder het slot verdacht veel lijken
op een NSB-betoging, waarmee hij de auteur onnodig kwetste. Had hij "Landbouw en
Maatschappij" geschreven in plaats van "NSB" dan was dat al erg genoeg geweest voor
Duiven, die immers een toegewijd DLG-lid was.999

Dat het gezelschap uit Nijeveen zo in trek was, is mede een gevolg van het feit dat er kort na
de oorlog veel behoefte was aan amusement. In verscheidene dorpen - bijvoorbeeld in Gieten
- ontstonden dan ook spontaan cabaretgroepen.1000

Uitgeverij Neerlandia zag wel brood in uitgave van de revue. Men gaf het gelegenheidswerk
een algemener karakter door enkele schetsen te schrappen, waarna het in 1947 als "Mijnheer
van de Stadt met Vacantie" of "Ons platteland" met prologen en zes taferelen op de markt
kwam.1001 De Amsterdamse vakantieganger Van de Stadt en de autochtoon Jouk Harmsen
praten in de zogeheten prologen de taferelen aan elkaar. De zes geselecteerde schetsen of
taferelen zijn: Berend's ongelok, De piepe, De list van Triene, Eert de boerenstand, Op 't
vree'j of Een vri'j huussien en Moeders road of Steven goat noar 't feest. Zij verschenen ook
als aparte uitgaven, evenals de schets De ienigste weg (z.j.), die alleen voor Oes Drenthe
gebruikt was.1002

Nadat Oes Drenthe lauweren geoogst had, verscheen er meer dialectwerk van Duiven in druk.
Het DLG gaf het spel Als het tij verloopt. Een luchtig spel van het land in 3 bedrijven [1963]
uit.1003 Hierin behandelt Duiven het generatieconflict tussen een oude boer en zijn zoon.1004

Bij Neerlandia verschenen voorts Hennie's illusie. Spel in drie bedrijven [1955], Strijd om de
Lindenhof [1955], De zeune van Berend Nijholt. Komisch spel in één bedrijf [1960] en een
bewerking van Jaantien van de streuper [1962] van S.H. van Esso.1005

997. Gebaseerd op de tekst in het DLD, Documentatiemap Duiven.
998. Zie voor de correspondentie DLD, Documentatiemap Duiven.
999. DLD, Documentatiemap Duiven, brief Mulder aan Duiven van 3 januari 1947.
1000. Zie Nijkeuter, 'De gedenksteen' in: Nijkeuter 1995, 259-265. Zie ook PDAC 17.12.1945 en 13.2.1946.
1001. Jaar van uitgave gebaseerd op Drentstalige toneelstukken 1983. Zie voor een exemplaar van het stuk

RAD, HDG, inv.nr. 12k.
1002. Zie RAD, HDG, inv.nr. 12l. Het jaar van uitgave van de schetsen is gebaseerd op: Lubberts 1976, 25-

27.
1003. Vgl. voor bibliografische gegevens ook DLD, Documentatiemap Duiven, brief Duiven aan de             

Culturele Raad voor Drenthe van 8 april 1983. In Drentstalige toneelstukken 1983 wordt 1959 als jaar
van  verschijning vermeld.

1004. Een getypt exemplaar wordt bewaard in zijn persoonlijk archief te Holten.
1005. Duiven voegde aan het oorspronkelijke stuk enkele zangnummers toe, waardoor het spel aan

levendigheid won. Voor een korte bespreking zie R.D.M[ulder]. 1951c, 96.
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Bij uitgeverij Mulder in Groningen verscheen in gestencilde vorm Drokte in Heidorp. Spel uit
het boerenleven in 4 bedrijven [1970]. Tot het schrijven van dit toneelstuk schijnt hij
geïnspireerd te zijn door het feuilleton Henderkien Flink. Roman uit het Drentsche Volksleven
van Roel Drent. De afleveringen hadden van oktober 1969 tot en met maart 1970 in de MC
gestaan. Roel Drent was het pseudoniem van de Meppeler schrijver Roelof Dozeman (1915-
1980.) In 1970 verscheen zijn feuilleton bij J.H. Gottmer te Haarlem in boekvorm; de titel
was toen Henderkien.1006

Het spel was geschreven ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan van de harmonie in
Nijeveen. Het werd opgevoerd door de toneelvereniging Kallenkote, die als grootste afnemer
van Duivens werk beschouwd kan worden.1007

Verder verschenen bij Neerlandia de (komische) toneelschetsen Roeffien's verkering [1961],
Een haze of een knien [1962], Op 't Nippertien [1962], Emigratiewee [1962], Zo is de mode
[1962], Het Franse menu [1962],1008 Kleedgeld [1962], Ochtendgymnastiek [1962], As oe 't
vuur an de schienen 'legd wordt [1963], Hoe Jaap in de misère kwam. Schets in 2 taferelen
(z.j) en Als Amor overwint (z.j.).1009 Voorts bleven de manuscripten bewaard van Het
interview [1967]1010 en De kraantieskanne.1011

Toen hij in februari 1947 tot 'persoonlijk' lid van de studiekring D.H. van der Scheer
benoemd was, berichtte hij zijn studiegenoten dat hij ambitieuze plannen had. Hij wilde
namelijk een toneelstuk schrijven naar het boek Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven van
C. van Schaick.1012 Het stuk, getiteld De zeune van de kuper, ging in 1948 in Meppel in
première. P.H. van der Dam recenseerde de opvoering voor de MC. Zijn kritiek loog er niet
om:

"Dan moeten wij al dadelijk constateren, dat het Duiven niet gelukt is een toneelstuk te schrijven. (...)
Neen, al met al is het een wel zeer ongelukkige vergissing geweest van Duiven om met dit werk op de
planken te komen."1013

Van der Dam beschouwde zijn bespreking niet als een persoonlijke aanval maar als een
waarschuwing, omdat naar zijn mening het toneel in Drenthe met dit soort voorstellingen de
verkeerde kant op ging. De auteur zocht steun bij HDG, dat inmiddels aan de studiekring

1006. Zie Bijker 1977, 76. Vgl. ook 'Eens zong heel Drenthe: 'De rooie koe van Dörk van Strik...' J.G. Duiven
uit Nijeveen is altijd blijven schrijven' in: DAC 17.9.1970. In het typoscript staat: "(...) het stuk speelt
omstreeks 1920 naar een oorspronkelijk gegeven van Roel Drenth."
De schrijver Roelof Dozeman werd op 13 december 1915 in Meppel geboren. Zijn beroep was
typograaf. Hij overleed op 11 juni 1980 in zijn woonplaats Meppel. In zijn boek Henderkien. Drentse
roman (1970 J.H. Gottmer te Haarlem; in 1971 verscheen bij Strengholt te Bussum/Naarden een tweede
druk) beschrijft hij het leven van het boerenmeisje Henderkien. Ze wil zich niet laten uithuwelijken aan
een dorpsjongen en trekt naar de stad. Maar na vele verwikkelingen keert ze in haar geboortedorp terug,
waar ze met een jeugdvriend een nieuw leven begint. Vgl. voor summiere biografische gegevens ook
Lectuur repertorium 1980, 583.

1007. 'Eens zong heel Drenthe: 'De rooie koe van Dörk van Strik...'. J.G. Duiven uit Nijeveen is altijd blijven
schrijven' in: DAC 17.9.1970.

1008. In Drentstalige toneelstukken 1983 wordt het stuk  abusievelijk vermeld als Het Franse meisje.
1009. Het jaar van uitgave is gebaseerd op Drentstalige toneelstukken 1983.
1010. Zie Lubberts 1976, 26.
1011. De laatste schets wordt bewaard in zijn persoonlijk archief.
1012. RAD, HDG, inv.nr. 1, brief Duiven aan Mulder van 28 februari 1947. In Drentstalige toneelstukken

1983 wordt abusievelijk 1938 als jaar van verschijning genoemd. Ook vermeldt men - eveneens ten
onrechte - dat het stuk een bewerking/vertaling van een toneelstuk van Van Schaick is.

1013. 'Het Drents Toneel voor het voetlicht' in: MC  24.11.1948.
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ontsproten was. Zonder resultaat uiteraard, want artistieke waardeoordelen worden uiteinde-
lijk slechts door één collectief gegeven: het publiek.1014 Het manuscript werd niet uitgegeven.
Duiven produceerde daarna nog vele revues: voor de viering van het 50-jarige bestaan van de
zuivelfabrieken te Kolderveen, Wanneperveen, Uffelte en Hoogersmilde, voor de Plattelands-
vrouwen te Nijeveen en Meppel, de streekverbetering in Nijeveen, de 50-jarige Rijksland-
bouwwinterschool te Meppel1015 en het 30-jarige bestaan van BOD te Nijeveen.1016

Voor de MC schreef hij het feuilleton De terugkeer.1017 Jarenlang schitterde hij tijdens de
nieuwjaarsvisites in Nijeveen als Thomasvaer met zelfgeschreven rijmpjes. In 1983 ontving
hij - eveneens tijdens de nieuwjaarsviering - de eremedaille van de gemeente Nijeveen.1018

Hij schreef in 1981 een boek over het 100-jarige bestaan van de openbare lagere school in
Nijeveen. Enige jaren daarvoor had hij meegewerkt aan het gedenkboek 1477 - Nijeveen -
1977 dorp - uit moeras ontstaan - gegroeid tot een welvarend dorp, zoals de titel zegt ter
gelegenheid van 500 jaar Nijeveen.1019 Dit boek opent met het lied Ons Nijeveen van zijn
hand. Vlak voor zijn overlijden had hij een werk voltooid over Nijeveen tijdens de Tweede
Wereldoorlog; het werd echter niet uitgegeven.
Pas in oktober 1963 werd hij op uitnodiging lid van de Drentse Schrieverskring. Wel richtte
hij aan voorzitter Kuipers het dringende verzoek, de vergaderingen niet rond melkenstijd te
houden.1020 Hij overleed op 12 mei 1989 te Nijeveen.1021

G. BROENINK (1910-1978)1022

Gerrit Broenink werd op 31 december 1910 geboren te Staphorst; een groot deel van zijn jeugd bracht hij door
in De Wijk. Na de opleiding tot onderwijzer aan de kweekschool in Meppel, werkte hij in Ruinerwold,
Zevenhuizen en Dalerend. Daarna werd hij leraar aan de technische school in Meppel (1940-1946) en
vervolgens aan de technische school in Emmen, die hij als adjunct-directeur verliet toen hij vervroegd
gepensioneerd werd.

Als schrijver debuteerde hij met toneelstukken voor kinderen. Zo verscheen in 1936 bij W.J.
Thieme te Zutphen zijn kindertoneelstukje in vier bedrijven en met zang, getiteld Hoe Hans
fortuin maakte.1023 Broenink was ook muzikaal begaafd; zodat hij zowel componist als
tekstdichter was van de opera's Blauwbaard, De ontdekking van Amerika, Theobald en
Margareta en De reis naar Venus en van revues en liederen.1024 Jarenlang was hij ook
voorzitter van de muziekvereniging Euterpe in Emmen.
Onder zijn pseudoniem Geert van 't Hooge, dat hij ontleende aan de naam van een stuk land
in De Wijk, had hij in de Emmer Courant de dialectrubriek In Hoes en Boetendeur.

1014. DLD, Documentatiemap Duiven, brieven Duiven aan HDG van 27 december 1948 en 18 januari 1949.
HDG reageerde in een brief van 24 januari 1949.

1015. Zie MC 4.11.1959.
1016. Vgl. DLD, Documentatiemap Duiven, brief Duiven aan de Culturele Raad voor Drenthe van 8 april

1983.
1017. Ibidem.
1018. MC 7.1.1983.
1019. DAC 4.8.1977.
1020. RAD, HDG, brief Duiven aan G. Kuipers van 7 oktober 1963.
1021. Een herdenkingsartikel is 'J.G. Duiven in Nijeveen overleden' in: MC 17.5.1989.
1022. Veel biografische feiten zijn ontleend aan een gesprek met Aleida H.J. Broenink, dochter van de

schrijver, in de zomer van 1998. Zij bezit haar vaders archief.
1023. Een exemplaar wordt bewaard in het persoonlijk archief van Broenink.
1024. Veel composities worden bewaard in zijn persoonlijk archief.
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Zijn Drentstalige toneelstukken schreef hij voor 't Aol Volk in Emmen. Wanneer deze
vereniging het wasschup opvoerde, fungeerde hij als spreker van de verbindende teksten
tussen de scènes; bij ander repertoire was hij regisseur.1025 Na het overlijden van H.T.
Buiskool, de mede-oprichter en voorzitter van 't Aol Volk, schilderde de veelzijdige Broenink
diens portret. Dit hangt sindsdien bij elke toneeluitvoering van de vereniging aan de wand.1026

't Aol Volk speelde zijn dialectstukken Ien is genog. Toneelspel in drie bedrijven (1949),1027

Naojaorsregen (1950) Het stee dat hum toekomp. Spel in drie bedrijven (1951),1028 Mans
Kroeze's testament. Blijspel in drie bedrijven (1952, gespeeld als Het testament van
Mansoom) en Het hoogste bod. Toneelspel in drie bedrijven (1953). De stukken verschenen
niet in druk, maar zijn in getypte vorm bewaard gebleven.1029

Het centrale thema in Broeninks toneelstukken is liefde versus standsverschil. Het is zeker
geen toeval geweest dat 't Aol Volk steeds weer op hem een beroep deed. De belangrijkste
doelstelling van deze vereniging werd door de Emmer Courant onder woorden gebracht:

"(...) het behoud van de Drentse volkscultuur, juist nu zich in een schier revolutionair tempo in onze streek
veranderingen voltrekken, die het gevaar in zich kunnen bergen van het verlies van veel moois en waarde-
vols."1030

Broenink verstond weliswaar de kunst in woorden het oude Drenthe op te roepen, maar daarin
was hij een van de velen die na Harm Tiesing maar één doel schenen te hebben: conserveren
in plaats van literair te evolueren. P.H. van der Dam bleef een roepende in de woestijn en het
slachtoffer was de Drentse (toneel)literatuur. Ook dient bedacht te worden dat niets gemakke-
lijker is dan voort te borduren op een stramien dat reeds sinds Cornelis van Schaick bestond.
Broenink en vele anderen misten creativiteit en legden zich neer bij een rol als hoeder van een
volkskundig museum - of reservaat, zo men wil. Hij schetste volkstypen en milieus waarin de
zoeker naar het 'ouderwetse Drenthe' zich kon herkennen.

Ien is genog speelt zich af in 1920. De rijke boerendochter Marchien Wassing1031 heeft verkering met Luuk
Harms, een jongen van lagere komaf. Marchiens ouders zijn daar op tegen en verbieden haar de omgang met
Luuk. De broer van Wassing, Derkoom, brengt redding wanneer hij uit Amerika terugkeert. Luuk Harms blijkt
zijn zoon te zijn, hij redt zijn broer van een faillissement, koopt voor Marchien grond en voor zijn zoon een
boerderij.

Het stuk werd in november 1949 voor het eerst opgevoerd. De recensent van de Emmer
Courant besteedde er uitvoerig aandacht aan en concludeerde:

"(...) een schildering op Drentse wijze van een stuk, dat wel niet om zijn inhoud zelf, maar dan toch
door verschillende andere karakteristieke elementen, die aan deze inhoud reliëf en kleur moesten geven,
een typisch Drents accent verkreeg. (...) 't Aol Volk' heeft zich met de opvoering van dit toneelspel aan
een experiment gewaagd, waarvan gezegd mag worden, dat het met recht voldoening kan geven."1032

1025. EC 6.8.1952.
1026. Bloemlezing 1988, 10.
1027. In 1959 werd het stuk voor de tiende keer door 't Aol Volk gespeeld. Zie 'Nieuwe Drentse toneelstuk-

ken' in: Drenthe 23 (1952) januari 9.
1028. In het Gronings vertaald door H.G. Bleeker en uitgegeven door F. Mulder te Groningen. Zie voor een

exemplaar RAD, PDR, inv.nr. 12i.
1029. Ze worden bewaard in de bibliotheek van Drentse Taol te Assen. Vgl. ook RAD, PDR, inv.nr. 12i.
1030. EC 14.11.1952.
1031. In het getypte origineel wordt haar naam ook als Margien gespeld.
1032. 'Geslaagd experiment van " 't Aol Volk". Drents toneelspel in Drentse stijl' in: EC 11.11.1949.
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Zoals in alle stukken van Broenink, had G. Eding-Askes ook meegespeeld en - in dit geval -
een hoofdrol voor haar rekening genomen.

In Naojaorsregen, dat zich afspeelt in 1925, heeft Roelfien Klaossens, de dochter van een keuterboer, een oogje
op Jan Gerding, de zoon van een gezeten boer. Jans ouders zijn niet ingenomen met zijn gevoeligheid voor haar
avances, maar nadat hij bij een overstroming nauwelijks aan de dood ontsnapt is, geven ze toe.

In november 1950 werd het stuk voor het voetlicht gebracht.

"'Naojaorsregen' mag er zijn, niet in het minst, omdat het weer iets laat mede-beleven van een stuk
plattelandsleven, dat ook in zijn gedramatiseerde toneelvorm veel wezensechts heeft",

schreef de Emmer Courant.1033

In Het stee dat hum toekomp is de boerenzoon Jan Geerdink getrouwd met Trientje Wilms. Het huwelijk staat
Jans vader, de weduwnaar Albert Geerdink niet aan. Maar als zijn kleinzoon geboren en naar hem genoemd
wordt, keert alles zich ten goede en verzoenen schoondochter en schoonvader zich.

De première van het stuk - toen getiteld De stee, die hum toekomp - vond plaats in november
1951. De Emmer Courant was vol lof en constateerde onder de kop "Gaaf spel en een
aantrekkelijk stuk van G. Broenink":

"Het meesterschap van Broenink zou te weinig recht zijn wedervaren, indien het product van zijn
scherpe geest, en van zijn vaardige pen op de planken niet de verbeelding zou hebben gekregen als
waarvan Vrijdag sprake was."1034

In Mans Kroeze's testament is de hoofdpersoon de oude boer Mans Kroeze, die op principiële gronden het
huwelijk verwerpt. Aan zijn enige broer, die getrouwd is geweest en een dochter heeft, wordt in Mans' testament
geen cent toebedacht. De wending komt als de broer sterft en het nichtje toevlucht zoekt bij Mans. Haar charmes
doen een aanslag op alle vrijgezellen-principes, ook die van Mans-oom. Als de nicht trouwt met een buurjongen,
zit er voor Mans niets anders op dan haar zijn nalatenschap in het vooruitzicht te stellen.

Als Het testament van Mansoom werd het stuk door 't Aol Volk in november 1952 op de
planken gebracht. " 'Het testament van Mansoom' biedt ook bij bepaalde stereotiepe figuren in
vergelijking met vorige uitvoeringen zeker weer enige zeer genoeglijke uren", schreef de
Emmer Courant.1035

Weduwe Veltman moet, in Het hoogste bod, haar smederij verkopen wanneer ze de hypotheekrente niet meer
kan betalen. Haar zoon Jan, die verkering gehad heeft met een rijke boerendochter, is naar Afrika vertrokken.
Dat deed hij nadat boer Borgers, vader van het wicht en tegen de verkering, hem wijs gemaakt had dat hij een
onecht kind is. Op het eind van het stuk komt Jan als reddende engel uit Afrika over.

De eerste opvoering in november 1953 droeg duidelijk de tekenen van een te korte voor-
bereiding. De recensent van de Emmer Courant merkte dan ook op: "Enkele gunstige

1033. ' " 't Aol Volk" brengt "Naojaorsregen" ' in: EC 0.11.1950.
1034. ' " 't Aol Volk" bracht een mooie avond. De stee, die hum toekomp. Gaaf spel en een aantrekkelijk stuk

van G. Broenink' in: EC 12.11.1951.
1035. ' " 't Aol' Volk" presenteert zich weer. Pracht-creatie van Mansoom. Nieuw blijspel van G. Broenink

brengt genoeglijke uren' in: EC 14.11.1952.
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uitzonderingen daargelaten ging het in alle drie bedrijven wat stug en strak en werden in het
bijzonder de emotionele momenten te weinig dynamisch naar voren gebracht."1036

Het hoogste bod was het laatste grote stuk dat Broenink voor 't Aol Volk schreef. In 1954
speelde men een stuk van Harm Frieling en de eenakter De Koning van Foebardi van
Broenink. In laatstgenoemd werk volgt de ene kluchtige situatie op de andere, nadat een
dorpssmid is gaan geloven dat hij koning van een Afrikaans land zal worden. Over dit spel
schreef de Emmer Courant: "(...) goede wijn behoeft geen krans."1037

Veel waardering kregen ook Broeninks teksten voor de radioschetsen Bej (bij) de Scheerbaos,
die door Tonny van der Veen voor de RON geregisseerd werden. De publiciteit daar omheen
maakte duidelijk dat hij nog veel meer deed op letterkundig gebied en daardoor kreeg ook
HDG belangstelling voor zijn werk. De redactie van het maandblad Drenthe vroeg hem in
1952 dan ook of hij regelmatig dialectbijdragen aan het tijdschrift wilde leveren.1038 Voorts
schreef hij de toneelstukken: Reisbureau Verrekiek (De wijde verte), Pension "Slot Leeuwe-
stein", Liefde zoekt list, 't Licht gunk oet, Toneelrepetitie, De Maan en Avontuur op Mars.1039

In 1963 leverde hij de tekst voor de jaarlijkse koppermaandagprent, getiteld het koppermaan-
dagt weer....  Broenink overleed op 14 juni 1978 te Emmen.1040

10. RADIO1041

Een belangrijke impuls voor de Drentse literatuur ging uit van de Regionale Omroep Noord
(RON), de latere Regionale Omroep Noord en Oost (RONO). Op 15 mei 1945 werd er in het
Noorden - vanuit het Prinsenhof te Groningen - voor het eerst uitgezonden.
Tot dan toe was radio een landelijk medium geweest, dat vanuit Hilversum ook de
huiskamers in het Noorden bereikte. Uiteraard had Hilversum al in een vroeg stadium (ook)
aandacht aan Drenthe geschonken, alleen al om de daar wonende leden van de
omroepverenigingen tevreden te stellen. Het meest recent waren allerlei uitzendingen van de
genazificeerde omroep, die het agrarische Drenthe goed kon gebruiken bij zijn Blut- und
Bodenpropaganda.
Toen de radio nog in zijn kinderschoenen stond, had Harm Tiesing al 'voorspeld' hoe het
contact tussen Hilversum en Drenthe tot stand zou komen. Aan de NDVA van 1928 leverde
Tiesing namelijk een artikel, waarin hij op geestige wijze beschreef hoe hij, samen met 'de'
scheper, in Hilversum had mogen vertellen over zijn provincie - in het Drents!
De uitzending van 15 mei 1945 bereikte de luisteraars via de draadomroep en niet via de
ether. Zendgemachtigde was de Omroep (van het) Provinciaal Militair Commissariaat
(OPMC, in de volksmond 'Opiumzee'), in werking gesteld door D.R. Mansholt, chef
voorlichting van het Militair Gezag in Groningen. Vlak na de bevrijding werd Nederland
bestuurd door het Militair Gezag; deze overheid achtte het wenselijk dat de bevolking zo vlug
mogelijk kennis kon nemen van besluiten en overige mededelingen en had voor dit doel

1036. ' " 't Aol Volk" bracht " 't Hoogste bod" ' in: EC 13.11.1953.
1037. EC 8.11.1954.
1038. RAD, HDG, inv.nr. 9, brief redactie aan Broenink van 30 april 1952.
1039. Ze worden bewaard in zijn persoonlijk archief.
1040. 'G. Broenink uit Emmen overleden' in: EC 17.6.1978.
1041. De geschiedenis van de radio wordt beknopt behandeld Buwalda 1946, 8; K. van Dijk 1954; Prakke

1955b, 112-113; Prakke 1955c, 6-8 en Boonstra [1995].
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Radio Herrijzend Nederland opgericht. Overigens verliep de communicatie al spoedig
minstens zo efficiënt via de teruggekeerde dagbladen, vooral doordat vele Nederlanders
tijdens de bezetting hun radio hadden ingeleverd. Maar er was natuurlijk een traditie ontstaan
sinds Radio Oranje in Londen van start was gegaan. De zender van Radio Herrijzend
Nederland stond in Eindhoven en was in het Noorden moeilijk te ontvangen, zodat voor
Groningen een speciale voorziening getroffen werd.
Toen Radio Herrijzend Nederland veranderde in de stichting Radio Omroep in Overgangstijd,
werd de taak van de OPMC overgenomen door de Regionale Omroep Noord. Deze zond voor
het eerst uit op 19 januari 1946, vanaf begin februari ook via de ether nadat in Hoogezand een
mobiele zender was geplaatst. Saillant detail is, dat men in het begin gebruik maakte van de
microfoon van Max Blokzijl, de notoire nazi-propagandist, die zoals vele NSB'ers op het eind
van de oorlog naar het Noorden gevlucht was.1042

Volgens Gijs Stappershoef speelde G. van der Leeuw - hoogleraar te Groningen en kort
daarna minister van OKW in het eerste naoorlogse kabinet - bij de oprichting van de RON
een belangrijke rol. Toen een paar initiatiefnemers voor een regionale zender om
medewerking vroegen aan Mansholt, won deze advies in bij de Culturele Commissie van de
OPMC. Van der Leeuw was hiervan de voorzitter en hij adviseerde positief.1043

Henk Huizinga en Gijs Stappershoef kregen de leiding bij de jonge omroep. Nadat in
december 1945 de regionale omroep en de Radio Omroep in Overgangstijd waren opgericht,
stuurde Stappershoef een telegram naar Hilversum met daarin de spraakmakende slogan: "Het
kind begroet de geboorte van zijn vader."1044 Huizinga werd in 1948 opgevolgd door Sjoerd
Leiker en deze maakte op zijn beurt in 1952 plaats voor Jo Smit.
In augustus 1955 werd besloten het Oosten, te weten Salland, Twenthe en de Gelderse
Achterhoek, aan het werkgebied van de RON toe te voegen en dus geen zelfstandige
Regionale Omroep Oost te stichten. Hierdoor werd de RON omgedoopt in Regionale Omroep
Noord en Oost (RONO).

De RON had een rubriek, getiteld 'Literair kwartier', waarin ook niet-regionaal gekleurde
werken besproken werden. Voor Drentse onderwerpen kwam er in het voorjaar van 1946 een
speciaal programma van een kwartier, het zogenoemde 'Drents kwartier', dat aanvankelijk
slechts twee maal in de maand werd uitgezonden.1045 Klaas van Dijk maakte en presenteerde
het programma, waarin diverse Drentse onderwerpen (meestal) in de streektaal aan de orde
werden gesteld. Een van de eerste Drentstalige hoorspelen die uitgezonden werden, was het
tweedelige Benûming van Jan Naarding.1046

Zeer teleurstellend was, dat de regionale uitzending - door het geringe vermogen van de
zender Hoogezand - lange tijd niet in geheel Drenthe te beluisteren viel.1047 HDG stelde een
radio-adviescommissie in, die moest bewerkstelligen dat 'Drenthe' meer zendtijd zou krijgen.
Pas in 1949 kregen de Groningse en Drentse streektaalprogramma's een half uur zendtijd per

1042. Zie Harm van der Veen 1993, 51. Vgl. ook Van Garderen 1999.
1043. Ibidem.
1044. Brand de Boer/Jonkman 1990, 251.
1045. K. van Dijk 1949a, 3-5.
1046. K. van Dijk 1949b, 45. Vgl. ook K. van Dijk 1954. Naardings hoorspel speelt zich af in het

gemeentehuis van Hoogland, een fictief dorp in Drenthe.
1047. Op grond van binnen de European Braodcasting Union (EBU) gemaakte afspraken, waarin golflengten

en zendsterkten waren toegewezen, mocht de zender Hoogezand niet krachtiger zijn dan 2.5 à 3 Kw.
Daardoor waren ten zuiden van de lijn Hijkersmilde/Westerbork/Emmer-Erfscheidenveen de
programma's niet te beluisteren. Bovendien klaagde men ten noorden van Assen menigmaal over
gestoorde ontvangst. Zie PDAC 27.3.1954.
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week. In maart 1949 werd voor het eerst een Drents kleinkunstprogramma uitgezonden.1048

De Drentse programma's van de regionale omroep hebben de belangstelling voor de streektaal
sterk bevorderd. Klaas van Dijk zei hierover:

"Hier ligt m.i. de grootste betekenis van de regionale omroep voor Drenthe: als ik het kort en goed wat
simpel mag zeggen, hij rekent af met allerlei minderwaardigheidscomplexen, die bezig waren te groeien
uit angst voor dialect, accent, plaats van afkomst, gevoelens van achterlijkheid."1049

Vanaf het ontstaan van het Drents programma heeft jong literair talent zich er kunnen
ontplooien. Tonny M. van der Veen werd redacteur van de Drentse uitzendingen en hij gaf
allerlei veelbelovende jongeren een kans. Eigenlijk was hij student, waardoor hij onder zijn
studiegenoten nieuwe tekstschrijvers voor radioprogramma's vond. Zelf schreef hij ook; zo
verscheen van hem in 1950 het hoorspel De maalkop, dat een bewerking was van het
gelijknamige toneelstuk van Grietinus Doedens (1908-1992), de jongere broer van Herman
Doedens.1050 Het stuk behandelt het conflict tussen een gegoede boer en zijn dochter,
wanneer zij haar zin doorzet en trouwt met een eenvoudige arbeidersjongen.1051 Populair
werd ook Van der Veens programma 'Aetherbusse', waarin hij als Berend Veltink
zelfgeschreven liedjes liet horen.
Ook KLAAS VAN DIJK was een belangrijk medewerker. Hij was in 1925 als zoon van een
slager in Meppel geboren. Tijdens zijn rechtenstudie in Groningen zette hij bij de RON het
Drents Programma op poten. In de schets Schuppen is troef (tekst Hans Heyting) gaf hij als
'loco Lamert' en met een grafstem quasi zwaarwichtige beschouwingen, steevast eindigend
met "en zo is dat." Ook schreef hij in 1949 het komische hoorspel De maandag wol niet
koom'n.1052 In 1950 schreef hij, geïnspireerd door de Ellert en Brammert-sage, de radioschets
Now, vrogger en aaltied.1053 In augustus 1952 volgde het hoorspel De slag bej Ane, een
humoristisch spel waarin hij de middeleeuwse veldslag verplaatst naar de moderne tijd.1054

Een jaar later promoveerde hij op een dissertatie over Radio en Volksontwikkeling. In 1964
volgde hij Naarding op als voorzitter van HDG. Jarenlang was hij voorzitter van de
programmaraad van de RONO en omroepspecialist voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij
overleed op 11 januari 1995.1055

Ook moeten genoemd worden Gerriet Wilms, die in de jaren vijftig in het programma 'De
Drènse (Drentse) Parnassus' literaire werken recenseerde, en Hans Heyting, die in zijn rubriek
'Te kunst en te keur' over het kunstleven in de provincie berichtte. Later deed hij dat in de
rubriek 'In oeze Drènse dichterstuun'. In Schuppen is troef zette Heyting - net als G. Broenink
dat deed in Bej (bij) de Scheerbaos - een typische dorpsschets neer. Deze werd meestal
geschreven naar aanleiding van één of andere bijzondere gebeurtenis in de raad van een
Drentse gemeente. De personages Loco Lamert (K. van Dijk) en Evert de zwienekoper (Hans
Heyting), Jan Wilm (Gosso Berga), Tönnis (J. Weggemans) en Geertien (mevrouw Pot-
Wieringa) werden in Drenthe zeer bekend.1056 In In 't Spinnewöppien - aanvankelijk door H.

1048. K. van Dijk 1949c, 46-47.
1049. PDAC 27.3.1954.
1050. RAD, PDR, inv.nr. 12dd. G. Doedens werd op 25 september 1908 in Peize geboren.
1051. Zie voor een recensie R.D.M[ulder]. 1950e, 177-178.
1052. Naar een idee van Eric Knight. Zie ook RAD, PDR, inv.nr. 12m. Vgl. ook K. van Dijk 1949b, 45.
1053. RAD, PDR, inv.nr. 12n.
1054. Een getypt exemplaar wordt bewaard bij Drentse Taol te Assen.
1055. Huizing 1995a.
1056. Nijenhuis sr. 1958, 6-8.
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Frieling geschreven, later door Han Heyting - vergaderde wekelijks een Drentse rederijkers-
vereniging.
Zoals beschreven, werd Max Douwes beroemd als schepper van Mans Tierelier en niet
minder van diens karikaturale kroegmakkers. Jan Naarding, G. Kuipers, G. Broenink, A. de
Vries, J.W. Borgesius, R. de Lange en vele anderen leverden verhalen. Behalve dit alles werd
een heel repertoire van Drentse liedjes door de Triantha's gezongen en gespeeld en voerde De
Bekketrekker op zijn tijd een stukje cabaret op.

In 1957 werd dan ook de Culturele Prijs van Drenthe aan de Drentse uitzendingen van de
RONO toegekend. De adviescommissie schreef in haar rapport:

"Naar onze mening heeft de R.O.N. [sic] in zijn Drentse uitzendingen op vrijdagavond, waarin
welbewust van de streektaal gebruikt wordt gemaakt, een zodanig niveau bereikt, dat zij hierover met
een zekere trots vervuld mag zijn. Haar [sic] uitzendingen dateren van begin 1945; redactie samen-
stelling en regie berusten thans bij de heer Tonny van der Veen. Het programma bevat de weerslag van
al wat in Drenthe op cultureel gebied geschiedt en werkt tevens stimulerend op de literaire en artistieke
prestaties (zang) van de kunstenaars. Om een greep te doen uit de onderwerpen van het bonte
programma, dat iedere vrijdagavond in ontelbare Drentse huisgezinnen wordt beluisterd noem ik b.v.
beschouwingen, klankbeelden, reportages enz., op het gebied van kunst en cultuur; critieken op en
voordrachten van Drentse letterkundigen; (...) muziek cabaret en amusement (met de alom bekend
geworden Thrianta's."1057

Een nog betrekkelijk nieuw medium had een plaatsje veroverd in de Drentse samenleving.
Aan het eind van de eeuw zou het zich ontwikkeld hebben tot een volledig Drents bedrijf, dat
meer dan 80 uur zendtijd per week tot zijn beschiking heeft.

11. EPILOOG

Na de bevrijding ontstond er in de hele Nederlandse samenleving een bloeiend verenigings-
leven. Er werd volop geprofiteerd van de herwonnen grondwettelijke vrijheden van
vereniging en vergadering, alsmede van de vrijheid van drukpers. Wat dit laatste betreft, zag
men vele voormalig-illegale bladen in het licht van de openbaarheid treden - sommige ervan
bestaan nog steeds. In Drenthe werd De Vrije Pers opgericht, waartoe in de laatste maanden
van de bezetting het initiatief genomen was. Ook bovengronds was het blad geen lang leven
beschoren.
De oprichting van verenigingen en andere organisaties is kenmerkend voor het culturele en
maatschappelijke leven in bevrijd Nederland. Hun bloei eindigde omstreeks het midden van
de jaren vijftig, de tijd die ook als eindpunt van deze studie gekozen is. Wat in Drenthe van
de grond kwam, was echter meer gespreid over het eerste decennium na de oorlog.
Getalsmatig was deze onwikkeling rond 1956 voltooid; wat bereikt werd zou in het algemeen
ook langer blijven bestaan. Al organiserende schiep men in Drenthe en daarbuiten een aantal
culturele en taalwetenschappelijke randvoorwaarden voor de Drentse literatuur. In beknopte
opsomming zijn dat: de RON, HDG, 't Aol Volk, de PBC, de Drentse Schrieverskring, vele
Drentse verenigingen buiten de provincie, 't Swieniegeltje en Oeze Volk.
Voorts waren er de contacten van dialectologen binnen het Nedersaksische taalgebied - met
als concreet resultaat de Vosbergenspelling - en de stichting van het Nedersaksisch Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen.

1057. Provinciaal Archief, dossier 1.85, rapport Adviescommissie voor de Culturele Prijzen 1958.
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Hoe ging het intussen met de Drentse literatuur zelf? Er werd teruggeblikt op de oorlog in
gedichten, romans, verhalen en in één toneeltekst. In zekere zin was dit een vorm van
vernieuwing in de Drentse literatuur, die lange tijd zo arm aan onderwerpen was geweest. Eén
dichter experimenteerde in het voetspoor van de Vijftigers voorzichtig met vrije versvormen.
Maar verder bleef er veel bij het oude; grosso modo hielden dorpsnovellen, volksverhalen,
natuurlyriek en lofliederen op de eigen provincie en toneelteksten over omstreden boeren-
vrijages de overhand. Opmerkelijk is nog dat er voor het eerst een bundel met volledig
Drentstalige gedichten verscheen.

Na ruim honderd jaar Drentse letterkunde moet geconstateerd worden, dat de literatuur van
dit gewest in de negentiende eeuw van meer elan getuigde dan in de twintigste eeuw. In de
beginperiode was er meer openheid voor buitenlandse en algemeen-Nederlandse invloeden
dan daarna.
Kort voor 1900 begon de folklorisering van de Drentse literatuur, die tot aan het eind van de
hier beschreven periode voortduurde en uitgroeide tot de overheersende stroming. De
naoorlogse initiatieven op velerlei gebied konden in principe tot een ander literair klimaat
leiden. Of ze dit ook gedaan hebben, zal bestudering van de periode na 1956 moeten
uitwijzen.


