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n Assen staat een beeld van Bartje Bartels, beteï bekend als

Bartje. Bartje is de zoon van een Drentse keuterboer in de ja-

ren twintig van de vorige eeuw. In tegenstelling tot zijn vader

wil hij geen boerenarbeidet worden maan de wijde wereld in

trekken. wanneeï zijn moecler echter overlijdt neemt hij de zorg van

het gezin op zich.Het verhaaL van Bartje is geschreven door Anne de

Vries (19o+-1964). De Vries begon als schrijver van schoolboekjes en

is vooraI bekend geworden door zijn kinderbijbeIs en vertelboeken

voor kIeuters en oudere kinderen. Voor volwassenen schreef hij onder

meer de ïoman Baïtje. Het boek is geen autobiografie uit de jeugd

van De Vïies, maar geeft de gevoelens weer uit zijn jeugd. Het was

het resul taat  van zi jn studie en ervar ing als schoolmeester.  Baït je

en het vervoLg Baïtje zoekt geluk is een schreeuw om eerlïjkheid in

de opvoeding en oprechtheicl en belangeloosheid tegenover het kínd.

VerhaLen uit het Land van Bartje is een verzameling van Dïentse veï-

halen van Anne De Vries. In dit boek worden ook enkele sagen (onder

meer over sprekende dieren in de oudejaarsnacht) genoemd. In 1954

werd in Assen, teÍ gelegenheid van de vijftigste verjaardag van De

Vries, een stenen beeld geplaatst van Bartje. Omdat het beetd slacht-

offer werd van vandal'isme, werd het in t98z vervangen door een

bronzen exempLaar, gemaakt door Suze Boschma-Berkhout. Het staat

achter het Dïents Museum. In het Friese Dronrijp staat een andeï

verhalenbeelcl van de kunstenaïes, oveï de Rypster Oksen. De RypsteÍ

Oksen zijn de hoofdrolspelers in een sage die de herkomst van het

[okale gemeentewapen moet verklaren. Daaïnaast vervaardigde Bos-

chma-Berkhout onder meer het beeld van de Legendarische Leugenaar

lan Hepkes Wouda in Surhuisterveen. In een tradit'ie van beetdendief-

stallen in Nederland werd ook Bartje meerdere malen van zijn sokkel

gerukt. Zowel in rggr als 2oo3 waïen de dieven lid van oudejaars-

verenigingen. Na de diefstal in zoo3 ontving het Dagblad van het

Noorden een tip dat het beeld geplaatst was voor de voeten van het

beeld van de legendarische held Gïutte Pier, in het Friese Kimswerd.

Een jaar later werd het beeld voor de derde maal gestolen, en weeï

teruggevonden. Bartje is inmiddels uitgegroeid tot het symbool van

Assen. De beeltenis van Baïtje, bekend met kuíf, klompen en handen

in de zak, prijkt op allerlej artikelen, er is een SportcLub Bartje, en een

miniatuurbeeld van het ventje js bij de VW te koop. In het Haagse

Madurodam staat eveneens een miniatuurbeeld van Bartje. Ëen beeLd

van de zus van Bartje, Lammechien, staat in het Dt'entse Ruinen. In

geen enkel volksverhalenboek treffen we het verhaal aan van Bartje.

Op zich is dat niet veïwonderlijk. Het verhaal van Bartje is oorspron-

kelijk een literair verhaal. Daarnaast is Bartje'geboren'in 1935. De

oudere sagenbundels - van met name l.R.W. Sinninghe (rgo+-rg88),

die vaak dienen als bron voor latere verhalenboeken - dateren uit die-

zetfde tijd. Bartje is bij uitstek bekend geworden door de Íomans van

Anne de Vïies en door de televisieserie die elin tgtz door de NCRV

van is gemaakt. Pas na publicatie van de boeken van Anne de Vries en

de tv-serie is het verhaal ook jn de mondelinge vertelcultuur terecht

gekomen. Hoewel het verhaal van Bartje bekend is geworden door

een geschreven bron, is het in feite het bekendste volksverhaal van

Assen, en zeker van Drenthe; bekender nog dan de sage van ELLert en

Bïammeït.Dat het verhaal ook in de moderne verhalenbundels niet

tot volksverhaal wordt

gerekend, is eigen-
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bekende sagen en [e-

genden hebben ooïspïon-

ketijk een Literaire herkomst.

onterecht wordt gedacht

dat de meeste volksverhaten

eeuwenoud zijn en puur uit de

mondel inge over lever ing z i jn

voortgekomen. De mondelinge

en schrifteLijke cultuuï

hebben elkaar echter

altijd steÍk beinvIoed-

Tegenwoordig is het ver-

haal van Bartje in heel

Nederland bekend, en

ook rn de mondellnge

overlevering een begrip

geworden. Het peïso-

nage wordt altíjd direct

in verband gebïacht met

zijn gevleugelde uitspraak:

"Ik bid nie veur bruune

boon'n" (Ik bid niet voor bruine bonen), wanneer moeder bruine bonen

opschept en vader voor het geÍecht wit bidden.Bartje is nl'et alleen

deeL geworden van het Dïentse erfgoed, maar zeker ook van het Ne-

derlandse. Dit btijkt onder meer uit de genoemde NCRV-teIev'isieserie

in de streektaal, maar ook uit een parodie van Bart de Graaff (BNN) op

het verhaal jn zool. In d.ezeparodie speelde Bart de Graaff zijn Drentse

naamgenoot, die van bruine bonen moet poepen, en verzot is op de

mool'e Dïentse boerenmeid.

Meer lezen?

P. l. R'isseeuw: 'Leuentberíchten, Anne de Vries, in: laarboek van de

Maatschappij der Nederlandse 1964-1'965, Leiden 1965.

A. de Vries' tsortje. Nijkerk 1935.

A. de Vries: 'Uerha[enuithet 'Landuon'Bart ie. Ni jkerk 1936,3e dr.

A, de Vries: 'Bortje zoekt ge[uk. tgqo.

Beeldverhaal

Steeds vaker claimen steden, dorpen of regio's een voIksvet-

haal en gebruiken zij een verhaal ter promotie van stad, dorp

of streek. In de vorm van (sagen)routes, brochures, informatie-

borden, verhaLenactiviteiten en -festiviteiten en diverse veÍsna-

peringen wordt een volksverhaal gebruikt voor recreatieve of

toeïist ische doeLeinden. In de rubriek'beeLdverhaal ' t Íeft  u een

(stand)beeld of kunstwerk aan, dat tijdens veldwerk door het

DOC Volksverhaal is aangetroffen, en dat gerelateerd is aan een

volksverhaa[.
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Toto: Marianne Berg4ma-den Boer (zoo9)

2OO9 iNR.1 |


