
9

Jan Egberts werd tijdens de uitoefening van zijn ambt overvallen
door een dodelijk verkeersongeval. Na bijna zeventig jaar is zijn
erfenis boven water gekomen, daaronder persoonlijke brieven
aan zijn Friese geliefde. Brieven over de liefde, het socialisme en
natuurlijk over ‘ons Drenteland’.

‘Was je hier bij ons, ik zou je de wonderbaarlijke weelde
doen zien van onze rijke, met hemelsblauw gegarneerde
golvende korenvelden; ik wilde je met mij laten genieten
van onze wijde, roodbruine heidevelden, ik zou je jezelf
doen verliezen in ruischende loover-daken van ongerepte
bosch-toneelen; ik wilde met je beklimmen onze heuvels,
om door alles en boven alles, te overzien, de rijkheid van
ons Drenteland.’

Bovenstaande passage komt uit een van de brieven die wethou-
der Jan Egberts Eleveld (1900-1936) tussen 1927 en 1931 vanuit
Beilen schrijft aan zijn Friese geliefde Hinke. In de brieven die hij
haar schrijft bezingt Jan Egberts zijn liefde voor haar, maar ook
zijn liefde voor Drenthe en zijn onvoorwaardelijke geloof in de
sociaal-democratie, een geloof dat hem in 1935 op het Beiler
regeringspluche doet belanden.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in juni van dat jaar, wordt Jan
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Egberts door de gemeenteraad gekozen als eerste sociaal-de-
mocratische wethouder van Beilen. Een andere keuze hebben de
raadsleden bijna niet: de sociaal-democratische SDAP is bij de
verkiezingen de grootste partij van Beilen geworden. De Neder-
lands-hervormde burgemeester Tiete Froentjes ziet het helemaal
niet zitten dat de eigenwijze dwarsligger, die altijd het laatste woord
wil hebben, brutaal is en nooit een blad voor de mond neemt,
hem nu ook nog lastig dreigt te gaan vallen met een plaats in het
College van B. enW. Froentjes heeft helemaal geen prettige her-
inneringen aan de vier voorafgaande jaren waarin Jan Egberts
gemeenteraadslid was geweest en zich had ontpopt als
tegenstemmer van formaat. Ook Jan Egberts heeft geen prettige
ervaringen met de burgemeester: ‘Gebrek aan educatie’, heeft
deze hem eerder verweten, daaraan toevoegend: ‘Als je dat woord
tenminste verstaat.’
“Geen raadslid voert meer dan twee malen het woord over het-
zelfde onderwerp, tenzij de raad hem daartoe verlof geeft,” luidt
een voorstel van de burgemeester, die het reglement van orde
voor de vergaderingen van de gemeenteraad in die zin wil ver-
anderen. “Hier is sprake van beknotting van het vrije woord en
daarvan ben ik geen voorstander,” brengt Jan Egberts daar tegen
in. Zin heeft zijn argument niet, het voorstel wordt aangenomen,
al stemt Jan Egberts tegen. Nee, de voortekenen voor een soe-
pele samenwerking tussen de goedmoedige Drent en de stijve
formele Groninger zijn niet gunstig, maar de burgemeester heeft
geen keus en Jan Egberts voelt zich moreel verplicht het
wethouderschap op zich te nemen. Voor een jaarwedde van 250
gulden treedt hij in september 1935 toe tot het college van B.enW.

Vergeet-me-nietjes voor een lieve dode
Jan Egberts wordt geboren als de nieuwe eeuw amper is begon-
nen. Zijn ouders, Egbert Eleveld (50) en Hillichje Beugels (28),

Jan Egberts Eleveld tijdens een
SDAP-vergadering. Eleveld zit
uiterst rechts. De foto stond in het
Volksblad.

Schoolreisje. Voorste rij tweede
van links is Jan Egberts Eleveld.
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zijn een paar jaar voor zijn geboorte vanuit de velden van Eleveld,
Hooghalen en Amen naar Beilen getrokken om er aan het Hek-
einde een tapperijtje annex slijterijtje te stichten in een pand 112,
wijk A, ‘in de westelijk voorkamer met eene oppervlakte van
25,5 vierkante meter of winkel met eene oppervlakte van 16,8
vierkante meter. Er zal [alleen] niet worden verkocht/geschon-
ken tusschen zaterdagavond 6 uur en maandagmorgen 8 uur.’
Achter het tochtgordijn dat het woon- en tapgedeelte van elkaar
scheidt, is Jan Egberts geregeld getuige van dronkemanstaferelen,
die nog worden versterkt wanneer de oude Eleveld in 1906
plotseling sterft en Hillichje in 1907 met de Overijsselse landar-
beider Thomas Werndlij moet huwen. Door zijn huwelijk met de
tapster promoveert de landarbeider tot tapper, maar is zelf zijn
beste klant. Geen wonder dat de tapperij aan het Hekeinde al na
twee jaar huwelijk op de fles gaat.
Twee april 1909: Als heel Nederland in opperbeste stemming is
wegens de aanstaande geboorte van een oranjekind, wordt er
gehuild aan het Hekeinde. Ten overstaan van de notaris wordt de
inboedel bij afmijning en opbod verkocht. De kopers, de koop-
man Abraham van Gelder en de arbeider Gerrit Middelveld,
betalen 97 gulden en 65 cent voor de tapkast, tafels, stoelen,
stoven, een komfoortje, koffiepotten, een ketel, beeldjes, maten,
schilderijtjes, pannen en een spiegel. Bij de geboorte van Juliana,
op de laatste dag van die maand, zal zelfs de vlag niet meer kunnen
wapperen: de vlaggenstok brengt één gulden 35 op.
En dan is er armoe, diepe armoe, er is roggebrood dat oneerlijk
wordt verdeeld en slaag voor degene die daartegen protesteert.
De jongetjes van Eleveld: Willem, Jan, Jan Egberts en Roelof
moeten uit werken om centen te verdienen voor een homp brood.
Het meisje van Eleveld, Roefie, gaat dienen in Dalen en Coevorden.
Op het in het geniep verwekte Overijsselse halfzusje, Hendrika
Hillegonda, rust een vloek; al in 1916 sterft ze aan de tering. In een
anonieme brief wordt verslag gedaan van haar laatste gang:

‘Gisteren schreed een droevige stoet door de hoofdstraten
van ons dorp in de richting van het Kerkhof. Het gold de
laatste eer aan het stoffelijk overschot van een lief kind.
In de kom van het dorp werd de stoet opgewacht door de
grootste meisjes der zondagschool, die onder leiding van
mevrouw Supheert volgden om op de dodenakker een
laatste hulde te brengen aan de lieve dode. Op ’t Kerkhof
schaarden de meisjes zich om ’t geopende grafje, ’n groote
prachtige krans van vergeet-me-nietjes en rozen werd op
het lijkkistje neergelegd en de kinderen zongen een roe-
rend schoon lied.’

Jan Egberts Eleveld wilde in de
moderne wereld van elektro-
techniek en radio de kost verdie-
nen. Hier is hij bezig met zijn
studie radiotechniek.

De eerste winkel (1932) van Jan
Egberts Eleveld en Hinke stond
aan De Paltz even voorbij Hotel
Koopman.
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Natuurkundeproeven door Meester Haijtema, leraar
MULO
Tijdens de Eerste Wereldoorlog lijken Nederland en de rest van
Europa onder invloed van de revolutionaire ontwikkelingen in
Rusland en de verschrikkingen van de oorlog bezwangerd te raken
met een nieuwe geest, een geest van vooruitgang, een nieuwe
mens, een vrije mens. Groepen jongeren die verandering willen,
komen in beweging. Jan Egberts schaart zich onder hen, maar
realiseert zich hoe moeilijk het is de Drenten mee te krijgen:

‘Eenvoud, ja zeker! Eenvoud is het kenmerk van het ware.
Vandaar dat ik hou van de oude Drentenaren met hun
oeroude gedachten op dit terrein, terwijl ik anderzijdsch
in felle botsing kom met dezelfde landschapsbewoners,
vanwege hun starre conservativiteit inzake den nieuwe
geest die komende is.’

Jongeren groeperen zich rond allerlei thema’s, waaronder alcohol-
bestrijding. Een aangezien Jan Egberts ‘niets meer met den drank’
te maken wil hebben - hij heeft genoeg meegemaakt in het
tapperijtje - wordt hij lid en later ook leider van de Beiler afdeling
van de Jeugdbond Voor Onthouding (JVO), een jeugdvereniging
met als belangrijkste doel het verspreiden van de anti-alcohol-
gedachte onder jongeren. Jongeren die lid zijn, drinken noch
schenken alcohol. Officieel is het een a-politieke club jongelie-
den, maar in de praktijk leeft de sociaal-democratische gedachte
binnen de JVO volop. De Beiler jeugd wordt vertier geboden en
daarvoor in ruil moet men de drank laten staan. Daarnaast is er
de hoop en verwachting dat het geboden vertier zich ooit zal ver-
talen in een rood kruisje achter de sociaal-democratische kan-
didaat.

Jan Egberts Eleveld organiseerde
regelmatig fietstochten en uitstap-
jes voor de Jeugdbond Voor
Onthouding en voor het arbeiders-
zangkoor Sta Pal.

In 1934 liet Jan Egberts Eleveld
een nieuw winkelpand aan De
Paltz bouwen door Willem Eleveld.
Het kostte f. 5000,--. Op de gevel
zijn de woorden ‘Radio Centrale’
aangebracht.
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In het landelijk clubblad van de JVO, De Jonge Onthouder, doet
Jan Egberts regelmatig verslag van hetgeen hij onderneemt met
de Beiler jeugd. Dat de lezers ‘in den lande’ het maar even weten.
‘Hier heb je onze lijst van werkzaamheden’, schrijft Jan Egberts:
- maandags: boekenbehandeling
- dinsdags: schaakcursus
- donderdags: tooneel en spreekkoor
- vrijdags: dansavond
- zaterdags: lezen
- zondagsmiddags: repetitie zangkoor
- zondagsavonds: algemene dansavond
Daarnaast, algemeene cursussen door goede krachten, bijvoorbeeld
natuurkundeproeven door Meester Haijtema, leeraar M.U.L.O.’
De dorpsjeugd spreekt de volgende dag over een gezellig avondje
uit, Jan Egberts heeft het over ‘werkzaamheden’. De zogenaamde
vrijblijvendheid van een toneel- of schaakcursus of een dans-
avond is namelijk geheel niet bedoeld als vrijblijvend vertier. Van
zo’n avond moet een opvoedende en politieke werking uitgaan.

Ik hou van mijn Drentheland

‘…Ik wilde met je beklimmen onze heuvels, om door alles
en boven alles te overzien, de rijkheid van ons Drente-
land, om je in stilte van onze gelukkig nog onverwoeste
parelen der natuur, diep in eigen hart te doen schouwen,
om stil met jezelf te zijn. Ik zou je in gesprek brengen met
onze eigen oude Drentenaren……’

Het persoonlijke is politiek en politiek is persoonlijk. Dat is het
motto van de socialisten en dat hebben Jan Egberts’ socialis-

Mevrouw Eleveld bij de nieuwe
winkel aan De Paltz. Achter de
etalageruit hangt het affiche van
de Blauwe Week, ter gelegenheid
van de drankbestrijding.

Jan Egberts Eleveld, de jonge
zelfbewuste wethouder voor de
SDAP.

Wethouder Jan Egberts Eleveld
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tische voorbeelden in de SDAP hem ingeprent. En als politieke
en persoonlijke aspecten van het leven zo nauw verweven en
verbonden zijn, dan ligt het voor de hand dat Jan Egberts op
zoek gaat naar een socialistische geliefde. Ook voor de hand ligt
dat hij die in het hervormde dorpje niet snel zal vinden. Gelukkig
is het socialisme een grensoverschrijdende beweging die aan de
andere kant van de Drents-Friese grens aardig wat aanhangers
heeft en ook de jeugdige geheelonthouders van de JVO zijn in
Friesland goed vertegenwoordigd. Want dat is duidelijk: ook ge-
heelonthouder moet zij zijn. Hij vindt haar op een van de
verbroederingsweekenden die de noordelijke gewesten van de
JVO gezamenlijk organiseren. Zij heet Hinke de Vries en komt
uit Sneek. Verschillen zijn er natuurlijk wel tussen de goedmoe-
dige en goedlachse, maar ook goedgebekte, veeleisende en sluwe
Drent en de verlegen, naïeve, maar stijfkoppige Friezin.
Niettemin gaat de liefde voor en op den duur went alles, denken
zij beiden. Hij schrijft haar:

‘Nu voel ik beter, sterker, dat Drenthe en Friesland samen
kunnen komen, door geleidelijke ontwikkeling tot elkaar
groeien. Ons provincialisme is niet het hoogste. Ik hou van
mijn Drentheland, dat weet je door mijn uitingen; maar ik
hou ervan op dezelfde wijze als jij. Van de Friesche greiden
hou ik ook, evenals jij, omdat ook daar natuurwaardering
zijn grond vindt in ons (jouw en mijn) diepere innerlijk
wezen. Dat je je Friesche geaardheid, en de grootsche
waarden daarvan, zult tonen, daar ben ik diep van over-
tuigd.’

Hun verlovingstijd zal vier jaar duren, een periode waarin zij ge-
regeld een weekend naar Beilen komt, maar het verder moeten
doen met brieven. Dan, op vier juni 1931, vier dagen voor hun
huwelijk in Sneek, wordt de laatste brief uit Beilen verzonden:

‘Overdenk nog es, waarom je dit alles gaat doen; of al
datgene wat achterblijft niet zwaarder weegt, dan alles
wat hopelijk komt aan de zijde van hem, die dan toch wel
van groote beteekenis moet zijn in je leven. En als dan, na
overdenking, je hart blijde klopt, dan is het goed. Veel
liefs van jouw levenskameraad te Beilen.’

Het huwelijk van Jan Egberts en Hinke duurde slechts vijf jaar.
Op 16 juli 1936 maakte een ernstig auto-ongeluk een eind aan
het leven van Jan Egberts Eleveld en dat van burgemeester
T. Froentjes.1 <

Jan Egberts Eleveld kwam met
burgemeester T. Froentjes om bij
een auto-ongeluk. Gemeentesecre-
taris Thalen werd ernstig gewond.
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Boek
Terug naar Beilen. Leven en dood
van een rode dorpswethouder is uit-
gegeven door uitgeverij Balans te
Amsterdam (ISBN: 90 5018 604 1)
en onder meer verkrijgbaar bij de
boekhandel. In dit boek is ook een
volledige bibliografie en een noten-
apparaat opgenomen, waarin ook de
gebruikte edities van het Nieuwsblad
voor Beilen zijn vermeld.

Noten
1 T.L. Kroes, ‘Rouw in Beilen’,

Historische Vereniging Ge-
meente Beilen, 3 (1991) 3,
16-19.
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