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INLEIDING 
 
De tijdsomstandigheden dwongen ons in 2021 om te zien hoe nieuwe 
kansen ontwikkeld konden worden, voor publicaties over oude zaken. En 
dat was niet alleen de corona. Door het oprukken van de digitale wereld 
was de markt voor boeken over de lokale geschiedschrijving toch al klein 
geworden. Dan moet je kiezen: Voor veel geld een boek op de markt 
zetten, dat amper uit zijn kosten zal komen, en vervolgens ergens in een 
kast blijft staan, of sla je een andere weg in? Kom je met digitale 
publicaties, waar niet aan verdiend zal worden (net zo min als aan dat 
papieren boek) maar waarmee je wel snel kunt doordringen in de geest van 
velen? Met linken, die keer op keer geplaatst kunnen worden, als een 
onderwerp ergens naar voren komt in de social media. Zo krijg je ook 
onderwerpen onder de aandacht van mensen, die het nooit zouden kopen 
als ze 15 euro of veel meer hadden moeten neertellen voor een papieren 
boek. Verder is er toegang te verkrijgen tot social media-platforms waar 
eigenlijk alleen plaatjes worden gekeken. Kortom, lang leve het digitale 
boek, al is het natuurlijk altijd mooi als er ook nog wat op papier komt. Dit 
alles leidde tot een hele serie…. 
 
NIEUWE PUBLICATIES UIT 2021 
 
In januari 2021 startte als feuilleton een historische fantasy uit de oertijd van een 
Drenthe vol ruisende wouden, klaterende beken, bedolven hunebedden en golven-
de grasvlakten. Oftewel: “De zoon van Grieze Garm”, deel 1 uit de Kronieken van 
het Oude Diep: 
De Zoon van Grieze Garm - Hoofdstuk 1 - Het Hunebed Nieuwscafé 
(hunebednieuwscafe.nl) 
 
Toen de dagen korter werden, is het tweede boek als feuilleton onder het publiek 
verschenen. “De slag om de ruige hoogte” loopt nog steeds, tot aan de zomer van 
2022: Deel 2 uit de Kronieken van het Oude Diep:  
De Slag om de Ruige Hoogte - Hoofdstuk 1 - Het Hunebed Nieuwscafé 
(hunebednieuwscafe.nl) 
 
In een weiland in het Lageveen, pakweg 100 meter ten zuiden van de Hoogeveen-
se vaart, kwam op 22 december 1943 een Boeing B-17 Vliegend Fort tot stilstand, 
helemaal vernield. Bij de crash kwamen vier mannen om het leven. Anderen 
bereikten nog op tijd de grond met hun parachute, maar vielen in handen van de 
Duitsers. Ze overleefden de oorlog. Voor meer informatie: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/04princesspatlageveen.pdf 
 
De scholen in Hoogeveen kunnen gebruikmaken van een lesbrief, geschikt voor het 
digibord, over de bevrijding van Hoogeveen en de buitenstreken. De linken zijn 
gecontroleerd, alles werkt. Het is - zo hoorde ik van docenten - ook bruikbaar als 
werkmateriaal om leerlingen thuis mee aan de slag te laten gaan. Achterin de 
lesbrief staan linken voor verdieping, zodat de gretige leerling en uzelf ook wat 
extra bij te lezen hebt. In de lesbrief zitten diverse linkjes naar filmpjes, zodat je 
spelenderwijs en lerenderwijs al gauw een uurtje zoet bent met het hele program-
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ma. Maar u kunt het natuurlijk ook korter houden. Pak het op zoals het bij de eigen 
lesstijl past... en voor vragen weet u me vast wel te vinden. De lesbrief zit onder de 
volgende link: https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/lesbriefbevrijding2021.pdf 
 
In Hoogeveen en omstreken was in de oorlog een afdeling actief van de LO. Men 
sprak van het District Hoogeveen van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers. Die was ook verantwoordelijk voor alle Joodse onderduikers te 
Nieuwlande, en omdat we nu weten dat daar maar een deel zat van wat ons verteld 
werd, voor alle onderduikers bij al die andere gezinnen in alle andere dorpen rond 
Hoogeveen. Als je veren gaat steken, zorg dan dat je de goede plek hebt. Meer 
over het District Hoogeveen van de LO in deze publicatie: 
https://www.albertmetselaar.nl/public.../02LOhoogeveeneo.pdf 
 
In mei 1940 vochten onze soldaten overal in Nederland voor de vrijheid van ons 
land. Het werd een hopeloze strijd. De soldaten uit Hollandscheveld en omstreken 
zijn ooit in kaart gebracht, zie 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1940soldatenmei1940.pdf 
Onder de gesneuvelden was ook Jan Knegt. Wat er gebeurde kon worden 
gereconstrueerd met behulp van ooggetuigen en rapporten, zie 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1940janknegtmei40.pdf 
 
Roelof Lubbers  en andere chauffeurs uit Hoogeveen kwamen op 10 mei 1940 
onder militair bevel te staan. Ze wisten het, ze hadden een enveloppe in huis, die 
direct na een Duitse inval moest worden opengemaakt. Kortom, gewone burgers 
waren ze niet meer, gewone militairen ook niet, maar een derde groep. Roelof werd 
gedood door kogels uit en Duits vliegtuig. Onder de link zijn hele geschiedenis: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1940daboroeloflubberts.pdf 
 
Wat hebben Izegem in België en 't AchterTuintje in De Weide, bij Hoogeveen, met 
elkaar te maken? Op beide plaatsen, en nog een enkel plekje in Frankrijk, is 
bijzondere aandacht voor Tilman, oftewel St.Tillo, een Saksische bekeerling en 
medewerker van de vermoorde missionarissen Ewald en Ewald. Deze heren 
worden ook wel gekoppeld aan Coevorden, maar die slag in de lucht is nog nooit 
ergens onderbouwd. Wie waren de beide Ewalden? Wie was Tilman? Zie: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/ewalden1.pdf    en: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/ewalden2.pdf 
 
De strijd bij de Oosterhesselerbrug, in mei 1940, bij het café van de uit Hoogeveen 
afkomstige familie Van Dalen, hield de Duitsers 2 uur op. De poort naar het westen, 
naar o.a. Hoogeveen, werd verdedigd. De strijd om de 'Q-lijn', de verdedigingslinie 
van daar tot de Ossesluis, uit originele rapporten: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1940qlijnoorlog.pdf 
 
Er is heel wat gezegd en geschreven over Nieuwlande in oorlogstijd. Gek genoeg 
deed niemand onderzoek naar de feiten achter al deze uitspraken. Zo kon het 
gebeuren dat men sprak over 117 huizen met over de 400 onderduikers, dat er 
gelijkenis werd gezocht met een veel geroemde streek elders in Europa, oftewel: 
een flink opgeklopt verhaal werd zondermeer aangenomen. Niet alleen werd zo 
anderen tekort gedaan, ook de geschiedenis van Nieuwlande in oorlogstijd werd 
ongeloofwaardig. In deze studie worden de feiten op een rijtje gezet: 
https://www.albertmetselaar.nl/.../BoekNieuwlandeRegio.pdf 
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12 mei, Dag van de Verpleging. Een dag waarop momenteel alle zorgverleners 
even in het zonnetje komen te staan. Ziekenhuis Bethesda was in de oorlog een 
rots in de oorlogsbranding. Er is volop aandacht voor die ene arts, maar waarom 
niet voor de pakweg 165 vrouwen, zonder wie Bethesda in die jaren niet al die 
onderduikers had kunnen behandelen? We weten vrijwel alle namen! En wat te 
denken van alle andere personen uit het medische verzet? Steun en toeverlaat van 
velen, ongeacht afkomst, achtergrond, of wat dan ook. Voor het eerst iedereen in 
het zonnetje! De presentatie ging gepaard met gebak voor alle medewerkers. 
https://www.albertmetselaar.nl/pub.../06Bethesdabedankt2.pdf 
 
In Echten was het een bakkerij, van waaruit in de oorlogsjaren het verzet werd 
opgepakt, in nauwe samenwerking met de LO en de KP uit Hoogeveen. We maken 
kennis met Wietse Knol en we lezen waarvoor zijn oven op een gegeven moment 
gebruikt zou worden. Een crematie die net niet doorging. 
https://www.albertmetselaar.nl/pub.../00wietseknolechten.pdf 
 
De boerderij van Otto Zomer staat er nog bij, zoals Otto hem kende. Zijn dood, bij 
Woeste Hoeve, was lang in nevelen gehuld. Waarom? Een Landwachtrapport gaf 
uitsluitsel. Zie: https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00ottozomer.pdf 
 
Onder de snufferd van de Duitse wachtposten door marcheerde in 1944 op Duitse 
wijze en waar nodig 'Heil Hitler!' roepend een groepje Belgische SAS militairen en 
een Nederlandse commando door Zuid Drenthe. Zo ook langs dit pand waar de 
Ortscommandant van Hoogeveen zat. Er ging zoveel mis, dat het een wonder mag 
heten dat alles uiteindelijk veilig voor ze afliep. Lees het onderzoek rondom 
'Gobbo', september-oktober 1944. Zie link. 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00operatiegobbo.pdf 
 
De oudste geschiedenis van Nieuwlande, Elim en Nieuw-Moscou. Wie weet ligt er 
nog een mooie grote kei, dan kunnen we dat ook zichtbaar maken. De geschiede-
nis van de veenhandel in Hoogeveen, als ‘voorprogramma’ voor de turfgraverijen, 
begon in 1551. Link voor meer: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/02meppensevenen.pdf 
 
De belangenbehartiging van de arbeiders in de regio Hoogeveen kende diverse 
fasen. Een mooi voorbeeld, dat ook aan de wortel ligt van de vakbewegingen in 
deze regio. was in 1890, gevolgd door een actie in 1900. Al voor de boerenopstand 
van 1963 in Hollandscheveld hadden we drie arbeidersopstanden in Nieuwlande. 
Twee zijn er hier beschreven. Zie link: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/0006Bollejagerijwerkstaking1890.pdf 
 
Op 22 november 1944 begonnen de razzia's in Hollandscheveld en omstreken. Het 
hele district Hoogeveen van de LO kreeg er last mee, van Hoogeveen zelf, tot 
Nieuwlande en Moscou. Bij deze het relaas van Rieks Vlietstra, één van de jonge-
mannen die toen werd opgepakt. Hij hield een geheim dagboek bij. Dat is al eens 
bewerkt, maar de originele teksten zeggen voldoende, en brengen ons dichter bij 
de realiteit van november 1944.  
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00verslagvlietstra.pdf 
 
In een weiland in het Lageveen, pakweg 100 meter ten zuiden van de Hoogeveen-
se vaart, kwam op 22 december 1943 een Boeing B-17 Vliegend Fort tot stilstand, 
helemaal vernield. Bij de crash kwamen vier mannen om het leven. Anderen 
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bereikten nog op tijd de grond met hun parachute, maar vielen in handen van de 
Duitsers. Ze overleefden de oorlog. Voor meer informatie: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/04princesspatlageveen.pdf 
 
Het was laank gewoon dat in d'Ogeveinse Kraante een olde Drentse sage of sowat 
op enèumen wur, in de karstbijlage. De traditie wordt digitaal deur ezet. Vandage as 
karstverhaal het wonderlijke verhaal van de geboorte van een karstkiend op de kop 
van het Zuderopgaonde. En hoe Bartus en Marrije menaar toch kregen.  
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/kerstverhaal3.pdf 
 
De herdertjes lagen bij nachte. De schapen hebben het tegenwoordig beter. Wat 
weten we eigenlijk van de schaapherders van Drenthe? Jan van der Veen, 
schrijver, dichter, klerk en opziener van het onderwijs, schreef er ooit een artikel 
over: https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00herderjanvdveen.pdf 
 
Er was nogal wat materiaal uit de ontstaansgeschiedenis van de blikfabriek niet 
gebruikt. Jammer, want het maakt het mooie boek dat verscheen over blikfabriek 
Drenthina direct al kreupel. Het materiaal dat voor handen ligt, geeft een heel ander 
beeld dan verwacht. Het brengt ook gemeentelijke functionarissen in beeld, 
waarover we flink vragen kunnen stellen. 
Ohttps://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00geschiedenisdrenthina.pdf 
 
De kerstdagen waren in oorlogsituaties soms ook momenten tot een vredig 
samenzijn van vechtende partijen. Misschien is met de kerst dan ook een 
gelegenheid om eens stil te staan bij de Duitse doden bij de bevrijding van Drenthe. 
Onder de link vindt u een grote lijst, al zal die nog niet volledig zijn: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00duitsedodendrenthe.pdf 
p.s. Stilstaan bij is geen herdenken, maar hoort bij onze feitenkennis van de oorlog. 
 
Een doorlopend beeld van armoede in de turfgraverijen, dat is veel te eenzijdig. Er 
waren hele goeie en hele slechte perioden. Vooral op het eind, toen na de Eerste 
Wereldoorlog de turfeconomie definitief was ingestort, vielen nogal wat gezinnen in 
een diep gat. dat leidde tot de Hongertocht van 1922. Een oproerig gebeuren in 
Hoogeveen en omstreken, van met de rug tegen de muur stonden, en geen andere 
uitweg hadden, omdat ze anders niet gehoord werden. Een verslag van de tocht: 
https://www.albertmetselaar.nl/.../7037hongertocht1922.pdf 
 

In een wereld vol corona gaan de gedachten ook uit naar de Spaanse 
Griep. In 1918 stierven er in een paar weken tijd 150 mensen aan de 
Spaanse Griep, in de gemeente Hoogeveen. Dit is tot op naam en toenaam 
uitge-zocht. Het was de opstap naar meerdere uitzendingen van het TV-
pro-gramma ‘Andere Tijden’, waarin dit werd meegenomen. 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1918griep.pdf 
 
Wat weten we over de voorgeschiedenis van de Hoogeveensche Courant, en wie 
richtte hem eigenlijk op? Wanneer was dat, en klopt de kop van de krant eigenlijk 
wel? Vragen die je vanzelf eigenlijk niet zou stellen, want het lijkt allemaal zo zeker 
en tevens zo onvoorstelbaar dat een krant zelf iets zou suggereren wat gewoon 
historisch gezien niet klopt. Oftewel, hoe tradities misleidend kunnen zijn. 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1860hoogeveenkrant.pdf 
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Vincent van Gogh tekende een begraafplaats. Waar was die? Het was al meerdere 
malen onderwerp van onderzoek. Volgens een commissie van Hoogeveense 
historici mag je alle andere beweringen gewoon vergeten, de feiten zijn getoetst en 
een optelsom op het eind zegt genoeg. Gewoon eens lezen, of anders beginnen op 
de laatste bladzijde. Er staat dan ook al jaren een monumentje in Hollandscheveld. 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/vincentpesse.pdf 
 
 
ALLES OVER HET ONTSTAAN VAN HOOGEVEEN  
De toegang tot een groot onderzoek en samenwerkingsproject, nu volledig 
beschikbaar: 
Zie: https://www.albertmetselaar.nl/.../00ontstaanhoogeveen.pdf 
 
Enige toelichting: Het heeft me 10 jaar van mijn leven gekost (2001-2011) om alles 
rondom het ontstaan van Hoogeveen te ontwarren, want de zaak zat finaal in de 
knoop. Ik werd op het spoor gezet door dr. Jacob Wattel, die in 1975 al wist dat de 
zaak niet goed zat, maar het zelf niet aan durfde te pakken. Nu kost het al weer 10 
jaar om doorlopend uit te leggen dat er echt nooit 5000 morgen gekocht is in 1625, 
dat er dikke dekens van mist zitten over wat er werd verteld over Roelof van 
Echten, en om uit te leggen wie wat wel heeft gedaan en waarom. De boeken, 
rapporten, zijn allemaal te lezen, 977 A4'tjes in totaal, maar overzichtelijk verdeeld. 
Gelukkig is het ook eenvoudig uit te leggen, met een powerpointpresentatie, dus als 
u nog een leuke middag wilt organiseren? En wie toch nog in de mythe van Roelof 
van Echten gelooft: Er staan ook al pakweg 15 jaar een dubbel krat bier of twee 
flessen wijn klaar voor wie kan aantonen dat die ene Roelof toch echt 5000 morgen 
veen en land kocht in 1625, met stokleggins-akte enz. Maar gewoon doorlezen was 
voor velen ook al voldoende om te zien wat er is gebeurd: 
https://www.albertmetselaar.nl/.../00ontstaanhoogeveen.pdf 
 
Het zwaard van Echten is maar één van de bijzondere vondsten uit het gebied van 
de gemeente Hoogeveen en omstreken. Het maakt deel uit van een vernieuwde 
versie van het rapport over de archeologische vondsten rondom deze plaats. Zie: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/boek00archeologie3.pdf 
 
Een langer lopend project is het digitale schippersboek. Er is heel wat gezegd en 
geschreven over de Hoogeveense schipperij, maar er is weinig onderzoek gedaan. 
Het digitale schippersboek bracht daar verandering in. Het is nu weer volledig 
beschikbaar. De catalogus is te vinden op: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00schippersboek.pdf 
 
In maart 1943 stortte een Lancaster-bommenwerper neer in ’t Meer, bij 
Hollandscheveld. De zeven bemanningsleden liggen in het dorp begraven. In 
samenwerking met de familie is een reconstructie gemaakt, waarbij ook tal van 
archieven open gingen. Het werd een indringend verslag. Hierbij de basis van het 
onderzoek, gepubliceerd in 1991. Er wordt gewerkt aan een editie met foto’s: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/wo2dagdatwaterbrandde.pdf 
 
Voor sommige boeken moet je naar een archief. Andere boeken krijg je gewoon 
gratis aangeboden op internet, en daarin worden de gegevens van 
archiefonderzoek netjes voor je op een rijtje gezet. De DHBH, de Digitale 
Historische Bibliotheek van Hoogeveen e.o. heeft voor u diverse oudere teksten 
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beschikbaar gesteld. Zie de catalogus: 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00bibliotheek.pdf 
 
 
We zijn de poëzie ook niet vergeten, de trommelslager die onder het raam van een 
prominente Hoogevener staat roffelen, tot er geld naar buiten wordt gegooid, die is 
al lang geëvolueerd naar een trommelslagerposter: 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2016.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2017.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2018.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2019.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2020.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2021.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommeljonk.pdf 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2022.pdf 
 
Tot slot: een bundel Drents vol erotische poëzie: 
 
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/hilde.pdf 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00bibliotheek.pdf?fbclid=IwAR1bUG4-2rQkVcefPsgwT1nuf4v3QlCv5zRmSSVcHX6JxjWO4s_UXgik61I
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2016.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2017.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2018.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2019.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2020.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2021.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommeljonk.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/trommelslagerprent2022.pdf
https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/hilde.pdf

