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Stel een willekeurige voorbijganger op straat de vraag wat hij of zij ervaart als 

de gezelligste periode van het jaar en u heeft een goede kans dat men ‘de kerst-

dagen’ of ‘Oud en Nieuw’ antwoordt. 

Die gezelligheid zit hem vermoedelijk vooral in het samenzijn met de familie, 

maar ook in de tradities, die mensen een gevoel van geborgenheid verschaffen. 

Hoe zit het eigenlijk met de midwintertradities in Drenthe? Waar komen die 

tradities vandaan, hoe oud zijn ze eigenlijk en welke tradities zijn er door de 

eeuwen heen verdwenen?

De auteurs en samenstellers Henk Nijkeuter en Abel Darwinkel gaan in dit boek 

op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

Over de exacte periode van het midwinterfeest bestaan verschillende meningen. Het 

kerkelijk jaar, bijvoorbeeld, start met de kerstkring. Die staat gelijk aan de midwinter-

feestperiode. De kerstkring vangt aan op de eerste zondag van de advent en eindigt 

op de vierde zondag na Driekoningen; dat is dan op Maria Lichtmis (40 dagen na 

Kerst). Vervolgens begint de paaskring.

In niet-kerkelijke kringen laten sommigen de midwinterperiode beginnen halverwege 

november, in de slachtmaand, omdat voedsel in deze midwinterperiode een belangrij-

ke plaats inneemt. Ook zien we dat midwinter begint op 21 december, op Sint-Thomas, 

de langste nacht. Anderen laten midwinter aanvangen op de avond van 24 december. 

Midwintertijd: 

feest van het licht

Enkele voorbeelden van visitatie rapporten (verslagen van predikanten van hun bezoeken aan de verschillende 

Drentse gemeenten in opdracht van de Provinciale Synode van Drenthe) waarin meldingen staan over versto-

ringen van de rust op heilige dagen zoals midwinter, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag in de jaren 1678-1754. 

(Bron: DA: 0441 Classis Generalis, later geheten Provinciale Synode van Drenthe. Inv.nr. I, II en III)

Bij de visitatie in Dwingeloo in 1682 klaagde men over 

het feit dat de feestdagen, zoals midwinter, Pasen 

en Pinksteren daar ontheiligd werden door het lui-

den van de klok, drinken en zingen van vuile liederen. 

De Synode verklaart dat de predikant een lijst met 

overtreders moet doorgeven aan de landschrijver. De 

landschrijver zal dan tegen hen maatregelen nemen. 

(Bron: DA: 0441 Classis Generalis, later geheten 

Provinciale Synode van Drenthe. Inv.nr. III 275. 1683 V 

R 1682-63-15)
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Er wordt gevraagd hoe men het best de wulpsheden en ongeregeld-

heden op Nieuwjaarsdag kan tegengaan. De Synode verklaart dat de 

predikanten de zondag daarvoor hun gemeente moeten waarschuwen 

en de in de plakkaten vastgestelde boetes nog eens moeten noemen. 

(Bron: DA: 0441 Classis Generalis, later geheten Provinciale Synode van 

Drenthe. Inv.nr. III 291. 1693-45 Grav.Gen. 1.)



Witte Kerst

Een witte Kerst, een met sneeuw bedekt landschap tijdens de 

kerstdagen, geeft veel mensen het ultieme kerstgevoel. Toch hebben 

we sinds de Tweede Wereldoorlog pas vijf keer een volledig witte Kerst 

gehad, de laatste keer was in 2010. Voor een witte Kerst heb je een kink 

pak sneeuw nodig. Sneeuw is in het grootste deel van Drenthe in het 

Drents ‘snei’. ‘Sneei’ zegt men in de omgeving van Ruinen en ‘snaai’ in 

het noordelijkste puntje van Drenthe. 

De romantische witte Kerst zoekt men vergeefs in het Woordenboek 

van de Drentse Dialecten. Sneeuw wordt vooral lastig gevonden 

getuige de volgende zinnen:

het weggaot. (Meppel)

Compascuum)

Sneeuw, al of niet met Kerst, wordt vaak gekoppeld aan 

weersvoorspellingen voor de rest van het jaar:

(Hooghalen)

veurjaor van de bloesems. (Fluitenberg)

in de modder.

De kerst*lm

Kerst`lms zijn `lms die geschikt zijn om naar te kijken 

met het hele gezin. Deze `lms spelen altijd rond het 

kerstseizoen, mensen moeten door het zien van een 

kerst`lm blij uit de `lmzaal komen. 

Al in 1901 werd A Christmas Carol van Charles Dickens 

ver`lmd met als titel Scrooge, or, Marley’s Ghost. Het 

is een stomme korte `lm geregisseerd door Walter 

R. Booth. De `lm duurt slechts vijf minuten en is de 

vroegst bekende ver`lming van de beroemde novelle 

van Charles Dickens uit 1843. Van de originele `lm 

resteren slechts 3 minuten en 26 seconden. Voor de 

moderne kijker is de `lm misschien amateuristisch, 

maar er zitten voor die tijd enkele revolutionaire 

`lmtechnieken in, zoals het tonen van Marley’s gezicht 

op de deur, projecties op de gordijnen in Scrooge’s 

slaapkamer en half-doorschijnende personages. De ruim 

drie minten die er van de `lm over zijn, is op internet te 

bekijken. A Christmas Carol werd in latere jaren nog vele 

malen ver`lmd, maar er kwamen ook andere kerst`lms 

waarvoor het publiek massaal naar de bioscopen ging.

Een van de eerste kerst`lms na de Tweede 

Wereldoorlog is It’s a wonderfull life van regisseur 

Frank Capra, die vaak door echte `lmkenners genoemd 

wordt als beste `lm ooit. Zoals het een echte kerst`lm 

betaamt, loopt het goed af. Aan het eind zingt iedereen 

spontaan het Auld Lang Syne.

In de jaren die volgen wordt de kerst`lm steeds 

populairder. Echte kassuccessen zijn bijvoorbeeld 

Gremlins (1984), Scrooged (1988), Home Alone (1990), 

The Muppet Christmas Carol (1992). Niet alleen de 

Amerikaanse `lmindustrie levert kerst`lms af. De 

Engelse kerst`lm Love Actually (2003) en het Franse 

Conte de Noël waren ook kassuccessen.

Ook Nederlandse kerst`lms als Kruimeltje (1999), Pietje 

Bell (2002), Midden in de winternacht (2013) en All you 

need is love (2018) trokken veel bezoekers.

In maart 2020 werd aangekondigd dat Jan Decleir de 

hoofdrol zal spelen in de allereerste Vlaamse kerst`lm 

met de titel Familie Claus. Een Drentse kerst`lm is er 

helaas nog niet.
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Dickens

Veurwoord

Ik heb in dit geestige boukie perbeerd, om een 

Geestelijk idee te geven dat mien lezers niet 

fraanterig maokt over heurzölf, over mekaor, over 

de kaarstdaogen of over mij. Dat ’t mor een beetie in 

heur hoezen omspouken mag en deur gienein zwaor 

opnommen wordt.

December 1843

MARIS ZIEN GEEST

Maris was dood; om mor daolijk met de deur in 

hoes te vallen. Daor huj’j niet an te twiefeln. Het 

begraofenisregister was teikend deur de domnie, de 

ambtenaor, de begraofenisondernemer en de eerste 

draoger. Graoperd had ’t ok teeikend en Graoperd was 

op de beurs goud veur alles waor of e de haand onder 

zetten wol.

Ol’ Maris was zo dood as een pier. Ho ies even. Ik weit 

niet wat of der zo oetzunderlijk dood is an een pier. 

Dood is dood, wat veur beist oj ok binnen. Mor in de 

vergelieking zit de wiesheid van oouze veurolders. Je 

zullen ’t mij daorom vast niet kwaolijk nemen as ik nog 

een keer zeg dat Maris zo dood as een pier was.

Wus Graoperd wel dat Maris dood was? Vanzölf wus e 

dat. Hou kun dat ok aans? Graoperd en Maris waren ja 

jaoren en jaoren companjons west. Graoperd was zien 

einige aarfgenaom, zien einige vrund en zien einige 

draoger bij de begraofenis. En Graoperd was bij die 

drouvige gebeurtenis niet eins van de kook. Op de dag 

van de begraofenis had e zölfs nog goeie zaoken daon.

Der is gien twiefel dat Maris dood is, mor Graoperd had 

Maris zien naom nooit overvaarfd. ’t Stun der jaoren 

laoter nog net zo boven de deur van ’t magazien: 

Graoperd en Maris. De `rma was bekend as Graoperd en 

Maris. Neie klanten nuimden Graoperd soms Graoperd 

mor bij toeren ok Maris, mor in beide gevallen gaf e 

antwoord, ’t muik hum niks oet. 

Mor wat was ’t een oetzoeger, die Graoperd. Het was ’n 

Dat iedereen hoopt op een witte 

Kerst heeft te maken met het ver-

haal A Christmas Carol van Charles 

Dickens (1812-1870) dat in 1843 

werd uitgegeven. Het boek was 

een bestseller. Iedereen die het las, 

verlangde naar de sfeer die Dickens 

in zijn boek opriep. Deze sfeer werd 

de ‘echte’ kerstsfeer. Een witte kerstmis 

is een droombeeld, want het komt echt 

zelden voor dat er op eerste kerstdag een dik 

pak sneeuw ligt. Toch hopen wij elk jaar op een ‘witte 

kerst’.

A Christmas Carol, oftewel Een kerstvertelling, ge-

schreven door Charles Dickens is één van de bekendste 

kerstverhalen op de wereld. Het verhaal kwam uit op 

19 december 1843 en was meteen een enorm succes. 

Binnen drie dagen waren de eerste zesduizend exem-

plaren uitverkocht.

Het succes van A Christmas Carol (volledige titel: A 

Christmas Carol in Prose, Being a Ghast Story of Christ-

mas) heeft zich de afgelopen jaren alleen maar ver-

groot. Films, toneelstukken, stripboeken, in elke moge-

lijke vorm is dit beroemde kerstverhaal uitgevoerd. En 

verschillende auteurs hebben een vervolg geschreven.

Het verhaal is van oorsprong een novelle en het kwam 

uit in een periode waarin Kerstmis steeds verder af 

kwam te staan van de oude tradities. Er deden op dat 

moment nieuwe kerstgewoontes hun intrede, zoals 

het versturen van kerstkaarten, en mede daardoor 

sloeg A Christmas Carol aan bij het grote publiek. 

De thema’s in het boek zijn thema’s die de auteur Dic-

kens in vele van zijn boeken naar voren haalt. Armoede, 

sociaal onrecht, de relatie tussen deze twee en de 

oorzaken en gevolgen ervan, het zijn thema’s die de 

beroemde auteur keer op keer laat terugkeren in zijn 

boeken. 

Het tijdloze A Christmas Carol verhaalt over de vrekkige 

Ebenezer Scrooge die Kerstmis 

maar onzin vindt. Mensen nemen 

vrij van hun werk en vieren feest. 

Hij ziet er het nut niet van in. 

Op kerstavond krijgt hij bezoek 

van de geest van zijn voormalige 

compagnon Jacob Marley. Jacob 

waarschuwt Ebenezer dat hij snel zijn 

levenswijze moet aanpassen, tenmin-

ste, als hij niet wil eindigen zoals hij. Een 

voor eeuwig dolende geest, omhangen met 

zware kettingen. 

Om Ebenezer zijn fouten te laten inzien krijgt hij bezoek 

van drie geesten; de Kerstgeest van het Verleden, het 

Heden en de Toekomst. Er volgen een aantal zware uren 

voor Ebenezer Scrooge waarin hij moet aanzien hoe 

zijn keuzes in het verleden, het heden en de toekomst 

zijn leven beïnvloed hebben. 

De geesten maken hem duidelijk dat ware rijkdom 

slechts verkregen wordt door het geven van liefde en 

het tonen van mededogen aan de medemens. Na het 

bezoek van de laatste geest is Ebenezer overtuigd van 

zijn dwalingen en dat hij toch echt het roer om moet 

gooien. Tot zijn verbazing is het pas kerstochtend, wat 

inhoudt dat hij de wijze lessen van de geesten meteen 

in praktijk kan brengen. ‘Merry christmas’!

Het beroemde verhaal van Dickens is in de afgelopen 

171 jaren al talloze malen ver`lmd en bewerkt. De eerste 

ver`lming dateert al uit 1901! En in 1844 waren er al acht 

verschillende theateruitvoeringen. Naast de ver`l-

mingen van het klassieke verhaal zijn er enorm veel 

moderne versies van A Christmas Carol gemaakt. 

Abel Darwinkel heeft een vrije Drentse bewerking 

gemaakt van A Christmas Carol. In deze bewerking zijn 

sommige namen verdrentst, Ebenezer Scrooge is bij-

voorbeeld Egbert Graoperd geworden en Jacob Marley 

heet in deze Drentse versie Jacob Maris.

A Christmas Carol
Een kaarstdaogenverhaol

Drentse bewerking: Abel Darwinkel
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Sport

SPORT IN DE MIDWINTERPERIODE

Hoewel de meeste competities rond Kerst en Oud 

en Nieuw stil liggen, wordt er toch volop gesport 

in die periode. Voor en na de kerstdagen vindt het 

wereldkam pioenschap darts plaats in Alexandra Palace 

in Londen. Op Nieuwjaarsdag vliegen de skispringers 

traditiegetrouw in Garmisch-Partenkirchen van de 

schans als onderdeel van het Vierschansentoernooi. En 

sinds 1923 organiseert de Koninklijke HFC uit Haarlem 

de traditionele nieuwjaarsvoetbalwedstrijd tegen de 

ex-internationals. De laatste jaren wordt deze wedstrijd 

trouwens niet meer afgewerkt op Nieuwjaarsdag maar 

in het eerste weekeinde na Oud en Nieuw. 

KERSTVOLLEYBALTOERNOOI

Ook in Drenthe wordt volop gesport in de midwinter-

periode. In Assen wordt al zeventig jaar gevolleybald 

tijdens het Kerstvolleybaltoernooi. Teams uit heel 

Europa komen voor de kerstdagen naar Assen, waar 

sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. In 2018 

telde het evenement nog 850 deelnemers, verdeeld over 

75 teams. Drie dagen lang werd er een sportieve strijd 

geleverd om de titel in verschillende categorieën. Door 

een gebrek aan vrijwilligers en een te klein bestuur ging 

de editie van 2019 niet door. Zelfs in de gemeenteraad 

van Assen werden kritische vragen gesteld over het niet 

doorgaan van dit Asser evenement. 

PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI

In Zuidoost-Drenthe staat in de midwinterperiode alles 

in het teken van zaalvoetbal op het Protos Weering 

Zaalvoetbaltoernooi. In 1976 bestond voetbalclub Pro-

tos uit Steenwijksmoer 25 jaar en dat moest vanzelf-

sprekend gevierd worden. Een van de jubileumactivitei-

ten was het organiseren van een zaalvoetbaltoernooi. 

Er werd een commissie in het leven geroepen die alle 

verenigingen uit de gemeente Coevorden uitnodigde. 

Het werd een succes: de organisatoren wilden graag 

verder met het toernooi. Toen ook hoofdsponsor 

Weering zich voor langere tijd verbond aan het eve-

nement was het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi 

geboren. Het toernooi is sindsdien een begrip en niet 

alleen in Drenthe.

Het aantal deelnemende clubs groeide van zestien naar 

honderd. Inmiddels worden in de wijde omgeving voor-

ronden gespeeld, niet alleen in Zuidoost-Drenthe, maar 

ook in Zuidwest-Drenthe en in Overijssel in plaatsen als 

Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg. De `nale-avond 

is steevast stijf uitverkocht. De voetbalclubs HZVV, 

HODO en Hoogeveen zijn recordhouders met zes over-

winningen. In verband met het coronavirus heeft de 

organisatie besloten de editie van 2020-2021 niet door te 

laten gaan.
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boven: Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

onder: Kerstvolleybaltoernooi 2015
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