
Omzien met weemoed 
Van dorsvlegel tot landbouwfilm; 
verslag van een kettingreactie 1 

J.J. Voskuil 

Eind 1963 begonnen we op het Volkskunde bureau, op verzoek van de 
redactie van de Europese Atlas, aan een onderzoek naar de dorsvlegel. De 
opdracht was om de verspreiding van de verschillende typen dorsvlegels 
in kaart te brengen en zo een al eerder door Dag Trotzig getekende 
voorlopige verspreidingskaart te toetsen en aan te vullen. 2 Trotzig had 
daarbij in het bijzonder gelet op de manier waarop de stok en de knup
pel aan elkaar zijn vastgemaakt. In een poging tot een verklaring van de 
verspreiding van de verschillen daarin was hij ervan uitgegaan dat de vle
gel is uitgevonden in Noordoost-Frankrijk, tussen de derde en de vijfde 
eeuw, in een periode van hoogconjunctuur en hoge graanopbrengsten, 
ter vervanging van de oudere dorsstok, en dat in de daarop volgende 
eeuwen eveneens in centraal West-Europa een reeks van verbeteringen 
aan de oorspronkelijke constructie waren aangebracht die zich in golven 
naar het oosten en noorden verspreid hadden. Op grond van deze ge
dachtengang zocht hij de oudste typen op zijn kaart in de streken het 
verst van het centrum en de nieuwere steeds dichter naar het centrum 
toe zodat men de ontwikkeling in de tijd op de kaart weerspiegeld yond 
in een aantal concentrische cirkels. Deze gedachtengang was niet nieuw; 
men treft haar al aan in de vorige eeuw bij Ratzel, maar ze is in de 
kringen rond de Europese Atlas nog altijd populair en in de uitwerking 
ervan en vooral bij de inpassing van de gegevens die tegen de algemene 
lijn in lijken te gaan, toont Trotzigveel vernuft. 

Zijn betoog zou aan kracht gewonnen hebben als hij concrete voorbeel
den had kunnen geven van de manier waarop zo'n verspreiding plaats
vindt. Wat beweegt de boeren in een bepaald gebied om massaal op een 
ander type vIe gel over te stappen? Volgen ze het voorbeeld van boeren 
uit een aangrenzende, rijkere streek uit modezucht? Of nemen ze zo'n 
nieuwe vlegel alleen over als hij doelmatiger is? Trotzig gaat die vragen 
niet uit de weg, maar naar het antwoord moet hij elke keer gissen. Hij 
neemt aan, op grond van het kaartbeeld, dat cultuuroverdracht heeft 

1 Enigszins gekuiste tekst van een inleiding voor de Vrienden van het Nederlands Openlucht
museum bij de vertoning van de Landbouwfilm Roswinkel op 20 december 1975. 

2 Oag Trotzig. Slagan och andra troskredskap. En etnologisk undersokning med utg'lmgspunkt· 
fran svenskt material. Stockholm 1943. Nordiska Museets Handlingar: 17. 
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plaatsgehad en hij kan aIleen maar vermoeden, op grond van zijn theo
rie, dat de vlegels in het centrum van het verspreidingsgebied de nieuw
ste en de beste zijn. Bewijzen heeft hij niet. De belangrijkste reden daar
voor is, dat er voor zulke fijne details als de verbinding tussen stok en 
knuppel vrijwel geen historische gegevens zijn die het mogelijk zouden 
maken om de verspreiding op een vroeger tijdstip met die aan het begin 
van deze eeuw te vergeIijken. De afbeeldingen van dorsvlegels op pren
ten, tekeningen en schilderijen zijn daarvoor te vaag en onbetrouwbaar, 
de benamingen zijn niet verfijnd genoeg en beschrijvingen ontbreken na
genoeg. Toch zou het voor een toetsing van zijn theorie van beslissend 
belang zijn om een duideIijk inzicht te krijgen in het mechanisme van de 
cultuuroverdracht en dat belang werd nog groter toen ik ontdekte dat 
in Nederland niet aIleen het nieuwste type voorkwam, zoals Trotzig had 
verondersteld en zoals zo dicht bij het centrum van het West-Europese 
cultuurgebied ook was te verwachten, maar tevens drie oudere typen 
die door Trotzig verder aIleen aan de rand waren aangetroffen, en bo
vendien nog twee soorten dorsstokken waaraan dus bIijkbaar aIle ver
nieuwingsgolven sinds de vierde of vijfde eeuw voorbij waren gegaan. Ik 
richtte daarom mijn aandacht in het bijzonder op de grensgebieden tus
sen een ouder en een nieuwer vlegeltype om te weten te komen in welk 
tempo het nieuwste type terrein had gewonnen en welke moeilijkheden 
het daarbij had ontmoet. Tot mijn verrassing konden we daarover, op 
een enkele uitzondering na, geen gegevens krijgen. De meeste boeren 
ken den ook in zo'n grensgebied aIleen hun eigen vlegel en als ze beide 
vlegels ken den dan von den ze hun eigen vie gel de beste, ook als hij vol
gens Trotzig tot een ouder type behoorde, maar ze waren weer niet in 
staat duideIijk te maken waarom, omdat ze er blijkbaar nooit belang
stelling voor hadden gehad. Op die ene uitzondering na bleken de gren
zen tussen de verschillende vlegeltypen in ons land dus muurvast te lig
gen en er werd over gesproken alsof het al eeuwen zo geweest was. Die 
ene uitzondering betrofuitgerekend de dorsstok, het oudste gereedschap 
in ons land, die tussen 1870 en 1930 van de noordelijke Veluwe naar 
de Gelderse Vallei en de Utrechtse zandgronden in een vrij hoog tempo 
het nieuwste type dorsvlegel, de kapvlegel, verdrongen had. 

Deze ene uitzonderlng was overigens een waarschuwing om niet te snel 
aan het principe van de cultuuroverdrach t te gaan twijfelen en zonder 
meer terug te vallen op oudere theorieen over duideIijk afgebakende, 
onwrikbaar in de tijd verankerde cultuurlandschappen. Daar was trou
wens nog een goede reden voor. De meeste van onze zegslieden hadden 
aIleen in hun jeugd met de vlegel gedorst. Voorzover ze er daarna nog 
mee waren doorgegaan, was dat alleen geweest voor kleine partijen 
graan en bonen. Nog belangrijker was dat iedereen de dorsmachine had 
zien komen. Wie met de vlegel dorste, deed dat omdat hij de machine 
nog niet kon betalen, maar de prikkel om de vlegel te verbeteren of een 
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nieuwe vlegel te proberen was weggenomen. Het leek achteraf dus zelfs 
aannemelijk dat de verspreiding van nieuwe vlegeltypen in de tweede 
helft van de vorige eeuw tot staan was gekomen. 3 

Diezelfde uitzondering was echter weI in strijd met de gedachte dat ver
nieuwingen zich verspreiden in een periode van hoogconjunctuur vanuit 
de rijkste en meest ontwikkelde gebieden.4 In dit geval was juist het om
gekeerde gebeurd: een ouder type gereedschap had zich vanuit een 
armer gebied verspreid over een gebied waar de landbouw op een wat 
hoger peil stond. Ik vermoedde dat dat verband hield met veranderingen 
in de algemene toestand van de landbouw en dat er een veel dwingender 
verband was tussen de landbouwsituatie in een bepaald gebied en het 
gebruik van een bepaald type gereedschap dan ik aanvankelijk veronder
steld had. Daarvoor had ik nog een voorbeeld. In Noord-Holland had
den we naast elkaar twee vlegeItypen aangetroffen, de kerfvlegel en de 
knopvlegel, van welke de laatste door Trotzig als een verbetering van de 
eerste wordt beschouwd. Tegenover de conc1usie van Trotzig stond het 
oordeel van een van onze zegslieden die beide vlegels had gebruikt, dat 
de knopvlegel veel stroever draaide en minder goed bruikbaar was. Om
dat de knopvlegel in Noord-Holland vrij weinig voorkomt, probeerde ik 
voor die klacht in de Friese Wouden, waar hij algemeen is, een bevesti
ging te vinden, maar ik slaagde er niet in zelfs maar duidelijk te maken 
wat ik bedoelde. Nu was het me bij de Noordhollandse kerfvlegels die 
ik gezien had opgevallen dat ze een veellangere verbindingsriem had den 
dan de Friese knopvlegels, een detail dat door Trotzig niet in zijn typo
logie is verwerkt, en ik probeerde erachter te komen of dat bij de 
Noordhollandse knopvlegels misschien ook het geval was geweest. Dat 
was niet eenvoudig, omdat zulke vlegels bijna niet meeT te vinden waren 
en omdat bij de overgebleven exemplaren juist de verbindingsriemen 
vaak vergaan en vervangen waren, maar een klein aantal zegslieden kon 
het bevestigen. Ik probeerde dat te begrijpen en kwam tot de slotsom 
dat in het gebied met de lange verbindingsriem de vie gel op een andere 
manier gezwaaid moest zijn dan in het gebied waar de verbindingsriem 
kort was en, wat belangrijker was, dat je bij de eerste manier van zwaai
en veel minder kracht kon zetten dan bij de tweede. 5 Blijkbaar was dat 

3 Voor de volkskunde is dat niet zonder belang. In de volkskunde heeft men zich immers vanaf 
het begin vooral gericht op zaken die bezig waren te verdwijnen. Als het juist is dat verdwijnen
de zaken naar vorm en verspreiding verstenen, dan bouwt de volkskundige die als probleemstel
ling nu juist de verhouding tussen traditie en verandering heeft, de suggestie van stabiliteit in 
zijn onderzoek in. 

• Trotzig heeft weI degelijk oog voor uitzonderingen op deze wet, en geeft ook een aantal voor
beelden. Hij heeft die uitzonderingen alleen niet belangrijk genoeg gevonden om de historische 
ontwikkeling in de verschillende landbouwgebieden enerzijds en de technische mogelijkheden 
van de verschillende vlegeJtypen anderzijds in zijn boek centraal te stellen. 

5 Een uitgebreider verslag van dit onderzoek in: 1.1. Voskuil, De kerfvlegel. In: Vriendenboek 
A.J. Bernet Kempers. Arnhem 1971, biz. 117-122. 
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in de gebieden in Noord-Holland waar men slechts kleine graanoogsten 
had (en dan nog vaak haver of gerst, waarin de korn~l veel losser zit) 
geen bezwaar geweest, misschien was het in de gebieden met vooral 
zaadteelt zelfs een voordeel, in ieder geval was het waarschijnlijk dat in 
dit geval de dorsbeweging de invoering van een ander vlegeftype in de 
weg had gestaan. Voor de manier waarop de vlegel in Noord-Holland 
werd rondgezwaaid, had de ijzeren knop aIleen maar nadelen. 

De conc1usie was dat ik om de theorie van Trotzig te kunnen toetsen 
niet aIleen kennis moest hebben van de vormverschillen tussen de ver
bindingen van de dorsvlegels, maar ook van de manier waarop en het 
doel waarvoor ze gebruikt worden. Achteraf begrijp je niet dat je daar 
niet eerder op gekomen bent, maar toen ik bij de verschillende typen 
vlegels in ons land op dit punt aanvullende gegevens trachtte te verza
melen, merkte ik tot mijn schrale troost dat een zo eenzijdige belang
stelling voor de vorm in ons yak regel is. In de musea waarin dit soort 
gereedschappen wordt bewaard, bleek vrijwel geen documentatie te zijn 
over de wijze waarop ze worden gehanteerd. Fotoreportages zijn zeld
zaam, filmreportages uitzonderlijk. Documentaires over het vlegeldor
sen waren in ons land niet te vinden, laat staan over het dorsen met ver
schillende typen vlegels. Toch werd het tijd, als we het onderzoek naar 
de dorsvlegel tenminste ernstig wilden nemen, omdat de mogelijkheid 
om dergelijke gegevens te krijgen met de dag kleiner werd. Het dorsen 
met twee, drie of meer man, van's ochtends vroeg tot laat in de mid
dag, was op de grote bedrijven in de kleistreken in het begin van deze 
eeuw al verleden tijd en op de klein ere in de zandstreken twintig jaar 
later. AIleen op de allerkleinste bedrijven en voor kleine partijen bonen 
of zaad dat zich niet zo gemakkelijk met de machine liet dorsen, wisten 
de dorsvlegel en de dorsstok hun bestaan nog wat te rekken. Dat bete
ken de dat we de boeren die nog in ploegen hadden gedorst moesten 
zoeken onder de generatie die voor 1900 is geboren. Toen ik daarnaar 
op zoek ging, kreeg ik hulp van verschillende vaste medewerkers van ons 
bureau en een van hen, de man voor Roswinkel, had als eerste een groep 
oudere boeren bij elkaar die nog weI eens wilden laten zien hoe alles 
precies gegaan was. Toen ik daarvoor een afspraak maakte, vroeg hij 
zich af of de demonstratie niet op de film kon worden opgenomen zo
dat de gegevens die we wilden hebben ook voor anderen werden vast
gelegd. Dat leek me een voortreffelijke gedachte, maar toen we samen 
naar de technische en financiele middelen gingen zoeken, stuitten we op 
grote moeilijkheden. Ze zouden onoverkome1ijk zijn geweest, als het 
Nederlands Openluchtmuseum niet op het laatste ogenblik met geld, 
mensen en apparatuur was bijgesprongen. 

Wat we met ons plan hadden aangehaald, bleek pas toen we begonnen 
met de uitwerking ervan. In het dorp waren geen bruikbare dorsvlegels 
meer. Er moesten nieuwe worden gemaakt. Er was een lemen dorsdeel 
nodig, omdat de vlegels op de betonnen delen waarvan de boerderijen 
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tegenwoordig zijn voorzien onmiddellijk zouden zijn stukgeslagen. In 
het dorp waren er nog maar twee en aan de eigenaar van een van die 
twee moest toestemming worden gevraagd niet aIleen om hem af te 
staan, maar ook om electrische voorzieningen aan te brengen voor de 
lampen. Voor het vlegeldorsen zijn schoven nodig en korenschoven 
waren er niet meer. De maaidorser, waarmee de oogst nu van het veld 
wordt gehaald, levert het graan af in zakken en perst het stro meteen 
in balen. Dat betekende dat het koren net als vroeger moest worden ge
maaid, tot schoven gebonden, opgehokt, ingehaald en opgeslagen tot 
het kon worden gedorst. Bovendien zouden het uitgedorste graan en het 
overblijvende stro, omdat we ze moeilijk op de deel konden laten liggen, 
net zoals vroeger moeten worden geschoond en opgebonden. Het lag 
voor de hand om die handelingen dan ook maar op de film vast te leg
gen en toen we ons beraadden over het scenario werd ik me voor het 
eerst bewust dat onze belangen niet precies dezelfde waren. Het ging 
mij om een aantal technische details die voor de anderen weI erg spe
cialistisch waren. Ik wilde weten hoe hoog de vIe gels werden opge
zwaaid, hoe de stok in de handen lag, hoe de knuppels om de stok 
draaiden, hoe ze neerkwamen en weer werden opgetrokken en wat pre
cies de uitwerking op het graan was, en dat dan nog aIleen om een ver
gelijking te kunnen maken met andere vlegels in andere delen van het 
land, die op dezelfde manier in hun bewegingen gevolgd zouden moeten 
worden. Daar kwam nog bij dat ik over de betekenis van een dergelijke 
vergelijking weI kon theoretiseren, maar dat het werkelijk enige zin had, 
kon ik van tevoren onmogelijk beloven. Het was een schakel in de op
lossing van een vraagstuk met ontmoedigend veel onbekenden. Op het 
Openluchtmuseum hadden ze bij de oplossing van dat vraagstuk weI 
enig belang, omdat het ook hun yak is, maar voor hun aandeel in de 
werkzaamheden was dat op zichzelf geen rechtvaardiging. Wilde de film 
ook voor hen enige zin hebben, dan moest hij zo gemaakt worden dat 
een groot publiek een indruk zou kunnen krijgen van de wijze waarop 
vroeger met de gereedschappen uit het museum gewerkt werd, zonder 
dat hun aandacht door een overdaad aan details werd afgeleid. En voor 
de groep uit Roswinkel tenslotte, die zich intussen geformeerd had on
der de naam 'Roswinkeler gilde', kreeg het maken van de film steeds 
meer een emotionele betekenis omdat het een deel van hun eigen ver
leden betrof. Ze wilden best laten zien hoe ze een dorsvlegel had den 
vastgehouden, maar ze vonden het veel belangrijker dat werd vastge
legd hoe ze gewerkt hadden, hoe hun boerderij, hun akkers en hun dorp 
eruit hadden gezien to en ze jong waren en hoe hun leven verliep het 
hele jaar rond, van het ogenblik dat de ploeg in het land werd gezet tot 
het ogenblik dat het graan uit de wanmolen kwam, voordat de mechani
satie alles veranderd had. Hoewel ik die verlangens begrijpelijk yond en 
ook niet goed zag wat voor bezwaren ik ertegen kon hebben als de de
tails waar het mij om ging in het scenario een plaats konden krijgen, ver-
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vulden ze me niettemin met zorg. Ret zag ernaar uit dat onze film een 
reconstructie ging worden van het boerenleven rond de eeuwwisseling. 
Ik had een paar van dergelijke reconstructies gezien en wat me er van 
was bijgebleven was, dat ze wemelden van de anachronismen en een 
onwerkelijk aandoend roman tisch beeld van het verleden gaven. Roe 
zouden we dat moeten vermijden? Door ons nauwgezet aan de feiten te 
houden. Maar welke waren die feiten? En wat wist ik, dertigjaar jonger, 
aan de andere kant van het land geboren en in de stad opgegroeid, van 
hun verleden af? 

De eerste keer dat ik met hun verleden in aanraking kwam, was in 1963. 
Ik was juist begonnen met het onderzoek naar de dorsvlegel en had een 
aantal afspraken gemaakt met medewerkers van ons bureau, ook in Ros
winkel. Toen ik Roswinkel binnenreed, 's-middags tegen een uur of half 
vijf, werd het al donker. Ret was november en stormachtig weer met af 
en toe wat regen. Van het dorp was niet veel meer te zien dan de om
trekken van de boerderijen en een enkel verlicht raam. Op het erf waar 
ik moest zijn was de man die ik wilde spreken bezig met het afladen van 
een wagen met suikerbieten, een man halverwege de zestig. Ik maakte 
een afspraak voor diezelfde avond. Toen ik 's-avonds terugkwam, was 
het aardedonker. Ik kwam binnen over de deel. In het halfdonker 
stonden wat klein ere landbouwmachines, een driescharige trekkerploeg, 
een kunstmeststrooier, een wipeg, en een nieuwe trekker. Later vertelde 
hij dat die trekker voor een bedrijf van 17 bunder eigenlijk een wat te 
zware last was, maar dat zijn schoonzoon, die sinds kort de 1eiding had 
overgenomen, er een hekel aan had om er samen met een ander een te 
hebben. De vakken voor de koeien waren leeg. Een gemengd bedrijf zo
als hij dat vroeger had gehad, loonde niet meer. In het yak waar vroeger 
het graan werd opgetast stonden nu achter een gordijn van jutezakken 
als bescherming tegen de vorst, kistjes met pootaardappelen. In de bij
keuken zag ik een ouderwetse wasmachine, zo een waar je nog heet wa
ter in moet gooien. Een diepvrieskist, een koelkast en een electrisch 
fornuis, die ik in andere boerderijen al weI had aangetroffen, waren hier 
niet. In de woonkamer brandde nog een gewone vu1kachel. Onze gast
heer had twee andere boeren uitgenodigd, iets ouder, omdat hijzelf al 
niet meer met de vIe gel had gedorst. We praatten over het dorsen en 
daarna kwam het gesprek op het leven in die tijd, in de jaren tussen 
1900 en 1914, die ze nog net bewust hadden meegemaakt. Ret dorp lag 
toen midden in het hoogveen, nagenoeg gefsoleerd. Weliswaar was men 
sinds kort in het noordwesten, in het Weerdinger veen, en in het oosten, 
in het Munsterse veld, begonnen met de ontginning, maar naar het zuid
westen en het zuiden, in de riehting van Emmen, was het nog ongerept. 
Ret begon een kilometer buiten het dorp, waar de akkers eindigden, die 
hier in lange smalle stroken achter de boerderijen liggen. Naar het 
noordoosten toe verloor het land zich in de moerassige gronden rond 
het riviertje de Runde, dat het water via de Ruiten A, de Mussel A en de 
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Westerwoldse A afvoerde naar de Dollard. Hier lagen ook een deel van 
de markegronden, waar de koeherder in het voorjaar met de koeien en 
paarden van het dorp heentrok om er de hele zomer te bIijven. In het 
najaar en de winter, als het water uit het veen een uitweg zocht naar de 
Runde, lag het land vaak blank. Soms staken aIleen de boerderijen nog 
boven het water uit. De zandwegen door het dorp waren dan onbegaan
baar, zodat men een voetpad van vlonders voorlangs de boerderijen had 
aangebracht, met een witgeschilderde leuning en petroleumlantaarns. In 
die tijd van het jaar was Emmen onbereikbaar. Paartjes die wilden 
trouwen of mannen die een kind hadden aan te geven, moesten wachten 
tot het voorjaar voor ze over het veen konden, een wandeling van drie 
of vier uur he en en drie of vier uur terug. Emmen lag ver weg. De Ros
winkelers voelden zich dichter bij het Duitse Rtitenbrock, waar ze de 
meeste van hun gereedschappen vandaan haalden, en bij Ter Apel en het 
daarachter Iiggende Westerwolde, al waren ook Rtitenbrock en Ter Apel 
in de winter nauwelijks dichterbij. Het werd me duideIijk hoe sterk een 
dergelijk isolement zijn stempel op het leven iri het dorp en op de 
mensen had gedrukt. Een van hen herinnerde zich dat op het erf van 
Elling, de bijenhouder, hoge dennen en eiken stonden, en dat op de 
dreefakker, waar het vee geweid werd, wilde rozen, bosbessen en orchi
deeen groeiden en verderop, op het veen, tijm en jeneverbessen. Er was 
veel struikgewas van eiken, elzen, wilgen. De meeste boerderijen hadden 
een open haard waarboven gekookt werd, en bedsteden en stenen of 
lemen vloeren. De wereld was ver. Er kwamen wat zwervers langs, mars
kramers en reizende ambachtsIieden, en in de zomer kwam een keer per 
week schilder Lukkien uit Ter Apel met zijn harmonica op de rug om 
de kinderen dansles te geven. Het bal na de winter, de veulenkeuring op 
tweede pinksterdag met een draaimolen, koekhakken en snoepkramen, 
de Roswinkeler markt met de kop van Jut en met Rieks, de tuinman 
van de dominee, die in het cafe op zijn harmonica speelde, het school
en volksfeest met versierde boerenwagens, spelletjes en chocolademelk, 
het oudejaarsschieten, de nieuwjaarsvisites, de boeldagen, slachtvisites, 
bruiloften en kraamvisites vormden de hoogtepunten in een jaar dat 
voor het overige gevuld was met de zorg voor het vee en de vaste werk
zaamheden op de akkers: ploegen, eggen, mesten, ploegen, zaaien, eg
gen, dorsen, maaien, ploegen ... Toen ze hiervan vertelden, zei de gast
heer dat deze dingen eigenIijk vastgelegd zouden moeten worden. Dat 
was iedereen met hem eens, al dacht ik daarbij vooral aan het dorsen en 
zij waarschijnIijk aan de sfeer uit hun jeugd. Over een film werd toen 
nog niet gesproken. 

In de daaropvolgende zomer, ruim een half jaar later, zag ik Roswinkel 
voor het eerst bij dagIicht. Ik kwam van Emmen, langs de weg over 
Emmercompascuum. Even voorbij Emmerschans lagen nog wat stukken 
ruig land, resten van het oor~pronkelijke hoogveengebied. Niet zoveel 
verder, bij Emmererfscheidenveen, was men al weer bezig het kanaal 
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van waaruit het veen was afgegraven te dempen voor de verbreding 
van de verkeersweg. Daarachter lag Roswinkel, een lange rij boerderijen 
aan de horizon en daartussen, waar eens het veen geweest was, groen 
land, doorsneden van greppels en prikkeldraad, onmerkbaar overgaand 
in wat vroeger de Roswinkeler es geweest moest zijn. Alleen als je wist 
dat ze er was geweest, kon je zien waar de grens met het hoogveen ge
legen had, langs een afwateringssloot die in de verhalen van de Ros
winkelers een rol had gespeeld als het eind van de wereld. De weg links
af, naar het dorp, was geasfalteerd, een tweebaansweg, met krijtstrepen 
in het midden en witte paaltjes langs de berm. De berm was gemilli
meterd en platgespoten - geen wilde rozen, bosbessen of orchideeen 
meer - maar in de warme zon waa:rin de lucht boven de weilanden tril
de, had het land toch nog een zekere ruimte en verlatenheid, het laatste 
wat er van het veen was overgebleven. Die sfeer hing ook nog een beetje 
in het dorp, hoewel de boerderijen niet ouder leken dan hooguit hon
derd jaar en de beplanting op de erven met zorg was teruggebracht tot 
een handjevol keurige heesters en wat perkplanten tussen veel grint. Je 
kon je met enige fantasie voorstellen dat het verleden vlak om de hoek 
lag. 

Hoe onbereikbaar ver dat verleden in werkelijkheid van ons af was, 
bleek toen we jaren later opnieuw het dorp binnenreden, ditmaal in een 
volkswagenbusje en een volgauto, zes vastberaden mannen, tot de tan
den omhangen met moderne apparatuur en met de spiedende blik van 
de cameraman op zoek naar de locatie die het maken gaat. Achteraf 
besef je dat die ins telling fout was, maar ook dat ze niet is te vermijden 
als je niet heel precies weet wat je doet. Misschien hadden we het die 
eerste keer ook iets te gemakkelijk. We begonnen niet met het ploegen, 
zoals voor de hand zou hebben gelegen, maar met het dorsen, een over
blijfsel van de oorspronkelijke meer beperkte opzet. De opnamen zou
den worden gemaakt op de deel van het vroegere Schultehuis, waarvan 
de gebinten misschien nog uit de achttiende eeuw stammen. Toen we 
'on the spot' kwamen, stonden de dorsers ons al op te wachten, met 
twee politiemannen en de pers en op enige afstand de jeugd van het 
dorp. Dat maakte de situatie even wat onoverzichtelijk, maar toen we 
eenmaal binnen waren alleen met de dorsploeg en de politie buiten voor 
de deur, leek de stap terug naar het verleden een kwestie van goed uit
kijken en doelmatig handelen. De auto werd de achterdeuren uitgerold, 
de machines verdwenen achter een hoge stapel strobalen, over de plastic 
zakken met kunstmest die in de koestallen lagen, kwamen jutezakken, 
het gereedschap tegen de wand werd vakkundig uitgedund en tenslotte 
werden de lampen zo opgesteld dat alles, behalve de gebinten en de 
dorsvloer, in een vaag, verhullend duister verdween. Het resultaat was, 
zoals later zou blijken, adembenemend mooi, niet in het minst dank zij 
het grote vakmanschap van de cineast en de geestdrift van de dorsers. 
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(foto G.J. Derksen/J.M. Maassen - Afbeeidingenarchief Ned. Openluchtmuseum). 



Bespreking, v .l.n.r.: B.B. Borcherts, K. Eefting, R. Paalman, J.J. Voskuil (foto A.J. Dekker). 

Het Roswinkeler Gilde, v.l.n.r.: H. ter Horst, 1. Weggelllans, K. Edting, J. Zwiers, 1. van Wijk, R. Paallllan, 
J. H. Katuin·Warrink, A. Katuin. K. Boesjes. J. Katuin, W. Joling. B. B. Borcherts, A. Bloeming (foto G. J. 
Derksen/J. M. Maassen - Afbeeldingenarchief Ned. Openluchtllluseulll) 



(foto G.J. Derksen/J .M. Maassen - Afbeeldingenarchief Ned. Openluchtmuseum). 
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Ret lijkt of we hen, laat in de middag, in de winter, bij het dorsen be
trapt hebben. De enige oneffenheid is dat er geen koeien in de stal 
staan. 

Roe onvoorstelbaar de werkelijkheid in werkelijkheid veranderd is, 
bleek pas goed toen de buitenopnamen begonnen. Roewel er een koren
veld was gevonden achter het enig overgebleven eikenbosje en we dus in 
de rug min of meer gedekt waren, had de cineast al zijn inventiviteit no
dig om zo te filmen dat er geen storende elementen in het beeld kwamen, 
nog afgezien van de geluiden van passerende auto's en van een vliegtuig
je dat juist die dag opdracht had gekregen een akker niet ver van ons 
vandaan te bespuiten. Eigenlijk kon hij aIleen in de lengte van het veld 
filmen, als hij er tenminste zorg voor droeg de hoge flats van Emmen, 
aan de horizon, te vermijden, en welbeschouwd was ook in die richting 
aIleen de hemel ongeveer zoals we mogen aannemen dat hij vroeger weI 
eens was want, afgaande op afbeeldingen, moest zelfs de rogge in die 
zestig jaar door veredeIing en het gebruik van kunstmest zichtbaar ver
anderd zijn en onze gastheren beaamden dat. De oude inlandse rogge, 
die nog met de hand gezaaid en met de zeis gemaaid werd, was grijzer 
van kleur, ranker van stengel, minder zwaar en ze stond dunner. De rog
ge op de film heeft veel meer stro, omdat ze in deze streek onder andere 
geselecteerd is op haar stro-opbrengst, het stro is slap per, geIer, en het 
leent zich slecht voor het maaien met de zeis. Alles bij elkaar was dat 
echter niets vergeleken bij de problemen waarvoor het verfiImen van de 
mensen ons stelde. 

Aanvankelijk was het de bedoeling geweest uitsluitend de werkzaam
heden te verfiImen, maar toen het scenario werd besproken, stelden 
onze gastheren voor om tijdens het maaien een middagrust in te lassen, 
waarin de boerin koffie en pannekoeken op het land zou brengen, en 
na het dorsen een borrel te schenken, zoals dat vroeger gebruikelijk was. 
Dat voorstel werd aangenomen. We begrepen dat het een menseIijk 
accent aan de toch wat droge technische handeIingen zou geven en een 
menselijk accent is nooit weg. Bovendien leek er weinig tegenin te 
brengen. Als je laat zien hoe de mensen vroeger werkten, kun je ook la
ten zien hoe ze aten en dronken, sterker, je moet het lateri" zien, aan
gezien je zonder eten en drinken niet werken kunt. De invoeging 
van deze scenes bracht aIleen een probleem met zich mee waarover we 
ons tot op dat ogenblik het hoofd niet gebroken hadden. Kun je dat 
eten en die borrel laten brengen door een modern geklede vrouw 
met rokken tof de knie? Wij von den van niet. Er werd een oude boerin 
geraadpleegd en er kwam een stel kleren uit de kamferkist die voor de 
eerste wereldoorlog voor het laatst in gebruik waren geweest en waarvan 
in het bijzonder de rokken een uiterst bevredigende lengte hadden. En 
de mannen? Ret wekte even bevreemding dat er aan de mannen, naar 
hun zeggen, vrijwel niets veranderd was (voor rode zakdoeken hadden 
ze uit zichzelf al gezorgd), maar het was eigenIijk ook een geruststelling. 
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Hoe minder kleren uit de kamferkist kwamen, hoe Iiever het ons was. Ik 
vermoed dat we op dat ogenblik voelden dat we op een hellend vlak za
ten, maar dat we niet wisten waarom, omdat ieder onderdeel van het 
scenario immers op zijn waarheidsgetrouwheid getest was. Zo was het 
niet een keer, maar honderden of zelfs duizenden keren gebeurd. Niet
temin leek het pannekoekenmaal toen het voor de camera kwam meer 
op een eenacter voor een dame en drie heren dan op de werkeIijkheid 
en als we toch niet ontevreden waren dan kwam dat omdat een van de 
heren een voortreffeIijk acteur bleek te zijn en omdat we ze aIle vier 
onder de bedrijven door zulke aardige mensen waren gaan vinden. Overi
gens waren we toen al behoorlijk achter op ons schema. We waren te 
laat begonnen, omdat de filmploeg moeilijkheden met het Volkswagen
busje had gehad en omdat de rogge door haar slappe stro en door regen 
en wind naar aIle kanten neergeslagen was, zodat het even geduurd had 
voor de zeis in de rogge kon. En toen we eindelijk begonnen waren, ging 
er telkens iets mis, waardoor het pannekoekenmaal, dat met het oog op 
de schaduwen (de zon moest hoog aan de hemel staan!) om twaalf uur 
had moeten worden opgediend, pas tegen drieen aan de beurt kwam. Zo 
kwam het dat we vee I later dan de bedoeIing was geweest met de came
ra achter de hoogopgetaste, schommelende wagen naar de schuur Iiepen. 
Iedereen was moe en prikkelbaar. De tijd was rijp voor een incident. En 
dat incident kwam. Toen de wagen de schuur was ingetrokken en Ter 
Horst langs de angstig wankele ladder het yak was ingeklommen, bleek 
plotseling dat Eefting, die de schoven vanaf de wagen moest opsteken, 
een hoed had opgezet - en niet eens een oude hoed, maar een snel 
sporthoedje van een type dat in de jaren vijftig in de mode is gekomen. 
De camera stond meteen stiI. Die hoed moest af. Maar Eefting was ook 
moe en hij was het knap zat. 'Hoed bIijft op', zei hij aIleen. En dat 
bleef hij. 

Ik zou dit betrekkelijk onbelangrijke incident niet verteld hebben, als 
het niet een vervolg had gehad. Toen de film ontwikkeld was en we het 
resultaat bekeken, bleek wat we vermoedelijk allemaal weI gevreesd 
hadden, dat het pannekoekenmaal en de borrel uitgesproken zwakke 
plekken waren en dat er flink in geknipt zou moeten worden als we ze 
wilden handhaven. We merkten ook dat er toch nog kleinigheden aan 
onze aandacht ontsnapt waren: enkele mannen hadden een trouwring 
om, terwijl trouwringen aan het begin van deze eeuw onder de boeren
bevolking zeer ongebruikelijk waren, en een van hen droeg zelfs een 
polshorloge. En dan was er natuurIijk de hoed van Eefting. Maar, en 
dat was het merkwaardige, die hoed gaf geen ergernis. Hij werkte eerder 
bevrijdend, zoals iedere fout waarop we onszelf konden betrappen een 
gevoel van voldoening gaf. Het was of de film er waarheidsgetrouwer 
door geworden was, al liet dat zich slecht rijmen met de krampachtig
heid waarmee we anachronismen hadden trachten te vermijden. Ik wil 
tot slot proberen daar een verklaring voor te vinden. 
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In onze zorg om anachronismen te vermijden, had den we ons vastge
klampt aan de rudimenten uit het verleden die voor verandering ge
spaard waren gebleven: stukken van een huis, wat gereedschappen en de 
herinneringen van een aantal mensen aan de manier waarop ze gebruikt 
waren. Toen we de filmbeelden naderhand op de snijtafel zagen, bleken 
deze feitelijke gegevens ondergeschikt te zijn geworden en to en uit al 
die bee1den een lopend geheel was opgebouwd, geschikt om te worden 
vertoond, was dat nog sterker het geval. Voor de details in het gebruik 
van de dorsvlegel, waarom het tenslotte begonnen was, waren niet meer 
dan enkele tientallen seconden overgebleven. Daarvoor in de plaats was 
een heel poetisch, een heel roman tisch beeld van het verleden gekomen, 
waarin ik zonder veel moeite mijn eigen indrukken van mijn eerste be
zoeken aan Roswinkel herkende. Wat we te zien kregen was geen werke
lijkheid, maar het negatief van een werkelijkheid. De met onverstoor
bare rust en regelmaat ploegende, mestende, zaaiende, eggende, maaien
de en dorsende boeren leken zo uit het gedicht van Werumeus Buning te 
komen en te leven in een beschaving die voornamelijk gekenmerkt werd 
door het ontbreken van alles wat de onze ongenietbaar maakt. Ik werd 
mij weer eens bewust van wat mij in de herinneringen aan het levenop 
het platteland aantrekt en van wat de inhoud van ons yak zo sterk be
paald heeft: de suggestie van beslotenheid en rust die van die herinne
ringen uitgaat, het dorp, rondom ingesloten door het veen, de intimiteit 
van de winter, de wilde rozen in de zomer, de regelmaat van het werk, 
de eenvoud van geest en van de kleine genoegens, en vooral ook de 
eeuwig lijkende onveranderlijkheid. Het kost moeite te geloven dat dat 
aIleen verbeelding is, omdat alles wat het leven toen spanning gaf voor
bij is en omdat onze zegslieden zelf hun verleden langzamerhand zo zijn 
gaan zien en met hun verhalen het beeld ondersteunen: aIle moeilijk
heden die onoplosbaar leken zijn opgelost, aIle gevaren die dreigden 
achterhaald, aIle veranderingen die onzeker maakten ingekapseld. 
Honger, kou, armoe, zorgen krijgen in- de herinnering iets vriendelijks, 
zoals de boerenhuizen, voorwerpen en gereedschappen, die we in onze 
musea bewaren, mooi zijn geworden. Aan een ploeg in een museum
boerderij kun je niet meer zien dat het in zijn soort een onding was en 
de zoon van de boer die hem gebruikt heeft, ja soms ook de boer zelf, 
kijkt er met vertedering naar als hij tenminste een gevoelige natuur 
heeft zoals wij volkskundigen die hebben. Toch is er aIle reden om aan 
te nemen dat ook het leven in Roswinkel in het begin van deze eeuw 
overheerst werd door de verandering en dat de wilde rozen op zijn best 
decor waren voor een fijngevoelige enkeling op een of twee zomeravon
den in zijn leven. Hoewel je dat niet direct uit de herinneringen haalt 
van de mensen voor wie het verleden verleden tijd is, zijn daarvoor aan
wijzingen genoeg. Door een gelukkig toeval beschikken we over een reis
verslag uit 1837, ruim een halve eeuw dus v66r de periode die onze film 
bereikt, waarin onder meer een beschrijving van Roswinkel wordt ge-
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geven zoals in het begin van deze eeuw de oudere generatie in Ros
winkel het nog gekend moet hebben: 'Roswinkel' staat daar '[isJ bijna 
gehee1 in eikenbosch verscholen [ ... J. Tusschen dit welig eikenplant
soen staan de huizen tekenachtig verspreid, velen van enkel Ie em en 
hout, zonder eenen steen daaraan en dikwijls, zonderling genoeg, met 
een aantal afzonderlijke bijgebouwen omgeven [ ... J. Een ieder, zonder 
onderscheid, bakt hier zijn eigen brood en sommigen malen hun eigen 
meel in de ros-molen [ ... J. Op de mark weiden ongeveer 500 runderen 
en 150 paarden. Ook ganzen worden hier gehouden.'6 Zestig jaar later 
waren er van die lemen huizen nog drie of vier over,? de andere waren 
opnieuw opgetrokken in baksteen met pannendaken. De eiken waren 
grotendeels te gelde gemaakt. Vrijwel niemand bakte meer zijn eigen 
brood. De rosmolens waren verdwenen, de ganzen geslacht. De ont
sluiting van het Amerikaanse westen en de grote, goedkope graanim
porten die daarvan het gevolg waren, hadden in de jaren zeventig en 
tachtig een ernstige landbouwcrisis veroorzaakt, die voor een groot aan
tal boeren armoe bracht en die hen, om het hoofd boven water te hou
den, dwong om over te schakelen op de zuivelbereiding. De inlandse 
rogge, sinds mensenheugenis de spil van het bedrijf en de belangrijkste 
voedingsbron van de boerenbevolking, werd naar de tweede of derde 
plaats geschoven, als veevoer. Het plotseling opkomende fosforgebrek 
van de Drentse zandgronden dwong de boeren in deze streek om sneller 
over te schakelen op kunstmest. De kunstmest doorbrak weer de tra
ditionele, vaste verhouding tussen bouw- en weiland, die tot dan toe 
bepaald was door de hoeveelheid stalmest. De zuigkracht van de opko
mende industrie en de steden maakte geleidelijk de arbeid duurder. Dat 
dwong weer tot mechanisatie en rationalisatie en tot een vervanging van 
inwonend personeel door arbeiders in loondienst. Het traditionele be
drijf waarin bijna geen geld omging, moest plaats maken voor een bedrijf 
dat op de markt was gericht. De gesloten huishouding werd omgezet in 
een geldhuishouding. Er kwam een boerenleenbank, een cooperatieve 
zuive1fabriek met handkracht, die weer over de kop ging, en een kleine 
electrische centrale. Dat alles was weer van invloed op het maatschappe
lijk leven. De arbeidsverhoudingen verslechterden. Er kwamen berichten 
over werkstakingen. De oprichting van een lijkwagenvereniging in 1900 is 
een aanwijzing dat de oude banden binnen de nabuurschap begonnen te 
verzwakken. Er kwam leerplicht en gezondheidszorg, een nieuwe school 
en een postkantoor. De overheid in Den Haag begon in het denken van 
de mensen een steeds belangrijker plaats in te nemen. De wereld was 

• H.C. van Hall, Verslag van een landbouwkundig reisje door Westwoldingerland en een gedeelte 
van Drenthe [enz.]. Ts.t.bev.v.Nijverh. 5(1839), p. 113-136. 

7 De hiernavolgende gegevens zijn, voor wat Roswinkel betreft, ontleend aan verschillende 
interviews in de loop van de jaren en aan het boekje van een van onze zegslieden: J. van Wijk, 
't Oal dorp Roswinkel; jeugdherinneringen. [Roswinkel 1973]. 
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ver, maar voor de man en de vrouw die toen leefden, kwam ze ieder jaar 
dichterbij. In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd begonnen 
met de ontginning van de venen in het noordwesten en het oosten, in 
1907 werd het Roswinkeler veen aangepakt. De werkzaamheden trek
ken grote groepen arbeiders aan, ontheemden, paupers, waarvan een 
aantal zich op de duur metterwoon vestigt. Er kwam een stoomtram 
van Klazienaveen naar Ter Apel, een paar kilometer van het dorp. Het 
zandpad werd een drie meter brede klinkerweg, wat aanleiding was voor 
een geweldig feest, met een speciaal door de schoolmeester geschreven 
vers, dat door een koor van schoolkinderen werd gezongen: 'Ja, men 
had zich voorgenomen/Om een straatweg te bekomen/Om per as en 
ook te voet/Reizen als men reizen moet' - met de slotregels: 'Wie had 
gedacht dat heden dit geslacht/Zou lachen om die vuile modder'. In 
diezelfde tijd komt een groepje Roswinkelers even voorbij Ter Apel de 
eerste auto tegen. Ze laten de fietsen waar ze zljn en vluchten de wei
land en in. En anderen zien in de schemer van de avond walsen en auto's 
door het land rijden op plaatsen waar later wegen zouden komen. 

De laatste voorbeelden laten zien hoe diep de veranderingen ingrepen 
in het leven van de enkeling. Ook al kwamen de zandboeren door de over
schakeling op zuivelbereiding en varkensteelt met minder kleerscheuren 
door de crisis als de bouwboeren op de klei, en al ging het hun econo
misch gezien daarna zelfs goed, de enkeling kreeg spanningen te ver
werken zeker niet minder groot dan die van de generatie na de tweede 
were1doorlog. Van die spanningen is in de herinneringen aan die tijd op 
zijn best nog een flauwe afschaduwing terug te vinden en dan nog vaak 
vertekend door vertedering. Zoiets wreekt zich als we proberen op 
grond van herinneringen het leven zoals het vroeger geleefd werd na te 
bootsen. Voor de arbeidstechnieken geldt dat nog het minst. Dat zijn 
rautinehandelingen, al mag je verwachten dat het nog weI enig verschil 
maakt, bijvoorbeeld in arbeidstempo, of je dag in dag uit honderd scho
yen de man per uur moet dorsen, of een legge voor een aantal heren in 
coltruien uit het westen. Bovendien hoef je bij het verfilmen van ar
beidshandelingen niets te verhullen als je dat niet wilt. Misschien werkte 
de hoed van Eefting daarom zo bevrijdend. Hij was plotseling geen man 
meer die deed of het vijftig jaar geleden was, maar een man van 68 die 
voordeed hoe hij vijftig jaar geleden een schoof opstak, met alle irritatie 
die daar op dit ogenblik bijhoorde. Die mogelijkheid ontbrak echter bij 
de scenes die werden ingevoegd terwille van het menselijk accent. Daar
voor zijn de technieken van het eten van een pannekoek of het achter
overslaan van een borrel te vanzelfsprekend. Als deze scenes iets weer
spiegelden dan waren het de menselijke verhoudingen op het ogenblik 
van de opname: het plezier om rand te lop en in een jurk van voor de 
eerste wereldoorlog en de vrolijkheid om de grapjes die de spanning van 
het urenlange filmen even doorbraken. 
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Ervaringen als deze zijn niet nieuw. De voldoening die het geeft als zo'n 
film af is en de lof die hij oogst wanneer hij tenslotte gedraaid wordt, 
maakt aIleen dat ze ook graag weer vergeten worden, terwijl ze juist 
voor een wetenschap als de onze van beslissend belang zijn. De verzame
lingen in onze volkskundemusea zijn opgebouwd uit voorwerpen die 
nog net voor de vernietiging bewaard zijn. De ijver waarmee dat gebeurd 
is, kwam voort uit de behoefte te redden wat er te redden valt 'voor het 
te laat is'. De verleiding is groot om te geloven dat we daarmee oak het 
leven van vroeger voor het nageslacht bewaard hebben en we maken die 
verleiding nog groter door de voorwerpen te filmen, zoals hier gebeurd 
is, of door ze uit te stallen, zoals dat in onze openluchtmusea gebeurt, 
in een zorgvuldig nagebootste omgeving. Dat onze bezoekers en wij met 
hen maar al te graag voor die verleiding bezwijken, komt omdat we er 
belang bij hebben dat verleden te romantiseren, een verleden waaraan 
de herinnering nog in de lucht hangt zodat het de geur van een verloren 
paradijs heeft. Zo komt het dat de aandacht onder onze handen onge
merkt verschoven is naar een steeds later tijdstip. Vroeger lag grootmoe
ders tijd omstreeks 1870, nu ligt ze tussen 1920 en 1930. Iedere nieuwe 
generatie heeft het gevoel dat ze zich moet haasten om vast te houden 
wat voorgoed verloren dreigt'te gaan. In werkelijkheid blijven we vijf
tig jaar voor het verleden uithoIlen, in de veronderstelling dat wat in 
onze ogen de glans van het verleden heeft ook in het verleden glans had. 
In die veronderstelling schuilt de misvatting. We zullen ons bewust moe
ten zijn dat onze herinnering zelf een vervalsing is en dat het een illusie 
is te denken dat we door voorwerpen te bewaren iets bewaren dat we
zenlijk is voor de kennis van het verleden. Voor de historicus van straks 
zal de wijze waarop we die voorwerpen tot lev en hebben gebracht in 
films en openluchtmusea een aantal documenten opleveren niet van 
vroeger maar van onze tijd, bijverschijnselen van een te snelle maat
schappellijke ontwikkeling, vorm gegeven nostalgie, waarbij de rekwi
sieten van vroeger, de huizen, voorwerpen, gereedschappen en arbeids
technieken als decor gediend hebben voor iets wat in zijn ogen in feite 
een grote verkleedpartij moet lijken. 

Tussen twee van de vele opnamen door zei Ter Horst tegen me: 'Vos
kuil, ik heb nooit geweten dat mijn leven zo roman tisch is geweest.' Hij 
bedoelde dat niet als critiek, maar hij had critiek niet scherper kunnen 
formuleren. 

Summary 

During a survey on behalf of the European Atlas of the different types 
of flails used in the Netherlands, it appeared that knowledge of the 
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various ways of handling the flail is indispensable to the build-up of a 
typology. The original plans to record this flail-handling on film grew 
out to the making of a documentary film about the work of rye-growing 
farmers in a village in the province of Drente at the beginning of this 
century. 

This article gives an account of the making of the film. Its conclusion 
is that the cyclic build-up of the film and its focusing on the work and 
the implements, result into a romantic view rather than a realistic one. 
To account for this, the article says that the lack of social and psycho
logical tensions which were inherent to the farming societies of these 
days, enables the public to use the images merely as a decoration of 
their own reality. This is comparable to what happens in open-air 
museums. 
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