Ter gelegenheid van de presentatie van de poëziebundel ‘Verrassend Nedersaksisch’ op 12 november
2010 hield Dr. Henk Nijkeuter voor een aandachtig gehoor een voordracht onder de titel:

Nedersaksische poëzie vandaog: van natuurbeschrievings tot neiheistern
Beste mèensken,
De periode van de Romantiek is veur de Nedersaksische literatuur een belangrieke stroming
west. Het is naomelijk vanaof dizze periode, dat er in het Nedersaksische taolgebied literaire
teksten schreven weurden, zodat wij vanof dat moment kunt praoten over een riegeltie boouken.
De 19e eeuwse romantici hadden oog veur het eigene van de streek en stimuleerden op die
meneer paartie lu hierover te schrieven. Die belangstelling was veural taolkundig, sociaol en
folkloristisch.
Wij kunt dan ok stellen dat het schrieven in de streektaol laot op gang kommen is. Ondanks
dizze laote ontwikkeling is er wel degelijk sproake van een interessante grui in de Nedersaksische poëzie. De bundel die vandaog prissenteerd wordt met gedichten van nao de oorlog, is
daorvan een gooud bewies. Want qua thematiek is dizze bloemlezing biezunder te numen.
Mangs traditionele thema’s, as de natuur en het landschap, kuj neimooudse underwarpen
antreffen, bijveurbeeld erotiek.
Ik wil die opvallende ontwikkeling graog laoten zeein an de haand van een paor veurbeelden
oet de Drèentse poëzie; een deel van het Nedersaksische taolgebied dat ik gooud ken; en bovendien is het Drèents mien moedertaol.
Zowied bekend, is de eerste publicaotie in de Drèentse 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 en J. van Lennep die al schreven hadden - um ok maor even bij de Nederlaanders te blieven.
De Podagristen staot an 't begun van een heeile stroom letterkundige Drèentse boouken.
Tot 1900 is er nog gien verneiing in moderne zin in de Drèentse poëzie te zeein. De belangstelling veur het dialect is geliek an die veur olde volksgebruken.
In juni 1929 verschient in Drenthe veur het eerst het maoandblad Drente, veural in de jaoren
dartig betekent dit een opleving veur de romantisch gekleurde literatuur en met dit maoandblad is veur veul lu een neie publikaotiekatiemeugelijkheid creëert.
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Ok het zogenaoamde 'nieuwe réveille' dat under leiding van H.J. Prakke en Jan Naarding nao
de Tweede Wereldoorlog op literair en cultureel gebied weur inzet, continueerde dizze romantische traditie. De starke nao- oorlogse romantische kleur van de gedichten in Drenthe blek
wel oet het feit dat in 1948 de eerste Drentstaolige bundel poëzie verschient. Van de schilderdichter Louis Albert Roessingh (1873-1951) komt dan de bundel ’t Diggelhoes op de markt. In
de periode 1922-1943 publiceerde Roessingh, die sinds 1890 woonde en warkte in Antwerpen,
maor in de zummermaonden in Elp dweelde, met grote regelmaot gedichten in de Nieuwe
Drentsche Volksalmanak, waorvan een groot aantal typisch romantisch is. Veur alle dudelijkheid: met betrekking tot de poëzie verstao ik under het begrip 'romantisch': een soepele metriek, bewuste toeleg op de verskunst, een vaste vörm en riemschema en qua underwerp: behandeling van dinger oet de natuur, folklore en het verleden. Een gedicht dat de typische romantisch geörienteerdheid van Roessingh gooud weergef is het titelgedicht ' 't Stoefzaand'.
't Stoefzaand
Jao, as kind aal da'k hier dweel;
Of de zun er stun te blaoken,
Of de aovend vul er deel,
Niks kun mij hier druvig maoken;
't Blef de stee, dee de natuur,
In heur wiesheid oez hef schunken,
As een schoelplaos in het uur,
Dat de moed wèer is ontzunken.
Maokt z' ook ales hier an kaant;
Mut ze dan ook hier beschaoven,
Wèer ze oet dit blonde zaand,
Want hier lug mien jeugd begraoven...
In de jaoren vieftig van de veurige eeuw komt der reuring in het heeile Nedersaksiche taolgebied. Overkoepelende Nedersaksiche organisaties ontstaot en der weur zölfs praot over een
Nedersaksiche eenheidsspelling, de zogenaomde Vosbargenspelling.
Wij constateert inholdelijk echter een romantische gekleurdheid van de literatuur in Drenthe.
Neie ontwikkeligs op literair gebied binnen Nederland – zo as de experimentelen - hef men
deur dizze romantische oriëntatie neeit volgd.
Pas in het laotere waark van de dichter Hans Heyting (1918-1992), in de jaoren zeuventig van
de veurige eeuw, is een verneiende tendens te zeein. Heyting lat in zijn laotere waark de romantische, geregelde versvorm lös, schref een lössere -a-romantische- versvorm, waorin de
regels neeit aait riemt en waorin gien vaste strofen te herkennen bint. Maor wat bij Heyting
veural verneiend is, is dat de thema's in zien waark veul persoonlijker wordt. De dichter duurt
zien deeipste geveulens op papier te zetten.
Weer laoter zetten Marga Kool en Gerard Nijenhuis dizze lien deur: politieke en maatschappelijke vraogen dringt deur in de Drèentse poëzie en een romantische vörm wordt löslaoten.

2

As gevolg van de democratiseringsgolf die sinds de jaoren zestig deur heeil Nederland
stroomde, weur der in meert 1979 in Drenthe een tiedschrift opricht dat zuk wilde verzetten
tegen de gevestigde orde. Dat was Roet. Pas bij het verschienen van dit Drents Letterkundig
Tiedschrift is er spraoke van een heeil aandere koers. Der wordt nou vrijmoediger over lichaomelijke liefde, psychische problemen en sociaol onrecht dicht. Dichters gaot ok een vrijere
vörm hanteren. Een vertegenwoordiger van dizze generaotie is bijveurbeeld de dichter Rieks
Siebering (1941). In 1988 verscheen van hem zien debuutbundel In de varte giet de harmonie
veurbij, waorin Siebering een titelloos gedicht publiceerde dat dudelijk angef dat nou zowel qua
vörm as underwerp, het romantische stramien löslaoten is:
in de varte
giet de harmonie veurbij
veurop de vaandelzweier
publiek
in riegen
en wij ?
wij vrijt
oen haanden
fluustert op mien vel
kriegt teugels
vonken vliegt
het zwiet van slopers prikt
roeten beslaot
aodem
en aodem
en warme daamp
Beste mèensken: veur de gooude verstaonders: wij hebt het nou over vrijen, seks, en um
een nei Drèents woord te gebruken: ‘neiheistern’. Een woord overigens dat het grote
Woordenbouk van de Drentse Dialecten neeit haold hef! Erotiek vun zien weg in de
Drèentse poëzie en daordeur kwam ok het modernisme in de Drèentse gedichten. Ik wil graog dreei veurbeelden numen:
1. Lolita in Drenthe
Een belangriek thema in het waark van Hans Heyting, ik heb hun net neumd, is ‘het overleden wichtie’- een versmelting van Dichtung und Wahrheit. Zien buurwichtie Ina Konings
was in de oorlog Heytings muze. Zie was roem tien jaor jonger dan heur bewonderaor en
beheurde tot het gezin van een katholieke underwiezeres in Beilen. De jonge dichter weur
verliefd op het oldste kind Ina; Ina weur zien model en zien vriendin.
Bijna een kwart van Heytings gedichten gaot over de jeugdige geliefde. Veul gedichten hebt
een subtiele erotische laoding:
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Kleine vriendin
Ik gun dij an de prins die dij verovert,
dien börst bereurt en kust dien warm gezicht.
Kleine vriendin…Ik doe de deur veurzichtig
tussen dien dreum en mien verlangen dicht.

2. Homo-erotiek in poëzie
De Beiler troubadour Roel Reijntjes (1923-2003) debuteerde al in 1959 met de bundel De
iegelkaor. Veural het laotere waark van de dichter wordt hoog waardeerd. Zien homoerotische gedichten worden as het hoogtepunt in zien oeuvre beschouwd. Nao de dood van
zien mam, met wel e jaorenlang in Beilen saomenwoonde, kwam e naar boeten met zien
homoseksuele geaardheid.
Die ontwikkeling culmineerde in 1987 in de bundel Zeefdruk (Stichting Het Drentse Boek).
Bekend oet dizze bundel weur het inmiddels veul geciteerde Apollo in Drenthe:
Apollo in Drenthe
An mij veurbij gledt as een schip
de tractor van de jonge boer
blond besnorde bovenlip –
sniedig in zien overall
kouros oet de griekse tied
zien stemme zingt een bronzen lied –
het haor weit in de wind zien tocht
de schepping kik hum keurend an
glórie van een mensen-man –
de zommer stroomt nou wonder rei
deur Drenthe in heur wasschupskleed
een goden-zeune ridt veurbij –
Apollo op zien zegekar
deur buiend laand vol warme gloed –
met an de kaant een arme nàr…
seins is het leven groot en goed!

3. Minnezinne
Tot slot Ria Westerhuis en Delia Bremer. Zie schrieft as eerste vrouwlu Drentstaolige erotische poëzie. Heur bundel, getiteld Minnezinne (een Drèentstaolig neologisme veur erotiek)
verscheen bij Stichting Het Drentse Boek in 2009. Heur poëzie is prikkelnd, vol verlangen en
hitsig, maor neeit pornografisch. Dizze vrouwlu hoopt de Drenten rooie oortjes te bezörgen
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met zinnen as: “en leg ie neer in mien hals - ik vuule de reuring deur mien lief - t komp er
nou op an - ie bint al stief.”
In Verrassend Nedersaksisch steeit het volgende verrassende gedicht:
Lam
In bedde
nao ’t wrosseln
lagen ie reurloos
as ’n slaopend veenliek
compleet veur pampus
mien hiete mond
was nog drok doende
wol nog wel meer
vermeuk zich gelaoten
mit oen sloppe tuut
mak as ’n lam
hoe mien neuze
zich tegoed deed
as nooit teveuren
an ’t parfum
van ’t sjeuïge sap
van oens geheister
Beste mèensken, Ik hoop in mien verhaol dudelijk maokt te hebben dat de Drèentse poëzie
lang romantisch bleven is. Maor met de veurbeelden die ik geven heb van Lolita in de poëzie, homo erotiek en wichter die prikkelnde verzen schrieft is het modernisme in de Drentse
poëzie kommen. De traoge start wordt dus roemschoots gooud maokt.
Het neiheistern vun zijn ingang in het Nedersaksich; daoarmet is antoond dat dizze taol – ok
op literair terrein – meer dan volwassen is.
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