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Samenvatting
Regionale literatuur heeft tot op heden weinig of geen aandacht van literatuurhistorici
gekregen, en die van Drenthe vormt daarop geen uitzondering. Een zeer summiere bespreking
van de streekliteratuur gaf W.J.M.A. Asselbergs in 'Het tijdperk der vernieuwing van de
Noordnederlandse letterkunde', deel negen van de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden (1951), zonder dat hij aangaf volgens welke criteria de auteurs en hun werken
gekozen waren. De enige Drentse auteur die hij noemde - 'besprak' is te weids uitgedrukt -
was Harm Tiesing. Ruim een eeuw literatuurhistoriografie overziende, van Jonckbloet tot
Schenkeveld-Van der Dussen, moet men wel concluderen dat de regionale literatuur daarin
nog minder dan een randverschijnsel is: meestal wordt zij in het geheel niet genoemd.
Toch zijn er vanaf 1842 zonder onderbreking literaire teksten geschreven en uitgegeven in
Drenthe, zodat dit gewest inmiddels voldoende stof voor literatuurgeschiedschrijving biedt.

De hier samengevatte studie wil in de eerste plaats een zo volledig mogelijk overzicht bieden
van de literaire bedrijvigheid in Drenthe vanaf haar ontstaan tot aan het midden van de
twintigste eeuw. De tweede doelstelling was, de literaire productie te plaatsen in het kader van
economische, politieke, godsdienstige, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen -
landelijk zowel als regionaal, waarbij uiteraard buitenlandse invloeden niet over het hoofd
gezien mochten worden. Een van de consequenties hiervan is, dat 1842 niet zonder meer het
vertrekpunt van deze studie is: het schrijven en het uitgeven van literair werk hebben beide
een voorgeschiedenis.
Vooral in de negentiende eeuw zijn de invloeden van de Europese literatuur duidelijk
merkbaar; in de twintigste eeuw zien wij dat Drentse auteurs aansluiting zoeken bij collega's
in het hele Nedersaksische taalgebied.
Geleidelijk aan heeft de streektaal een belangrijke plaats in de Drentse literatuur gekregen. Of
daardoor contact met de Nederlandstalige lezer onmogelijk wordt, is een open vraag.
Instandhouding ervan heeft echter bij de historici van wat wel de 'officiële' letterkunde
genoemd wordt geen hoge prioriteit: die taak laten zij over aan dialectologen en regionalisten.
Anderzijds moet erkend worden dat veel Drentse schrijvers de blik wel zeer strak gericht
hadden - en hebben - op het volkskundig verleden van hun regio. Johan Hidding heeft
beweerd, dat hij "het reservaat van de Drentse taal" in stand wilde helpen houden door in
ieder geschrift een archaïsch dialectwoord te gebruiken. Reëler is het gevaar dat de Drentse
literatuur een reservaat blijft, waarin het verleden en de folklore domineren en het eigentijdse
- uitzonderingen daargelaten - ver te zoeken is. Overigens is de streektaal geen conditio sine
qua non voor het schrijven van regionale literatuur, ook in Drenthe niet.
Reeds bij het begin van de Drentse literatuur werd er - bescheiden - gebruik gemaakt van de
streektaal. Maar deze was meer een stijl- dan een communicatiemiddel. Ook in de nationale
letterkunde gebruikten schrijvers dit middel, vaak om de lachers op hun hand te krijgen. Het
verklaart de twijfelachtige reputatie die het woord dialect gekregen heeft. Pas in het begin van
de twintigste eeuw brak het Drents echt door als taal voor bellettristische werken.
Dat er in het tijdperk van de Romantiek voor het eerst Drentse literatuur gepubliceerd werd,
betekent uiteraard niet dat er voor die tijd niet geschreven werd. Verscheidene huisarchieven
van voorname families bevatten manuscripten van literair werk, vooral gelegenheidspoëzie.
Het enige wat - voorzover bekend - op literair gebied gepubliceerd werd, is een drietal
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gedichten van Barbara Maria van Lier (1751-1778). Daarna stond de drukpers weer lange tijd
stil, althans voor literaire teksten.
Een van de literaire genres die tijdens de Romantiek beoefend werden, was het reisverhaal.
Daarin beschreef de auteur het landschap, de mensen, de middelen van bestaan, de geschie-
denis, de bouw- en beeldhouwkunst enz. van de streek die hij bereisde. Dit algemeen-
Europese genre stond aan de wieg van de Drentse literatuur, waarbij de aandacht al spoedig
bijna uitsluitend uitging naar het verleden, in het bijzonder de oude zeden en gewoonten.
Gaandeweg kwam daar de belangstelling voor de streektaal bij.
In dit hele proces speelden predikanten en onderwijzers een belangrijke rol: zij stimuleerden
het culturele leven, richtten departementen (afdelingen) van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen op, hielden lezingen over nieuwe landbouwmethoden, stichtten rederijkerskamers,
zang- en muziekverenigingen én schreven zelf literaire en folkloristische werken. Velen van
hen - vooral de predikanten - waren geen geboren Drenten, maar wel goed-geassimileerde
immigranten. Tot ver in de twintigste eeuw behielden deze typische dorpsintellectuelen hun
invloed op de Drentse cultuur.
Voorzover bekend, is de eerste publicatie in de streektaal het gedicht Zaomensproak over 't
Broabands opreur, tussen Baerent, Greet en Harrem; het staat in de DVA voor 1837 en werd
geschreven door 'Een Drenther'.
In 1842 kwam de Drentse literatuur definitief van de grond met het verschijnen van de eerste
twee afleveringen van het boek Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, door drie
Podagristen. Het trio zou volksverhalen, volkskundige feiten en dialectwoorden verzameld
hebben tijdens een voetreis van (Bad) Bentheim (waar zij genezing van de kwaal podagra
gezocht hadden) naar Assen. Van het drietal D.H. van der Scheer, A.L. Lesturgeon en H.
Boom heeft eerstgenoemde de reis hoogstwaarschijnlijk niet meegemaakt; of de overigen
steeds gelopen hebben, is nogde vraag. Hoe dan ook, hun relaas is een Drentse variant van
reisbeschrijvingen zoals E.J. Potgieter en J. van Lennep - om bij de Nederlanders te blijven -
die al gegeven hadden. De Podagristen staan aan het begin van een constante stroom
letterkundige Drentse uitgaven in boekvorm, aanvankelijk vooral romans en novellen.
Tezelfdertijd woonde in Dwingeloo de predikant C. van Schaick. Hij kan beschouwd worden
als een pionier op het gebied van de dorpsnovelle in Nederland, daarmee J.J. Cremer de loef
afstekend. Om te beginnen verdrentste hij een werk van zijn Zwitserse collega A. Bitzius,
alias Jeremias Gotthelf, en noemde het Geert (1847). Zijn Tafereelen uit het Drentsch
Dorpsleven is een oorspronkelijk werk en heeft in de Nederlandse letterkunde slechts enkele
voorlopers, waaronder Schetsen uit de Pastorij te Mastland (1843) van C.E. van Koetsveld.
Elders in Europa was de dorpsnovelle of boerenroman al populair, wat uit het Zwitserse
voorbeeld blijkt. In Drenthe zou Van Schaick gedurende meer dan honderd jaar nagevolgd
worden, wat niet een louter positief verschijnsel is. Deze constante in de Drentse literatuur
heeft mede zo lang geëxisteerd dankzij een eigenaardig vervoermiddel voor proza: het
feuilleton. Literaire producten in de vorm van een dorpsnovelle werden - na publicatie in de
krant en bij gebleken appreciatie door de lezers - dikwijls in boekvorm uitgebracht. Vroege
voorbeelden hiervan zijn Hannegien en Vioelen-Kobus van J. Pol, waarvoor rond 1887 de
NPDAC als proeftuin gediend had.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kregen ook de Hoogeveense schrijvers  J. van der
Veen Az. en A.A. Steenbergen bekendheid. Beiden schreven een omvangrijk en gevarieerd
oeuvre; de flamboyante Steenbergen heeft een aantal mystificaties op zijn geweten.
Op toneelgebied waren tussen 1850 en 1900 de rederijkerskamers toonaangevend. Zij
floreerden in tal van Drentse plaatsen, mede doordat zij soms over een eigen toneelschrijver
beschikten, die 'maatwerk' kon leveren. De bekendste huisschrijvers van toneelwerk waren
P.C.J. Meys en G. Broekhuizen.
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Omstreeks het midden van de negentiende eeuw werden er minder literaire teksten gepubli-
ceerd, doordat de uitgave van een sinds 1837 belangrijk medium, de DVA, na 1851 gestaakt
werd. Om hun werk gedrukt te krijgen, waren schrijvers lange tijd aangewezen op kranten-
redacties en boekuitgevers. Pas in 1883 - een mislukte poging in 1868 niet meegerekend -
kwam er weer een nieuwe publicatiemogelijkheid in de vorm van de NDVA onder redactie
van H. Hartogh Heijs van Zouteveen.
Rond 1890, aan het eind van de landbouwcrisis, kwam Drenthe in een sociaal-economische
stroomversnelling. Aan de modernisering van de agrarische sector werkten G.F. Crone en
Harm Tiesing van harte mee -  in geschrifte. In hun artikelen over dit onderwerp gaven zij
blijk van hun vernieuwingsgezindheid, maar daarmee schreven zij uiteraard nog geen
literatuur. Wel liet Harm Tiesing in zijn feuilletons en toneelstukken doorklinken dat nieuwe
landbouwmethoden en coöperatie de boeren veel goeds konden brengen, maar zijn literaire
werk is toch hoofdzakelijk een lofzang op het genoeglijke leven ten plattelande. Een
feuilleton van Tiesing dat kort na 1900 verscheen, was Zien broed verloren (1902-1904); pas
veertig jaar later zou het, evenals twee andere, als boek worden uitgegeven.
Noch het einde van de landbouwcrisis, noch de eeuwwisseling betekende een cesuur voor de
Drentse literatuur. De romantische preoccupatie met de dorpsnovelle bleef hoogtij vieren.
Daarbij komt dat er in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw opvallend weinig
boeken verschenen. Voor de Drentse literatuur leek de twintigste eeuw nog later te beginnen
dan voor de westerse samenleving in het algemeen: niet in 1914 maar pas omstreeks 1930.
Deze karakteristiek beperkt zich, het zij nadrukkelijk gesteld, tot het kwantitatieve aspect;
inhoudelijk veranderde er ook na 1930 niet veel.
Dit laatste blijkt wel uit L. Jonkers succes met Harm Boer'nlèv'n an de Riest, dat rond 1928
als feuilleton verscheen en daarna als boek werd uitgegeven. Dezelfde ontstaansgeschiedenis
heeft het vervolg Harm, de boer van 't Hoogelaand, dat uiteindelijk in 1939 als boek op de
markt kwam.
Ook andere schrijvers legden zich in die tijd toe op de boerenroman, zodat de jaren dertig
door een relatieve bloei van dit genre gekenmerkt worden. Genoemd worden hier J.H. Berg-
mans-Beins met Het bloed kruipt waar 't niet gaan kan (1933) en H. van Dijks creatie Luuks
Hilbers jonges (1935). Beide romans verschenen volgens de beproefde procedure, dus nadat
ze eerst als feuilleton hun weg naar het lezerspubliek verkend hadden.
Een ongeëvenaard hoogtepunt in de Drentse literatuur was in 1935 het verschijnen van de
roman Bartje van Anne de Vries. Niet alleen veroverde het boek stormenderhand heel
Nederland, maar ook introduceerde De Vries hiermee het voor Drenthe nieuwe genre van de
kinderroman.
In juni 1929 werd het maandblad Drente opgericht, dat vooral in zijn eerste tien jaargangen
veel literair werk opnam. Het werd een gewild publicatiemiddel voor bekende schrijvers en
nieuwkomers op letterkundig gebied (overigens had van laatstgenoemden een aanzienlijk deel
pas na zijn pensionering gedebuteerd). Allen schreven nog steeds volgens de romantische
traditie.
Al heerste er bedrijvigheid in de schrijverswereld, daarbuiten stonden de jaren dertig in het
teken van de economische crisis. Een direct gevolg daarvan, de oprichting en het ageren van
de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij, inspireerde ook een aantal Drentse schrijvers.
Zij schreven tendensliteratuur, waarvan de boerenactivisten dankbaar gebruik maakten. J.H.
Holm, zelf boer, was de bekendste en productiefste vertolker van het 'gesunde Bauern-
empfinden'. In vele feuilletons verwoordde hij de sentimenten van zijn collega's en prees hij
de nieuwe bond aan als redder in de nood. Ook schreef hij een openluchtspel dat op de
landdag van 1938 voor de verzamelde aanhang van Landbouw en Maatschappij opgevoerd
werd. A.W. Kamp en J. Poortman schreven eveneens dergelijke propagandastukken om de
landdagen luister bij te zetten.
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Holm werd al voor de oorlog lid van de NSB en zou in 1940 resoluut partij kiezen voor de
Duitse bezetter. Enige zwak getalenteerde schrijvers, die eveneens lid van de boerenbond
geweest waren, volgden dit voorbeeld.

Tot de maatregelen waarmee de nazistische overheid greep op de Nederlandse cultuur
probeerde te krijgen, behoorde het in werking stellen van de Nederlandsche Kultuurkamer in
februari 1942. Aan het einde van dat jaar opende deze instelling in Groningen een Gewestelijk
Bureau, dat zich met de Drentse literatuur ging bezighouden via medewerker J.J. Uilenberg.
Als 'gewestelijk correspondent' had hij de taak, Drentse schrijvers te bewegen zich aan te
melden bij de Kultuurkamer. Wie dat niet deed, mocht niet publiceren. Van de bekendere
schrijvers meldden weinigen zich aan. Zich afzijdig houden was niet moeilijk doordat in
Drenthe niemand van zijn pen hoefde te leven, op Anne de Vries na. Maar deze scheen nog te
kunnen teren op de royalty's van zijn vooroorlogse successen. Groter was de animo onder de
schrijflustigen van het tweede garnituur; van hen hadden enkelen zich al voor de bezetting in
rechts-radicale kringen bewogen. Eindelijk kregen zij de kans, zich literair te laten gelden;
originaliteit was daarvoor geen vereiste.
Het restauratieve karakter van de nationaal-socialistische cultuurpolitiek viel in Drenthe niet
eens op: tot op dat moment was Drentse literatuur bijna synoniem geweest met de boeren-
roman. De bezetter kon dit alleen maar met welgevallen constateren, aangezien de boer -
blijkens de Blut-und-Bodenleer - van grote propagandistische waarde was. Ook de Drentse
belangstelling voor oude volksgebruiken werd vanzelfsprekend gewaardeerd door kunst-
pausen voor wie 'Volk' een mythische klank had. En de Nedersaksische dialecten werden
gezien als een bindmiddel tussen alle Oost-Nederlanders en het 'stamverwante broedervolk'
aan de andere kant van de grens. Lange tijd waren dit volstrekt respectabele disciplines van de
regionale literatuur geweest, maar in de jaren dertig werden daarin minder zuivere tendensen
zichtbaar. Het is te betreuren dat de meeste Drentse schrijvers toen niet ingezien hebben dat
hun favoriete genres langzamerhand misbruikt werden.
Opportunisme lijkt het belangrijkste motief voor toetreding tot de Kultuurkamer. Dit soort
Duitsgezindheid wordt door onderzoekers meestal in 'grijstonen' geschilderd, mits de
aangemelde auteurs geen aperte nazipropaganda geschreven hebben. Dergelijke teksten zijn
wel verschenen in Drentse nazi-periodieken, maar zij waren niet afkomstig van kultuurkamer-
leden. Het verst is meergenoemde Holm gegaan: hij werd medewerker van de Nederlandsche
Oost-Compagnie. Tot de leden die nog maar kort in Drenthe woonden, behoorden drie rabiate
nazi's.
Uilenberg was óf een opportunist óf een verblinde idealist: hij had nooit aan politiek gedaan,
maar omwille van de Drentse literatuur en de streektaal - die hem zeer lief waren - schaarde
hij zich aan de zijde van de bezetter.

Kort na de bevrijding werd in de stad Groningen de Regionale Omroep Noord (RON)
opgericht. In 1946 werd begonnen met het uitzenden van het zogeheten 'Drents kwartier', een
gevarieerd programma over Drentse onderwerpen. Geleidelijk werd de zendtijd voor Drenthe
uitgebreid en daarin kwam de cultuur volop aan bod. Er werden hoorspelen, kleinkunst-
programma's en literatuurkritieken uitgezonden. Bijzonder populair werd Max Douwes, die
als Mans Tierelier allerlei amusante gebeurtenissen in een gefingeerd Drents dorp beschreef
en zelf de hoofdrol voor de microfoon insprak.
Door deze programma's is de RON, vanaf 1955 RONO, van groot belang geweest voor het
literaire klimaat in Drenthe. Het uitzenden van hoorspelen, verhalen en gedichten deed de
vraag naar deze producten in gedrukte vorm ontstaan, wellicht ook naar ander werk van de
auteurs. Jong schrijftalent kreeg een kans door de opdrachten die de omroep gaf en ook
bekendere schrijvers waren welkom als leveranciers van teksten. Bij dit alles werd bijna
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uitsluitend gebruik gemaakt van de streektaal. Boekbesprekingen gingen over Drentse
werken, wat bij de landelijke omroep maar zelden het geval was. Sinds de oprichting van de
RON werden dus meer Drentse auteurs via de ether onder de aandacht van het publiek
gebracht dan daarvoor.

Een volgende stimulans voor de Drentse literatuur - althans een poging daartoe - ging uit van
Het Drents Genootschap (HDG), opgericht 12 maart 1947. Voorzitter H.J. Prakke wilde zelfs
een "Drents Réveil" bewerkstelligen, wat uiteindelijk resulteerde in een PR-campagne die niet
meer primair op cultuur gericht was en zoveel showelementen bevatte, dat er onenigheid
ontstond onder de oprichters van het genootschap. Voor de externe betrekkingen zette men de
'brugfunctie-auteurs' Ben van Eysselsteijn, Anne de Vries en Jan Fabricius in. Binnen Drenthe
hield men herdenkingen van reeds lang overleden auteurs en vooral huldigingen van min of
meer gearriveerde schrijvers. De voorloper van HDG, de studiekring D.H. van der Scheer,
had zich hiermee tijdens en kort na de oorlog al beziggehouden. Het maandblad Drenthe,
officieel orgaan van HDG geworden maar - vreemd genoeg - redactioneel onafhankelijk
gebleven, droeg niet bij aan het ontwaken (réveil) van de Drentse literatuur. Proza werd er
bijna niet in opgenomen, poëzie des te meer. Deze was afkomstig van een zeer gemêleerde
groep inzenders, die echter één eigenschap gemeen hadden: traditionalisme, ook bij de
debutanten. Na een grote reorganisatie bij het maandblad in 1954 werden er tijdelijk weinig
gedichten geplaatst. Juist in die periode had de redactie, als zij gewild had, ruimte kunnen
bieden aan enige jonge dichters die met vrije versvormen experimenteerden.
De belangrijkste literaire 'daad' die HDG stelde - afgezien van de geëxalteerde huldigingen -
was het uitgeven van de dichtbundel 't Diggelhoes van L.A. Roessingh, ter gelegenheid van
diens vijfenzeventigste verjaardag, in 1948. De schilder Roessingh had pas rond zijn vijftigste
als dichter gedebuteerd. Het hoeft dus niet te verbazen dat zijn gedichten nogal wat oude-
mannen-nostalgie naar het Drenthe van zijn jeugd bevatten. Wel komt het genootschap de eer
toe, dat het hiermee de eerste Drentstalige poëziebundel uitgaf.

In de jaren vijftig probeerden streektaalactivisten in het Nedersaksische taalgebied tot een
bundeling van krachten te komen. Vele conferenties werden gehouden en op een ervan
besloot men een eenheidsspelling voor alle Nedersaksische streektalen te ontwerpen: de
zogeheten Vosbergenspelling. De spelling kwam er, maar zij heeft de gunst van de
doorsneelezer niet kunnen winnen. Geen wonder, want een aanzienlijk deel van de
klanksymbolen was te abstract. In Groningen werd het literaire tijdschrift 't Swieniegeltje
opgericht, dat zich spoedig daarna uitriep tot medium voor alle noordelijke en oostelijke
dialecten. Het tijdschrift heeft niet lang bestaan. Wel ontwikkelde zich het
saamhorigheidsgevoel onder de Drentse auteurs, blijkend uit de oprichting van de Drentse
Schrieverskring in 1953.
Aan het eind van de hier behandelde periode staat de oprichting in 1956 van het Drentstalige
tijdschrift Oeze Volk. Het zou in de loop der jaren een omvangrijk reservoir van tot dan toe
onbekend schrijftalent aanboren.

In het eerste decennium na de oorlog vertoonde de Drentse literatuur  - op bescheiden schaal -
nieuwe aspecten. Deze lagen op inhoudelijk gebied: naast de boerenroman, de volkskundige
schets, het volksverhaal, het boerendrama, natuurlyriek en odes aan de eigen provincie kregen
meer eigentijdse thema's een plaatsje. De opmaat daartoe was al vlak voor de bezetting
gegeven met het verschijnen van de novelle Veenkolonialen (1939) van E.C.M. Frijling-
Schreuder en de roman De race (voltooid 1940, uitgegeven 1941) van Johan Hidding.
Zelfs in de Drentse literatuur, met haar traditionalistische genres, was het onvermijdelijk dat
na 1945 op de oorlog teruggeblikt zou worden. In proza gebeurde dat in De levensroman van
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Johannes Post van Anne de Vries, de novelle Wèrum naor 't darp van Roel de Lange en het
verhaal Het verloste dorp van Johan Hidding. Oorlogspoëzie werd geschreven door J.M.
Linthorst Homan-Staal, N. Meyboom-Veltman, Jan Naarding en Albert Dening.
Slechts één toneelstuk werd aan de oorlog gewijd, maar wel met als explosieve lading de
tegenstelling collaboratie - verzet: Bazuinen om Jericho van Ben van Eysselsteijn.
Nog actueler waren omstreeks 1950 onderwerpen als emigratie, ruilverkaveling, uitbreidings-
plannen, de oliewinning rond Schoonebeek en onteigening in verband met het aanleggen van
een industrieterrein: merkwaardig genoeg allemaal aan de orde gesteld in toneelstukken.
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat zij vaak alleen maar de 'couleur contemporaine'
moesten versterken in dramatische producties met het aloude Romeo-en-Juliamotief.
G.H. Vocks was de tweede auteur die een kind als hoofdpersoon voor een roman koos,
hoewel zijn Kleine Hein tusschen turfbulten en zandheuvels (1946) volgens Jan Naarding
geen ontwikkelingsroman in de trant van Bartje was. Een novum voor Drenthe was de
psychologische roman Verweerde stenen (1955) van Ben van Eysselsteijn, die zich afspeelt in
een historische en Drentse entourage.
De nieuwste stroming in de Nederlandse literatuur van toen, de Vijftigers, had invloed op de
dichter Tonny van der Veen. Bij wijze van uitzondering betreft het hier vormtechnische
invloed: het experimenteren met vrije versvormen. Later zouden Harm Drent, Johan Hidding
en Hans Heyting dit ook doen. De laatste zou er ook een voor Drenthe nieuwe inhoud aan
toevoegen: erotiek.
De hegemonie in de Drentse literatuur behielden echter de boerendochter die met de knecht
wilde trouwen en de boerenzoon die identieke plannen met de meid had; dit uiteraard - ter
versterking van het dramatische effect - tegen de zin van de ouders. Vijftien jaar later heeft
Johan Hidding over deze epoche gezegd: "Je wordt ouder, je blik verruimt, er is 'n ontwikke-
ling in de maatschappij die niet aan je voorbijgaat. 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."
Of deze optimistische visie door feiten geschraagd wordt, zal uit voortgezette literatuurstudie
moeten blijken.

IN 'T KÖRT

Regionaole literatuur hef tot nou antoou neeit veul andaacht van de literatuurhistorici kregen,
en Drenthe zienend is daor gien oetzundering op. Een körte bespreking van de streekliteratuur
gaf W.J.M.A. Asselbergs in 'Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letter-
kunde', deel negen van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (1951), zunder
dat e zee waorum of hoou de schrievers en heur waark keuzen waren. Allén Harm Tiesing
weur neuimd. Aj meer as 'n eeuw geschiedschrieving van de literatuur bekiekt, van
Jonckbloet tot Schenkeveld-Van der Dussen, moouj haost wel dèenken dat de regionaole
lettern daor nog minder as 'n raandverschiensel in bint: meeisttied wordt die hilmaol neeit
neuimd.
Toch bint er van 1842 aof an in Drenthe zunder underbrekings literaire teksten schreven en
oetgeven; dat dizze previncie hef genog materiaol veur een literatuurgeschiedenis.

Dizze studie is schreven um een zo volledig meuglijk overzicht van de literaire bedrievigheid
in Drenthe te geven; van 't vroougste begun tot an 't midden van de twintigste eeuw. De
tweeide dooulstelling was um de literaire productie een stee te geven in de economische,
poletieke, godsdeeinstige, maotschappelijke en culturele ontwikkelingen - zowel laandelijk as
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regionaol. De boetenlaandse invloouden bint daor neeit bij vergeten. Dat hef as gevolg, dat
1842 neeit zunder meer 't begun van dizze studie is: 't schrieven en 't oetgeven van literair
waark hebt albei een veurgeschiedenis.
Veural in de negentiende eeuw kuj de invloouden van de Europese literatuur vernimmen; in
de twintigste eeuw zeeiw dat Drèentse schrievers ansloeting zeuikt bij collega's in 't heeile
Nedersaksische taolgebied.
Staodigan hef de streektaol een belangrieke stee in de Drèentse literatuur kregen. Of contact
met de Nederlaandstaolige lezer daor onmeuglijk deur wordt, is nog mor de vraog. De
historici van de 'officiële' letterkunde hebt de Drèentse literatuur niks in de reken: dat waark
laot zie an dialectologen en regionaolisten over. An de aandere kaant moouj zeggen dat veul
Drèentse schrievers keken - en kiekt - naor 't volkskundige verleden van heur streek. Johan
Hidding hef beweerd, dat e "het reservaat van de Drentse taal" in de beeinen holden wol met
dat e in elke tekst 'n aold dialectwoord schreef. Grootkaans dat de Drèentse literatuur een
reservaot blef, daor 't verleden en de folklore in overheerst en 't neimooudse wied vort te
zeuiken is.
De streektaol is gien veurweerde um regionaole literatuur te schrieven, ook in Drenthe neeit.
Al bij 't begun van de Drèentse literatuur weur der - zunigies an - gebroek maokt van de
streektaol. Mor dat was meer 'n stijl- as 'n communicaotiemiddel. Ok in de Nederlaandse
letterkunde gebroekten schrievers dat middel, vaok um de lacherds op heur haand te kriegen.
Dat verklaort de twiefelachtige naom die 't woord dialect kregen hef. Pas in 't begun van de
twintigste eeuw brak het Drèents deur as taol veur bellettristisch waark.
Dat er in 't tiedpaark van de Romantiek veur 't eerst Drèentse literatuur in druk oetgeven weur,
wil vanzölf neeit zeggen dat der veur die tied neeit schreven weur. Heeil wat hoesarchieven
van veurnaome femilies zit manuscripten van literair waark in, veural gelegenheidspoëzie. 't
Eeinige dat - veur zowied bekend is - op literair gebied publiceerd weur, bint dreei gedichten
van Barbara Maria van Lier (1751-1778). Hiernao stun de drukpars weer lang stil, teminnen
veur literaire teksten.
Eein van de literaire genres die zie in de Romantiek beoefenden, was 't reisverhaol. Daor
beschref de schriever de laandschup, de mèensken, de middels van bestaon, de geschiedenis,
de bouw- en beeldhouwkunst van de streek in, die e bereisde. Dat algemeein Europese genre
stun an 't begun van de Drèentse literatuur, en de andaacht gung dan al gauw zowat allén mor
naor 't verleden, in 't biezunder naor de aolde gebroeken en gewoonten. Mettertied kwam daor
de belangstelling veur de streektaol bij.
In dit heeile preces speulden domnees en underwiezers 'n belangrieke rol: zie deden veul veur
't culturele leven, zie richtten departementen (aofdeeilings) van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen op, heuilden lezings over neie landbouwmethoden, stichtten rederiekerskaomers,
zang- en meziekvereeinings én schreven zölf literair en folkloristisch waark. Paartie lu -
veural domnees - waren gien geboren Drenten, mor wel gooud geassimileerde immigranten.
Tot wied in de twintigste eeuw hadden dizze typische dörpsintellectuelen invlooud op de
Drèentse cultuur.
Veur zowied bekend, is de eerste publicaotie in de streektaol het gedicht Zaomensproak over
't Broabands opreur, tussen Baerent, Greet en Harrem; het steeit in de DVA veur 1837 en 't
weur schreven deur 'Een Drenther'.
In 't jaor 1842 kwam de Drèentse literatuur veurgooud van de grond met 't oetkommen van de
eerste tweei aofleverings van 't boouk Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, door
drie Podagristen. 't Trio zul volksverhaolen, volkskundige feiten en dialectwoorden
verzaomeld hebben op een vooutreis van Bentheim - daor wolden zie betern van de kwaol
podagra - hen Assen. Van 't dreeital D.H. van der Scheer, A.L. Lesturgeon en H. Boom hef de
eerste de reis misschien neeit metmaokt; of de aandern warklijk lopen hebt, is nog de vraog.
Hoou of 't ok is, heur verhaol is een Drèentse variant van reisbeschrievings zoas E.J. Potgieter
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en J. van Lennep die al schreven hadden - um bij de Nederlaanders te blieven. De Podagristen
staot an 't begun van een heeile stroom letterkundige Drèentse boouken. In 't eerst waren dat
veural romans en novellen.
In dezölfde tied woonde in Dwingeloo de domnee C. van Schaick. Die kuj reken as een
pionier van de dörpsnovelle in Nederlaand. Daor hef e J.J. Cremer de loef met aofsteuken.
Um te begunnen verdrèentst'e een boouk van zien Zwitserse collega A. Bitzius, alias Jeremias
Gotthelf, dat e Geert (1847) neuimde. Zien Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven (1848) is
een oorspronklijk waark en hef in de Nederlaandse letterkunde maor 'n koppeltie veurgangers,
zoas Schetsen uit de Pastorij te Mastland (1843) van C.E. van Koetsveld. Argens aans in
Europa was de dörpsnovelle of boerenroman al populair, wat blek oet 't Zwitserse geval. In
Drenthe zul Van Schaick in meer as honderd jaor naovolgd worden. Dat dit neeit allén mor
positieve verschiensel in de Drèentse literatuur zolang bestaon kund hef, kwam deur 't fuliton.
Literaire producten as een dörpsnovelle weurden - nao publicaotie in de kraant en as 't
lezersvolk der verlet van har - vaok as boouk oetbraacht. Vroouge veurbeelden daorvan bint
Hannegien en Vioelen-Kobus van J. Pol, die um 1887 in de NPDAC staon hadden.

In de tweeide helft van de negentiende eeuw kregen ok de Hoogeveense schrievers J. van der
Veen Az. en A.A. Steenbergen bekendheid. Albei schreven ze een groot en aofwisselnd
oeuvre; de boetenissige Steenbergen hef met een paor mystificaoties an gang west.
Veur 't teneeil waren tussen 1850 en 1900 de rederiekerskaomers belangriek. Zie bluiden in
veul Drèentse plaotsen. Dat kwam ok met deurdat zie smangs eigen teneeilschrievers hadden,
die 'maotwaark' meuiken. De bekendste hoesschrievers van teneeilstukken waren P.C.J. Meys
en G. Broekhuizen.
Um 't midden van de negentiende eeuw weurden der minder literaire teksten in 't locht geven;
dat kwam dat de DVA nao 1851 opheuil te bestaon. As schrievers heur waark noou drukken
laoten wolden, waren ze veur 'n heeile roffel anwezen op kraantenredacties en boouk-
oetgevers. Pas in 1883 - aj een mislukking in 1868 neeit metrekent - kwam der weer een neie
publicaotiemeuglijkheid in de vörm van de NDVA, under redactie van H. Hartogh Heijs van
Zouteveen.
Zo um 1890, an 't èende van de landbouwcrisis, kwam Drenthe in 'n sociaol-economische
stroomversnelling. De modernisering van de agrarische sector waarkten G.F. Crone en Harm
Tiesing op pepier an met. In heur artikels over dit underwarp leuiten zie zeein dat ze bij de
tied waren, mor daor schreven ze vanzölf nog gien literatuur met. Wel leuit Harm Tiesing in
zien fulitons en teneeilstukken zeein dat neie landbouwmethoden en coöperaotie de boeren
veul goouds braachten, mor zien literaire waark is toch veural een lofzang op 't mooie leven
op 't plattelaand.
Een fuliton van Tiesing dat kört nao 1900 in de kraant kwam, was Zien broed verloren (1902-
1904); pas virtig jaor laoter zul't, met tweei aander, as boouk oetbraacht worden.
't Èende van de landbouwcrisis en de eeuwwisseling waren agin gien breuk veur de Drèentse
literatuur. Op die meneer bleef de slim romantische andaacht veur de dörpsnovelle bestaon.
Daor kwam nog bij dat der in de eerste dartig jaor van de twintigste eeuw neeit veul boouken
oetkwammen. Veur de Drèentse literatuur leek de twintigste eeuw nog laoter te begunnen as
veur de westerse saomenleving in 't algemeein: neeit in 1914 mor pas zo um 1930. Dat slat
dan allén op de umvang van de schrieverij; wat de inhold anbelangt, veraanderde ok nao 1930
neeit veul.
Dat leste blek wel oet L. Jonker zien succes met Harm Boer'nlèv'n an de Riest, dat um 1928
as fuliton oetkommen is en laoter as boouk oetgeven weur. Net zo gung het met 't vervolg
Harm, de boer van 't Hoogelaand, dat oetèendelijk in 1939 as boouk op de maark kwam.
Ok aander schrievers legden zuk in die tied op de boerenroman toou, dat de jaoren dartig
verteunden een zekere blui van dit genre. Neuimd wordt hier J.H. Bergmans-Beins met Het
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bloed kruipt waar 't niet gaan kan (1933) en H. van Dijk zien boouk Luuks Hilbers jonges
(1935).
Albei kwammen ze der op de bekende meneer, dus naodat zie eerst as fuliton heur weg naor 't
volk toou verkend hadden.
Belangriek jaor in de Drèentse schrieverij is 1935 west, doou Anne de Vries met zien roman
Bartje op de lappen kwam. Neeit allén veroverde 't boouk doou in vleeigende vaort heeil
Nederlaand, mor De Vries zörgde der zo veur dat Drenthe zien eerste kinderroman kreeg.
In juni 1929 weur 't maondblad Drente opricht, dat veural in zien eerste tien jaorgangen veul
literair waark opnum. Het weur een begeerd publicaotiemiddel veur bekende schrievers en
literaire neikommers. Van de lesten hef een koppel pas nao heur pensionering debuteerd.
Almaol schreven ze nog aaid in de romantische traditie.
De jaoren dartig zatten in de greep van de economische crisis. Daor een regelrecht gevolg
van, de oprichting en 't optreden van de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij,
inspireerde ok 'n koppeltie Drèentse schrievers. Zie schreven tendensliteratuur, daor de
boerenactivisten dankbaor gebroek van meuiken. J.H. Holm, zölf boer, was de bekendste en
productiefste vertolker van 't 'gesunde Bauernempfinden'. In veul fulitons verwoordd'e de
sentimenten van zien collega's en prees e de neie bond an as redder in de nood. Ok schreef
Holm een openluchtspul dat op de laanddag van 1938 veur 't volk van Landbouw en
Maatschappij opvoerd weur. A.W. Kamp en J. Poortman schreven ok zuk soort
propegandastukken um de laanddaogen op te fleuren.
Holm weur al veur de oorlog lid van de NSB en keus in 1940 partij veur de Duutse bezetter.
Paartie zwak getalenteerde schrievers, die ok lid van de boerenbond west hadden, gungen
hum nao.

Eein van de maotregels daor de nazistische overheid greep op de Nederlaandse cultuur met
prebeerde te kriegen, was de Nederlaandse Kultuurkaomer in februwaori 1942. An 't èende
van dat jaor begunde die instelling in Grönning een Gewestelijk Bureau, dat  met de Drèentse
literatuur an de gang zul deur metwarker J.J. Uilenberg. As "gewestelijk correspondent" har e
de taok, Drèentse schrievers over te haolen um zuk an te melden bij de Kultuurkaomer.
Schrievers die neeit inschreven stunden, muchten neeit publiceren. Van de bekendere
schrievers meldden zuk neeit veul. Je neeit anmelden was neeit stoer, umreden dat in Drenthe
gienend van zien pen leven heuifde, op Anne de Vries nao. Mor die kun naor 't scheen op de
royalty's van zien veuroorlogse successen teren. Groter was de leeifhebberij bij goounend van
't tweeide soort; een koppeltie har zuk al veur de bezetting in rechts-radicaole kringen
beweugen. Èendelijk kregen zie de kaans um zuk literair gelden te laoten; oorspronkelijkheid
was daor gien veurweerde veur.
Dat de nationaol-socialistische cultuurpoletiek naor 't aolde weerum wol, veuil in Drenthe
eeins neeit op: tot dan antoou was Drèentse literatuur zowat 'tzölfde west as de boerenroman.
De bezetter kun dat allén mor met plezeer ankieken, umdat de boer - volgens de Blut-und-
Bodenleer - een bult weerd was veur de propeganda. Ok de Drèentse belangstelling veur aolde
volksgebroeken weur vanzölf deur kunstbaozen wardeerd veur wel 'Volk' een mythische
klaank har. En de Nedersaksische dialecten weurden as 'n bindmiddel zeein tussen Oost-
Nederlanders en 't 'stamverwante broedervolk' an aanderkaant van de grup. Een heeile
tiedlang waren dat zuver achtensweerdige dinger van de regionaole literatuur west, mor in de
jaoren dartig kuj daor minder zuvere tendensen in vernimmen. Het is spietig dat de meeiste
Drèentse schrievers neeit op de klomp speuld hebt doou zie zagen dat heur leeivelingsgenres
staodigan misbruukt weurden.
Opportunisme lek de belangriekste beweegreden dat schrievers bij de Kultuurkaomer gungen.
Dizze Duutsgezindheid wordt deur underzeuikers meeisttied in 'grijstonen' schilderd,
teminnen  as de anmelders daorvan gien dudelijke nazipropeganda schreven hebt. Zukke
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teksten bint wel aofdrukt in Drèentse nazi-periodieken, mor zie bint neeit schreven deur
kultuurkaomerleden. 't Wiedst gung Holm: hie weur metwarker van de Nederlaandsche Oost-
Compagnie. Dreei leden die nog mor kört in Drenthe woonden, waren felle nazi's.
Uilenberg was óf 'n opportunist óf 'n verblinde idealist: hie har nooit an poletiek daon, mor
veur de Drèentse literatuur en de streektaol - die e hoog har - gung e waarken veur de bezetter.

Kört nao de bevrijding weur in stad Grönning de Regionale Omroep Noord (RON) opricht. In
1946 weur begund met 't oetzenden van 't 'Drents kwartier', een gevarieerd pregramma over
Drèentse underwarpen. Mettertied weur de zendtied veur Drenthe oetbreid en daor kwam de
cultuur volop an bod. Der weurden heurspeulen, kleinkunstpregramma's en literatuurkritieken
oetzunden. Slim populair weur Max Douwes, die as Mans Tierelier een bult amusante
veurvallen in een bedaacht Drèents dörp vertelde en zölf de heufdrol veur de microfoon
speulde.
Deur die pregramma's is de RON, van 1955 aof RONO, belangriek west veur 't literaire
klimaot in Drenthe. Deur 't oetzenden van heurspeulen, verhaolen en gedichten kwam der
vraog naor die dinger op pepier, lichtkaans ok naor aander waark van de schrievers. Jong
schrieftalent kreeg 'n kaans deur de opdrachten die de umrooup gaf, en ok bekendere
schrievers muchten met teksten kommen. Bij dat al gebroekten ze haost allén mor de
streektaol. Booukbesprekings gungen over Drèentse waarken, wat bij de laandelijke umrooup
mor enkeld 't geval was. Van de oprichting van de RON aof an trökken zodoounde meer
Drèentse schrievers de andaacht van het pebliek as daorveur.

Het Drents Genootschap (HDG), opricht 12 meert 1947, steunde de Drèentse literatuur of
prebeerde dat in alle geval. Veurzitter H.J. Prakke wol zölfs 'n "Drents Réveil" van de grond
kriegen, wat oetleuip op 'n PR-campagne die neeit meer veur alles op cultuur richt was en
zoveul showelementen inhar, dat der trammelant kwam under de oprichters van 't genoot-
schup.
Naor boeten toou weurden de 'brugfunctie-auteurs' Ben van Eysselsteijn, Anne de Vries en
Jan Fabricius an 't waark zet. In Drenthe weurden herdenkingen holden van schrievers die al
lang oet de tied waren; geslaogde schrievers weurden huldigd. De veurloper van HDG, de
studiekring D.H. van der Scheer, was daor in en kört nao de oorlog met begund. 't Maondblad
Drenthe, officieel orgaan van HDG worden, mor - gek genog - redactioneel onaofhankelijk
bleven, dreuig der neeit toou bij dat de Drèentse literatuur wakker weur (réveil). Proza weur
der amperan in opnummen, wel veul poëzie. Dat kwam van een grooup heeil ongelieke
inzenders, die eein eigenschup mandeeilig hadden: traditionalisme, ok bij de begunners. Nao
'n reorganisaotie bij 't maondblad in 1954 weurden daor een heeile tied neeit veul gedichten
meer in plaotst. Krek in die tied har de redactie, as zie wild hadden, paartie jonge dichters die
met vrije versvörms experimenteerden, plaots beeiden kunnen.
De belangriekste literaire 'daod' van HDG - de overdreven huldigingen neeit metrekend - was
dat zie de dichtbundel 't Diggelhoes van L.A. Roessingh oetgaven, bij gelegenheid van zien
viefenzeuventigste verjaordag, in 1948. De schilder Roessingh har pas um en nao zien
vieftigste as dichter debuteerd. Het is dan ok gien wonder dat zien riempies aordig wat
aoldemannegiesnostalgie naor 't Drenthe van vroouger in zit. Wel komp 't genootschup de eer
toou, dat het met die publicaotie veur de eerste Drèentstaolige poëziebundel zörgd hef.

In de jaoren vieftig prebeerden streektaolactivisten in 't Nedersaksische taolgebied de
krachten te bundeln. Der weurden veul conferenties holden en op eein dervan hebt zie
besleuten een eeinheidsspelling veur alle Nedersaksische streektaolen te maoken: laoter de
Vosbergenspelling neuimd. De spelling is der kommen, mor heeil veul lezers kunden der neeit
met oet de vooten. Gien wonder, want een groot deeil van de klanksymbolen was te abstract.
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In Grönning weur 't literaire tiedschrift 't Swieniegeltje opricht, dat zuk kört derop oetreuip tot
medium veur alle noordelijke en oostelijke dialecten. 't Tiedschrift hef neeit lang bestaon. Wel
kwam der saomheurigheidsgeveuil under de Drèentse schrievers: dat blek wel oet de oprich-
ting van de Drèentse Schrieverskring in 1953.
An 't èende van de hier behandelde periode steeit de oprichting van 't Drèentstaolige
tiedschrift Oeze Volk.
Dat tiedschrift boorde staodigan een gloepens grote vergaorbak an van tot dan antoou
onbekend schrieftalent.

In de eerste tien jaor nao de oorlog kreeg de Drèentse literatuur - tumig an - neie aspecten. Die
hadden met de inhold te maoken: boeten de boerenroman, de volkskundige schets, het
volksverhaol, het boerendrama, natuurlyriek en odes an de eigen previncie kregen meer
neimooudse underwarpen een stee. Net veur de bezetting was dat begund met 't oetkommen
van de novelle Veenkolonialen (1939) van E.C.M. Frijling-Schreuder en de roman De race
(schreven 1940, oetgeven 1941) van Johan Hidding.
Zölfs in de Drèentse literatuur, met zien aolderwetse genres, was 't neeit te veurkommen dat
nao 1945 naor de oorlog keken weur. In proza gebeurde dat in De levensroman van Johannes
Post van Anne de Vries, de novelle Wèrum naor 't darp van Roel de Lange en 't verhaol Het
verloste dorp van Johan Hidding. Oorlogspoëzie weur schreven deur J.M. Linthorst Homan-
Staal, N. Meyboom-Veltman, Jan Naarding en Albert Dening.
Krek ééin teneeilstuk gung over de oorlog, mor wel met as ontplofbaore laoding de tegenstel-
ling collaboraotie - verzet: Bazuinen om Jericho van Ben van Eysselsteijn.
Slim neimoouds waren um 1950 underwarpen as emigraotie, ruilverkaoveling, oetbreidings-
plannen, de euliewinning um Schoonebeek en onteigening veur 't anleggen van 'n industrieter-
rein. Singelier is, dat zie almaol in teneeilstukken  naor veuren komt. Daor moouj wel bij
bedèenken dat zie vaok allén mor de 'couleur contemporaine' verstaarken muzzen in drama-
tische producties met 't aolde Romeo-en-Juliamotief.
G.H. Vocks was de tweeide schriever die 'n kind as heufdpersoon veur 'n roman keus, allewel
zien Kleine Hein tusschen turfbulten en zandheuvels (1946) volgens Jan Naarding gien
ontwikkelingsroman zoas Bartje was. Nei veur Drenthe was de psychologische roman
Verweerde stenen (1955) van Ben van Eysselsteijn, die zuk aofspeult in 'n historische en 'n
Drèentse umgeving.
De neiste stroming in de Nederlaandse literatuur van doou, de Vieftigers, har invlooud op de
dichter Tonny van der Veen. Bij wieze van oetzundering geeit het hier um vörmtechnische
invlooud: het experimenteren met vrije versvörms. Laoter hebt Harm Drent, Johan Hidding en
Hans Heyting dat ok daon. De leste zul der ok een veur Drenthe neie inhold an geven: erotiek.
Mor in de Drèentse literatuur bleven de boerendochter die met de knecht trouwen wol en de
boerenzeun die dezölfde plannen har met de meid - tegen de zin van de aolden - eigentiedse
underwarpen.
Vieftien jaor laoter hef Johan Hidding over dit tiedpaark zegd: "Je wordt ouder, je blik
verruimt, er is 'n ontwikkeling in de maatschappij die niet aan je voorbijgaat. 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 streekromanschrijvers. Tegenwoordig heeft ieder mens
zijn grenzen verruimd, verder gekeken dan de eigen vertrouwde omgeving."
Of dizze optimistische kiek deur de feiten understeund wordt, zal wiedere literatuurstudie
leren moouten.


