
ontgonnen werden, groeide de behoefte 
om natuur en landschap op te zoeken en 
ontstonden ook de eerste verenigingen 
die zich sterk maakten voor het behoud 
van natuur.

Recreatie en toerisme
Aan het einde van de 19e eeuw kreeg 
ook het idee vaste voet aan de grond, 
dat de natuur een ideale plek was om te 
herstellen, zichzelf te ‘herscheppen’ – de 
letterlijke betekenis van ‘recreatie’. Men 
kende het zeebad een heilzame werking 
toe, maar ook de gezonde lucht van bos 
en heide. Was het eerst alleen de boven-
laag van de samenleving die tijd had 
voor recreatie en toerisme, in de loop van 
de 20e eeuw werd dit voor steeds meer 
mensen mogelijk.
Mede met behulp van foto’s op ansicht-
kaarten en in geïllustreerde tijdschriften 
werd Drenthe in de 20e eeuw in toe- 
nemende mate gepresenteerd als een 
ideale locatie voor recreatie en toerisme. 
Opnamen van plaggenhutten waren 
hierbij geen zeldzaamheid. Aanvanke-
lijk (vanaf ca. 1900) verschenen vooral 
kaarten van specifieke locaties, zoals 
een hut bij Havelte en hutten op het 
Aardscheveld. Vanaf omstreeks 1910 
kwamen steeds vaker kaarten op de 
markt, waarop alleen de tekst ‘Hutje op 
de Drentse hei’ gedrukt staat. 

Bezienswaardigheid
In 1916 bracht uitgever Weenenk & 
Snel uit Den Haag een serie kaarten op 
de markt met als titel ‘Mooi Drenthe’. 
Te midden van hunebedden, schaaps-
kudden en lommerrijke dorpsgezichten 
heeft ook de plaggenhut een plek in deze 
serie. In hetzelfde jaar verscheen in de 
tijdschriften Panorama, De Prins en De 
Spiegel een serie foto’s gemaakt door Mari 
Antonius Boer onder de kop ‘Drente en 
zijn vóór-historische monumenten en 
curiosa’. Hierin werd een plaggenhut op 

Aan het einde van de negentiende eeuw 
bloeide de artistieke waardering van het 
Drentse landschap op. Schilders gingen 
vaker buiten werken en hadden daarbij 
een voorkeur voor het platteland, het 
eenvoudige boerenleven en de ongecul-
tiveerde natuur. Ze roemden de Drentse 
luchten, de paarse heidevelden, de 
grillige zandpaden, de eenzame herders 
en de oude boerderijen met bemoste 
rietdaken. Wat minder bekend is, is 
dat ook de plaggenhut onderdeel was 
van wat men zo pittoresk aan Drenthe 
vond. Tegenwoordig associëren we de 
plaggenhut primair met armoede en niet 
direct met schoonheid.

het Aardscheveld gepresenteerd als een 
historische bezienswaardigheid; de hut als 
een oeroude bewoningsvorm. Bij Reinhart 
Herman Herwig zijn plaggenhutten weer 
primair onderdeel van het mooie Drentse 
land. In zijn artikel ‘Omzwervingen in 
het oude Landschap’ in het tijdschrift 
Buiten in 1926 staan zijn zelfgemaakt 
foto’s van plaggenhutten (waaronder een 
in het Bonnerveld bij Gieten) te midden 
van opnamen van de welbekende oude 
boerderijen, landweggetjes en schaaps-
kudden. Opvallend is dat er geen sociale 
fotografie bedreven werd: er was geen 
aandacht voor de armoede van de 
bewoners van de hutten, alleen voor de 
toeristische waarde ervan.

Anno 2019
Eerst door schilderijen en foto’s, vervol-
gens ook in de vorm van ansichtkaarten 
en in tijdschriften, werd de Drentse 
plaggenhut als romantisch ‘hutje op de 
heide’ meegenomen in een geïdealiseerde 
voorstelling van het platteland. Deze 

‘Authentiek’ en ‘oer’
Bekende schilders als Sientje van 
Mesdag-Van Houten, Julius Jacobus van 
de Sande Bakhuyzen en later Antony 
Keizer schilderden plaggenhutten als 
onderdeel van het landschap van hei en 
bos. De veengebieden waren minder in 
trek bij kunstenaars, op enkele uitzonde-
ringen na, waaronder uiteraard Vincent 
van Gogh.
Ook fotografen begonnen zich aan het 
einde van de 19e eeuw te interesseren 
voor plaggenhutten. De amateurfotograaf 
Geert Jannes Landweer maakte vanaf 
omstreeks 1895 opnamen van plaggen-
hutten in de omgeving van Hoogeveen: 
bij Stuifzand, te Hollandscheveld en bij 
Kremboong. Landweer staat bekend om 
zijn foto’s waarin hij het ‘authentieke’ 
Drentse boerenland probeerde vast te 
leggen. Hij onderhield contacten met 
kunstenaars en stuurde hen zelfgemaakte 
foto’s om hen aan te moedigen naar 
Drenthe te komen.  

Commercie
Foto’s van plaggenhutten waren ook 
te koop. In 1896 bracht de Groninger 
fotograaf Johannes Gerhardus Kramer 
een serie foto’s van plaggenhutten op 
het Aardscheveld (vlak naast Assen) op 
de markt. De in Hoogeveen gevestigde 
fotograaf Jochum Amerika deed rond 1905 
hetzelfde met een hut te Hollandsche-
veld. En een serie foto’s van Landweer 
werd aan het begin van de twintigste 
eeuw in drukvorm uitgegeven door het 
Provinciaal Museum van Oudheden. Te 
midden van pittoreske dorpsgezichten 
en schaapskudden treffen we ook hier 
plaggenhutten.
Dergelijke schilderijen en foto’s waren 
prijzig en werden alleen door de burger-
lijke elite aangeschaft. Blijkbaar was er bij 
deze elite een behoefte aan een beleving 
van natuur en landschap, waarin men 
vooral het authentieke zocht, een soort 
oerstaat waarin mens en natuur nog ‘in 
harmonie’ leefden. Juist in de periode 
waarin steeds meer ‘woeste gronden’ 
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voorstelling van de plaggenhut voldeed 
blijkbaar aan een reële behoefte: met 
name stedelingen ervoeren vanaf het 
einde van de 19e eeuw een gebrek aan 
binding met de natuur en een gemis aan 
eenvoud. Zij stilden dit gemis in toene-
mende mate met recreatie in de natuur, 
in tenten, in hutten. En is deze behoefte 
eigenlijk niet onverminderd aanwezig? 
Anno 2019 bestaan er geen originele 
plaggenhutten meer. Wel zijn er hier en 
daar plaggenhutten nagebouwd, zoals in 
het Veenmuseum en museum Ellert en 
Brammert. Marketing Drenthe verkoopt 
de provincie als ‘oer’ en men kan op 
diverse plekken in Drenthe een ‘romanti-
sche’ plaggenhut huren als vakantie- 
verblijf.

Hut bij Havelte; 
ansichtkaart 
uitgegeven door  
H. ten Brink te 
Meppel rond 1905; 
fotograaf onbekend 
(part. collectie 
Jannes Punt)

Hut van Pieter Boer 
en Antje Onstee op 
het Aardscheveld; 
ansichtkaart 
uitgegeven door La 
Rivière & Voorhoeve 
te Zwolle rond 1910, 
naar een foto van 
Johannes Gerhardus 
Kramer uit 1896 
(Drents Archief, 
fotocollectie Drents 
Museum)

Dit artikel is eerder gepubliceerd 
in kwartaalblad 102 van 
Het Drentse Landschap




