E. W. HOFSTEE: „Enige aspecten van bevolking en samenleving in de Drents-Groninger Veenkoloniën".
'Om verschillende redenen vormen de Groninger en Drentse
Veenkoloniën voor de sociaal-wetenschappelijke onderzoeker
één der interessantste gebieden van ons land. Zo lang de
drooglegging en de kolonisatie van de Zuiderzee-provincie niet
zijn voltooid, zijn zij het grootste aaneengesloten kolonisatiegebied in Nederland, dat voor een studie van het verschijnsel
van de kolonisatie zelf en de gevolgen hiervan, in aanmerking
komt. Weliswaar kennen :we ook uit de Middeleeuwen zeer
omvangrijke kolonisaties — o.a. die van grote delen van het.
Hollands-Utrechtse veengebied —doch ondanks de belangrijke
gegevens, die over de gang van zaken in deze gebieden door
Gosses1) en anderen naar voren zijn gebracht, blijft onze
kennis van de oudere binnenlandse volksplantingen zo fragmentarisch en onvolkomen, dat de sociologisch ingestelde
onderzoeker hieraan niet voldoende houvast heeft. Hoewel ook
het begin van de kolonisatie van de Veenkoloniën al weer
enige eeuwen terug ligt, is hier van de sociale ontwikkeling
van het gebied voldoende bekend om met enige zekerheid te
kunnen oordelen over de processen, die zich hebben afgespeeld, temeer, omdat deze zich in de jongere gedeelten van
het veenkoloniale gebied tot op de huidige dag voortzetten en
nog steeds niet ten einde zijn gekomen. Het ligt dan ook wel
haast voor de hand, dat bij de snelle groei van het regionale
sociaal-wetenschappelijke onderzoek in Nederland, gedurende
de laatste tientallen jaren, de veenkoloniale samenleving tot
object van studie werd. In 1933 verscheen 'het bekende boek
van Keuning, „De Groninger Veenkoloniën", terwijl in 1940
Visscher „Emmen en Zuid-Oost Drente" 2) publiceerde. Deze
studies, in het bijzonder die van Keuning, hebben grote verdiensten en hebben ons inzicht in de veenkoloniale sameni) J. H. Gosses, De vorming van het graafschap Holland. Bijdr. Vad.
Gesch. en Oudh.k., 5e reeks, deel 2, 1915.
2
) H. J. Keuning, De Groninger Veenkoloniën. Diss. Utrecht, 1933.
J. Visser, Emmen en Zuid-Oost Drente, 1940.
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leving vergroot. Beide schrijvers gaan echter uit van een
opvatting van de sociale geografie 3 ), welke de taak van deze
wetenschap aanduidt als de studie van de relatie mens—natuur,
waarbij het onderzoek van het maatschappelijke leven — dit in
het voetspoor van de Franse geograaf Vidal de la Blanche — in
hoofdzaak beperkt blijft tot de studie van het „genre de vie", de
bestaanswijze, wat dus practisch wil zeggen, het economische
leven. De rest van het maatschappelijke leven wordt feitelijk
niet beschreven en onderzocht en het economische leven hiermee niét of nauwelijks in verband gebracht. De invloeden, die
van de binnen de groep levende idealen, denkbeelden, strevingen enz. van niet-direct economische aard op het economische
leven uitgaan4), vinden, evenals mogelijke invloeden, uitgaande van voor de bevolking van de Veenkoloniën typerende
karaktertrekken, bij de beide schrijvers weinig of geen belangstelling. Zonder hier in te gaan op de deugden en gebreken van
deze opvatting van de sociale geografie in het algemeen, kan
worden geconstateerd, dat langs deze weg slechts een onvolledig inzicht in de karakteristieke eigenschappen van mens en
maatschappij in de Veenkoloniën wordt verkregen. Het economische leven immers, het „genre de vie", is slechts één van de
uitingen van het sociale leven van de veenkoloniale bevolkingsgroep, terwijl bovendien, zoals gezegd, aan de invloed
van de typische eigenaardigheden van het groepsleven als
geheel op de vormen van het economisch handelen weinig
aandacht is besteed. Hoewel ongetwijfeld de in het landschap
gegeven voorwaarden —de woonruimte — in de Veenkoloniën
in vele opzichten een eigen en afwijkend karakter droegen
— men denke b.v. aan de bijzondere eigenschappen van de
dalgrond en aan het door de veenafgraving ontstane kanalenstelsel — er zeker toe hebben bijgedragen om het economische leven in de Veenkoloniën zijn bijzonder stempel te
geven, mag men toch verwachten, dat de bijzondere uitingsvormen van het maatschappelijk leven — en daarmee ook van
het economische leven — ook in sterke mate zullen samen3

) Zie voor deze opvattingen omtrent de sociale geografie o.a.: J. C.
van der Valk, Emst Kapp. Diss. Utrecht, 1939; J. Ch. W. Verstege, Geografie, regionaal onderzoek en geografische ordening. Diss. Utrecht, 1942.
4
) Zie over deze niet-economische invloeden op het economische' 'leven
o.a. E. W. Hofstee, Over de verscheidenheid in de Nederlandse landbouwgebieden, 1946.
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hangen met de bijzondere eigenschappen, welke de veenkoloniale bevolking als sociale groep bezit 5 ).
Het is dan óok in de eerste plaats op enkele karakteristieke
kenmerken; van de "veenkoloniale bevolking als sociale groep,
zoals deze op verschillende levensgebieden tot uiting komen,
op de mogelijke oorsprong van deze eigenaardigheden, dat ik
hier de aandacht zou willen vestigen. Ik behoef nauwelijks te
zeggen, dat ik hier in dit kader slechts enkele algemene opmerkingen kan maken, die nog een ruim veld voor nadere
studie openlaten.
Wanneer ik er thans toe overga in vogelvlucht enkele van
deze uitingen te bespreken, moge ik beginnen met het
^economische leven'6).
Ons treft onmiddellijk de grote energie en activiteit waarmee
men in de Veenkoloniën zijn economische doeleinden heeft
nagestreefd en nog nastteeft. In de eerste plaats in de landbouw. Zoals bekend, heeft het wijs beleid van de vroegere
stadsbestuurders van Groningen, o.a. door het stellen van
goede regels ten aanzien van de veenaf graving en verder door
het aanvankelijk gratis ter beschikking stellen van stadsvuil,
de mogelijkheid geschapen tot het ontwikkelen van een
bloeiende landbouw. Deze mogelijkheid is door de bevolking
van de Groninger Veenkoloniën ten volle aangegrepen; de
landbouw hier en trouwens naderhand ook in de nieuwere
veenkoloniën, is met een bewonderenswaardige energie en
vooruitstrevendheid aangevat. Bij invoering van nieuwe werkmethoden en andere middelen tot verbetering der productie
stonden de veenkoloniale boeren steeds vooraan. Zo is het wel
waarschijnlijk, dat zij de eersten zijn geweest, die in ons land
het zaaien op rijen, inplaats van het breedwerpig zaaien, toepasten en daarmee de weg wezen naar een betere verzorging
van de gewassen. Opvallend is, dat, terwijl de natuurlijke eigen6

) Zie over het economische leven in de Veenkoloniën, behalve Keuning
en Visscher o.a.: G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen. Diss. Wageningen, 1925; P. J. van Herwerden,
De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw, 1935; E. W.
Hofstee, Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën, 1943.
6
) Het woord „groep" is hier gebruikt in de ruime zin, niet in de
beperkte zin, welke sommige sociologen hieraan toekennen. Een recente
beschouwing over het gebruik van het woord „groep"' is o.a. te vinden
in: W. A. Andèrson, Rural Sociology as Science. Rural Sociology, Vol. 12,
blz. 347 e.v., Dec. 1947.
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schappen van de bodem, gezien uit het oogpunt van plantengroei, niet of nauwelijks beter zijn, dan die van de zandgronden
in Drente, de Veenkoloniën steeds aanmerkelijk hogere
opbrengsten van de landbouwproducten per ha vertonen, dan
de Drentse zandgronden 7 ). De veenkoloniale boer is vo'.
initiatief en bereid de kansen te nemen, die hem worden
geboden, ook al zal hij daarvoor een ander milieu en andere
verhoudingen moeten accepteren. In het algemeen zal een boer
niet gemakkelijk een bedrijf buiten de oude vertrouwde omgeving zoeken; boeren uit de Groninger Veenkoloniën zijn
echter in groten getale naar Noordoost-Overijssel getrokken en
hebben daar de ontwikkeling van de landbouw op de dalgronden in sterke mate gestimuleerd. De „Wirtschaftsgeist" 8 ),
de economische geest, van de veenkoloniale boer is veel sterker
kapitalistisch gericht dan die van de meeste andere boeren in
Nederland. Zijn houding t.o.v. de arbeiders is zakelijk; van een
sterke persoonlijke band tussen boer en arbeider, laat staan van
een patriarchale sfeer, is geen sprake. In zijn bedrijfsvoering
richt hij zich scherp op de economische mogelijkheden, die
hem door de verhouding van de prijzen van de verschillende
producten worden geboden; hij blijft niet om redenen van
traditie en sentiment hangen aan oude productievormen.
Zo mogelijk nog meer dan in de landbouw, komen de typische
trekken van de veenkoloniale bevolking tot uiting in hun
activiteit in andere takken van bedrijf. Het beeld van haar
ontwikkeling is fascinerend. Enkele feiten moge ik in uw herinnering roepen. De veenafgraving op grote schaal was slechts
mogelijk door de bouw van een omvangrijk kanalenstelsel en
de afvoer van turf uit de venen per schip. In de zich daaruit
ontwikkelende binnenvaart wist de veenkoloniale bevolking
zelf al spoedig een belangrijk aandeel te verwerven. Weldra
waagden de veenkoloniale, schippers zich met hun schepen ook
op zee en geleidelijk groeit dan die uiterst merkwaardige veenkoloniale zeevaart, waarvan Dr van Herwerden een zo
interessant beeld heeft gegeven. Omstreeks het midden van de
19de eeuw (1858) 'hoorden in de Groninger Veenkoloniën niet
7
) Zie: Verslagen over den Landbouw in Nederland. Verslagen en Mededelingen van de Directie van den Landbouw, verschillende jaargangen,
8
) Het woord „Wirtschaftsgeist" heeft zijn stempel gekregen door de
voortreffelijke boekjes van A. Rühl: Vom Wirtschaftsgeist in Spanien;
Vom Wirtschaftsgeist in Amerika; Vom Wirtschaftsgeist im Oriënt.
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minder dan 597 zeeschepen thuis, d.w.z. niet minder dan 28 %
van het totaal aantal Nederlandse schepen, al was, gezien de
geringere grootte van de veenkoloniale schepen, het percentage van de totale tonneninhoud dan ook aanzienlijk lager.
Vermoedelijk waren in die tijd in de veenkoloniën meer dan
2000 mannen rechtstreeks bij de zeescheepvaart betrokken.
Naar verhouding waren in dit bedrijf enorm grote kapitalen
belegd. Slechts, wanneer men er rekening mee houdt, dat we
hier hebben te maken met een bijzonder energiek en ondernemingslustig volk, kan men begrijpen, hoe dit bedrijf tot een
dergelijke ontwikkeling kon komen.
Meer haast nog dan de veenkoloniale scheepvaart, spreekt de
ontwikkeling van de veenkoloniale scheepsbouw in de 19de
eeuw tot de verbeelding. Niet alleen leverde zij de schepen
voor de veenkoloniale schippers, doch ook de rest van Nederland werd voor een belangrijk deel door de Veenkoloniën van
zeeschepen voorzien. Van Herwerden vermeldt, dat in 1860 van
de 89 zeeschepen, die toen van stapel liepen, niet minder dan
70 in de provincie Groningen, hetgeen practisch betekent in de
Veenkoloniën, werden gebouwd.
Het is bekend, hoe de veenkoloniale scheepvaart en veenkoloniale scheepsbouw na 1870 plotseling als een kaartenhuis
ineengestort zijn. Omstreeks 1870 zette een concentratie en
modernisering in onze zeescheepvaart in, waarbij onze
koopvaardijvloot zich ontwikkelde in de richting van grotere
ijzeren schepen, die meer en meer door stoom werden voortgestuwd. Voor het kleine houten zeilschip, dat de veenkoloniale werven bouwden, was hierdoor geen plaats meer, terwijl
het grootste deel van de veenkoloniale werven van verdere
mededinging was uitgeschakeld door de onvoldoende capaciteit
van kanalen en bruggen. In 1880 werd inde Veenkoloniën geen
enkel zeeschip meer van stapel gelaten. Alleen in het westelijk
gedeelte van de Veenkoloniën, in de omgeving van Hoogezand,
waar de scheepsbouw minder door allerlei obstakels werd
geremd, wist deze zich te handhaven en daar ontwikkelde zich
geleidelijk de bouw van de moderne kustschepen, die opnieuw
de Groninger scheepsbouw en de Groninger zeescheepvaart
een geheel eigen en merkwaardige plaats in de Nederlandse
zeescheepvaart hebben gegeven.
Voor de rest van de Groninger Veenkoloniën betekende het
einde van de grote periode van scheepvaart en scheepsbouw
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allerminst het einde van de sterke economische activiteit.
Nieuwe mogelijkheden deden zich voor en werden aangegrepen en opnieuw worden de Veenkoloniën het middelpunt van éen merkwaardig stuk Nederlands economisch
leven, nl. van de moderne landbouwindustrie. Aardappelmeelen strocartonindustrie worden, hoewel hun oorsprong elders
ligt, niet alleen door gunstige omstandigheden, doch vooral
ook door de energie van de bevolking, typisch veenkoloniale takken van nijverheid. Na de eerste wereldoorlog raakten langzamerhand de mogelijkheden in de
landbouw- en aanverwante industrieën uitgeput, doch thans,
na de tweede wereldoorlog, komt van alle kanten opnieuw fris
initiatief naar voren. Nog steeds» blijkt de geest van ondernemen, in de letterlijke zin van het woord, de neiging om iets
nieuws aan te pakken, in de Groninger Veenkoloniën te leven.
Deze mentaliteit leeft niet alleen in de oude Groninger Veenkoloniën, ook in de jongere veenkoloniën komt ze tot uiting,
al heeft ze daar, o.a. door het bestaande phaseverschil in de
ontwikkeling, tot nu toe nog niet tot zulke sterk sprekende
resultaten geleid als in het oudere gebied.
Men vindt ze niet alleen bij de ondernemers in de grotere
bedrijven; men vindt ze ook bij de middenstanders en in een
andere vorm bij de arbeiders. Ieder, die in het gebied enigszins
thuis is, weet tal van namen te noemen van middenstanders, die
zich omhoog hebben weten te werken en hun zaak wisten uit
te breiden tot ondernemingen, die soms tot ver buiten hel
gebied hun invloed uitstrekten. De laatste oorlog leverde weer
het bewijs — zij het niet altijd in aantrekkelijke vorm —
hoezeer de veenkolonialen het ondernemen in het bloed zit; tal
van kleine ondernemers hebben getracht van de bijzondere
omstandigheden gebruik te maken — o.a. door het fabriceren
van surrogaten — om zich naar boven te werken. Het is
opmerkelijk, hoe groot, naar verhouding, het aantal mensen uit
de veenkoloniale gebieden is, dat met allerlei nieuwe plannen
en ideeën naar voren komt; vooral het verschil in dit opzicht
met de Drentse zangebieden is opvallend9);
9
) Bij zijn oordeel hierover steunt schrijver op zijn ervaring als sociograaf bij de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie te Groningen, waar een groot deel van degenen, die in Groningen en Drente
met nieuwe plannen op economisch gebied rondliepen, om advies of steun
kwamen vragen.
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De veenkoloniale arbeider is in het algemeen iemand, die
van aanpakken weet. Eén van onze grootste exportslagerijen,
die op de grens van het Drentse zandgebied en het veenkoloniale gebied staat, zal, waar mogelijk, steeds arbeiders uit
het veenkoloniale gebied aantrekken, daar deze, in het algemeen, tot veel hogere arbeidsprestaties komen dan de arbeiders uit het zandgebied. Een confectiefabriek, die reeds vóór de
tweede wereldoorlog, als eerste belangrijke bedrijf van
buitenaf, een filiaal in Emmen vestigde, slaagde er buiten
verwachting snel in om in Emmen, met aan industrie niet
gewende meisjes uit het veengebied, een arbeidstempo te
bereiken, dat dat in Twenthe benaderde.
Spreekt uit het economisch handelen van de veenkoloniale
bevolking een bijzondere geestesgesteldheid, deze komt ook op
andere terreinen van het maatschappelijke leven tot uiting. In
het politieke leven is de veenkoloniale bevolking in het algemeen niet overmatig sterk geïnteresseerd, doch wanneer ze
eenmaal in bepaalde bewegingen haar belang ziet, reageert ze
fel en treden veelal leidende figuren uit het gebied zelf naar
voren. De Veenkoloniën waren één der eerste min of meer
landelijke gebieden, waar het socialisme weerklank vond en
lange tijd droeg de socialistische beweging, vooral in de
noordelijke gemeenten, een bijzonder fel karakter. De radicale
propaganda van Domela Nieuwenhuis vond hier sterke weerklank en werkt vermoedelijk nog steeds na. Ook naderhand is
de socialistische beweging in zijn verschillende schakeringen
er krachtig gebleven. Stakingen kwamen in de Veenkoloniën
veelvuldig voor.
Opvallend is ook de rol, die de Veenkoloniën hebben gespeeld in de ontevredenheidsbeweging onder de boeren in de
dertiger jaren, die na enige tijd zijn! organisatievorm vond in de
Nationale Bond „Landbouw en Maatschappij", zoals bekend, in
de oorlog één van de elementen, waaruit de kern van de Landstand werd opgebouwd. Hoewel de veenkoloniale boeren zeker
niet degenen waren, die het allerergste onder de crisis hadden
te lijden — de kleine boeren op de zandgronden waren er in
het algemeen erger aan toe — vinden we onder hen van de
felste leden en verschillende vooraanstaande figuren van
„Landbouw en Maatschappij".
Ook het religieuze leven in de veenkoloniën vertoont, ver17
2

schillende opvallende trekken"). In de Groninger Veenkoloniën heeft de onkerkelijkheid reeds vroeg een relatief
sterke omvang aangenomen. Dit is temeer opvallend, omdat,
ondanks de relatief sterke ontwikkeling van de industrie, de
Veenkoloniën nog steeds een sterk landelijk karakter dragen.
Evenals de abnormale onkerkelijkheid in enkele andere landelijke gebieden, vormt de onkerkelijkheid in, de Groninger
Veenkoloniën een opvallend verschijnsel en een probleem, dat
aandacht verdient. Een geheel ander verschijnsel en schijnbaar
met het juist genoemde moeilijk verenigbaar, is de sterke ontwikkeling van kleine kerkgenootschappen en secten in de
Veenkoloniën. Gedeeltelijk vindt dit zijn oorsprong in het feit,
dat in de kolonisatieperiode mensen uit allerlei richtingen uit
het binnenland en ook uit het buitenland in de Veenkoloniën
bijeenstroomden en hierdoor voor een plattelandsgebied een
abnormale verscheidenheid van kerkelijke gezindten ontstond.
Het is echter niet mogelijk hierin alleen de oorsprong van de
bestaande verhoudingen te zoeken-, de verscheidenheid is nl.
voortdurend toegenomen inplaats van afgenomen. De Afscheiding vond in de Veenkoloniën een vrij sterke sympathie. Toen
na de Doleantie de volgelingen van De Cock en Kuyper zich
verenigden, was in de Veenkoloniën een vrïj\ groot percentage,
dat hieraan niet meedeed en zich in Christelijk Gereformeerde
gemeenten organiseerde. Opvallend is vooral ook de sterke
ontwikkeling van het Baptisme in de Veenkoloniën, dat hier
één van zijn belangrijkste concentratiepunten vindt. Als
typische secten vindt men er verder Apostolischen, Vrij Evangelischen en Sabattisten, afgezien nog minder belangrijke groepen en richtingen.
*"~ Soortgelijke verhoudingen als in de Groninger Veenkoloniën,
vindt men in de Drentse Veenkoloniën. Ook hier is de onkerkelijkheid groter dan in het aangrenzende „oude land", met
name de Drentse zandgebieden. Kruijt oordeelt, dat men er
principiëler of, beter gezegd, minder traditioneel is in zijn
verhouding tot de kerk, dan op de zandgronden. Men gaat er
niet naar de kerk, omdat de omgeving het ook doet, maar blijft
aan de andere kant ook niet weg uit vrees voor de publieke
opinie in een onkerkelijke omgeving. In het algemeen worden
de cijfers aangaande de kerkelijke verhoudingen in het Drentse
10) Over de religieuze verhoudingen, behalve Keuning en Visscher ook
J. P. Kruijt, De onkerkelijkheid in Nederland. Diss. Amsterdam, 1933.
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veengebied vertroebeld door het feit, dat vrijwel alle gemeenten in dit gebied zowel zand- als veengemeenten zijn. Visscher
geeft voor de gemeente Emmen echter cijfers van de dorpen
afzonderlijk en hieruit blijkt het verschil tussen de zanddorpen
en de veenkoloniale dorpen wel zeer duidelijk. Terwijl in de
zanddorpen — met uitzondering van het dorp Emmen zelf —
het percentage onkerkelijken varieert van 0 tot 7, komen in'de
veenkoloniale dorpen percentages van 25 en hoger voor.
Ook het sectarisme is voor de Drentse Veenkoloniën een
typerend verschijnsel. Vooral in de jongste veenkoloniën deed
het zich niet zo lang geleden zelfs kennen in zijn grofste
vormen, die de grens van de godsdienstwaanzin naderden of
overschreden, doch ook in zijn meer geconsolideerde en
rustiger vorm neemt het een plaats van betekenis in in het
religieuze leven. Zo is b.v. het aantal Baptisten, evenals in de
Groninger Veenkoloniën, relatief groot, terwijl ook het aantal
Gereformeerden er groter is dan in de Drentse zandgemeenten.
Hoewel formeel binnen het kader van de Nederlands Hervormde Kerk blijvend, draagt het religieuze leven, dat zich om
de hier veelvuldig voorkomende evangelisaties ontplooit
— evenals trouwens elders het geval is — niet zelden, uit
sociologisch oogpunt gezien, een min of meer sectarisoh
karakter.
Een duidelijke afwijking t.o.v. de omgeving vertonen de
Veenkoloniën ook t.a.v. de criminaliteit, waarover we, aangaande het Drentse gebied, 'goed zijn ingelicht door de studie
van Kempe en Vermaat 11 ). In het algemeen kenmerkt Drente
zich door een relatief sterke agressieve criminaliteit. Er bestaat, wat dit betreft, echter een essentieel verschil tussen de
typische zandgebieden en de veenkoloniën. Terwijl in de
zandstreken de agressieve criminaliteit in sterke mate
wordt beïnvloed door de daar heersende volkszeden 12 )
en zodoende samenhangt met de daar bestaande sterke collectivistische neigingen in de samenleving, komt deze in de veenstreken enerzijds voort uit de aanwezigheid van een aantal
primitief-woeste individuen, die in de nog ongebonden samenleving van de jonge veenkoloniën de kans zien hun aard uit te
leven, anderzijds in het kort geleden in deze gebieden nog
H) G. Th. Kempe en J. Vennaat, Criminaliteit in Drenthe, 1929.
12) Dezelfden o.a.: blz. 69 en blz. 74.
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vrijwel algemene drankmisbruik. Het is opvallend, dat in de
iets oudere veenkoloniën, waar het primitieve, ongeciviliseerde,
van de jongste veenkoloniën is verdwenen, de agressieve
criminaliteit een relatief gunstiger beeld laat zien dan in de
zandstreken.
Een enkele opmerking tenslotte nog over een duidelijke
neiging tot regionaal patriotisme, dat in de veenkoloniën valt
te constateren en vooral in de Groninger Veenkoloniën tot
uiting komt. Groningen kent verschillende delen van de
provincie, die een min of meer zelfstandige eenheid vormen,
b.v. het Oldambt, het Zuidelijk Westerkwartier, het Hogeland,
enz. en zo vormen ook de Veenkoloniën, zoals uit het voorgaande trouwens duidelijk is gebleken, een afzonderlijke eenheid. In het algemeen echter is de bevolking van de verschillende delen zich van deze eenheid zelf weinig bewust en ze
inspireert hen in het algemeen weinig tot gevoelens van regionaal patriotisme. Dit is in de Veenkolonië in sterkere mate het
geval. Een bewustzijn van betekenis van eigen streek, van
eigen waarde, een neiging tot verdedigen en bevorderen van
streekbelangen, is in de Veenkoloniën, met als middelpunt
Veendam, duidelijk te constateren. In de Drentse veenkoloniën
doet het zich minder opvallend voor, ook al omdat de geografische vorm van dit gebied weinig de eenheid bevordert en
bovendien het noordelijk deel, de „Monden", izeer sterk op het
Groningse gedeelte is georiënteerd. In de kern van dit gebied,
de gemeente Emmen, vertonen zich echter wel symptomen van
een dergelijk streekgevoel.
Voor degenen, die in de Veenkoloniën thuis zijn, of van de
literatuur over dit gebied op de hoogte zijn, zullen de feitelijke
mededelingen, welke in het voorgaande werden 'gedaan, voor
een groot deel niet nieuw zijn. Deze hadden dan ook slechts ten
doel een samenvattend overzicht te geven van die uitingen in
het maatschappelijke leven v a n de veenkoloniale bevolking,
welke wijzen op een afwijkende wijze van maatschappelijk
voelen, denken en streven in dit gebied, op de bijzondere
instelling van de bevolking t.o.v. de maatschappij, waarvan zij
deel uitmaken. Op deze afwijkende instelling is ook reeds
eerder gewezen 13 ) en het ligt voor de hand, dat men dan de
13
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Zie o.a.: Kruijt, Onkerkelijkheid.

verklaring heeft gezocht in het feit, dat we hier hebben te
maken met een jong gekoloniseerd gebied.
Een speciaal onderzoek, naar de wijze, waarop we, wat de
Veenkoloniën betreft, het verband tussen de recente kolonisatie en de bijzondere kenmerken van het maatschappelijke
leven moeten zien, is tot nu toe niet ingesteld. Men heeft
blijkbaar aangenomen, dat de veenkoloniale bevolkingsgroep
behoort tot een algemeen type van gekoloniseerde bevolking,
dat steeds aan de dag treedt, waar van kolonisatie: sprake is en
dat de zo juist besproken bijzondere eigenschappen van de
veenkoloniale bevolking, althans voor een groot gedeelte, met
het behoren tot dit algemene kolonisatietype zouden samenhangen. Dit houdt in, dat men aanneemt, dat in iedere kolonisatie, als zodanig, algemene oorzaken liggen verborgen, waaruit
dit type groeit. Hebben dergelijke algemene oorzaken in de
Veenkoloniën gewerkt en vormt de veenkoloniale bevolking in
haar essentiële trekken inderdaad een representant van het
type van de gekoloniseerde bevolkingsgroep, of zijn er tegen
deze veronderstelling gegronde bezwaren aan te voeren? Dit
zijn de vragen waarmee ik mij verder hoop bezig te houden.
De eerste, die in ons land een grondig onderzoek heeft ingesteld naar de bijzondere eigenschappen van een maatschappij
van kolonisten en naar de wijze, waarop wij ons het ontstaan
van deze eigenschappen moeten voorstellen, was Ter Veen in
zijn bekende boek ,,De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied". Hij gaat er inderdaad van uit dat gekoloniseerde
groepen algemeen bepaalde bijzondere eigenschappen bezitten,
d.w.z. dat er een bepaald algemeen kolonisatietype bestaat 14 ).
Als oorzaak voor het ontstaan van dit bijzondere type noemt
hij in de eerste plaats de selectie. Door verschillende oorzaken,
zo neemt hij aan, vormen kolonisten geen doorsnee van de
groep, waaruit zij voortkomen, doch zij zijn daaruit een bepaalde selectie en wijken dus, wat hun gemiddelde lichamelijke
en geestelijke1 aanleg betreft, af van het moedervolk.
In de tweede plaats is de aard van het milieu, waajin de
14
) H. N. ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Diss.
Amsterdam, 1925, in het bijzonder blz. 107 e.v. Op blz. 107 schrijft Ter
Veen o.m.: Gekoloniseerde volksgroepen verschillen in vele opzichten,
zoowel lichamelijk als geestelijk, van het moedervolk, terwijl ze, welke
ook hun afkomst is, gemeenschappelijk eenige kenmerkende eigenschappen
blijken te bezitten.
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nieuwe groep wordt geplaatst, in de regel in vrij sterke mate
afwijkend. De gekoloniseerde groep reageert op dit afwijkende
milieu en is daardoor alleen al reeds anders dan het moedervolk. Tenslotte wijst Ter Veen op de betekenis van de breuk
met de traditie. De nieuwe groep bestaat geheel uit mensen, die
als het ware van hun oude milieu zijn losgescheurd. De lijn der
geschiedenis is voor hen afgebroken. Zij zijn losgemaakt van
de in hun gebied van; herkomst bestaande zeden, gewoonten en
tradities en de remmen, die hierdoor • worden aangelegd. Zij
hebben de last van de geschiedenis niet meer mee te slepen en
staan daardoor vrijer in de wereld. De breuk met het verleden
wordt nog verscherpt door het feit, dat zij in het nieuwe gebied
samen komen met mensen uit allerlei verschillende streken en
milieu's, waar tradities, gewoonten en zeden heersen, die afwijken van die, welke voorkomen in eigen gebied van herkomst. De betrekkelijke waarde van eigen traditie zal hierdoor
aan de kolonist als vanzelf duidelijk worden.
Van deze drie factoren, de selectie, het nieuwe milieu en de
breuk met de traditie, is vooral de selectie door Ter Veen
nader onderzocht' en op de voorgrond geplaatst. Zijn onderwerp
gaf hem hiertoe gerede aanleiding. Het is langzamerhand
bekend genoeg geworden, hoe barbaars de omstandigheden
voor de kolonisten in heli eerste tijdvak van het bestaan van de
Haarlemmermeerpolder zijn geweest. Talrijk waren degenen,
die na enige tijd de strijd tegen 'het bestaan in de polder
opgaven en deze weer verlieten, hun plaats openlatend voor
hen, die lichamelijk en geestelijk beter in staat waren om de
moeilijkheden te boven te komen. Het ligt wel haast voor de
hand, dat Ter Veen er toe moest neigen de bijzondere eigenschappen van de Haarlemmermeerbevolking, hun economische
begaafdheid, hun vooruitstrevendheid, hun algemene levenskracht, enz. in sterke mate toe te schrijven aan het feit, dat
door de scherpe selectie, welke door de ongunstige beginomstandigheden had plaats gevonden, een bevolking was ontstaan, waarvan de leden gemiddeld over eigenschappen
beschikten, die hen beter voor de strijd om het bestaan geschikt
maakten dan de bevolking van het oude land.
Er valt niet aan te twijfelen, dat voor een goed begrip van de
aard van een kolonistengroep het steeds van belang is, om met
de mogelijke invloed, welke van een selectie door het nieuwe
milieu kan uitgaan, rekening te houden, vooral als het een
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gebied betreft, waar de strijd om het bestaan zo zwaar is geweest als in de Haarlemmermeer. Maar of de selectie van
primaire betekenis moet worden geacht voor het ontstaan van
de bijzondere eigenschappen van gekoloniseerde bevolkingsgroepen in het algemeen? Ik meen het te moeten betwijfelen.
Wat de Veenkoloniën betreft, mag men, naar het mij voorkomt,
zeker de betekenis van de selectie door het milieu niet al te
hoog aanslaan. Ongetwijfeld was het leven van de eerste kolonisten, de veenarbeiders, niet gemakkelijk, doch aan de andere
kant ook weer niet zoveel zwaarder dan b.v. dat van landarbeiders in verschillende delen van het land. Het is natuurlijk
niet mogelijk de gang van zaken in dit opzicht in de oudere
veenkoloniën exact te onderzoeken, doch de cijfers aangaande
de bevolkingsbeweging in de in latere tijd aan de snede gebrachte veengebieden wijzen niet op een sterke selectie door
het milieu. Zo geeft de gemeente Emmen, gedurende haar ontwikkeling als veenkoloniaal gebied geen abnormale hoge
sterfte te zien en evenmin abnormaal hoge vestigings- en
vertrekcijfers, één en ander in tegenstelling met de Haarlemmermeer''in de beginjaren, toen daar zowel mobiliteit als mortaliteit die in het oude land verre te boven gingen. Zou inderdaad
een sterke natuurlijke selectie hebben plaats gevonden, dan
moest dit in de genoemde cijfers tot uiting komen. Nog minder
valt aan te nemen, dat de later komende boeren-kolonisten
door het milieu in sterke mate zijn geselecteerd. Zij kwamen
in een reeds enigermate geregelde samenleving, terwijl, wat de
oudere veenkoloniën betreft, voor die tijd bijzonder gunstige
voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de boerenbedrijven aanwezig waren, o.a. door de gunstige verkavelingen, de gunstige transportmogelijkheden, de aantrekkelijke
vorm van het gebruiksrecht op de bodem (het stadsmeierrecht)
en de steun bij de mestvoorziening door de stad. Ook de boeren
in de jongere veenkoloniën hebben het zeker niet abnormaal
zwaar gehad.
Naast de selectie door het milieu in het nieuwe gebied kan
echter nog op een andere wijze een zekere selectie bij de
samenstelling van de gekoloniseerde groep plaats vinden, nl.
doordat reeds degenen, die uit het oude land wegtrekken, geen
doorsneemensen zijn, afwijken van het gemiddelde. Zoals
bekend, is juist over deze vorm van selectie zeer veel gephilosopheerd, maar jammer genoeg weinig critisch onderzocht.
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Sommigen menen, dat de besten, de meest energieken wegtrekken en in het nieuwe gebied samenstromen, anderen, dat
het slechts de meest avontuurlijken, of de afwijkers, zonder
meer, zijn. Zoals gezegd, een zekere basis voor een
oordeel in deze aangelegenheid ontbreekt feitelijk. Persoonlijk
ben ik niet geneigd de waarde van deze selectie voor de
kolonistengroep te hoog aan te staan. Deze opvatting schijnt
te worden bevestigd door een psycho-technisch onderzoek,
dat enige tijd geleden in Emmen onder de veenarbeiders
plaats vond 1 5 ). Hierbij bleek de algemene begaafdheid, die
de basis moet vormen van het economisch handelen, van
deze bevolkingsgroep op een bijzonder laag peil te staan.
Zonder uit dit enkele onderzoek al te vergaande conclusies
te trekken, moge worden opgemerkt, dat dit er zeker niet
op wijst, dat de kolonisten een gunstige selectie uit de
bevolking van het oude land vormen. Nu gaat het niet alleen
om de vraag of er sprake is van een gunstige selectie, doch van
een selectie in een bepaalde richting in het algemeen. Eén der
meest opvallende kenmerken van de bevolking van de veenkoloniën en tal van andere kolonistengroepen is echter hun
bijzonder prestatievermogen op economisch gebied; bedoeld
onderzoek wijst er niet op, dat .dit economisch prestatievermogen op een bepaalde selectie zou zijn terug te voeren en
doet daarmee in het algemeen twijfel rijzen aan de betekenis
van «de selectie als oorzaak van de afwijkende eigenschappen
van kolonistengroepen.
Als tweede factor noemt Ter Veen de bijzondere invloed van
het milieu, niet als selecterende, doch als vormende factor.
Men moet zich aan het nieuwe milieu aanpassen, dit als het
ware onder de knie krijgen-, het geeft mogelijkheden en
moeilijkheden, die de vroegere! woonplaats niet gaf en dit geeft
aanleiding tot een ander handelen, dan in het oude milieu. Dat
deze invloed bestaat valt niet te ontkennen. We vinden er een
typisch voorbeeld van in de criminogene invloed, in het bij16
) Blijkens mededelingen van Dr Ph. M. van der Heyden in een binnenkort te publiceren 'lezing, gehouden op de vergadering van de Ned. Sociologische Vereniging te Amsterdam, op 20 December 1947. Na het ter perse
gaan van dit artikel kwamen mij de voorlopige resultaten van de sedert
de bevrijding, op de recruten toegepaste psychische tests, waarbij getracht
is rmheu-invloeden geheel te elimineren, onder ogen. De resultaten waren
voor de Veenkoloniën niet bijzonder -gunstig, zodat ook dit niet wijst op
een positieve selectie van de veenkoloniale bevolking.
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zonder ten aanzien van de agressieve criminaliteit, die van het
milieu in de jongere, de „actieve" veenkoloniën uitgaat. Hoe
lang echter werken deze milieu-invloeden na? Wanneer eenmaal de beginphase van de kolonisatie en ontginning voorbij
is en in het nieuwe gebied gestabiliseerde en geregelde verhoudingen zijn ontstaan, is het verschil met het oude land, wat het
milieu betreft, veelal nog slechts relatief gering. Nu zou men
zich voor kunnen stellen, dat de in de beginphase gevormde
sociale habitus zou blijven bestaan en ondanks de relatief
geringe milieuverschillen, die zich na de eerste kolonisatieperiode nog voordoen, zich ook dan nog min of meer duidelijk
zou vertonen. De volkomen omslag ten aanzien van de
agressieve criminaliteit, die, volgens Kempe en Vermaat in de
iets oudere veenkoloniën in Drente valt te constateren, pleit
echter tegen deze veronderstelling; blijkbaar slijt dit afwijkende sociale gedrag uit de beginperiode spoedig weer af. Nu
vormt zeker de ontwikkeling t.a.v. de criminaliteit geen
afdoend bewijs tegen de min of meer blijvende invloed van het
nieuwe milieu op de emigranten in het algemeen, doch ze houdt
wel een waarschuwing in tegen het als vanzelfsprekend aanvaarden van deze invloed als een belangrijke factor in het
ontstaan van de bijzondere trekken van het sociale leven in de
Veenkoloniën.
Tenslotte een enkele opmerking over de breuk met de
traditie, de losscheuring van de koloniserende groep van het
moedervolk, die de ontplooiing van nieuwe energie, eigen
initiatief, vooruitstrevendheid enz. zou bevorderen. Ook deze
gedachte heeft, evenals die aangaande de invloed van het
nieuwe milieu, het aantrekkelijke van het op het eerste oog
vanzelfsprekende. Maar hebben we ook hier niet te maken met
een verschijnsel, dat niet perse zijn invloed over een langere
tijd behoeft uit te strekken? Vormen zich ook niet in 'het
nieuwe gebied spoedig nieuwe tradities? Heeft zich b.v. — om
bij ons concrete object te blijven — in de Veenkoloniën niet in
tal van opzichten een eigen traditionele stijl ontwikkeld? Is er,
althans in de Groninger Veenkoloniën, niet een typisch eigen
dialect ontstaan? Hebben zich in het boerenleven, ondanks alle
vooruitstrevendheid, niet bepaalde eigen stijlvormen ontwikkeld? En aan de andere kant, wanneer men de vroegere levensstijl en traditie in het nieuwe gebied inderdaad loslaat,
veronderstelt dit niet reeds een zekere innerlijke bereidheid om
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deze te offeren en blijkt niet, dat deze bereidheid dikwijls
ontbreekt? Houden b.v. niet de boeren, die naar een nieuw
gebied verhuizen, soms hardnekkig vast aan de boerderijvormen en andere stijlelementen", die ze uit het oude gebied
meenamen? Hebben b.v. niet de Spanjaarden, die in de 16de,
17de en 18de eeuw naar Zuid-Amerika emigreerden, in feite de
Spaanse levensstijl naar het nieuwe land overgebracht en
daaraan lange tijd practisch niets veranderd? Krijgen niet de
tradities van het moederland, juist als men dit verlaat, een
bijzondere waarde?
De voorgaande opmerkingen aangaande de invloed van de
selectie, van het nieuwe milieu van de kolonisten en van de
breuk met de traditie hebben niet de pretentie de onjuistheid
van de theorieën dienaangaande te bewijzen. In de eerste
plaats zijn ze daarvoor te summier en bovendien, een strikt
bewijs, noch pro, noch contra valt te geven. Tenslotte is het ook
geenszins mijn bedoeling de betekenis van deze invloeden
geheel te ontkennen. De opmerkingen bedoelen niet meer te
zijn dan een illustratie van mijn twijfel aan de algemene
geldigheid van deze factoren en aan de mogelijkheid de
bijzondere trekken van het sociale leven van gekoloniseerde
bevolkingsgroepen hieruit volledig te begrijpen. Deze twijfel
wordt versterkt door het feit, dat de vermeende gevolgen van
de drie genoemde factoren zich lang niet bij alle koloniserende
groepen 'hebben geopenbaard. Ik noemde reeds de kolonisatie
van de Spanjaarden in Zuid-Amerika. Van een nieuwe economische geest is daar nooit sprake geweest. Integendeel, eerst in
de moderne tijd zijn deze landen economisch tot ontwikkeling
gekomen, eeuwenlang hebben zij een uiterst geringe activiteit
ten toongespreid en gedeeltelijk geldt dit nu zelfs nog.
Om dichter bij huis te blijven, van de grootscheepse middeleeuwse binnenlandse kolonisatie in Nederland zijn naderhand
geen sporen terug te vinden in de bijzondere activiteit van de
betreffende bevolkingsgroepen. Hetzelfde kan, naar ik meen,
gezegd worden van de kolonisten, die in de Middeleeuwen het
Duitse Oosten bevolkten. Een meer recent voorbeeld van een
weinig fraaie ontwikkeling van het economische leven van een
gekoloniseerde groep levert de bevolking van het vroegere
veengebied ten Zuiden van Hoogeveen. Het is thans één van
de achterlijkste gebieden van Drente.
Zonder dus, zoals gezegd, de betekenis van de zo even

genoemde factoren geheel te ontkennen, meen ik, dat het
noodzakelijk is de aandacht te richten op een mogelijke beïnvloeding langs andere weg van de samenleving van koloniale
groepen in 'het algemeen en van de veenkoloniale bevolking in
het bijzonder.
Wat men, dunkt me, in het algemeen, als bezwaar kan aanvoeren tegen de beschouwingen, die tot nu toe aan de bijzondere ontwikkeling van gekoloniseerde bevolkingsgroepen zijn
gewijd, is, dat men te zeer alleen aandacht heeft geschonken
aan de reactiemog-e/i/TcAeden van de individuele emigrant, zijn
erfelijke aanleg in dit opzicht en 'de wijze, waarop deze
mogelijkheden door het feit van de emigratie worden
beïnvloed. Selectie, invloed van het millieu, breuk met de
traditie, bij dit alles denkt men in de eerste plaats en heeft
men althans in de eerste plaats gedacht aan de wijze, waarop
hierdoor deze reactiemogelijkheden van de immigrant een
bijzonder karakter kregen en hoe hij daardoor met zijn
soortgenoten een maatschappij moest doen ontstaan, die
anders was dan andere. Wat men echter heeft vergeten
is dat de immigrant niet alleen komt het reactiemoÊrelijkheden, doch ook met reactiewense/i, met gedachten,
gevoelens, idealen, strevingen, kortom, om het in één ietwat
wijds woord samen te vatten, met een bepaald cultuur-ideaal.
De vraag, wat er uit de nieuwe maatschappij zal worden, zal
vooral ook worden bepaald door dit cultuur-ideaal; het gaat er
niet alleen om of men wil, of door selectie enz. een groep van
wilskrachtige lieden wordt gevormd, doch vooral ook wat men
wil, of het nieuwe millieu andere reactiemogelijkheden geeft,
maar ook om de wijze waarop men uit deze mogelijkheden wil
kiezen, of men door de breuk met de traditie misschien met een
schone lei kan beginnen, maar ook om hetgeen men op die lei
wil schrijven. Wil men dus begrijpen, waarom bepaalde
gekoloniseerde gebieden sociaal zijn, wat ze zijn, dan zal men
een inzicht dienen te hebben in het cultuur-ideaal, dat bij de
kolonistengroep heeft voorgezeten of nog voor zit. Dit cultuurideaal zal in het algemeen niet in de eerste plaats worden
beïnvloed door de selectie enz. Het is in de eerste plaats
afhankelijk van maatschappelijke stromingen van algemene
aard, die in de één misschien sterker leven dan in de ander,
maar waarvan in het algemeen niet valt in te zien, dat ze in
hun sterkt e verhouding door de genoemde factoren in belang27

rijke mate zouden worden bepaald. Daar, zoals gezegd, de
emigranten deze cultuur-idealen met zich meebrengen, volgt,
dat deze reeds — althans in de eerste aanleg — op het oude
land zijn ontstaan, geestelijke producten van het oude land zijn.
Dit betekent echter niet, dat de kolonisten in het nieuwe gebied
een volledige copie van de cultuur van 'het oude land zullen
trachten op te bouwen. Dit zal slechts het geval zijn, wanneer
de cultuur op het oude land een volkomen statisch karakter
draagt, m.a.w. het cultuur-ideaal zich daar niet of slechts in onbetekenende mate wijzigt. Kolonisten echter, komende uit een
maatschappij, waar zich nieuwe cultuur-idealen ontwikkelen,
zullen in het nieuwe land steeds een samenleving vormen,
welke, vergeleken! met die van'het oude land „voor" is. Op het
oude land immers zal het doorbreken van het nieuwe cultuurideaal door de aanwezigheid van een materiële, institutionele
en algemeen geestelijke erfenis van 'het verleden, waarin een
vroeger cultuur-ideaal doorwerkt, worden belemmerd. Men
heeft op het oude land te maken met vormen van nederzettingen, woningen, bedrijfsgebouwen, verkavelingen, enz. die
een weerspiegeling vormen van oude cultuur-idealen, met
wettelijke bepalingen, organisatievormen, zeden, gewoonten,
enz., waarin deze spreken en die alle tezamen evenveel
belemmeringen vormen voor de doorwerking van het nieuwe
cultuur-ideaal. In het nieuwe land zal een groot deel van al
deze belemmeringen verdwijnen, niet omdat de kolonisten naar
hun aard en karakter zo anti-traditioneel of vooruitstrevend
zijn, doch eenvoudig, omdat het geen zin meer heeft ze weer te
scheppen. Zelfs de meest conservatieve immigrant in de
Zuiderzeepolders zal er niet aan denken om daar de burenplichten, waarvan !de resten op onze zandgronden nog leven,
opnieuw te gaan introduceren.
In het „oude land" zal de ontwikkeling van het nieuwe
cultuur-ideaal niet zelden door de nawerking van het oude
ideaal zo zeer worden belemmerd, dat het nog niet volledig tot
ontplooiing is gekomen, voor een nog weer nieuwer ideaal zijn
invloed doet gelden. Als gevolg daarvan! zal men niet zelden in
een gekoloniseerd gebied het cultuur-ideaal van het betreffende
tijdvak het zuiverst tot uitdrukking zien komen.
Zal dus een kolonistengroep, uitgaande van een zich ontwikkelende [maatschappij, steeds „voor" zijn, wat dit „voor-zijn"
inhoudt, zal afhangen van de aard van het cultuur-ideaal, dat
28

zich in het „oude land" ontwikkelt. Zo ligt het voor de hand,
dat in de gedurende de Middeleeuwen gevormde koloniën de
uitingen van het cultuur-ideaal, behorende bij de op bloedverwantschap berustende maatschappijorde, die in de Middeleeuwen geleidelijk onderging, niet of weinig meer voorkomen.
Inderdaad wijzen o.a. de vormen van de nederzettingen en de
verkaveling, evenals de organisatie van het grondgebruik in de
middeleeuwse koloniën in ons land, dan ook duidelijk in deze
richting.
Vraagt men zich nu af, welk cultuur-ideaal het is geweest,
dat richting 'heeft gegeven aan de bouw van het maatschappelijke leven in de Veenkoloniën, dan dient het antwoord te
zijn,, dat het datgene is, wat men, wat zijn economisch facet
betreft, kan aanduiden met „kapitalistisch" en in het algemeen
met het woord „modern".
Het behoeft hier nauwelijks; herhaald te worden, dat de
inhoud van de termen „kapitalistisch" en „modern" naar tijd
en plaats uiteenloopt; anderzijds echter hebben zij een onomstreden algemene geldigheid als, aanduiding voor de richting,
waarin zich het maatschappelijke leven in de Westerse wereld
in de laatste eeuwen ontwikkelde, een richting, die in vele
opzichten diametraal tegenover het cultuur-ideaal van de
Middeleeuwen stond. Van een nadere omschrijving van dit.
moderne cultuur-ideaal moge ik me hier verder onthouden? het
kan voldoende bekend worden geacht.
De geest van het kapitalisme en van de moderne tijd in het
algemeen, heeft van den beginne af de ontwikkeling van de
veenkoloniën begeleid. Reeds de veenafgraving zelf, zoals die
in de 17de eeuw werd aangepakt, droeg een modern stempel.
Zij was niet het werk van de middeleeuwse handwerksman, die
zich door het werk van zijn handen een eerlijk bestaan trachtte
te verschaffen of van de boer, die door het steken van turf in
de behoeften aan brandstof van eigen gezin trachtte te voorzien. Wildervanck en de verschillende compagnieën, die hier
de stoot tot de ontwikkeling hebben gegeven, waren ondernemers in de moderne zin, met alle kenmerken van dien, geheel
passend in de sfeer van het opkomend kapitalisme, die toen
juist voor ons land zo 'kenmerkend was. Zij stichtten ondernemingen, die voor die tijd van .grote omvang waren en namen
grote risico's op zich, in de hoop door de winsten, die op de
verkoop van turf werden gemaakt, de risico's beloond te zien.
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Hoewel de turfgraversondernemingen in het algemeen het
karakter droegen van door de overheid aan een bepaald
charter gebonden compagnieën en dus bepaalde regels moesten
volgen, beschikten zij over een grote mate van vrijheid, zodat
de nieuwe ondernemingsvorm zich vrijwel onbelemmerd kon
ontwikkelen en 'haar invloed uitoefenen op de maatschappelijke ontwikkeling. Zo heeft ze ongetwijfeld vanaf het begin
nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen in de veenkoloniën •
doen ontstaan, die tot op die tijd op het platteland feitelijk
onbekend waren. Hier niet de boer met geen of slechts enkele
arbeidskrachten, die zijn eigen tempo bepaalde en wel lang,
doch betrekkelijk traag, met tal van grotere en kleinere
tussenpozen werkte, doch een grote groep van arbeiders in
dienst van één ondernemer, die om het doel van de onderneming, het maken van winst, te bereiken, zoveel mogelijk
werden gebracht tot regelmatige arbeid, op gezette tijden, in
een zo hoog mogelijk tempoJ Er moest daardoor als vanzelf een
geheel nieuw type van arbeider, de moderne arbeider, ontstaan.
Het was voor de ontwikkeling van de veenkoloniën van
grote betekenis, dat het gebied groot was en de afgraving van
het veen een periode van enige eeuwen in beslag nam. Hierdoor kreeg de invloed van de moderne ondernemingsvorm in
het gebied als geheel niet slechts een tijdelijk karakter, zoals
in verschillende andere veengebieden het geval was 16 ), doch
bleef doorwerken.
De tweede groep van kolonisten, die op de verveners en de
veenarbeiders volgde, die van de boeren, vond dus een in groei
verkerende samenleving, waarin het moderne cultuur-ideaal
werkzaam was. Misschien zou dit echter zijn kracht weer
verloren hebben, wanneer deze boerenbevolking was gekomen
16

) De weinig gunstige ontwikkeling van het veengebied 'ten zuiden
van Hoogeveen kan, behalve aan technische oorzaken, m.i. voornamelijk
worden toegeschreven aan het feit, dat, door de betrekkelijk geringe omvang van het gebied, de moderne ondernemingsvorm zich na een zekere
tijd weer terugtrok en verder aan de omstandigheid, dat de kolonisten
vermoedelijk voor het grootste gedeelte kwamen uit gebieden, waar van
een doordringen van het moderne cultüur-ideaal nog geen sprake was.
In het uiterste oosten van Hoogeveen, waar een belangrijk percentage
van de boeren uit immigranten uit Groningen bestaat, zijn de verhoudingen
5
heel anders.
17
) Keuning, blz. 286 en 287.
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uit gebieden met een geheel of overwegend statisch cultuurideaal, zoals dat voor een groot deel van onze zandgebieden b.v.
nog tot in de 19de eeuw in sterke mate gold. Een zeer groot
gedeelte van de immigranten kwam echter uit het aangrenzende gedeelte van Groningen, in het bijzonder uit het
Oldambt17) en men mag aannemen, dat hieruit een groot deel
van de agrarische bevolking is voortgekomen. De boerenbevolking van Groningen nu en die van het Oldambt in het.
bijzonder, vormt het deel van onze plattelandsbevolking, waar
het moderne cultuur-ideaal het vroegst zijn invloed deed
gelden 18 ). In het derde kwart van de 18de eeuw was de samenleving in het Oldambt reeds volop in beweging en duidelijke
symptomen van een verandering in de moderne richting zijn
daar reeds in het midden van die eeuw te constateren. Zonder
te willen zeggen, dat toen het boerenbedrijf daar reeds kapitalistische trekken ging vertonen — volkomen kapitalistisch is
het boerenbedrijf ook nu nog nergens in Nederland geworden — waren zeker de kiemen voor de ontwikkeling van
het bedrijf in de moderne richting er reeds vroeg aanwezig,
evenals de neiging tot ontwikkeling van moderne maatschappijvormen in het algemeen; het ligt voor de hand, dat de
Oldambtster kolonisten de mogelijkheid tot ontplooiing hiervan in de Veenkoloniën hebben aangegrepen.
Resumerend kan worden vastgesteld, dat reeds> vanaf het
begin van de ontwikkeling van de Veenkoloniën het moderne
cultuur-ideaal hier werd geïntroduceerd en voortdurend werd
gevoed. Dat het naderhand, in de 19de eeuw, toen het in ons
land meer en meer gemeengoed werd, ook in de jongere veenkoloniën zijn weg vond, behoeft nauwelijks betoog, temeer,
daar deze sterk vanuit de Groninger Veenkoloniën werden
beïnvloed.
Wanneer we ons nu nog eens de typerende kenmerken van
de veenkoloniale bevolking en hun maatschappelijke verhoudingen herinneren, dan blijkt, zonder meer, duidelijk, dat een
groot deel 'hiervan direct in overeenstemming is met het
moderne cultuur-ideaal. Ondernemingslust, durf, geneigdheid
om iets nieuws aan te pakken, niet aan het oude blijven
hangen, alle bestaande mogelijkheden uitbuiten, elke kans
1S
) Over het Oldambt: E. W. Hofstee, Het Oldambt. Deel I, Vormende
krachten, Diss. Amsterdam, 1937.
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aangrijpen, die winst belooft, het zijn de eigenschappen, die de
ideale moderne ondernemer dient te bezitten. Geschiktheid om
met anderen in één groep te werken, bereid om in een regelmatig tempo 'gedurende de gestelde werktijd vlot door te
werken en daardoor o.a. geschiktheid tot werken in het
moderne industriële bedrijf, zijn de eisen, die aan de ideale
arbeidskracht in de kapitalistische maatschappij orde worden
gesteld; de veenkoloniale arbeider bezit ze in sterke mate. Het
moderne cultuur-ideaal eist vrije ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid, geestelijke autonomie van het individu.
De geringe neiging tot collectivisme, de zelfstandige bepaling
van eigen weg in kerkelijk-religieuze aangelegenheden in de
Veenkoloniën beantwoorden o.a. aan deze eis. Het idividu
verschuilt zich niet, zoals vroeger — en gedeeltelijk nog —• op
de zandgronden, achter de dorpscollectiviteit. Het aarzelt niet
naar voren te komen en b.v. duidelijk politieke kleur te
bekennen, wanneer eenmaal interesse in deze richting is gewekt, zoals tot uiting komt in de snelle en relatief felle ontwikkeling van het socialisme en de sterke deelneming in de
boerenbeweging in de dertiger jaren. In het algemeen wordt de
moderne mens gevraagd zakelijk, rationeel en critisch te zijn,
zich niet te laten binden door irrationele- en gevoelsbanden.
Dè typische vorm van de sociale groepering in de moderne tijd
is niet de „Gemeinschaft", doch de „Gesellschaft"; de „Vergesellschaftung" is ongetwijfeld in de Veenkoloniën veel verder
doorgedrongen dan op ons platteland in het algemeen, zelfs
verder dan in een zo sterk geïndustraliseerd stuk platteland als
Twenthe. Zo kan men doorgaan en men zal bijna steeds kunnen
constateren, dat de typische uitingen van het cultuur-ideaal,
dat gedurende de laatste eeuwen de "Westerse wereld heeft
beheerst, in de Veenkoloniën bijzonder sterk naar voren
komen.
Niet slechts de directe uitingen, ook de indirecte gevolgen
van de doorwerking van dit cultuur-ideaal spreken! op verschillende punten in de Veenkoloniën bijzonder duidelijk.
Eén der diepst ingrijpende verschijnselen in de ontwikkeling
van de moderne maatschappij is; geweest de verzakelijking van
het leven, de steeds toenemende individualisering en de daarmee gepaard gaande verbreking van gemeenschapsbanden,
van de banden van de dorpsgemeenschap, de familiegemeenschap en tal van andere gemeenschappen van meer of minder
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betekenis, die in het voor-moderne stadium aan de samenleving in zo sterke mate haar stempel gaven. Deze banden
hadden in een vroeger stadium niet alleen zuiver utilitaristisch
gesproken hun zin, doch voldeden bovendien aan een diep
gevoelde menselijke behoefte. Zij gaven het leven een warmte
en een kleur, die de mens moeilijk kan missen. De verzakelijking van de verhoudingen en de toenemende isolering
van het individu mogen tot een ongedachte ontplooiing van het
individuele geestelijke prestatievermogen hebben geleid, ze
hebben de mens tegelijkertijd geestelijk vereenzaamd. Voor
velen in onze moderne maatschappij is deze eenzaamheid te
groot, niet te verdragen en zij zoeken naar nieuwe bindingen,
die diep menselijk kunnen worden doorleefd, naar een vervanging van hetgeen is verdwenen. Met recht zou men m.i. kunnen
betogen, dat de opvallende groei van het nationale gevoel in
de 19de en 20ste eeuw in sterke mate kan worden gezien als
een uiting van dit verlangen naar nieuwe bindingen, dat met de
steeds verdergaande liquidatie van de oude gemeenschappen
gepaard ging. Zeker geldt dit ook van het in de jongste tijd zich
sterk ontwikkelende regionalisme. Ook dit is in wezen iets
nieuws, hoezeer men ook tracht het historisch te funderen.
Onze gewesten zijn inderdaad als culturele eenheid grotendeels
oud, doch maar in beperkte mate als bewuste, gevoelde en
gewilde eenheid. Het streven deze eenheid ook bewust te
doorleven en te cultiveren, spruit voort uit het verlangen van
de moderne, vereenzaamde mens, zoekende naar nieuwe
banden. Het is b.v. opmerkelijk, dat in de Wieringermeer, waar
de bevolking uit alle richtingen bijeenkwam en elke gemeenschapsband ontbrak, zich in de kortst mogelijke tijd een uitgesproken polder-chauvinisme heeft ontwikkeld. Een ietwat
zwakker pendant hiervan kan men zien in het vrij geprononceerde streekgevoel in de Veenkoloniën, waarop ik heb
gewezen.
De meest opvallende uiting echter van dit verlangen naar
gemeenschap in een maatschappij, die hiervoor eigenlijk geen
plaats meer heeft, is de sterke ontwikkeling van het sectewezen
in de Veenkoloniën. Sociologisch gesproken zijn secten niet in
de eerste plaats interessant om de theologische opvattingen,
welke zij uitdragen, doch om de bijzondere aard van het
groepsleven, dat zich in hun midden ontwikkelt. Dit kenmerkt
zich in de eerste plaats door een nauwe band tussen de leden
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onderling; men hangt sterk aan elkaar, is bereid voor elkaar en
voor de groep als geheel zich belangrijke materiële en
geestelijke offers te getroosten. Men voelt zich op elkaar aangewezen en stelt zich samen tegenover de buitenwereld, een
houding, die meestal wordt geaccentueerd door het feit, dat de
buitenwereld in de regel een vijandige of althans een afwijzende houding t.o.v. de secte aanneemt. Voldoet hierdoor de
secte reeds in sterke mate aan een verlangen naar gemeenschap, naar sterk gevoelde binding, dit gevoel van bevrediging
wordt veelal nog versterkt door de sterk emotionele sfeer,
waarin het religieuze leven in de secten zich ontwikkelt. Hoewel in. dit opzicht zich verschillen voordoen, werken de secten,
vooral in hun aanvangsstadium, vrijwel zonder uitzondering
zeer sterk op de menselijke gevoelens en leggen juist daardoor
in sterke mate beslag op de gehele menselijke persoonlijkheid.
De bij de secten betrokkenen gaan geheel in het leven in de
secte op, ze vinden daarin alle steun, die zij verlangen erf het
gevoel van eenzaamheid en verlatenheid, het gebrek aan houvast in de wereld, dat hen voordien misschien beheerste,
verdwijnt. Het ligt dus voor de hand, dat het sectewezen zich
het gemakkelijkste zal ontwikkelen en de meeste aanhang zal
vinden in een sociaal milieu, waar het gebrek aan gemeenschapsbindingen zich het sterkst voordoet en het gevoel van
sociale vereenzaming de mens het meest in zijn greep krijgt.
Het is hier natuurlijk niet de plaats om in te gaan op de ontwikkeling van het sectewezen in het algemeen. Wie echter de
moeite neemt de verspreiding van de secten in het heden en in
de historie na te gaan, zal tot de conclusie komen, dat er een
nauw verband bestaat tussen de omvang hiervan en de mate
van sociale disintegratie, de mate van oplossing van de gemeenschapsbindingen. Elke maatschappelijke ontwikkeling, dié
deze oplossing bevordert, stimuleert het sectewezen. Hieruit
volgt dus, dat in de moderne* tijd in die delen van de samenleving, waar de moderne verhoudingen (zich het meest uitgesproken ontwikkelden, in het algemeen, als één der vormen
van reactie, de neiging tot sectevorming het grootst moet zijn.
Het klassieke voorbeeld hiervan vormt wel de sterke ontwikkeling van het sectewezen in Amerika19).
») Zie over de ontwikkeling van bepaalde secten in Amerika en
het verband tussen sectewezen en sociale disorganisatie o.a. John B. Holt,
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Ook de relatief sterk© ontwikkeling van het sectewezen in de
Veenkoloniën moet in dit verband worden gezien. De ontwikkeling in de jongste veenkoloniën, in de gemeente Emmen, kan
men gedeeltelijk zien als een reactie op de menselijke vereenzaming, als direct gevolg van de kolonisatie in het nieuwe
gebied, waarbij bovendien, naar het schijnt, de onvoldoende
religieuze verzorging van de zijde van officiële kerken een ro)
heeft gespeeld. Dat ook in de oudere veenkoloniën in de 19de
en 20ste eeuw de sectevorming nog steeds een gunstige
voedingsbodem bleek te vinden, mag men toeschrijven aan het
feit, dat het moderne cultuur-ideaal hier in zijn geprononceerde
vorm tot uiting is gekomen en de vorming van sterke gemeenschapsbanden in dit gebied in de weg heeft gestaan. Misschien
heeft ook in de snelle en felle ontwikkeling van het socialisme
in zijn beginstadium dit verlangen naar diepgevoelde bindingen
een rol gespeeld. Het is bekend, dat de prediking van het socialisme door Domela Nieuwenhuis het gemoed van de arbeiders
diep raakte en bij hen een sterk gevoel van onderlinge verbondenheid opwekte.
Ik ben hiermee tot het einde van mijn betoog gekomen.
Zonder de betekenis van de invloeden van andere aard op de
vorming van de typische eigenaardigheden van bevolking en
samenleving in de Veenkoloniën te willen ontkennen, meen ik
dus, dat men, om de veenkoloniale bevolkingsgroep te kunnen
begrijpen, deze in de eerste plaats dient te zien als een
bijzonder duidelijk exponent van het moderne cultuur-ideaal.
De Veenkoloniën vormen niet een voorbeeld van „het" koloniale bevolkingstype. M.i. bestaat dit nauwelijks. Van voor alle
gekoloniseerde groepen geldige generalisaties kan maar in zeer
beperkte mate sprake zijn. Dit neemt niet weg, dat de veenkoloniale bevolking overeenkomsten met verschillende andere
gekoloniseerde bevolkingsgroepen vertoont. Behalve de
gelijkenis met verschillende binnenlandse gekoloniseerde
groepen, springt ook die met Noord-Amerika in het oog 20 ). Er
Holiness Religion: Cultural shock and socials ïeorganisation. American
Sociological Review, Vol. 5, blz. 740 e.v., Oct. 1940.
2
0) Het is opmerkelijk, dat Rühl in zijn „Vom Wirtschaftsgeisl in
Amerika" er op wijst, dat deze „Wirtschaftsgeist" in wezen dezelfde is
als die in Europa, nl. de kapitalistische, doch dat hij zich o.a. onderscheidt
door „seine reinere Auspragung und scharfere Durchbildung („Vorwort",
blz. VIII.)
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is dus inderdaad een zeker type te onderscheiden, doch een
type, dat in zijn verspreiding beperkt is naar tijd en plaats. Het
is het type van de gekoloniseerde bevolking van de periode
van het groeiend kapitalisme. Naast dit type kennen heden en
verleden andere typen, die met geheel andere eigenschappen
van de betreffende bevolkingsgroepen gepaard gaan.
Wageningen, Maart 1948.
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