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TEN GELEIDE
Die landelike sosiologie is een van die jongste vertakkings van 'n relatief
jong wetenskap want dit is eers sedert die begin van die twintigste eeu, en in
sommige lande eerslaat indietwintigste eeu,datbydraestothierdiegebiedgelewer is. Die Republiek van Suid-Afrika ressorteer onder hierdie laasgenoemde
groep en daarom isdiebydrae watprof. Kooy metdieonderhawige ondersoek
gelewer het,van besondere belang.
Hierdie ondersoek lewer niealleen 'n bydrae totdielandelike sosiologie hier
te lande nie,maar isveralbelangwekkend omdiebydrae totdiegesinsosiologie;
'n afdeling van die sosiologie waaraan daar in Suid-Afrika relatief reeds baie
aandag gegeeis.
Die ondersoek watprof. Kooy in Suid-Afrika uitgevoer het,vorm 'ndeelvan
'n groot inter-kultuur projek wat o.a. ookin Duitsland en Spanje uitgevoer is.
Alhoewel so 'n inter-kultuur projek waardevolle vergelykende gegewens bied
en dusnog'n veranderlike wat getoets kan word toevoeg, hou dit tegelykertyd
die probleem in dat 'n ondersoeker, indien hy sy navorsing binne 'n vreemde
kultuurverband gaan voortsit, diegevaar loopdathysygegewenssomsverkeerd
kan interpreteer.
Dit isdusnodig dat daar eersvooraf 'n deeglike studie van diebetrokke kuituur gemaak word. Ditiswelwaar dat dieNederlandse sosioloog setaak aansienlijk vergemaklik word indien hyin Suid-Afrika navorsingswerk doen, omdat die Nederlandse en Suid-Afrikaanse kuituur verwant is, maar dit is reeds
hierinwaarin 'ngrootgevaar skuil.Uitgaandevanhierdiekulturele verwantskap
kan dieondersoeker diesaak moontlik te simplisties voorstel enniealtyd besef
dat dit geen Nederlandse kuituur is wat hier vir drie eeue onafhanklik gegroei
het nie, maar dat die Suid-Afrikaanse kuituur uitgekristalliseer het onder die
invloed van die Nederlandse maar ook die Franse, Duitse en Engelse kuituur.
Dit hetonder heelbesondere omstandighedegegroeitot'neiebesondere kuituur
watinmenigopsighemelsbreedvanenigevandieoorspronklikekuitureverskil.
Indien die ondersoeker in die kort tyd wat hyin hierdie geval tot sy beskikking gehad het, daarin geslaag het om die voorgemelde probleem te oorbrug,
besit hierdie ondersoek diebesondere waarde dat sekere ontwikkelings ensamehangvanfaktore watindieOuWereldwaargeneem is,ookindieNuweWereld,
Suid-Afrika, bestudeer kon word.
Magdiematevansamewerkingopwetenskaplike gebied,waarvan die moontlikheid weer eens deur hierdie ondersoek bewys is, steeds toeneem want ditsal
alleen kanleitot wedersydse verryking. Onssien verlangend hierna uit.
P.M.Robbertse,
Direkteur Nasionale Bürovir
OpvoedkundigeenMaatskaplike Navorsing,
PRETORIA.

VOORWOORD
AlisSuid-Afrika 'npragtigevakansieland, wasditnieonsbedoelingom270
dae in betreklike ledigheid, oftewel onproduktiwiteit, daar deur te bringnie.
Onssoudaar egtertoegedwinggeweeshetasdieNasionale BürovirOpvoedkundige en Maatskaplike Navorsing nieheel onverwagte steun aangebied het
nie.Hierdieaanbodwasindieeersteplektedankeaandr.J.D.Venter,maardie
DirekteurvandiegenoemdeBüro,dr.Robbertse,wasdie mildeskenkervanintellektuelewerkkragteenander onmisbarebenodighede.BuromedewerkerChr.
J. vanderMerwehet'nentoesiastiese mede-uitvoerder geblyk te weesvan die
projek watonsbeooghet.
Onmisbaresteunvirdieuitvoeringvandieondersoekhetegternienetuitdie
Oranje-Nassaugebou gekom nie. Die 'diensbereidheid' van die 42 nagraadse
studenteindielandbouvoorligting, vanhullehoogleraar,dr.Fred.F.H.Kolbe,
envandiemensevandieDepartement Landbou-ekonomie vandieUniversiteit
van Pretoria was'voorbeeldig'. Sonder diefasiliteite voorsien deur Prof. F.R.
Tomlinson soudiewerk ookaansienlik minder vlot verloophet.
Dr. JanPloeger, diehistorikus, hetdeur sy'inmenging' indieverslaggeving
dit bewerkstellig datdiesketsmatige algemeen-historiese deelveranderingsondergaanhetwatinelkegeval'nverbeteringwas.
Dieverblyfin'nvreemdelandbringaltyd aanpassingsproblememeewatproduktiwiteitindiewielekanry.Datditinonsgeval nouliks, often minstenouliksvoelbaar diegeval was, het ons te dank aan verskillende vandiehierbo
genoemde persone, maar ook,enniedie minste nie, aan Mej. Dien Wijers,
virdie kindersTanteDien.
Onshetdiebehoefte gevoelomhier diestudieoptedraaanéénvanonsbystanders uit ons Pretoriaanse lewensfase: Prof. Fred Kolbe.
Die skrywer
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HOOFDSTUK I

INLEIDING

In eentweetal perioden der geschiedenis leeft in Nederland een zeer krachtige
belangstellingvoor Zuid-Afrika : indebloeitijd vanhet Britseimperialisme enin
de huidige fase van dekolonisatie, die na de Tweede Wereldoorlog inzette. De
Nederlander, die leeft rond de laatste eeuwwisseling, is dikwijls heftig bewogen
door het hemeltergend onrecht, de stam-encultuurverwante Boerendoor Engels
imperialistisch streven aangedaan. De thans levende Nederlander is eveneens
menigmaal geëmotioneerd door het in zijn tijd bezuiden de Limpopo plaatsvindende gebeuren, maar niet, zoals eertijds, in een identificatie met een stam- en
cultuurverwant Afrikaner volk.
Het is een hoogst merkwaardige ontwikkeling. In de Nederlander uit de dagen van de Anglo-Boerenoorlog is er het klare besef, dat in Zuid-Afrika een
volk met de ondergang wordt bedreigd, dat meer dan welk ander volk ook met
de eigen natie verbonden is. Dan taant, wanneer de Boeren tenslotte te velde
voor de grote Britse overmacht gezwicht zijn, de belangstelling in Nederland
voor Zuid-Afrika spoedig zeer aanmerkelijk. Bepaalde personen en instellingen
te onzent blijven zichbeijveren voorhet behoud vannauwe betrekkingen met de
Afrikaners. In het middelbaar onderwijs wordt aan dejonge Afrikaanse poëzie
eenplaats ingeruimd. In hetalgemeen genomen, wordt hetbesefvan verbondenheid met de Afrikaners evenwel steeds meer tot een louter verstandelijk weten.
Wanneer dan na de Tweede Wereldoorlog de belangstelling in Nederland voor
Zuid-Afrika opnieuw zeer groot wordt, wordt de Afrikaner door dejongere generatie bijkans niet meer als stam- en cultuurverwant herkend. Het van hem nu
gevormde beeldisdikwijls dat van eenmet grenzeloze superioriteitswaan behepte onderdrukker van zijn gekleurde landgenoten. Hij wordt nagenoeg alleen nog
gezien in zijn vermeend rassistisch aspect, een kijk overigens op zijn instelling,
die o.i. onjuist is. Dat Nederlandse cultuur buiten Europa slechts op enige
schaal in Zuid-Afrika is blijven bestaan en daar zijn belichaming vindt in de
Afrikaner, heeft nauwelijks eenplaatsinhet voelen endenken van menig Nederlander, levend een halve eeuw na de Boerenoorlog.
Voor de Nederlandse socioloog is Zuid-Afrika intussen toch het land, waar
hij meer dan elders zijn wens tot opsporing van sociaal-culturele wetmatigheden
in vervulling kan doen gaan. Hij is vertrouwd met een aantal ontwikkelingen in
zijn eigen Nederlandse maatschappij. In die maatschappij heeft hij bepaalde
causaliteiten of anderssoortige samenhangen ontdekt op basis van er verrichte
empirische onderzoekingen. Zijn het samenhangen, die mogen worden gegeneraliseerd? Of gelden zij slechts binnen het specifiek-Nederlandse ontwikkelingskader? Nader onderzoek in te stellen in Zuid-Afrika is daarom vooral zo aanlokkelijk, omdat indat land Nederlandse cultuur zichdrieeeuwen lang zelfstandig ontwikkelde onder omstandigheden, die hemelsbreed van de Europese verschildenenbleven verschillen.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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Wiens oor even gewend is aan het Afrikaans, zal er mee instemmen, dat deze
jonge cultuurtaal dichter bij het Algemeen Beschaafd Nederlands ligt dan het
dialect van de Groninger, de Twent of de Zuidlimburger. Wie een dienst heeft
meegemaakt in één der Afrikaanse kerken, heeft, behoudens het taalverschil,
nauwelijks onderscheid kunnen opmerken met een dienst van enige goed orthodox-protestantse gemeente in Nederland. Amsterdam, Dordrecht, Utrecht,
Amersfoort en Ermelo zijn Nederlandse geografische namen. Men vindt diezelfde namen echter ook op een kaart van de Republiek van Zuid-Afrika. Het
kost geenmoeite om eengroot aantal overeenkomsten meer aan tewijzen tussen
Nederland en Afrikaans Zuid-Afrika, maar het zal ook zonder verdere uitweiding op dit punt aannemelijk zijn, dat de Nederlandse waarnemer in de huidige
republiek veel van het leven thuis herkent. Dat is overigens in het bijzonder het
geval in de Oranje Vrijstaat en Transvaal.
Hoe anders waren echter de omstandigheden, waaronder dit uit een handvol
kolonisten gegroeide Afrikaner volk van nu ruim 1.500.000 zielen zijn eigen
identiteit zocht te behouden. Anders dan in Nederland lieten bodem en klimaat
een intensieve landbouw doorgaans niet toe. Speciaal de watervoorraad was en
bleef in dit onmetelijke land bezuiden de Limpopo het grote probleem. Zo kan
men vandaag de dag nog, nu een moderne landbouwtechniek ter beschikking is
en ook gretig wordt benut, in grote delenvan derepubliek een beweidingsdichtheid aantreffen van één of twee schapen per twee ha. In die gebiedenmoet het
schaap de voorkeur worden gegeven boven het rundvee, omdat niet alleen de
'grasmat' zulk eenlagevoedingswaarde bezit door somsmaandenlange droogte,
maar ook, omdat de grondwatervoorziening voortdurend een zorgenpunt is
voor de boer. Het zeer extensieve bedrijfstype ten spijt verkwijnen in die gebieden in sommige jaren nog duizenden dieren door chronisch watergebrek. In
andere,eveneensgrotedelenvanZuid-Afrika lietende physisch-klimatologische
condities akkerbouw toe, maar het is niet voor niets, dat daar de teelt van de
weinig droogtegevoelige mais ging overheersen. Overigens is misoogst in diegebieden, hetzij door te lang uitblijvende regen, hetzij door zware hagelstormen,
hetzij door insectenplagen, een normaal risico voor de boer. Het is waar, dat
het watervoorzieningsprobleem mettertijd vergroot werd door onoordeelkundig
bodemgebruik, maar, zeker in vergelijking met Nederland, is de republiek een
land met een zwak agrarisch potentieel. Een andere omstandigheid, waardoor
hetleven van deAfrikaner zoanders gestempeld werd dan dat van de Nederlander, was de lang bijzonder moeilijk overbrugbare afstand tot de bronnen van de
snel cumulerende Europese cultuur. De groeiende afstand tot het 'ontvangstcentrum' vandiecultuuronderhettrekkerselement - hieroverechterlaternader versterkte nog de geestelijke isolatie. Dan was er voorts de strijd van generaties
tegendehogeruitAfrika instromende Bantu endeinmenig opzicht 'superieure'
Brit.Hetmageenwonderheten,dathetAfrikaanse volkmetthanseenzielenaantal
vanslechts1.500.000onderdegeschetsteomstandigheden uitSchrift, wetboeken
jachtgeweer voldoende kracht kon putten omzichzelf teblijven. Als groter wonder nog is te beschouwen, dat dit lang geïsoleerde, van Bantuzijde door primitivisering bedreigde en economisch een tijdlang uitgeputte volk momenteel de
10
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politiek enculturele dominant vormt ineenrepubliek, waarvan de totale bevolking 17.000.000 bedraagt.
Inderdaad, de Nederlandse socioloog vindt in Zuid-Afrika prachtige, zo niet
unieke, mogelijkheden voor het vergelijkende onderzoek, dat noodzaak is, wil
hij verantwoord kunnen generaliseren. Hij kan er, zoals gezegd en misschien tevens voldoende verklaard, zijn onderzoek doen ineenmilieu, dat enerzijds meer
dan enig ander met het Nederlandse overeenkomt en anderzijds daarvan grotelijks verschilt. De culturele overeenkomst sluitvoor hem, indien het nog opmerking behoeft, dan nog dat onschatbare voordeel in, dat geen taalprobleem rijst.
Voorts vindt hij onder de Afrikaners een hartelijke medewerking, omdat zij
voor de Nederlander, al zijn zij doorgaanswatverbijsterd doordienshoudinginzake hun rassenbeleid, een bijzondere genegenheid zijn blijven koesteren.
In december 1963 vertrokken wij voor een verblijf van ongeveer 8 maanden
naar Zuid-Afrika met het oogmerk om daar onder de Afrikaners een gezinssociologisch onderzoek aftesluiten, dat wij enkelejaren eerder, tezamenmet onze
Duitse collega HERBERT KOTTER, op het Europese platteland hadden aangevat.
Het zal geen toelichting behoeven, dat het niet wel mogelijk isin acht maanden
tijds in een vreemd land een sociologisch onderzoek bevredigend te voltooien,
zelfs, wanneer dit bescheiden in opzet is. Wat wij beoogden, kon niettemin tot
op grote hoogte worden volbracht, maar alleen dankzij demeerdan voortreffelijke medewerking van de zijde van het 'Nasionale Büro vir Opvoedkundige en
Maatskaplike Navorsing' te Pretoria. Het gedachte project werdalshetwaregetweedeeld. Een medewerker vangenoemdbureau, de socioloog Chr. J. van der
Merwe, nam het op zich, een enquête uit te voeren, overigens aan de hand van
een in Duitsland, Nederland en Spanje gebruikte vragenlijst, onder gezinnen
uit de middenstand te Pretoria en onder boerengezinnen in Ermelo, een landdrostdistrict in Zuidoost Transvaal. (Ter nadere oriëntatie, zie:kaart1.). Wij
zelf belastten ons met een te/oràcA-sociologische studie van het agrarische gezin in dit landelijke Ermelo. Ingevolge gemaakte afspraak zou ieder der onderzoekers, hoewel steeds nauw met de ander samenwerkend, het verslag van het
eigen onderzoekgedeelte voor zijn rekening nemen.
Tot recht begrip dient iets meer over de aard van hetinternationale project
als geheel te worden gezegd. Dit dan werd ondernomen in de wens, dat de kennis van de sociologisch onthullende trends in het gezinsleven op het modernWesterse platteland zou worden verbreed en tegelijkertijd verdiept. Achter dit
onderzoek stond de hypothetische gedachte, dat het plattelandsgezin in samenhang met de ontsluiting van het platteland in de Westerse cultuurkring evolueerde of bezigwas te evolueren van eenbepaald type naar een ander bepaald, in
belangrijke mate aan het voorgaande tegengesteld type. Schematisch weergegeven, werd er veronderstellend vanuit gegaan, dat het gezin op het geïsoleerde,
nog onontsloten platteland werd gekenmerkt door:
integratie in familie-, buurt- en kerkverband; 'Situationsehe', d.i. een objectieve huwelijksintegratie ; patriarchaliteit; een primair economische functionaliteit; emotioneel-repressieve endaarmeestabielebetrekkingentussendeleden.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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Daarentegen werd het gezin op het open, ontsloten platteland verondersteld te
zijn:
gesloten, daarmee autonoom t.a.v. familie, buurt en kerk; gebaseerd op
'Neigungsehe', een door subjectieve verlangens van de partners ingegeven
huwelijksverhouding dus; democratisch in structuur; functioneel in de eerste
plaats 'affektbezogen', d.i. gericht op de bevrediging van de behoefte aan begrip
en warmte, levend bij elk der leden; emotioneel expressief en daarmee labiel.
Verondersteld werd voorts, dat de ontwikkelinginkwestieneerkwam op een
'verburgerlijking' van het plattelandsgezin. Deelhebber geworden ineen grotere
samenleving, waarin stad en industrie een belangrijke rol spelen, zouden de
nieuwe wezenskenmerken van het gezin op het (open) platteland een weerspiegelingvormen van die van het gezin uit de stedelijke nieuwe middenstand. Zeer
welwerd echter beseft, dat de mate van plattelandsontsluiting van land tot land
en soms zelfs van 'community' tot 'community' nogzeer sterk uiteenlopend is.
DOUMA, in Nederland de eigenlijke uitvoerder van hetonderzoek,toonde aan,
dat dehypothese in tweeZuidhollandse plattelandsgemeenten met overeenkomstige historische achtergrond, maar verschillend in graad van 'verstedelijking',
klopt. VAN DEENEN, die het veldwerk in Duitsland verrichtte intwee gemeenten
metzelfde onderlinge overeenkomst enverschil, kwam tot eengelijke bevinding.
Wel zij terloops opgemerkt, dat in termen van de hypothese de bewuste Nederlandse plattelandsgezinnen iets moderner waren dan de Duitse landelijke gezinnen in kwestie. Het later in Spanje begonnen onderzoek bevindt zichin een stadium van afsluiting, zodat overde uitkomst nog niets definitiefs kan worden gezegd.
Ook, wanneer de hypothese aljuist zou blijken in het zo sterk van het Duitse
en Nederlandse afwijkende Spaanse milieu, zou nog zeer weinig zekerheid zijn
verkregen, dat zij waarheidsgetrouw de ontwikkeling weergeeft voor het ganse
Westerse platteland. Daarom werd gedacht aan Zuid-Afrika alseen milieu voor
voortgezette toetsing. Dat was het geval, omdat, zoals eerder uiteengezet, de
Nederlandse socioloog onder de Afrikaners in het algemeen bijzondere onderzoekingsmogelijkheden heeft, maar ook vanwege de eigensoortigheid van het
platteland daar. Het Zuidafrikaanse platteland representeert het type van het
jonge blanke kolonisatiegebied, althans verder van Kaapstad. Het heeft structuurkenmerken, dieaanmerkelijk afwijken van die van het Europese platteland
metzijndoorgaans relatiefhogebevolkingsdichtheid, doch hetheeft veelgemeen
met het platteland in tenminste de Angelsaksische kolonisatiegebieden.
In eerste instantie werd gemeend, dat ook in Zuid-Afrika twee plattelandse
'communities' met sterk overeenkomstig verleden, welke in recenter tijd in verschillendematewerden omsloten, het studieterrein dienden tevormen. Verschillende overwegingen en omstandigheden, die hier geen uitvoeriger vermelding
behoeven, leidden er evenweltenslotte toe,dat werd volstaan met het onderzoek
van het gezinsleven in één enkel landelijk gebied. Deze beperking werd wel gecompenseerd, nl.door eenuitbreidingvanhet onderzoekveld naar degrote stad.
Dit hield iii- en het is voor het totale project van groot belang-, dat voor het
eerst hetgezinuitdestedelijke nieuwemiddenstand inhet onderzoek werd opge12
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nomen. Nu kon worden bepaald ook, in hoeverre hetplattelandsgezin werkelijk
tendeerde naar het veronderstelde 'burgerlijk-stedelijke'. Een nieuwe dimensie
werd dus als het ware aan het project toegevoegd. De vergelijking had tot dusverre steeds een vergelijking in de ruimte betroffen. Doordat nu enerzijds stad
en platteland werden vergeleken en anderzijds oude plattelandse toestand met
nieuwe, was de tijdsvergelijking empirisch toegevoegd. De ruimtelijke vergelijking - het werk van Van der Merwe - geven wij binnen dit bestek niet verder
deaandacht enzokunnenwijterugkomenbijhetonderzoekgedeelte,waarom het
in dezepublikatie gaat.
Verantwoord dient te worden misschien, waarom Ermelo als gebied van onderzoek werd gekozen. Het moet dan direct worden toegegeven, dat het werk
ook elders op het platteland van Zuid-Afrika verricht had kunnen worden. Wel
stelden wij zekere eisen van historische, ethnische en topografische aard. Het te
kiezen gebied diende een relatiefjong blank kolonisatiegebied te zijn. (Dat sloot
in ieder geval het platteland rond Kaapstad als studieobject uit.) De er woonachtigebevolkingmoest ook geheel ofin overgrote meerderheid Afrikaans-sprekend zijn. (Ook dat legde een ruimtelijke beperking op, al bleef de keuze over
uit honderden 'communities'.) Tenslotte werd noodzaak geacht, dat de stad in
physieke zin verre was. Welnu, aan deze drie eisen voldoet Ermelo. Daar het
gelegen isin zuidoost Transvaal, trokken de eerste blanke kolonisten ernieteerder dan na het midden der 19de eeuw binnen. Weliswaar behoorde een kleine
groep Schotten tot de oudste kolonisten, maar momenteel is Ermelo bijkans geheelAfrikaans. Dat destadverrebleefvanhetlanddrostdistrict, isuit devolgende gegevens af te leiden: afstand Ermelo-Centrum (5000 blanke inw.) tot de
meest nabijzijnde grote stad, Germiston, 210 kilometer, tot Johannesburg en
Pretoria elk 230 kilometer. Het was de klaarblijkelijke aanwezigheid te Ermelo
van streekkenners, die een Nederlandse socioloog met liefde baanwijs wilden
maken in hun district, waardoor het onderzoek daar ging plaatsvinden.
De gevolgdemethode van onderzoek isde normale 'eclectische' methode van
dehistoriserende socioloog.Eenveelheidvanbronnen werdaangeboord:ambtelijke archieven van burgerlijk bestuur en kerk, censuspublikaties, andere publikatiesvan het 'Bürovir Statistiek', studies over de Transvaalsegeschiedenis, een
studie over de Ermelose geschiedenis tot 1902, het geheugen van oudere inwoners,eenenquête,enz.,enz.Het onderzoekverliepdikwijls zeermoeizaam, waarvoor echter niemand enige blaam treft. De historische bronnen zijn in ZuidAfrika beperkter dan in Nederland en bovendien liggen zij ruimtelijk veel meer
verspreid dan in ons land. Voorts moet de onderzoeker zich herhaaldelijk het
hoofd breken met het probleem, hoe statistische gegevensvanverschillende tijdstippen onderlingverantwoord vergelijkbaar temaken.Delezerzalhierna overigenswelenigzicht krijgen op demoeilijkheden, diewij met de bronnen hadden,
al zullen wij trachten een verslag te geven, waarinjeremiades over materiaaltekort tot een minimum beperkt blijven. Naast bronnenschaarste doetzich,wat de
statistische gegevens betreft, het probleem van onbetrouwbaarheid der bronnen
voor.Hetouderestatistischemateriaalisnietzeldenonbetrouwbaar.Waarditkon
wordenvastgesteld,zullenwijuiteraardnietnalaten,daarmeldingvantemaken.
14
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De ontwikkeling van het gezinsleven in een Zuidafrikaans plattelandsgebied
kan niet bevredigend worden geschetst onder negatie van de ontwikkeling van
het lokale maatschappelijke kader, waarbinnen ditgezinslevenfunctioneert. Wij
gaan nog verder. Ook aan de ontwikkeling van de Afrikaanse maatschappij
vóór de kolonisatie van zuidoost Transvaal kan niet geheel voorbij worden gegaan, wil de Nederlandse lezer zich enigermate een voorstelling kunnen vormen
van het Ermelose gezinsleven vroeger en nu. Op het maatschappelijk kader van
Ermelo zullen wij dan ook uitvoerig ingaan, alvorens ons met het gezinsleven
bezig te houden. Allereerst wijden wij echter een aantal bladzijden aan genesis
engedeeltelijke exodusvanhet Afrikaanse volk. Vanzelfsprekend isde behandelingvanéénenander schetsmatig. Wij hebben ons - zodit al opmerking behoeft
- voor het verkrijgen der noodzakelijke data gewend tot zowel de hoogstaangeschreven 'Engelse' historiografie als de beste Afrikaanse geschiedschrijving.
WALKER, VAN JAARSVELD, MULLER en PELZER waren onze voornaamste leidslieden bij onze poging, een integraal beeld te verkrijgen.
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H O O F D S T U K II

DE L A N G E W E G N A A R Z E L F S T A N D I G
VOLKSBESTAAN

In april 1652 richten Opperkoopman Van Riebeeck en zijn mannen, ingevolge daartoe van de Heren XVII ontvangen opdracht, aan de Kaap een verversingsstation in voor de schepen, die de vaart onderhouden tussen de Republiek
en Oost-Indië. Op 16september 1795wordt de Capitulatie van Rustenburg getekend. De Britse Generaal Clarke neemt op die dag de Kaapkolonie in naam
van Koning George III. Ten tweede male zal meest zuidelijk Afrika een Nederlands bewind kennen, maar dit keer zal het zich daar geen 143jaar weten te
handhaven. Het is nu niet meer tijd vergund dan 2jaar en 11 maanden. Het
duurt van februari 1803totjanuari 1806.Dan is de politieke rol van de Nederlanders aan de Kaap voor goed uitgespeeld. De oude rivaal Groot-Britannië
is voortaan de nominale machthebber in de Kaapkolonie, maar een machthebber, opgescheept met een moeilijk beheerbare Nederlandse nalatenschap...
De ontwikkeling van de blanke samenleving onder Nederlands bestuur aan
de Kaap is uiteraard door een veelheid van factoren bepaald. Eén factor lijkt
echter sterk overheersend tezijn geweest: debewindvoering door ofnamens een
handelslichaam (de VOC), dat veel minder in het welzijn der onderdanen in
zuidelijk Afrika dan in hoge winstuitkeringen aan zijn aandeelhouders is geïnteresseerd. Ook bij het gegeven 17deen 18deeeuwse technologisch niveau zijn
er relatief vrij grote mogelijkheden tot ontwikkeling van tenminste het gebied
van winterregens rond Kaapstad. De listen en lagen van het klimaat, benevens
degrote afstand totkoopkrachtige markten vormen weliswaarzekere belemmeringen vooreengrootschaalseagrarischeproduktiedooreenblankekolonistenbevolking, maar er liggen hier niettemin goede kansen voor een omvangrijk aantal Europese boeren. De Kaap iszonder twijfel eengebied, waar bij een krachtig
immigratiebeleid en een politiek, gericht op het welzijn der kolonisten, een levenskrachtige, volkrijke blanke samenleving had kunnen groeien onder Nederlands bewind. In plaats daarvan wordt onderontwikkeling er 143jaar lang de
normale toestand. De VOC is niet verder in blanke kolonisatie geïnteresseerd
dan tot het punt, waarop deze kan strekken tot toereikende bevoorrading van
haar schepelingen met versvlees,koren, groenten en wijn. Maar de gebeurtenissennemen nooit geheelenaldieloop,welke strookt met deinteressen en wensen
van overheden.
Kort na de bezetting van de Kaap door de VOC wordt door Commandeur
Van Riebeeck de eerste grond uitgegeven aan zelfstandige ondernemers. In
1657 worden aan 9 streng gekeurde aspirant-boeren van deels Nederlandse,
deels Duitse afkomst 'plaatsen' toegekend van elk ongeveer 13 morgen.1 Deze
1
DeZuidafrikaanse morgen - tot heden gebruikt - komt overeen met de oude Rijnlandse
morgen,d.i.0,85ha.
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zgn. Vryburgers worden weliswaar economisch sterk gekneveld - de Compagnie schrijft de teelten voor en bepaalt ook de prijs der temarkten produkten -,
maar desondanks is 5jaar na de vestiging der eerste Nederlanders aan de Kaap
een agrarische ondernemersstand geboren. Geleidelijk breidt diestandzichinde
naaste omgeving van Kaapstad uit. In 1660 is het aantal zelfstandige boeren
reeds ongeveer 60en in 1678, achttienjaar later, vindt een Europese landbouw
beoefening tot over de Kaapse vlakten, aan devoet van de Hottentots Hollands
bergen. De verziende Commandeur, later Gouverneur, Simon van der Stel
(1678-1699) beijvert zich voor een gesteunde immigratie van blanke boeren.
Door zijn beleid vooral bedraagt in hetjaar 1688 het aantal Vryburgers ongeveer 1200.In laatstgenoemdjaar en enige daaropvolgendejaren wordt het blanke boerenelement kwalitatief belangrijk versterkt door deaankomst van bijkans
200 Hugenoten. De eerste boeren waren, volgens vele schrijvers, gewoonlijk
weinig ontwikkelde en geestelijk weinig strijdvaardige Compagniesdienaren van
Nederlandse en Noordduitse origine. De Hugenoten daarentegen heten veelal
te zijn fanatieke calvinisten met bovendien een grote ondernemingslust en-zin.
Van der Stel is niet blind voor het gevaar van een minoriteitsprobleem, dat de
komst van deze Fransen met zich meezou kunnen brengen. Zijn politiek is dan
ook gericht op een snelle vernederlandsing van de groep, o.m. door hun plaatsen toe te wijzen naast en tussen de overige kolonisten. Geheel moeiteloos verloopt de assimilatie niet, maar na verloop van tijd gaan de Hugenoten, mede
door gemengde huwelijken, in de overige boerenbevolking op. Hun komst laat
echter, naar het lijkt, zijn sporen na. Men magwaarschijnlijk aannemen, dat het
calvinisme van delatereAfrikaner vooral de erfenis isvan deze Franse inwijkelingen. Of, zoals SHEILA PATTERSON meent, door de Hugenoten een 'anti-Europese' geestesgesteldheid onder de kolonistenbevolking is bevorderd, laat zich
overigens moeilijk verifiëren.
Onder Gouverneur Willem Adriaan van der Stel (1699-1707) vindt de gesteunde immigratie van boeren nog op enige schaal voortgang, maar na de terugroeping van deze gouverneur is het met iedere steun aan de aspirant-immigrant gedaan.Hetverhaalbehoeft hiernietindetailstewordengebracht.Dekern
van dezaak is,dat onder deVryburgers successievelijk meer bezwaren ontstaan
tegen de handel en wandel van de tweede Van der Stel. Dit resulteert in een petitie, ontworpen door een ontwikkeld burger uit Stellenbosch, Adam Tas. De
petitie, getekend door 63burgers,vanwiedehelft Hugenoten zijn (!),wordt naar
Batavia gesmokkeld. De VOC-autoriteiten daar zenden één kopie er van naar
Amsterdam en een andere naar Kaapstad. De gouverneur treedt onmiddellijk
drastisch tegen de oppositie op, wanneer hij van de geuitegrieven kennis heeft
genomen. Dit zal er niet toe hebben bijgedragen, dat zijn beleid door de Heren
XVII meer positief werd beoordeeld. Hoe het zij, Willem Adriaan wordt naar
Amsterdam teruggeroepen, waar hem een proces wacht. Het resultaat van het
procesishet ontslagvan degouverneur. Voor detoekomst van dekolonie iseen
ander aspect van deze pijnlijke zaak evenwel van meer gewicht. 'The two outstanding facts in the van der Stel controversy were first that the burgers, the
'bastards of the Compagny', had defeated the officials, 'theCompany's legitimaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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techildren', and secondly, that the Seventeen were soalarmed that they decided
to send no more immigrants to the Cape.' 1
Na 1707 is het vraagstuk der gesteunde immigratie nog niet direct opgelost.
In 1716 herkrijgt het duidelijk zijn actualiteit. Dan nl. bereikt Gouverneur
Maurits de Chavonnes (1714-1724)en diens Raad het verzoek van de Hoogmogende Heren, te willen rapporteren over de wenselijkheid van een voortzetting
der sinds 1707stopgezette gesteunde immigratie. In 1717bereikt het rapport de
Republiek. Eén lid van de Raad, de garnizoenskapitein DominiquedeChavonnes (broer van de gouverneur), heeft een pleidooi gevoerd voor hervatting van
deimmigratie. (Het is eenpleidooi, dat de 20ste eeuwer verbaast door het diepgaande politiek-sociologische inzicht van deze 18de eeuwse krijgsman.) De
Raadsmeerderheid, alsmede de gouverneur zelf pleiten echter tegen enige hervatting. Door verdere invoering van slaven - men is daarmee reeds in 1657begonnen-zal de Compagnie beter worden gediend...De Heren XVII besluiten
van verdere steun aan aspirant-immigranten af te zien en, overeenkomstig het
andereadviesvandemeerderheid hunner raadgeversteKaapstad, deimport van
slaven te bevorderen... Het rapport van 1717 is, meent WALKER hoogstwaarschijnlijk terecht, beslissend geweest voor deverdere ontwikkeling van de Kaapkolonie in economische en demografische zin. 'The colony, denied a steady
recruitment of European immigrants, was condemned to slave labour and a
rigidly restricted market. The history of the 18th century was foreshadowed in
Dominique de Chavonnes' report: stagnation in the West, dispersion in the
East, and intellectual and material poverty throughout.' 2
In 1707 telt de kolonie om en nabij 1600 Vryburgers (volgens een bepaalde
bron 803volwassenen en 820kinderen), in 1754beloopt de totale blankebevolkinggoed 5500zielen.In 1778worden 9867burgers, 1122 compagniesbeambten
en 454 soldaten geteld. In januari 1806, wanneer aan het Nederlandse bewind
voor goed een einde komt, is de Europese bevolking toegenomen tot bijna
26.000personen.Het staat vast,dat deuitdezecijfers afleidbare groeider blanke
bevolkingin de loop der 18de eeuw geheel uitvloeiselisvan natuurlijke aanwas.
Het rapport van 1717had het bevolkingsbeleid van de VOC in Zuid-Afrika tot
het einde der dagen dezer roemruchte Compagnie bepaald. Daarmee was de
Kaapkolonie van het begin der 18de tot het begin der 19de eeuw tevens verschoond gebleven van een influx op enige schaal der liberaler ideeën op ieder
gebied, diein Europa tot ontwikkeling waren gekomen.
Doemde het rapport van 1717dekolonie tot verregaande geestelijke en materiële zelfgenoegzaamheid voor de duur van bijna een eeuw, ook veroorzaakte
het middellijk, dat een reeds aan het begin der 18de eeuw zich aftekenende samenlevingsstructuur werd geconserveerd. De Kaapkolonie blijft tot haar definitieve overname door de Britten een kolonie, waarvan de blanke bevolking
in 3hoofdgroepen met eigen stijl enbelanguiteenvalt:destedelingen, deplaats1
Walker, A history of Southern Africa, Pag. 66.W. drukt zich hier overigenswelerg scherp
uit,maar degenegenheid voor deVryburgerswaszonder twijfel heelgering.WatJan vanRiebeeckinzijn Dagregister van deVryburgersverhaalt, wijst o.m.indierichting.
2
idem,pag.76.
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boeren en de trekboeren. De stedelingen zijn, naast Compagniesbeambten, Vryburgers, dieverschillende takken van bedrijf, w.o.soms niet zonder succes door
de VOC illegaal verklaarde handel, uitoefenen te Kaapstad en de andere, kleinere centra. De plaatsboeren zijn akkerbouwers, fruittelers en wijnproducenten
in de winterregenzone rond Kaapstad. De trekboeren zijn de zich voortdurend
verder van het bestuurscentrum verwijderende veehouders.Het zijn de laatsten,
die ons hier verder alleeninteresseren, omdat tot hun groep de mannen en vrouwenbehoren,welkealszgn.Voortrekkers,behoudens deeerdergenoemdeSchotten, kort na het midden der 19deeeuw Zuidoost Transvaal binnen trekken.
Veelin de genese van de groep der trekboeren is tot op de huidige dag onopgehelderd gebleven. Het kan inderdaad zijn, dat haar ontstaan goeddeels voortvloeide uit een reeds vroege conflictverhouding tot de compagniesbeambten,
maar het is evenmin onmogelijk, dat per saldo economische factoren daarin
sterk bepalend waren. Hoe dan ook, aan het begin van de 18deeeuw is de trekboer erreeds en, naarmate zijn groep in getalssterkte toeneemt en het door haar
geoccupeerde gebied zijn grenzen verder van Kaapstad gaat vinden, worden
zijn karaktercontouren duidelijker. De latere geschiedschrijving en letterkunde
overtuigen erin de eersteplaats van, dat dezemarginale Westerling uit de droge
hooglanden vér noordoostelijk van Kaapstad in de bewogen geschiedenis van
Zuid-Afrika een hoofdrol gaat spelen. Zij doen voorts echter ook begrijpen, dat
dewezensaard van detrekboer, destamvader vanhethuidigeAfrikaans nationalisme, nog altijd een controversieel onderwerp par excellence is gebleven. In
huidige nationalistische kringen en in de oudere Afrikaanse geschiedschrijving
leeft de voorstelling van de trekboer als een individu, begiftigd met de hoogste
christelijke enalgemeen-menselijke deugden. In de 'liberalistisch'-Engelse historiografie is een beeld van hem gevormd, waarin de nadruk valt op zijn gebrek
aan zin tot samenwerking, zijn grenzeloze verachting voor deniet-blanke medemens,zijnbeperktegeestelijke horizonenzijnhypocrisie.Wijlatendaarom graag
na, de poging te ondernemen, zijn wezensaard te schetsen. Intussen zijn enkele
dingen zeker:de trekboer vertegenwoordigt een uiterst gehard mensenslag, een
type, gestaald onder de voortdurende aanslagen op zijn existentie door medemens en natuur; hij heeft een 'closed mind', d.w.z., dat hij leeft bij onaantastbare voorstellingen en waarden;zijn zelfrechtvaardiging zoekt hij altijd weer in
een Bijbels fundamentalisme. Overigens iszijn Schriftuurlijke levens-en wereldbeschouwing niet zo zeer bevreemdend. Hij heeft de Bijbel als enig boek met
zich de wildernis ingedragen. Waarin is hem duidelijker herkenning van eigen
zelfeneigenlevenssituatiemogelijk dan inhet OudeTestament, dat voortdurend
spreekt van de door Jehova uitverkoren Israëliet, wiensbestaan eenzo treffende
gelijkenis heeft met het zijne?
De trek van de semi-nomadische veeboer gaat verder. In het noordoosten en
oosten heeft hij tegen het vierde kwart der 18de eeuw streken bereikt op 900
kilometer van Kaapstad. Zijn zelfhandhaving is slechts mogelijk, omdat hij zeer
gehard is geraakt. De door hem geoccupeerde gebieden zijn nog vol roofwild,
dat eenvoortdurende bedreigingvormt voor zijn kudden en somszelfs voor het
eigen leven. Hottentotten en Boesmans doen bij tijd en wijle afbreuk aan zijn
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7 (1965)
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veeen ander beziten ookvanhun kant dreigt nietbijuitzondering levensgevaar.
Droogte doetzijnveekreperen.Ziektenvanepidemischeaardzijnanderebedreigers van zijn levende have. Na 1776 wordt het bestaan van de trekboer er niet
zelden nog moeilijker. In laatstgenoemd jaar vindthet eerstecontactplaats met
Xhosa's, een, invergelijking met de zeer primitieve Boesmans en niet veel hoger
ontwikkelde Hottentotten, te duchten Bantuvolk. Enige jaren later, in 1779,
breekt de Eerste Kafferoorlog uit. Na die eerste oolog met de Bantu zullen er
tot het midden der 19deeeuwnog 7tegen hem gevoerd moeten worden en daarin zal de trekboer altijd partij zijn. Het verloop van die eerste oorlog met de
Bantu is tekenend voor de positie van de trekboer, waarom wij er dan ook iets
meer overzeggen. Sedert Willem Prinsloo zich dan in de vroegezeventigerjaren
had gevestigd op de Boschberg, was in het uiterste oostelijke 'grensland' enige
instroming van blanke boeren ontstaan. Spoedig klagen deze grensboeren bij
Gouverneur Van Plettenberg (1774-1785) over veediefstal door Xhosa's, maar
voor van enig gouvernementsingrijpen sprake is, is de Eerste Kafferoorlog begonnen. De oorlog is in eerste instantie een oorlog, gevoerd door uitsluitend de
kolonisten, welke optreden à titre personnel. 'The first war, a prolonged series
of skirmishes, ended in favour of the colonists. Josua Joubert and his friends
took it on themselves to form a commando, killedmany Kaffirs and shared the
captured cattle among themselves;whereupon the Council ofPolicy reluctantly
allowed the local officials to take action and itself appointed Adriaan van Jaarsveld fieldcommandant. Van Jaarsveld drove the Xosas back across the Fish,
not without one bad display of treachery against the Imidange; the commando
shared the 5300 captured cattle, and for a time the eastern border had peace.' 1
Deklooftussendegestaagverdervan Kaapstad wegtrekkendeveeboer en zijn
wettige overheid verwijdt zichonder dedruk derna 1779voor deboernogmoeilijker geworden omstandigheden en de voortgaande beperking der communicatiemogelijkheden met de regeringszetel. Het gevoelen, dat het gouvernement
dient te beschermen en niet dient te belasten wordt verder versterkt. Bescherming van gouvernementswege impliceert in de ogen van de trekboer in diens
specifieke omstandigheden zeker ook dit: 'sanctioning the farmer's claimto unlimited land, ensuring an adequate supply of nonwhite labour and high prices
for farm produce, and providing arms, ammunition, and if necessary troops
to protect the farmer from Bushmen depredations and Kaffir raids.' 2 Het gouvernement isnoch bereid, noch in staat, een dergelijke vorm van protectie te
bieden. Tenslotte culmineert het onlustgevoelen van de trekboer jegens zijn
Kaapstadse regeerders en de door hen naar het binnenland gezonden ambtenaren in niets minder dan een uitgesproken revolutie. Deze revolutie is de geschiedenis ingegaan als het optreden der Graaff Reinet-rebellen.
De periode 1781-1784 heeft de Kaapkolonie een economische opleving gebracht, waarvan ook degrensboer meeprofiteert, alsgevolgvan de legering van
eenFransebondgenoterijke troepenmacht. De prijs van onroerend goed, slaven
en paarden bv. stijgt met 50 à 100 procent in dezejaren. Wanneer echter Van
1

Walker,pag.7.
Patterson,pag.7.
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der Graaff (1785-1791) het gouverneurschap heeft aanvaard, gaat het met de
kolonieinfinancieelopzichtsnelineenverkeerderichting.InAmsterdamwordt
meteenschokbeseft, datdeKaapdeVOCmeerisgaankostendanalleandere
Oostindische stations te zamen...Dat Van der Graaff, die van de kolonie een
'fool's paradise' heeft gemaakt, dient te worden teruggeroepen, is duidelijk.
Op24juni 1791 scheepthijteKaapstadinvoordeterugkeernaarhetvaderland,
maar met hem gaan de Duitse en Zwitserse huurlingen, dievoordekolonisten
goedeafnemers zijngeweest.Deinjuli 1792gearriveerdeSpecialeCommissarissen,Nederburgh en Frykenius, moeten vaststellen,datdegrotemeerderheidder
kolonistenfinancieelisgeruïneerd...Dezecommissarissenvoeren,doordeHeren
XVII daartoe uitdrukkelijk gemachtigd, zekere hervormingen door, waarop
vanuit dekoloniewordt aangedrongen. Detrekboer krijgt echter geenbevrediging en zo gebeurt het, dat 7maanden vóór het einde van een 143-jarig VOC
bestuur een de facto afscheiding plaatsvindt en de eerste Boeren-republiek
wordt gesticht. (Welblijft hetgezagvan deStaten-Generaal erkend.)
DetrekboerenrondGraaff Reinet,500kmvanKaapstad,hebbengenoegvan
eenregering, dieklaarblijkelijk nochbereid is omhen tebeschermen, nochbereid isomhunzelfbescherming toetestaan. Zij hebben ergenoegvan aan een
dergelijke regeringgrondrente enbelasting tebetalen. Zij willen hun veeterug,
dathundoordeBantusontstolenis.Zijwensenvoortsniet,dathun Hottentotse
knechten in de toekomst verder zo zullen worden onderwezen door de sinds
kort werkzame Hernhutter zendelingen als op Schmidt's zendingsstatie. (De
Hottentot dient te blijven beseffen, dat er in dezewereld meesters en knechten
moeten zijn...) Tenslotte verlangen zij zelfgekozen regionale bestuurders. In
februari 1795dan tooienzekereVan Jaarsveld, zekereTrichardt ennog40andereboerenzichmetderood-wit-blauwecocarde(daarmeedeverkeerdeindruk
vestigend, dat zij deidealen van deFranse revolutie geheeltot dehunnen hebbengemaakt)enditgroepjeverdrijft vervolgenslanddrostMaynieruitzijndrostambt.Commissaris-Generaal Abraham Josias Sluysken (1793-1795) weet niet
beter op deze openlijke verwerping van het wettig gezagte reageren dan door
hetzendenvancommissarissen.Deherenvaltgeenhartelijkeontvangsttendeel.
Ookzijwordendoordegeladenboerenverjaagd. Daarnakiezenderebellenhun
eigenvoorlopigelanddrostenheemraden.Hun verzoekaanSluysken,deverkozenen te erkennen, kan moeilijk anders dan als een eis worden beschouwd.
Intussen ishetbeginjuni, wat ookwilzeggen,dat 9Britse oorlogsschepen met
troepen aan boord het anker uitwerpen in Simonsbaai, niet vervan Kaapstad.
Zoalsreedsgemeld,neemt deeersteperiodevan Britsbewind overdeKaapkolonie op 16 september 1795 eenaanvang.Inennabij Kaapstad ontmoeten de
Britten na de Capitulatie van Rustenburg geen noemenswaardig verzet, maar
hetduurt nogtot 17 augustus 1796vóórenaleerdievan Graaff Reinetdoor de
knieëngaan.ZijhebbengeenbezwaartegeneenerkenningvaneenBrits oppergezag, zelfs zijn zij bereid tot de aanvaarding van een door Generaal-Majoor
J.H. Craig benoemde landdrost, maar dit op voorwaarde, dat Kaapstad de
doorhenzelfgekozen heemraden accepteert. Craig is niet van zins, zich door
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een handjevol grensboeren de wet te laten voorschrijven en hij zendt Frans
Bresier, gesecondeerd door de predikant Von Manger, als landdrost naar het
GraaffReinetse. Bresierervaartdusdanigonwelkomtezijninzijnnieuweambtsgebied,dathijzeerspoedigdebenenneemt.Desituatieisnietongevaarlijk voor
de Britten, want de Fransen hebben een sterk eskader op de Indische Oceaan,
terwijl eenvloot van de Bataafse Republiek onder wegis om de Kaap te gaan
hernemen. Doordat deBritten echter het geluk hebben, deBataafsevlootmacht
in Saldanha Baai tekunnenonderscheppen,wordtdestrategischepositievande
per saldo zwakke Britse troepenmacht aan de Kaap aanzienlijk gunstiger.
Commandant Craigkannuoptreden tegende'Beschermer van destemvanhet
volk', Marthinus Prinsloo,endiens Graaff Reinetse mede-revolutionairen. Het
komtniettotbloedvergieten. Graaff Reinetzwichtopbelofte vanamnestievoor
alletegenstreversvandeBritseoverheid,behoudensJanWoyer,diedeKaapheeft
verlaten omFransesteunteverkrijgen voor de'republikeinse' zaak.
Graaff Reinet isgezwicht, maar noggeen3jaar later kunnen deBrittenzich
opnieuw realiseren, dat hun aanlegplaats tussen moederland en India een bijzonder achterland heeft. Ene Van Jaarsveld, een leidende 'nationalist' uit het
Graaff Reinetsewordtinhetbeginvan 1799gearresteerdwegensvalsheidingeschrifte. Zijn verontwaardigde buren bevrijden hem uit het drosthuis, waar hij
voorlopig gevangen zit,waarna zij gemenezaak maken met enige Britse deserteursendekleurigevrijbuiter Coenraad Buis,welkelaatsteBantusteun toezegt.
Aan Kaapstad worden enige eisen gesteld:garantie, dat Van Jaarsveld verder
ongemoeid zal blijven; gratiëring van devogelvrijeBuis;vrijheidvoor dekolonisten omhunkuddenaangenezijdevandeVisriviertelatengrazen;permissie
voor veldkornetten omgevluchte slaven en Hottentotten-contractbrekers op te
eisen.Het Britsebewind treedtniet onmiddellijk op,maarwanneerhet dateindelijk doet,ishet zeerkrachtig. Eenbereden macht wordt overland eneen afdelingvoetvolk wordt overzeenaar het Graaff Reinetse gezonden. De opstandelingenbevindenzichineenonhoudbarepositie,wantdedoorBuistoegezegde
Bantuhulp isuitgebleven. Zo kan Van Jaarsveld opnieuw worden gearresteerd
en Marthinus Prinsloo, ook deze keer gangmaker, capituleert met ruim 100
andere boeren. De snelle ineenstorting van het verzet vormt waarschijnlijk de
voornaamsteredenvooreenvrijmildeafwikkeling vandezaakdoor de Britten.
Weliswaar worden Van Jaarsveld, Prinsloo en 18anderen gevankelijk weggevoerdnaar hetKasteelteKaapstad, maardeoverigen onderde opstandelingen
kunnen naar huis toe gaan. Ofschoon verder van weinigbelang vermelden wij
nog,dat Prinsloo enVanJaarsveld ter dood wordenveroordeeld, maar dat het
vonnisniet wordt voltrokken.
Na 1799 doet zichjarenlang geen enkele gebeurtenis voor, die wijst op het
voortbestaan van een sterke spanningsverhouding tussen de grensboer en het
verre gouvernement te Kaapstad. Er is evenwel grond, te vermoeden, dat de
krachtige anti-gouvernementele gevoelens, diezichin dejaren 1795-1799hebbengemanifesteerd, onderdesemi-nomadischeveeboerenblijvenleven.Eenheftignationalismeindemodernezinvanhetwoordlaatzichonderhenaanhetbeginder 19deeeuwwaarschijnlijk nognietgelden,maarhetlijdt geentwijfel, dat
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zich onder hen dan reeds lang een 'volkseigen' besef ontwikkeld heeft. Reeds
in 1707heeft dejonge Hendrik Bibault uitgeroepen: 'Ik benAfricaander!'Ieder
gouvernement, dat handelt tegen de specifieke belangen van de trekboeren of
hun 'volkse' gevoelens kwetst - en het één is moeilijk van het ander los te maken -, versterkt het ethnocentrisme van deze boeren ver van Kaapstad. Het
door Verlichtingsideeën ingegeven Nederlandse tussenbestuur onder de Commissaris-Generaal Jacob Abraham de Mist en de Gouverneur Jan Willem Janssens veroorzaakt merkwaardigerwijze geen opvallende frictie met de grensboeren, maar het is,zoals reeds vermeld, ook kort van duur. Nog geen 10jaar is de
Kaap onder blijvend Brits bestuur, of het isweer duidelijk misin de verhouding
trekboer : overheid.
In januari 1806 landen 6700 man Britse troepen bij Blaauwberg. Na zwak
verzet capituleert Janssens. Een kolonie, nu bestaande uit 25.757 Europeanen,
29.545slavenenongeveer 20.000 Hottentotten, wordt door de Nederlanders definitief aan de Britten overgedragen. 'The departure of Janssens ended the Batavian liberal experiment and British liberalism still lay in the future...'1 Tot 1825
vinden dan ook weinig of geen radicale veranderingen plaats. Nadien is dat wel
het geval.
'Gezien al die verskillende liggame, individue en groepe van individue wat
'n min ofmeer belangrike rolin dievasstelling van die Britse koloniale beleid in
die eerste helfte van die neëntiende eeu gespeel het, ontstaan die vraag of daar
wel sprake van 'n beleid kan wees. In die strenger betekenis van die woord, te
wete 'a deliberate consisted and farsighted scheme', kan daar nie van 'n beleid
gepraat word nie.' 2Aldus MULLER in een zeer rijk gedocumenteerde studie. Op
het hierboven geciteerdelaat deze zeer objectieve Afrikaanse historicus echter
volgen: 'Tog kan daar sekere algeme faktore, skuilende agter elke stap in die
Britse koloniale optrede, onderskei word. In die Britse koloniale beleid - in die
wyer betekenis van die woord - is daar 'n 'finansiële faktor', 'n 'kommersiële
faktor', 'n faktor wat ons as 'imperialisme en ryksbeveiliging' kan omskryf, en
ook 'n 'filantropiese faktor'.' Het gaathierrespectievelijk ombeschikbare staatskasmiddelen, aanwezig geoordeeldehandelsmogelijkheden voorhetmoederland,
beveiliging van de staat en belangenbehartiging van de gekleurde koloniale bevolking. MULLER toont nu verder aan, dat het Britsebeleid in Zuid-Afrika in de
eerste helft van de 19deeeuw krachteloos beleid is,althans t.a.v. de trekboeren.
Waar de Britse overheid vooral mee te kampen heeft, is gebrek aan financiële
middelen.
Misschien is de door MULLER zogenoemde filantropische factor vooral de
achtergrond van de affaire-Slagtersnek, al doet die factor zich eerst in een wat
later stadium met groter duidelijkheid gelden. De affaire op zichzelf verdient
hiereenmeergedetailleerdevermelding, omdat zij opzijn minst een symbolische
functie heeft verkregen in de latere relatie tussen de Afrikaners en het Britse
gezag. In 1813 dan wordt de veeboer Frederik Bezuidenhout voor het gerecht
gedaagd op aanklacht van mishandeling van een Hottentotbediende. Bezuiden1
2
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houtnegeert2jaarlangdegerechtelijke oproep.Tenslottewordteenarrestatieploegnaar deboer uitgezonden. Gezien de onder deveeboeren levende opvattingen over de gepaste relatie tussen blanke en Hottentot, is het wel een zeer
ernstige psychologische fout van deautoriteiten, deploegin kwestiete hebben
samengesteld uit een blank officier en een dozijn Hottentotten. Zouden alleen
blanken zijn gezonden omhem te arresteren, dan had Bezuidenhout zich wellicht nog laten inrekenen. Nu ontvangt hij zijn 'belagers' met geweervuur. De
ploegvoeltzichgedwongen,terugtevurenendeboerwordtgedood.Zijnbroer,
JohannesBezuidenhout,endiensvriendenzwerendan,deBrittenendeHottentotten tezullenverdrijven, waarna eenonafhankelijke republiek zalwordengesticht. (Onder de opstandelingen isHendrik Prinsloo, dezoon van de rebellenleider uit 1799.)De rebellie faalt en de overheid treedt nu aanzienlijk driester
opdanin 1799 hetgevalisgeweest.Op'VanAardt'splaas'worden5leidersonder weerzinwekkende omstandigheden opgehangen. Degalgbreekt herhaaldelijk, waarna deveroordeelde, ondankszijn genadekreten, opnieuwwordt opgeknoopt. Het staatvast, dat derebellie onder demeerderheid van deboeren uit
deomgevingnietdegeringstebijval vond. Ookvonddeberechtingderrebellen
plaatsvolgensHollands-Romeins recht ennietvolgensBritsrecht.Desalniettemin kan gevoeglijk worden aangenomen, dat het ophangen van 5 mede-Afrikaners onder de trekboeren de reeds geringe sympathie voor het Britse gezag
nogverder heeft verminderd.
Slagtersnek behoudt een plaats in delange memorie van de Afrikaner trekboer. Hoogstwaarschijnlijk zelfs versterkt dit 'incident' van 1815de anti-gouvernementele gevoelens meer, naarmate detijd verder verstrijkt. Na het eerste
kwartder 19deeeuwvindennl.indesituatievandetrekboer verschillendeveranderingenplaats,die,hoewelzekernietallendoorhetBritsebewindnagestreefd,
doordeAfrikaner veeboergemakkelijk alstegenhemgerichtegouvernementele
actiekunnenwordenuitgelegd.Deoverheidbeoogteenverengelsingvandekolonieenin 1828ishetreedszover,dathetEngelsdegerechtstaaiendaarmeede
enige officiële taal is geworden. In 1827worden belangrijke wijzigingeninhet
rechtsstelsel doorgevoerd, zijhet onder vrijwel onverkorte handhavingvan het
Romeins-Hollands burgerlijk recht. 'Theeffect ofthesereforms wastogivethe
Colonygreater efficiency at theprice ofalmost allpopular share intheworkof
government.'1Deboeren,instedevaneenuitbreidingvanhunaandeelinhetbestuur te verkrijgen, moeten nu zelfs de eigen heemraden prijsgeven. Op 6juli
1833wordtderuim30.000slavenindekolonievoortsdevrijheid gegeven.Naar
hetlijkt, isdezeslavenemancipatie opzichzelvegeengroteslagvoordeboeren.
Wel echter isde wijze, waarop de eerder slavenhoudende boeren compensatie
wordt verleend, voor hen minstens irriterend. 'Kol. Somerset noem dit as 'n
grootgriefvandieAfrikaanse oosgrensboeredathultweekeergeldmoetinbetaalnogvoordat enigevergoedingvirhulslaweuitbetaalword.Voor hulslawe
gewaardeer kon word, moesvir 'n sertifikaat van dieregistrasiekantoor 'n bedraggestortword.Vervolgensmoes5/-betaalwordvirdiesertifiseringvanhul
1
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kompensasie-eise. Hul twyfel, verklaar die Kolonel, of hul ooit enige vergoedingvirhulslawegaan ontvang.'1Dan iserdeindetwintiger endertigerjaren
steeds toenemende overlast, die de grensboer ondervindt van vagebonderende
Hottentotten endegroeiendeongedisciplineerdheidvanhetHottentotse dienstpersoneel.Deboerkanooklichtdeindrukkrijgen,dathijteKaapstadenLondon, bv.door TheLondon Mission Societyenhaar zeerinvloedrijke representant Dr.JohnPhilip,ineensteedsslechter daglichtwordtgesteld.(Voorhemis
de gekleurde in sociaal en cultureel opzicht een blijvende mindere, voor de
Britse 'filantropen' ishij echter potentieeleengelijkevan deblanke.) Tenslotte
istenoemen,dathetregeringsbeleidaandegrensboerenhetverkrijgen vanvoldoende goedkope grond onmogelijk gaat maken. De grondhonger van deverarmendeboerenwordtineen,naarhungevoelen,ontoereikendematebevredigd.
Sindsmei 1832ishet nl.aldus: 'Crown landswould nomorebegranted freely
but soldat auction.Tothe Government theprojected newpolicypromised sorely needed revenue; to the Boers it meant they and their sons would have to
payforwhattheyhadlearnttolookonasthebirthright of Afrikaners.'2
Ditkeerreageertdezichdoordeoverheid gefrustreerd voelendetrekboerniet
zoalsvoordien.Degewapendeopstandblijft achterwege,maarhijneemtweleen
besluit,datinzijngevolgenvérreikenderzalzijnvoordetoekomstvanzuidelijk
Afrika dan al zijn eerdere rebellieën bijeen. Hij zalzich onttrekken aan dejurisdictievaneenhemvijandiggezindeoverheiddoordeKaapkolonieteverlaten.
In 1834worden 3verkenningstochten ondernomen naar resp.het latere ZuidwestAfrika, Noord Transvaal enNatal. Het isinhetjaar, waarin dezoveelste
Kafl'eroorloguitbreektdoor deinvalvan 12.000gewapendeXhosa'sindeKolonie.Deverkenningstochten of 'commissie trekke' hebben ervan overtuigd, dat
buiten de grenzen van de Kaapkolonie voor de Afrikaner veeboer een betere
toekomst zou kunnen liggen dan binnen haar grenzen. Zo begint in oktober
1835 deeigenlijke GroteTrek.LouisTrichardt trekt naar het noorden, spoedig
gevolgd door Van Rensburg. Daarna volgen met hun groepen A.H.Potgieter,
Cilliers en Liebenberg, Piet Maritz, Piet Retief, Uys en Jacobs. In september
1837hebbennaarschatting2000Boereninvariërendeleeftijden de Oranjerivier
overschreden.Zeeraanzienlijkeverliezenaanlevenengoedwordenhunnietbespaard- op 16 februari 1838wordenbv.41mannen, 56vrouwenen 185 kinderen van de groep-Retief door de Zulukoning Dingaan omgebracht-, maar de
trek blijft voortgaan.
Piet Retief is stellig demeest ontwikkelde onder deTrekleiders geweest. Hij
was ook deman, die namens zijn trekgroep een 'manifest' opstelde, dat begin
1837door The Graham's TownJournal werd afgedrukt. Het luidt alsvolgt:
'Numerous reports having been circulated throughout the colony, evidently
withtheintention ofexcitinginthemindsofourcountrymen afeeling ofprejudiceagainstthosewhohaveresolvedtoemigratefrom acolonywheretheyhave
experiencedforsomanyyearspastaseriesofthemostvexatiousandseverelosses;and aswedesireto standhighintheestimation ofourbrethren, and arean1
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xiousthattheyandtheworldatlargeshouldbelieveusincapableofseveringthat
sacred tiewhichbinds a christian to hisnative soil,without the most sufficient
reasons,weareinduced torecordthefollowing summary ofourmotivesfortaking so important a step; and also our intentions respecting our proceedings
towards theNative Tribeswhich wemaymeetwithbeyondtheboundary.
1.Wedespair of saving the colony from those evils which threaten it by the
turbulent anddishonestconduct ofvagrands, who are allowed to infest the
countryineverypart;nordoweseeanyprospectofpeaceorhappinessfor our
childreninacountrythusdistracted byinternalcommitions.
2. Wecomplain oftheseverelosseswhichwe have been forced to sustain by
the emancipation of our slaves, and the vexatious laws which have been
enactedrespectingthem.
3. Wecomplain ofthecontinual system of plunder which we have ever enduredfrom the Kafirs and other colored classes, and particularly by the last
invasion of the colony, which has desolated the frontier districts, and ruined
most oftheinhabitants.
4. We complain of the unjustifiable odium which has been cast upon us by
interested and dishonest persons, under the cloak of religion, whose testimonyisbelievedin Englandto theexclusion ofallevidencein our favour; and
wecan foresee asthe result of this prejudice, nothing but the total ruin of the
country.
5. Weareresolved,whereverwego,that we will uphold the just principles of
liberty ,butwhilst wewilltake carethat no oneshall be held in a state of
slavery, it is our determination to maintain such regulations as may suppress
crimeandpreserveproperrelationsbetweenmasterand servant.
6. Wesolemnly declare that wequit this colonywith a desire to lead a more
quiet life than we have heretofore done. Wewillnotmolestanypeople,nor
deprive them of the smallest property; but, ifattacked, weshall consider ourselvesfully justified in defending our persons and effects, to theutmost of our
ability, against every enemy.
7.Wemakeknown,thatwhenweshallhaveframed a code of laws for future
guidance,copiesshallbeforwarded to the colony for general information;
but wetake this opportunity ofstating,that itisourfirmresolve tomake provisionfor thesummarypunishment ofanytraitorswhomaybefound amongst
us.
8.Wepurpose, in the course of ourjourney, and on arriving at the country
in whichweshall permanently reside,to make known to the native tribes
ourintentionsandourdesiretoliveinpeaceandfriendly intercoursewiththem.
9. Wequit this colony under the full assurance that the English government
has nothing more to require of us, and will allow us to govern ourselves
without itsinterference in future.
10.Wearenowquittingthefruitful land ofourbirth, inwhich we have suffered enormous losses and continual vexation, and are entering a wild and
dangerous territory; but we go with afirmreliance on an all-seeing,just, and
merciful Being,whomitwillbeourendeavourtofearandhumblytoobey.'
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Of Retief en deandere trekkers werkelijk geloofd hebben, dat het Britse gouvernement een uittocht van onderdanen annex eenstichting doorhenvaneeneigen
onafhankelijke staat zoutoestaan, is niet met zekerheid vast te stellen. Menkan
er inderdaad aan twijfelen, of zij het geloofd hebben.
Het isaan Gouverneur Sir George Thomas Napier (1838-1844), uitvoering te
geven aan demaatregelen, die de Britse overheid wenselijk of noodzakelijk oordeelt tegenover de Trekkers, die hun wettige regering hebben afgezworen. 'Napier held that many difficulties might have been avoided had Government from
the first controlled an emigration which it could not prevent, and Stanley's
(Secretary of State for War and Colonies, Sehr.) instructions pointed to general
intervention by decreeing that all Trekkers who returned to the Colony should
be amnestied - a useless favour, since there were no farms for most of them to
return to. Otherwise, their communications with the Colony were to be cut off
and, if they attacked thetribes,thelatter wereto be protected and they themselvestreated asrebels.' 1Eenkrachtigbeleidblijft evenweluit,waarschijnlijk, vooral omdat de Britten financieel volledig onmachtig zijn om de her en der, maar
in elk geval honderden kilometers van de koloniegrens weggetrokken boeren
daadwerkelijk aan te pakken. Wel wordt in augustus 1845 Natal door de Britten geannexeerd, maar de Trekkers, die er zich gevestigd hebben, trekken voor
een groot deel weg, hetzij naar Winburg in de latere Vrijstaat, hetzij naar Potchefstroom, benoorden deVaal. Wel ook proclameert Engeland in 1848de souvereiniteit over het Oranje Rivier Territorium, maar 6jaar later, in 1854, wordt
de Oranje Vrijstaat als onafhankelijke Boerenrepubliek erkend (Conventie van
Bloemfontein). Eerder, in 1852, heeft Groot-Britannië krachtens de Conventie
vanZandrivier reeds deonafhankelijkheid van Transvaal erkend. Zo zijn er dan
in het begin der vijftiger jaren 2 republieken in zuidelijk Afrika, gevormd door
opstandige onderdanen van de Britse Kroon en door diezelfde Kroon erkend.
Van die2interesseert ons verder slechtsdemeest noordelijke.
Van deverschillende 'trekken' zijn er uiteindelijk slechts 3linearecta naar het
noorden gegaan: die van Louis Trichardt, die van Van Rensburg en die van
Andries Potgieter. (De lezer raadplege ook kaart 2.) Voor de stichting van een
groteBoerenrepubliek benoorden deVaalhebbenTrichardt's enVan Rensburg's
tochten geen onmiddellijke betekenis gehad. De Van Rensburg-mensen worden
in het tegenwoordige Mozambique door Bantus uitgemoord. Trichardt's groep
bereikt na vele ontberingen Noord-Transvaal. In Zoutpansberg wordt enige
tijd rust enverhaalgevonden, maar dan grijpen dekoortsen dezevroege trekkers
aan. Zij, die het overleven, strompelen naar Delagoa Baai(Portugees Oost-Afrika) en worden in 1839voor het merendeel over zeeafgevoerd naar het dan nog
in Boerenhanden zijnde Natal. Het vergaat Potgieter c.s. niet minder avontuurlijk dan de groep van Trichardt, maar de tocht heeft een aanzienlijk gelukkiger
verloop.In het oosten van dehuidige Vrijstaat richt Andries Potgieter zijn basiskamp in en met een kleine groep trekt hij verder met het oogmerk, Trichardt en
eenwegnaar Delagoa Baai tevinden. Trichardt en diens groep vindt hij inder1
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daad (inhetnoordenvanTransvaal),maarhetishemnietgegund,debaaitebereiken.Hijkeertterugnaardebasis,zijhetnaeen heviggevechtmetdeMatabelebij deplaats,dienuVegkopheet.DeMatabele,dieeerderdegroepvanLiebenberg hebben uitgeroeid op de noordelijke oever van de Vaal, ontroven de
rustelozetrekleiderenzijnmensenalhunvee,dathenvergezelt,maardeBantuaanvallers worden althans verslagen. Dan-het is inmiddels eind 1836-helpt
het hoofd van de Barolong, Moroko, de groep terug naar Thaba Nchu. Daar
verenigt zij zichmet eennieuwe groeptrekkers onder Gerrit Maritzuit Graaff
Reinet.
Dank zijPotgieter iseengroot gebiedtennoordenvandeVaaldoor deBoeren geëxploreerd. Najaar 1836is er echter door de Trekkkers nog steeds geen
land in dezecontreien verworven, geenbestuur gevormd, geen geordende verhouding tot de Bantu geschapen en geen erkenning van de Britten verkregen.
Hetinstellenvan eenbestuur lijkt eeneersteeistezijn, maar de moeilijkheden
zijn legio. WALKER geeft een overtuigende opsomming: 'Unlike the emigrants
drawnfrom allstrata ofold-established societies,whowenttoNorthAmericain
the seventeenth century or to Australasia and the eastern Cape Colony in the
nineteenth,theTrekkerswere,withhardly anexception,menofoneclassonly.
Theywere stock-farmers, of allcivilised men theleast accustomed to common
actionandtherestraintsofthelaw.Theylackedpoliticalexperience;therewere
few among them who were competent to carry on public business; they were
self-reliant toafault; theirleaderswerejealous of oneanother.Andtheymust
buildtheir statefrom bedrockupwards.'1Vóórhetbeginvan 1837komt nietteminnogdeeerste'grondwet'dernoordelijkeTrekkerstotstand.TeThabaNchu,
in deoostelijke Vrijstaat dus,wordt hetzwakkefundament gelegdvandelatere
Transvaalse staatsinrichting. Maritz, een relatief ontwikkelde boer, wordt tot
Landdrost gekozen,terwijl 6anderenhemzullenbijstaan alsrechtbank,wetgevende macht en oorlogsraad. Diè wetten zullen gelden, welke vastgesteld zijn
door een algemene vergadering der tot de Trekkersgroep behorende mannen.
Een lang leven is deze 'grondwet' evenwel niet beschoren. In april 1837voegt
PietRetief,deopstellervanhet'manifest', zichmet400anderen bij deteThaba
Nchuverblijvende groepvanPotgieterenMaritz.Injunivandatjaarwordende
9ArtikelenvanAssociatieaangenomen. Maritzblijft medebelastmetbestuurlijke verantwoordelijkheden - hij krijgt defunctie van President van deVolksraad en hij behoudt zijn positie van Landdrost-, maar RetiefwordtCommandantGeneraalenGouverneur,alszodaniggeassisteerddooreenverkozenRaad
vanBestuur.DanvoegtdegroepvanJacobUyszichbijdegenen, die te Thaba
Nchu bivakkeren. De spanningen tussen Potgieter en Retief, die reeds groot
zijn,wordenhierdoorwellichtnogversterkt.Hoehetzij,eind 1837isdeassociatiedefacto volledigverbroken. Retiefisvertrokkennaar Natal- op16februari
1838wordthijdaarmet281 vanzijnvolgelingenverraderlijk doorDingaanomgebracht-, Potgieterheeft eenkrijgstocht naarhetnoordenondernomen.GeassisteerddoorUysc.s.,heeft hijinmiddelsdeMatabeleverslagenineen9-daagse
1
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achtervolging langs de Marico rivier. De herziene 'grondwet' en de daarop gebaseerde 'instellingen' zijn weinig effectief gebleken, maar Transvaal ligt open
voor de Boeren. Andries Potgieter wacht dan ook geenmoment meer, dat grote,
aanlokkelijke gebied over de Vaal voor hen op te eisen.
Potgieter sticht de eerste BoerennederzettinginTransvaal,Potchefstroom, het
latere kerkelijke en universitaire centrum. Hij doet dat in het najaar van 1838of
in het begin van 1839.Hij blijft echter onderweg. In 1841vestigt hij zich op Buffelshoek bij de Magaliesbergen. In 1845ishij ook daar weer weg. Hij isnu bezig
met de aanleg van Andries-Ohrigstad in het Oosten. In 1848vestigt de rusteloze
Boerenleider zich met over de 1000 gezinnen in het gebied van Zoutpansberg,
waar hij 12jaar eerder Trichardt en diens groep heeft gevonden. Onderwijl is de
influx in het gebied over de Vaal voortgegaan. Wanneer in 1852 de Conventie
van Zandrivier wordt getekend, bevinden zich er naar schatting reeds 15.000
trekkers. Die 15.000 zijn vrij, eeneigen, onafhankelijk staatkundig bestelte vormen, maar het vraagt weinig fantasie om te begrijpen, hoe groot de moeilijkheden zijn om tot een werkelijk functionerend staatsieven te komen. De belemmerendefactoren, dieteThaba Nchu golden, geldennog steeds.De Transvalers
behoren tot één en dezelfde maatschappelijke laag, zij zijn particularistisch, zij
missenpolitiekeervaring, enz. Eris,nu deTrekgeleidelijk aanuitzijnexploratiestadium is geraakt en de Trekkers zich voor een groter deel hebben gevestigd,
echter nog een belemmerende factor bijgekomen. De gevestigden hebben zich
wijd verspreidindat groteland benoorden deVaal enzoisonderlingecommunicatie, voorwaarde voor effectief centraal bestuur, extreem-moeilijk.
Met ongeveer 15.000dus zijn de Transvalers aan het begin der vijftiger jaren.
Deels wonen zij in en om een viertal centra: Potchefstroom met 100huizen en
een Kerkstraat van 3kilometer; Schoemansdal, dat zich door de ivoorhandel
met hetnoorden snel ontwikkelt; het kleine Lydenburg; hetinmiddels nagenoeg
al weer verlaten Ohrigstad. Eigenlijke wegverbindingen tussen de enige 4 centra
bestaan nog niet. Hemelsbreed genomen, is de afstand tussen Potchefstroom,
juist benoorden de Vaal, en Schoemansdal, de meest noordelijke nederzetting,
om en nabij 500 kilometer. Die tussen Schoemansdal en de beide oostelijke
nederzettingen Ohrigstad en Lydenburg bedraagt tegen 200kilometer. Laatstgenoemde centra zijn bijna 400 kilometer van Potchefstroom gelegen. Op ettelijketientallenkilometersvaniederdiercentralevenals plaats-of trekboeren degenen, die minder hechten aan de mogelijkheid tot frequenter contact met de
'bewoonde wereld'. Is het eenwonder, dat, nog afgezien van alle andere belemnerende factoren, de schepping van een staatkundige eenheid in Transvaal een
uitermate moeizame opgaaf is? Die eenheid blijft dan ook nog enige tijd uit.
De Transvalers uit deveertigerjaren vallenin 2hoofdgroepen uiteen:het lossepolitiekeverband metPotchefstroom alscentrum eneeneven losverband met
Ohrigstad als kern. In het zuidwesten is Andries Pretorius als de primus inter
pares naar voren gekomen, in het oosten is Potgieter de leidende man. De aankomst van een relatief sterke groep Natalse uitwijkelingen onder leiding van
Jacobus Burger maakt de zaken nog gecompliceerder dan zijalzijn. In 1848 zijn
de politieke verhoudingen in Transvaal dusdanig geworden, dat degewone man
30
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erzicheindelijk meegaat bemoeien. Inmei 1849komen vertegenwoordigers van
Ohrigstad en overigTransvaal tot enigresultaat. EenVolksraad voor het gehele
land, bestaande uit 12leden uit het Ohrigstadse en 12anderen uit andere delen,
kan aan hetwerk gaan. DieVolksraad maakt het in 1849genomen besluit ongedaan, dat Potgieter voor het leven Hoofdcommandant zal zijn. Voorts wijst de
raad Ohrigstad als hoofdstad van het land aan. (De er heersende koortsen en de
ongeschiktheid van het gebied voor veehouderij nopen echter spoedig tot verlegging van de hoofdstad. Lydenburg wordt dan het regeringscentrum.) Nog
steeds echter ontbreekt een krachtig gezag, d.w.z. een uitvoerend bewind. In het
westen wordt daarom Pretorius als Commandant-Generaal gepousseerd. Hij
werpt zich in 1850als zodanig op, ondanks zijn afwijzing door de meerderheid
van de Volksraad. Die van Ohrigstad-Lydenburg pressen nu gewapenderhand
de Volksraad tot een nieuwe solutie. De raad beslist, dat er 4 CommandantenGeneraal zullen zijn: Willem Joubert in Lydenburg, de daarheen inmiddels vertrokken Potgieter in het noorden (Zoutpansberg), Pretorius in het zuidwesten,
alsmede eennog door de daar woonachtige Boeren te kiezen man in het westen.
De facto blijft de eenheid uit, zij het, dat vertegenwoordigers van verschillende
gebieden en fracties injanuari 1852 namens Transvaal als geheel de Conventie
van Zandrivier tekenen.
In devroegevijftiger jaren blijft de eenheid niet alleenuit,zijisookverderverwijderd dan ooit.Naast depolitieke geschilpunten gaannu nl.ook ernstigegodsdienstige geschilpunten een rol spelen. Benoorden de Vaal is een Nederlands
Hervormde Kerk geconstitueerd. Wat dient haar verhouding te zijn tot de Nederduitse Gereformeerde Kerk van Kaapstad? De Kaapse kerk heeft zich destijds scherp gekeerd tegen deTrek, zielszorgers heeft zij de Trekkers in eerste instantie niet verschaft, ondanks hun groot verlangen, van predikanten te worden
vergezeld. Eerst,wanneer Natal endeVrijstaat door deBrittenzijn geannexeerd,
wordt dedaar woonachtige Trekkers openige schaaldeverlangdezielszorg door
de Kaapse kerk verschaft. Eén en ander heeft onder de Transvalers een weinig
'Kaapsgezinde' stemming teweeggebracht. De behoefte aan predikanten wordt
echter dusdanig nijpend, dat de Transvalers na ampele discussie in hun centrale
Kerkeraad besluiten, zich aan de oude Nederduitse Gereformeerde Kerk van
Kaapstad te onderschikken op voorwaarde, dat hun een predikant zal worden
gezonden. Van het besluit is evenwel Kaapstad nogjuist geen mededeling gedaan, wanneer in Transvaal de Nederlandse predikant Ds. Dirk van der Hoff
arriveert (1853). Het is in hetjaar, waarin Andries Pretorius voor goed de ogen
gaat sluiten. Pretorius bezweert op zijn sterfbed aan Ds. van derHoff, dat nooit
oftenimmer eenverenigingvandeNederlandse Hervormde Kerkvan Transvaal
met de Kaapse Nederduitse Gereformeerde Kerk mag plaatsvinden. De Centrale Kerkeraad valt Pretorius bij in een formeel besluit. Degenen, voor wie het
besluit onaanvaardbaar is, zijn de Lydenburgers. Eén reden daarvoor is, dat
Pretorius de incorporatie niet wil.
In 1853 overlijdt Pretorius, in hetzelfde jaar komt ook het einde van Potgieter. Hun heengaan brengt de eenheid niet naderbij. Marthinus Wessel Pretorius
en Piet Potgieter worden door de Volksraad benoemd in de functie, door hun
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respectievelijke vaders bekleed. Weliswaar sterft de jonge Potgieter spoedig
daarop,maarzijnweduwehuwtStephanusSchoemanendezelaatsteishetook,
die de overledene opvolgt als Commandant-Generaal van Zoutpansberg. De
rivaliteit tussenhet 'Huis' Pretorius enhet 'Huis' Potgieter blijft duren...Hetis
ookdaaromverbazingwekkend, dat MarthinusWesselPretoriuserinslaagt,de
Volksraad - weliswaar onderafwezigheid der Lydenburgers- tebrengentotde
benoemingvaneenGrondwetscommissie. (Terloops:hijheeft bijditpogeneen
zeerkrachtigesteunondervondenvaneenjongeveldkornet,zekerePaulKruger.)
Deingestelde commissie gaatmet bekwame spoed aan het werkentegeneinde
1856smaken Pretorius enanderen het genoegen, dat VolksraadenVolktePotchefstroom bijeenkomen omoverdeGrondwetsvoorstellenteberaadslagen.Na
ampelediscussiebesluitdevergadering,devoorstellenvandecommissieingrote
lijnen teaanvaarden. Zokrijgt Transvaalin 1856zijnGrondwet.Hetiseenstuk,
dat demogelijkheid openlaat tot verschillende interpretatie van debevoegdheden der diverse staatsorganen, maar het brengt in ieder geval een centraal uitvoerend bewind naderbij.
DeGrondwetlaatde'volkssouvereiniteit' onaangetast, maarzijreserveertde
wetgevingvooruitsluitenddeVolksraad,die,zonderverdereinmengingvanhet
Volkinzijn discussies,besluitenzalnemenbijminstenseendrievierdemeerderheidvan stemmen. DeVolksraad ook benoemt alleburgerlijke autoriteiten, zij
het op voorstel van een Uitvoerende Raad; voorts valt hem de beslissingsbebevoegdheid toeinzake te sluiten verdragen. Een President wordt telkensvoor
deduurvan5jaar gekozen.Dezewordtbijgestaan doordereedsgenoemdeUitvoerendeRaad,bestaandeuitdeStaatssecretaris,2doordeVolksraad benoemdeleden eneen Commandant-Generaal, welkedoor dekiezers wordt gekozen.
EenHooggerechtshof van 3Landdrosten of- ditbijbehandelingvancriminele
zaken- 12juryleden gaat fungeren als appèlhof. De Nederlands Hervormde
Kerkverkrijgt eengeprivilegieerdepositie.Tussenblank ennietblankzalnoch
inkerkelijk, nochinstaatkundig opzicht gelijkheid bestaan. Pretoria- kort tevorengesticht- zal'slandsHoofdstad zijn.
Gezien Pretorius' rol in detotstandkoming van de Grondwet, is het vrijwel
onvermijdelijk, dat de Commandant-Generaal van Potchefstroom deeerste
President wordt. Hijwordt dat dan ook,maar zijn rivaal Stephanus Schoeman
wordtbekleed methetambt van(nuenige)Commandant-Generaal. Schoeman
laat echter verstek gaan en hij gaat zelfs nog een stapverder: hij verwerpt de
Grondwet, daarmeeZoutpansberg impliciet onafhankelijk verklarend. Dievan
Lydenburgstellennoguitdrukkelijker, hetmetdenieuwegangvanzakenvolledig oneens tezijn. In december 1856verklaart Lydenburg zicheen onafhankelijke republiek, waariedereTrekker welkomzalzijn envan deverplichting tot
belastingbetaling ontheven... Het duurt tot 1858, vóór enaleer Zoutpansberg
zichbijdenieuweordeneerlegt. Hetzwichtdanvoordeblokkade,welkePretorius in 1856ingesteld heeft. Stephanus Schoeman aanvaardt eindelijk het hem
aangeboden ambt. In 1858ook begint Lydenburgtoenaderingtezoeken,mede
vooral,omdathetdoor Groot Britanniënietalssouvereinerepubliek wordt erkend. Het zal echter nog tot 1860duren vóór het zover is,dat ook Lydenburg
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deel uitmaakt van de Zuidafrikaanse Republiek. Dit voor de 'unitariërs' heuglijke feit van de uiteindelijke vereniging wordt toch wel ernstig en donker overschaduwd door nieuwe onenigheid. In hetzelfde jaar 1860breekt ni. de Burgeroorlog uit, weliswaar goeddeels een opera comique, maar intussen niettemin
een burgertwist, die de sociaal-economische ontwikkeling van Transvaal 4jaar
lang ernstig in de weg zal staan. Het zou te ver voeren, redenen en aanleiding
tot de Burgeroorlog uitvoerig te behandelen. Laat het genoeg zijn, wanneer
wordt vermeld, dat President Pretorius in 1860 in Bloemfontein het presidentschap uitoefent over ook de Oranje Vrijstaat, dat er benoorden de Vaal een
Waarnemend President isen, dat Commandant-Generaal Stephanus Schoeman
rebelleert. Het is Paul Kruger, die door uiteindelijk krachtig ingrijpen aan de
Burgeroorlog een einde maakt. Pretorius' oogmerk, Transvaal en de Vrijstaat
verenigen, wordt nietbereikt enin 1863keertdePresidentteruguit Bloemfontein
om opnieuw benoorden deVaalzijn plichten waar tenemen. Paul Kruger wordt
indatjaar belastmethetambtvanCommandant-Generaal. In 1864-isdan eindelijk een geheel Transvaal omvattende eenheidsstaat gecreëerd, waarvan een uitvoerend bewind met effectief gezag aan het werk kan gaan. Het is een mijlpaal
in de ontwikkeling van de verzelfstandigde Boerensamenleving sedert het begin
der Grote Trek.
DebeëindigingvandeBurgeroorlogisongetwijfeld voor deverdereontwikkeling benoorden de Vaal van zeer wezenlijke betekenis. De samenleving bezit nu
het staatkundige raamwerk, dat voorwaarde isvoor een evolutieuit een stadium
van primitiviteit en isolatie naar een meer geavanceerd leven.De maatschappij
als zodanig blijft evenwel verstoken nog van voldoende stimulansen om tegelijkertijd tot groter differentiatie en integratie te geraken. 'What little prosperity
had beenattained fluctuated, wanedandthenthreatened entirelyto disappear.'...
'There was nothing to givean impetus to development; nothing to sustain even
what development had taken place. Minerals, both precious and base,the countryhadinabundance; and thefarming potentialities weregood. Butthe minerals
had not yet been discovered, and in the absence of railways, markets for farm
produce were too remote to beprofitably catered for. The Boers,asanation, are
essentially a pastoral people, and ostensibly farming was the business of the
community; and catering for the farmers' domestic and political needs was the
business of the town. But though the Boers all held farms, there was little farming, demand for produce being low; and asthere was little farming, there was
little spending power - little money for the traders, little revenue for the officials. It was necessary to turn to some additional means ofsupport. Hunting
became a trade.' 1 Een aantal jaren lang is dejacht inderdaad profijtelijk. Olifantstanden, struisvogelveren, huiden van neushoorn en giraffe - het zijn alle
onder de vreemde handelaren gewilde artikelen, maar er is een bottle neck bij
deze handel. Geld ontbreekt nagenoeg in Transvaal. 'Were a commodity purchased, its equivalent in some other commodity was given in exchange. The
burgher buying a length of calico, a pocket of coffee beans, or a set of wheels
1

ThecityofPretoria,pag.22.
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for his wagon, paid for his purchase a measure of grain, a number of ostrich
feathers, or a consignment of ivory, hides, or skins, as the case might be.' 1
Het ontbreken van een geldeconomie maakt het de Overheid uiteraard bijkans onmogelijk om dievoorzieningen te treffen, waardoor de expansie van het
sociaal-economische leven kan worden gediend. Spoorwegen, telegraaflijnen,
zelfs wegen blijven uit. (In de hoofdstad Pretoria komt in de zestiger jaren nog
slechts één keer per week post aan.) Natuurlijk heft de Overheid belastingen,
maar, afgezien nog van de geringe bereidheid der Burgers om belasting te betalen, hoe krijgt men belastingheffingen binnen, wanneer er nagenoeg geen
geld is?Zo droevigis het op eenmoment metdestaatsmiddelengesteld,dat zelfs
de betaling van hetjaarinkomen van de Commandant-Generaal - 666 rijksdaalders - moet worden opgeschort. De regering zoekt de oplossing in de uitgifte
van fiduciair geld, maar tot een werkelijke uitgifte komt zij niet. Haar ambtenaren betaalt zij tenslotte vrijwel uitsluitend in 'mandaten', schuldbewijzen. 'In
1864 was daar soveel van hierdie mandate in omloop dat die Goewerment nie
goed geweet het hoeveel die landskuld bedra het nie, en daarom het president
M.W.Pretorius bekend gemaak dat diehouers van diemandate huilemoes aanmeld, sodat die regering kon vasstel hoe groot die staatskuld was. Die groot
moeilikheid met hierdie mandate was dat dit nie as ruilmiddels geldig wasnie
en dat slegs die Staat dit kon aanneem. Die amptenare wat hul salaris daarmee
uitbetaal gekry het, kon daar vrywel niks mee begin nie.'2 Het gevolg van deze
vreemde salarisuitkering laat zich gemakkelijk denken: geschikte mensen ambiëren een ambtelijke positie heel weinig, andere geschikte krachten, die in
ambtelijke dienst traden, verlaten deze. De volksontwikkeling, hoezeer ook als
noodzakelijk beoordeeld door de leidende elementen in het land, blijft onder de
geschetste omstandigheden een weinig succesvolle onderneming. Eerst medio
1851 wordt een begin gemaakt met geregeld onderwijs. 'Op 29 julie het die
Nederlandse skip, 'Vasco da Gama', dan in Delagoa-baai aangekom met die
meesters aan boord:H. van der Linden, J.W.Spruyt en W.Poen. Hulle sou die
eerste vaste onderwysers in Transvaal word.' 3 Bij de beëindiging van de Burgeroorlog ishet onderwijzerscorps enigermate uitgebreid, maar het aantal meesters isook dan nog op devingers na tetellen. Intussen zijn verschillende scholen
alsuitvloeiselvan depolitieketroebelen ofvanhooglopende twist tussen schoolbestuur en meester korter of langer gesloten geweest.
In het jaar 1864 openen zich nieuwe perspectieven voor Transvaal als gevolg
van eindelijk bewerkstelligde staatkundige eenheid, maar de blanke samenlevingbenoorden deVaal isdan nog altijd eenmaatschappij van weinig geletterde
jagers-boeren. De 'take-off' zal eerst plaatsvinden met de ontginning van goudvelden in 1873.Het is echter nog in het hiervoor enigermate geschetste stadium
van primitivisme en isolement, dat de eerste Trekkers zich in het Ermelose
vestigen.
1

idem,pag. 25.
Engelbrecht,e.a., pag.19.
Coetzee,pag.19.
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HOOFDSTUK III

H E T N A T U U R L I J K D R A A G V L A K V A N EEN
NIEUWE STREEKSAMENLEVING

De ontwikkeling van iedere samenleving is een proces, dat zich voltrekt in afhankelijkheid van een gegeven physisch-geografische situatie: bodemvruchtbaarheid, neerslaghoeveelheid, temperatuur e.d. De samenleving maakt, gegeven het bepaalde niveau van haar kennen en kunnen, het physisch-geografisch
milieu in meerdere of mindere mate aan zich dienstbaar, maar dit milieu blijft
onderwijl steeds een conditie, waaruit de specifieke ontwikkelingvande samenleving mede moet worden begrepen. Dat laatste is reeds een voldoende reden
om hier op Ermelo in geografische zin in te gaan.
De naam Ermelo verkrijgt een plaats in de geschiedenis van Zuid-Afrika,
wanneer het gebied, waarop de naam in eerste instantie betrekking heeft, reeds
een 8-taljaren door blanken bevolkt is.HetisF.Lion Cachet, een vooraanstaande figuur in de N.G. Kerk van het oude Transvaal, waardoor in 1871 in ZuidAfrika eenjuist gevormdekerkelijke gemeente denaam Ermelo ontvangt. ('Haar
naam Ermelo ontving zij voor gedachtenis aan Ermelo in Nederland en schrijvers vriend aldaar, Ds. Witteveen.' Aldus de uit Nederland afkomstige, tot het
christendom overgegane Joodse predikant.) Op 12februari 1880 vindt de officiële stichting plaats door de Administrateur van het sinds 1877door de Britten
bezette Transvaal van een dorp Ermelo. Het dorp in kwestie valt binnen de eerder ontstane, gelijknamige kerkelijke gemeente en het grondgebied ervan behoort trouwens ook voorlopig aan die gemeente. Op 27mei 1882- de onafhankelijkheid van Transvaal is goed een jaar hersteld - krijgt bij regerirgsbesluit
een district Ermelo zijn aanzijn.
Het landdrostdistrict Ermelo ondergaat in de loopder tijd grenswijzigingen,
die tezamen neerkomen op een zeer aanmerkelijke oppervlaktebeperking.
Zelfs in 1904, 1908, 1909en 1920worden nog grensveranderingen aangebracht.
Sinds laatstgenoemd jaar beslaat de administratief-juridische eenheid Ermelo
7778 km 2 . Waar niet uitdrukkelijk anders vermeld, isin dit en ook de volgende
hoofdstukken steeds sprake van het district Ermelo in zijn huidige begrenzing.
De lezer realisere zich, dat het verkleinde district, zoals dat sindsde (onbetekende) grenswijziging van 1920 bestaat, toch nog altijd een oppervlakte heeft, die
bijnaeen vierdedeel uitmaakt vande totale oppervlakte vanNederland. (Kaart 3
is ook op dit punt verhelderend.)
De vorm van het district nadert tot een parallelogram, waarvan de basislijn
ongeveerwest-oostlooptendeopstaande lijnen derichtingzuid-zuidoost-noordnoordwest volgen. Hemelsbreed genomen, bedraagt de maximumafstand van
west- tot oostgrens om en nabij 130km, de minimumafstand ongeveer 115km.
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gen bij resp. 75 en 50km. In noorden, westen en zuiden grenst het district aan
andere Transvaalse landdrostdistricten, in het oosten aan het nu nog Britse protectoraat Swaziland.
Denadrukkanwordengelegdopdephysisch-geografischeverscheidenheidbinnen het district, maar evenzeer op de betrekkelijk grote homogeniteit van het
uit physisch-geografisch oogpunt beschouwde gebied. Gezien het doel van deze
studie, is het noodzakelijk om zowel op de 'eenheid' als op de verscheidenheid
te wijzen.
Op een later moment zalopdezezaakwordenteruggekomen, maar hetishier
op zijn plaats, gewag te maken van een kolonisatieovereenkomst tussen President M.W.Pretorius en de Schot Alexander MacCorkindale. Deze overeenkomst houdt o.m. in, dat in het oosten van het district Ermelo een 200-tal geschikte Schotse kolonisten vóór 1869zich zullenhebbentoegelegd opdeproduktie van vlas, katoen, graan, suiker, koffie en wol. De overeenkomst illustreert de
lichtvaardigheid, waarmee in het verleden dikwijls kolonisatieprojecten begonnen werden. Rijstverbouw in Scandinavië is bij voorbaat tot mislukken gedoemd, maar de verbouw van katoen, suikerriet en koffie biedt potentieel weinig meer kans van slagen in het landdrostdistrict Ermelo. Het agrarisch potentieel van het gebied is, in vergelijking met overigZuid-Afrika, goedte noemen,
maar zelfs bij de stand van landbouwwetenschap en -techniek anno 1964ishet
aantal lonende agrarische produktierichtingen er beperkt. Katoen, suiker en
koffie zijn er teelten, welke alleen de fantast of de volstrekt met het land onbekende kan willen aanvangen.
De Trekkers en de Schotse kolonisten, die in de zestiger jaren van de 19de
eeuw het Ermelose bezetten, vestigen zich in een gebied, dat bijna geheel hoger
dan 1350meter boven dezeespiegel isgelegen.Dat betekent,dat, niettegenstaande de relatief geringe afstand tot de Zuider Keerkring, vorst in de wintermaanden bepaald geen uitzondering vormt. (In 1926werd door één der weerstations
binnen het district op 23juli - 11.1°Cgemetenenditzelfde stationmatop 18oktober 1940-in het hartje lente d u s - e e n nachtvorst van- 2.2°C.) De zomermaanden zijn in het district, naar Nederlandse begrippen, normaliter warm tot
zeer warm. De gemiddelde dagelijkse maxima in december enjanuari liggen in
de buurt van 25°,maar zij contrasteren tamelijk scherp met gemiddelde minima
indiemaanden. (Dezeliggenbij 13°C.)De winterse koude maakt het landdrostdistrict potentieel tot een gebied, waar slechts het type agrarische productie van
de gematigde luchtstreek geëigend is. Het district heeft een voor Zuid-Afrika
zeerbevredigende regenval.Deneerslaghoeveelheid - wij hebben denotities van
7 weerstations gemiddeld - was over een periode van 30jaar jaarlijks bijna 80
cm zelfs. Een ernstigebottle neck isevenweluit een oogpunt van agrarische produktiviteit de spreiding in deregenval door hetjaar heen. In de wintermaanden
-juni, juli en augustus- isde neerslag miniem, maar in maart al zet een scherpe dalingin eneerstin september valt genoeg regen om grassen en gewassen aan
de groei te brengen. Temperatuur- en neerslagverloop begunstigen akkerbouwproduktieindezomermaanden, maarzijvormenevenzeereenbelemmeringvoor
de veehouderij in de wintermaanden. Ook in 1964nog is de grote zorg voor de
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boer, zijn vee te doen overwinteren. Van nature levert het gebied nl. slechts in
zeer beperkte mate bruikbaar ruwvoeder voor de winterperiode.
Het landdrostdistrict vormt een hier meer, daar minder, doch altijd duidelijk
geaccidenteerd gebied, doorsneden door beekjes en riviertjes, die, verenigd met
andere stroompjes, deels naar de Atlantische, deels naar de Indische Oceaan
afwateren. Soms vormen zij diepe insnijdingen in het landschap, datvóórdeingreep van de Westerse civilisatie één grote, golvendeprairievormde. Slechtsin
de kloven groeide wat struikgewas en een enkele doornboom, verder was het
gras, gras, gras. 1 In de wuivende zee van gras leefde hier en daar een groepje
Bantus of Bosjesmannen met wat gedomesticeerde runderen, geiten en honden.
Nog na de komst van de blanke leefde er ook, althans in het zomerseizoen, het
wildingroteaantallen: zwart-enblauwwildebeesten, dekleinerebles-en springbokken, quagga's, olifanten, leeuwen, wolven, wilde honden, jakhalzen, enz.
Zich met de oorspronkelijke bevolking te verstaanenhetwilduit te roeien, was
voor de intrekkers een eerste vereiste, wilden zij in hun nieuwe vestigingsgebied
een bestaan kunnen opbouwen. Het rijk voorhanden gras bood goede zomerweidingvoor demeegevoerde kudden, maar het winterveld kon henniet dragen.
Zo ontstond het verschijnsel vandewintertrek naar gebieden buiten het district,
een trek, die nog velejaren een normaal gebeuren zou zijn in het leven van de
Ermelose veeboer.
Zoals gezegd, is het gebied klimatologisch beslist niet ongeschikt voor een
akkerbouwproduktie van de gematigde luchtstreek. Akkerbouw vraagt evenwel ook geschikte grond. Die nu is slechts in een relatief klein deel van het district aanwezig.
Binnen het district laten zich 3, onderling duidelijk verschillende, gedeelten
onderscheiden: het Hogeveldgebied in het westen, het Drakensberggebied beoosten daarvan en het Voetgebergtegebied tegen het Swazilandse aan. Dezegedeelten verschillen onderling qua geologische opbouw, bodemvruchtbaarheid,
accidentatie, hoogte en regenval, waardoor zij ook qua natuurlijke begroeiing
en agrarische geschiktheid uiteenlopen, Het verhoudingsgewijs smalle Hogeveldgebied in het westen van het district ismarginaal deelvan dat enorme Zuidafrikaanse Hogeveldplateau met zijn gemiddelde hoogte van 1500 meter boven
zeespiegel. Binnen het district loopt het Hogeveld gedeeltelijk optot 1650meter.
Het Drakensberggedeelte, opvallend meer geaccidenteerd dan het Hogeveldgebied binnen Ermelo, komt nergens onder laatstgenoemde hoogte. De Voetgebergtestreek ligt gemiddeld niet onbelangrijk lager dan de beide andere streken,
maar de hoogteverschillen zijn er groter. In het uiterste noordoosten van het
district bv. isde hoogte minder dan 1350meter, maar op luttele afstand ligt een
top van 1750meter.
Binnen elk der 3streken is een menigvuldigheid van grondsoorten aanwezig,
doch in het Hogeveldgedeelte is de natuurlijke geschiktheid van de grond voor
de akkerbouw aanmerkelijk groter dan in de beide andere delen. Er zijn diepe,
goed waterhoudende, losse gronden, dietendele bovendien kalkrijk zijn.Vande
1

Uitzonderlijk wasdebegroeiinginhetuiterstezuidoosten. Het kostbaregeelhoutwerderop
enigeschaal aangetroffen.
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gronden inhet Drakensberggedeelte zijn veleondiep, zuur en uitgeloogd, maar
aan mineralen en organisch materiaal rijkere kleileem ontbreekt er niet geheel
en al. De Voetgebergtestreek kent veel zanderige en granietachtige grond, die
zuur tot zeer zuur is.Het zij terloops nog vermeld, dat hier deeerder genoemde
Schotten zich op de akkerbouw zouden gaan toeleggen.
In verband met het hoogteverschil doen zich binnen het district niet geheel
verwaarloosbareverschillen voor inzoweltemperatuur alsregenval.Watdetemperatuur betreft, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de opnamen van
een station in het Voetgebergte (Amsterdam, 1239meter) en een station op de
Drakensbergen (Ermelo, 1698 meter).
TABEL1. LanddrostdistrictErmelo;temperatuursgemiddelden in°CteErmelo-centrumente
Amsterdam overresp.dejaren 1896-1945en1904-1913.
Ermelo gemiddelden van

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Amsterdam gemiddelden van

dagelijkse
maxima

dagelijkse
minima

dagelijkse
maxima

dagelijkse
minima

25.4
24.9
23.7
22.2
19.8
16.4
16.5
19.6
22.4
24.7
24.6
25.2

12.1
11.7
10.7
7.4
3.8
0.8
0.4
2.8
6.1
9.4
10.4
11.7

24.7
24.4
23.5
22.2
20.6
18.3
18.2
20.6
22.6
23.4
24.1
24.8

13.9
13.6
12.4
9.7
6.4
3.4
3.1
5.4
8.1
11.1
12.2
13.1

Uit de waarden van bovenstaande tabel valt af te leiden, dat de gemiddelde
maximainhetwinterhalfjaar inhet Drakensberggebied steedslagerliggendan in
het Voetgebergtegebied, terwijl zich in de zomer het omgekeerde voordoet. De
gemiddelde minima liggen daarentegen in eerstgenoemd gebied het gehele jaar
door lager. In het oosten zijn voorts de verschillen tussen dagelijks maximum
en dagelijks minimum inelk der 12maanden duidelijk geringer dan in het centrumgedeelte. Het Voetgebergtegedeelte kent dus gelijkmatiger temperaturen,
én binnen het etmaal, én binnen hetjaar. Ofschoon cijfers ontbreken, kan worden aangenomen, dat de Hogeveldstreek een temperatuurbeeld bezit, dat ligt
tussen het beeld van de Drakensbergen en dat van het Voetgebergte.
Van oost naar west neemt de neerslaghoeveelheid af, wat kan worden geïllustreerd door enkele cijfers, welke werden verkregen op dezelfde plaatsen als de
temperatuurgegevens. Te Amsterdam viel over een periode van 40jaar gemiddeld 86.08cm neerslag perjaar, te Ermelo-centrum was dat over 47jaar gemiddeld 75.59 cm per jaar. In beide plaatsen viel de geringste neerslaghoeveelheid
in 1935,te weten, 42.01 en 46.18 cm. De hoogste regenscore behaalde Amster38
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dam in de 40jaar van opname in 1909. Er viel daar toen 129.51cm neerslag.
Ermelo behaalde zijn hoogste score in 1917 met 119.02cm.
Door het samenspel van hogere temperatuur en zwaardere regenval heeft
het oosten een voordeel boven midden en westen wat betreft de natuurlijke weiding. Dit voordeel wordt echter belangrijk ingeperkt door het nadeel van de lagere bodemvruchtbaarheid. Is het westen een zoetgrasgebied, de Voetgebergtestreek behoort tot de zuurgrasstreken, welke zeer weinig geëigend zijn voor de
rundveehouderij. Het schaap wil er wel gedijen, mits althans door afbranden
van de velden of wisselweiding zorg wordt gedragen voor de vorming vanjonge
groene uitlopers.
Samenvattend, kan worden gesteld, dat de blanke intrekkers uit de zestiger
jaren van de 19de eeuw de ontginning ter hand namen van een gebied, waar het
agrarisch bedrijf slechts het type van de gematigde luchtstreek zou kunnen zijn.
Akkerbouw was ermogelijk, maar alleen, althans op enige schaal, inhetwesten
(Hogeveldgedeelte). In het grootste deel van het district liet zich slechts veehouderij bedrijven, waarbij het rund en het schaap eengeëigend milieu vonden in de
middenstrook (Drakensberggedeelte), maar het rundvee niet kon gedijen in het
oosten (Voetgebergtedeel). De kolonisten, Boeren zowel als Schotten,waren overigens homo economicus genoeg om zich spoedig aan tepassenin produktie
en produktiewijze aan de natuurlijke eigenaard van hun nieuwe woongebied.
De kolonisten werden echter voor een ernstig probleem gesteld, nl., het vrijwel ontbreken van brandstof in deze Transvaalse prairie. 'Toe landmeter Attie
Walker in die jaar 1870 plase opgemeet het in die omgewing van Klipstapel
(Breyten) moes hy, om nie van honger om te kom nie, met die hele bak van sy
wa vuurmaak...' 1 Het tekort aan brandhout leidde er toe, dat in de eerste tijd
het verzamelen en drogen van koemest éénvan de grote bedrijvigheden werd op
de plaatsen in het district. Daarom was het een kostbare vondst, die Hendrik
Bührmann op een goeie dag deed. 'Nadat ou mnr. H.T.Bührmann hom op De
Emigratie gevestighet, het syseun Hendrik eendag toe hy skape opgepas het, 'n
snaakse 'swart klip' in 'n spruitjie gevind en dit huis toe geneem. Ou mnr.
Bührmann het 'n Encyclopaedia Britannica - geraadpleeg en vasgestel dat die
'klip' steenkool was. Soisdievuurmaakprobleem vir hierdie omgewingopgelos,
maar nog glad nie vir die hele distrik nie.' Was het brandstofprobleem door
Hendrik Bührmann's vondst van omstreeks 1870noglang niet opgelost voor de
districtbevolking als geheel, de oplossing liet voor haar toch niet lang meer op
zich wachten. In 1886 dolven reeds verschillende boeren kolen voor eigen verbruik op het eigen bedrijf en werden er voorts op 2plaatsen hoeveelheden kolen
gewonnen, welke ruim toereikend waren voor de kook- en verwarmingsbehoeften van de dorpsbevolking. De steenkool was niet altijd van hoge kwaliteit,
maar zij lag op tal van plaatsen eigenlijk voor het opscheppen.
Het was misschien een economisch riskante onderneming in het boomarme
Ermelose prairiegebied op groter schaal de proef op de som te nemen met uit1

J.H. Coetzee:'Ermelo severledeherleef'in:'Ermelo 1880-1955'.
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heemse boomsoorten. Omstreeks 1910werd de proef echter genomen en wel
daar, waar de agrarische mogelijkheden het meest beperkt waren (hetVoetgebergtegebied). Wie vandaag het oosten van het landdrostdistrict doorkruist,
zietbomen,bomenennog eensbomen.WaardeSchotteno.a. koffie, katoenen
suikerriet zouden telen, zijn nu de tienduizenden morgens wattel, bloekom
(gomboom)endennen.
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H O O F D S T U K IV

BEVOLKINGSGROEI EN -SPREIDING

De gegevens over de bevolking van het landdrostdistrict Ermelo in de 19de
eeuw zijn zeer overwegend fragmentarisch. De eerste volkstelling wordt gehoudenin 1890,maardedaaraan ontleendecijfers hebbenenerzijdsbetrekkingopeen
groter district dan het huidige en zij zijn anderzijds waarschijnlijk onvolledig.
Het district uit 1890isongeveer 880km 2 ofruim 11 %omvangrijker dan hethuidige. Wat de er getelde blanke bevolking betreft, moet worden gewezen op het
voorwoord in het verslag van de volkstelling. Over de gehele toenmalige ZuidAfrikaanse Republiek (Transvaal) wordt o.m. gezegd: 'De Commissie wil niet
spreken van de geheeleblanke bevolking, omdat zij overtuigd is,naingewonnen
informatiën, dat verscheidene personen of geen schedule ter invulling hebben
ontvangen, ofdeschedule niet hebben ingevuld, en de wet slecht is gehandhaafd
geworden.' 1 Niet was na te gaan, of te Ermelo toch misschien een vrij zuiver
beeld van de werkelijkheid is verkregen.
In de 20ste eeuw zijn verschillende volkstellingen gehouden, welke allen betrouwbaar zijn te achten, voor zover zij de blanke bevolking betreffen. De eerste census in deze eeuw vond plaats op 17mei 1904,de tweede - verrassend uitvoerig-werd uitgevoerd op 7mei 1911. De latere tellingen werden gehouden
op 5mei 1918, op 3mei 1921,op 4mei 1926, op 5mei 1931,op 5 mei 1936, op
6 mei 1941, op 7mei 1946, op 8mei 1951 en op 6 september 1960. Werd niet
bij alle tellingen de gekleurde bevolking opgenomen, de blanke bevolking werd
wel steeds geteld. Helaas zijn de resultaten van de census 1960 nog maar zeer
ten dele beschikbaar. Voor de jaren, waarin geen volkstelling werd gehouden,
ontbreekt overigensieder totaalcijfer vanzelfs maar deblanke bevolking binnen
het landdrostdistrict. Daarentegen geeft de officiële statistiek wel voor de
meestejaren geboorte-, huwelijks- en sterftecijfers.
Bij de hierna volgende beschouwing van bevolkingsgroei en -spreiding in het
district komt af en toe ook het niet-blanke bevolkingsdeel ter sprake, ook daarom, omdat de ontwikkeling van de blanke samenleving niet kan worden begrepen onder negatie van de overige bevolking. De belangstelling gaat echter
zeer overwegend uit naar de blanke maatschappij binnen het district, want oogmerk van deze studie is immers, de evolutie van het blanke (Afrikaanse) gezin
te onderkennen.
In 1855 sluiten de Trekkers uit het Lydenburgse een tractaat met Umswazi,
eenSwazihoofdman, waardoor zij inhet bezitworden gesteld van eenzeer groot
gebied in zuidoost Transvaal tegen overdracht van 70 runderen. Het gebied in
kwestie sluit het latere Ermelo in.2 Het duurt echter nog een aantal jaren voor
en aleer de eerste Boeren zich in het district vestigen. Het is aannemelijk, dat
1

Uitslagvandevolkstelling,gehoudenindeZuidafrikaanse Republiekden1stenApril1890.
Dewald Steyn:Hoëveld eeu geledevir 70beestegekoop.
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R.J.Janse van Vuuren de eerste intrekker is. In ieder geval is, volgens de door
ons te Pretoria onderzochte toekennings- en koopakten van gronden, de eerste
binnen het district toegekende plaats zijn plaats 'Kränspoort'. De 'transportdatum' is 2mei 1863. In maart 1865 wordt 'Vaalkop', de tweede binnen
het district toegekende plaats, uitgegeven aan L. de Jager. Tot en met 1868
vestigen zich in ieder geval nog de volgende anderen als plaatseigenaars in het
westen van het district: J.H.Jacobsz Wzn., W.Steenkamp Sr., C.G.Steenkamp
Wzn., T.G.Steenkamp Wzn., H.Jordaan, H.T.Bürhmann, G.S.Maré Gzn.,
J.J.ViljoenCJzn., J.N.GroblerJNzn., H.S.duPreez, C.Potgieter,A.SmutsIzn.,
C.E.Fourie, G.L.Swart, C.v.dLeeuw, C.Simoens en 7verschillende Joubert's.
Van de Steenkamp's en verschillende der Joubert's is aannemelijk, dat zij nabije
bloedverwanten zijn geweest. Terloops dient vermeld, dat in de eerstejaren ook
personen plaatsen verkrijgen zonder vestiging in het Ermelose. Wij kunnen
noemen P.A.C, van Heyningen, J.L.Schurink en B.C.E.Proes, allen Nederlanders, A.A.B.Merensky, een Duitser, alsmede nog J.W.Barreth en M.L. de
Souza, beiden van aan ons onbekende nationaliteit. Wat de werkelijke intrekkersbetreft, is Bührmann - later zalnog sprake van hem moeten zijn - de enige
uit Nederland geboortige. Zonder twijfel zijn alle overige intrekkers, welke
hiervoor werden genoemd, van huisuit Boeren. Naar de gezinsgrootte der eerste plaatseigenaars kan slechts worden gegist. Of zij zgn. bijwoners op hun
plaatsen toelieten, is onbekend. In ieder geval lijkt het redelijk, aan te nemen,
dat zich tot en met 1868 in het westen van het landdrostdistrict minstens 180
blanken hebben gevestigd.
In 1867 neemt in het oosten de Schotse immigratie, krachtens de PretoriusMcCorkindale-overeenkomst, een aanvang. De grootte van de Schotse groep
wordt in de studie van OPPERMAN bij benadering gemeld. 'Ongeveer vyftig immigrante het gekom.' 1 Hieraan zij toegevoegd, dat door de organisator van de
immigratie, Alexander McCorkindale, een veel groter aantal Schotse intrekkers
wasvoorzien. Het overlijden van de kolonistenleider op lmei 1871isvermoedelijk één voorname reden, dat de Schotse groep geen uitbreiding vindt, doch de
overschatting van het agrarische potentieel van het vestigingsgebied iszeker een
andere. Van hen, die zijn gekomen, geeft trouwens spoedig een relatief groot
aantal delandbouw enveeteelt weer op. 'Die grondvanNieuw Schotland-streek
isnie so geskik vir landbou enweiding nie en baie van die Skotte moes 'n ander
koers inslaan.' 2
Intussen gaat de inkomst van Boeren in het districtvoort. In 1869worden in
het westen van het district aan 13nieuwkomelingen plaatsen uitgegeven,in 1870
aan opnieuw 13,in 1871aan 6enin 1872eveneens aan 6.Vermoedelijk zijn ook
in deze 4jaar familieleden gezamenlijk ingetrokken, want in de aktenleggers is
o.a. 2 keer sprake van de naam Coetzee, van de naam Grobler, van de naam
Janse van Rensburg en van de naam Van Rheede van Oudtshoorn. Voor deze
iets latere periode geldt hetzelfde als voor de eerste intrekperiode:zowel de gezinsgrootte der inkomelingen als de omvang van de groep bijwoners blijft ver1

Opperman,pag.19.
idem,pag.20.
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borgen. Het lijkt ons echter verantwoord, aan te nemen, dat het Boerenelement
in het Ermelose tegen einde 1872op zijn minst ruim 400zielen telt. Zoals echter
genoegzaam bekend is, is de huwelijksvruchtbaarheid onder de Boeren uit die
dagen zeer hoog, zodat de Boerengroep heel wel mogelijk belangrijk groter is.
Haar op grond van de door ons gebruikte gegevens op 600zielen te schatten, is
niet te dwaas. Of het echter om 400 of 600mensen gaat, in een gebied ter grootte van bijna éénachtste van Nederland wonen de gezinnen der Boeren-kolonisten her en der verspreid. Nergens treedt ook maar iets van een bevolkingsconcentratie op. Doorgaans woont de naaste buurman opkilometers afstand. Daar
zal trouwens voor de volgende geslachten dikwijls nagenoeg geen verandering
in komen. De Boer, die boer blijft, blijft meestal verre van zijn buren. De bevolkingsconcentraties, die in het vierde kwart van de 19de eeuw binnen het
district ontstaan, zijn concentraties bij de gratie van toenemende economische
differentiatie enbestuurlijke uitbouw. De Boer gaat erter kerke enhij handelt er
eendeelvanzijn zaken af, maar hij vestigt erzichzelden of nooit.
De kernvorming vindt in het district haar aanvang in 1880, wanneer wij althans de al eerder vermelde stichting van het dorp Ermelo alszodanige aanvang
mogen opvatten. In 1882wordt inhet oudste centrum van het district een N.G.
kerk gebouwd. In 1888wordt er eenpostkantoor geopend eneenjaar later komt
een telegraafverbinding met de Transvaalse hoofdstad Pretoria tot stand. Eén
en ander maakt duidelijk, dat het landdrostdistrict tegenheteindeder tachtiger
jaren een kern rijk is,waardoor basisfuncties van eendorpscentrum worden vervuld. Toch stelt Ermelo-centrum in die dagen nog heel weinig voor. Weliswaar
heeft er zich reeds in 1884een arts gevestigd - de te Edinburg in Schotland opgeleide dokter H.N.Everhard -, maar de eerste ambachtsman ter plaatse komt
pas in 1889 in. (Het is een uit de Kaap afkomstige timmerman, tevens kabineten wagenmaker.) Omstreeks 1890begint het dorp echter snel te groeien. Er zijn
nu 2 artsen (Everhard en Sterling), er zijn 4 winkels, stoommolens, allerhande
ambachtslieden en er is bovendien een groot hotel. Het laatste kan waarschijnlijk profijtelijk worden geëxploiteerd, omdat er postkoetsverbindingen tot stand
zijn gebracht met Natal en Barberton (2 maal per week,) alsmede met Standerton en Piet Retief (1 maal per week). In 1892worden in het dorp 2banken gevestigd, de Nationale Bank en de Natal Bank. In het voorjaar van 1894 wordt
de eerste lanbouwtentoonstelling gehouden, die liefst 3000 bezoekers trekt. Op
27april 1895verschijnt het eerstenummer van de 'Echo',eenter plaatse gedrukte courant. In het dorp vinden wij in laatstgenoemd jaar ook reeds 5 rechtsgeleerden (notarissen en procureurs) gevestigd: W.R.Keet, L. v.d. Berg, J.W.
Pet, M.T.Wassenaar en C.H.W.Springorum. Al zijn geen bevolkingscijfers beschikbaar, het is duidelijk, dat kort vöör de Boerenoorlog het dorp Ermelo is
uitgegroeid tot een regionaal verzorgingscentrum van enige betekenis.
In 1881 wordt in het zuidoosten van het district, op ongeveer 67 km hemelsbreed van Ermelo-centrum en op om en nabij 13km van de Swazilandse grens,
door overgebleven Schotse kolonisten Roburnia gesticht. In 1882 wordt dit
dorp in spé herdoopt tot Amsterdam. De in eenmaatschappij verbonden stichters geven weliswaar hoog op van de mogelijkheden van dit dan nog alleen in
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gedachten bestaande centrum, maar voor Amsterdam is niet die ontwikkeling
weggelegd, welke Ermelo isvergund. Weliser reeds in 1886een kerkgebouw en
wordt de plaats ook in 1892telegrafisch metPretoria verbonden, maarin 1895is
debevolkingaanzienlijkkleinerdandeErmelose.'In 1895wasdiebevolkingmaar
130 siele...dit wil sê, wit en swart.' 1 Even heeft het geleken, dat Amsterdam
grootse vooruitzichten zou hebben. In de late tachtigerjaren vindt bij het dorp
gouddelverij plaats,maar hetisspoedigduidelijk, datvaneenlonende mijnbouw
geen sprake zal kunnen zijn. Amsterdam wordt geen tweede Johannesburg en
ook in later tijd wordt het bij lange na zelfs geen tweede Ermelo-centrum.
In de tachtiger jaren komt een derde centrum binnen het landdrostdistrict
tot ontwikkeling. Op ongeveer 32 km noordoostelijk van het dorp Ermelo,
dicht bij een meer van niet onbeduidende omvang, ontstaat de kern Lake
Chrissie ofChrissiemeer. (Denaam van deplaats geeft uitdrukking aan de goede
verstandhouding tussen President M.W.Pretorius en de eerder genoemde Schot
Alexander McCorkindale. Het is bekend, dat de dochter van de president,
Chrissie, omstreeks 1870 onder geleide van McCorkindale naar Europa reist.)
Men zou Chrissiemeer een 'ééndagsbloeier'kunnen noemen. Er zijn verschillende aanduidingen, dat deplaats inzijn beginjaren Ermelo-centrum qua bedrijvigheid belangrijk overtreft. Meer dan één schrijver maakt gewagvan de florerende
zaken van de vennoten Simmer en Jack, te Chrissiemeer gevestigde algemene
handelaren. De plaats dankt zijn vroege bedrijvigheid echter geheel en al aan de
ontdekking van goud inhet gebied van De Kaap (tegen de grens van Mozambique). Chrissiemeer wordt een gewilde pleisterplaats voor honderden gelukszoekers. Even snel als dit derde centrum opkomt, verliest het aan betekenis. Wel
brengt het het tot kerkdorp in deloop van zijn geschiedenis,maar het blanke inwonertal komt in laterejaren nooit boven 200uit.
Het is niet te zeggen, welke correctie de uitkomsten van de eerste volkstelling
in het district behoeven om vergelijkbaar te zijn met die van de latere tellingen.
Misschien zijn de totaalcijfers te hoog, mogelijk ook zijn zij te laag. Hoe hetzij,
in diverse gemaakte onderverdelingen worden vermoedelijk bepaalde, hier relevanteverhoudingen redelijk zuiver uitgedrukt. Erwordt daarom gewezen op het
uit decijfers van 1890sprekende mannenoverschot. Op dein totaal getelde 3866
personen (blanken) behoren2083of 54.8%tot hetmannelijk geslacht. Dit isvermoedelijk een indicatie van een groter inkomst van mannen dan van vrouwen
in het Ermelose, een verschijnsel, dat overigens normaal isin eenjong kolonisatiegebied. Onmiskenbaar isde bevolking aan het begin der negentigerjaren zeer
jong, d.w.z., dat de groep niet-volwassenen een verhoudingsgewijs heel sterk
vertegenwoordigde groep vormt. Jonger dan 21 jaar zijn 2337 personen. Dit
komt hierop neer, dat 60.4% van de getelde blanken onvolwassen is. (In 1911
is 36.3%van geheel blank Zuid-Afrika jonger dan 21jaar.) Er is reden om aan
te nemen, dat de 'jeugd' der kolonistenbevolking niet zozeer wijst op hoge
sterftefrequentie. Wij komen evenwel later nog op dit punt terug. De volkstelling van 1890 heeft ook gegevens opgeleverd over de herkomst der blanken uit
1
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het landdrostdistrict. De meesten hunner blijken qua geboorte Transvalers te
zijn: 54.5% van alle getelden, 51.1%der mannen en 57.5% der vrouwen. De
geboren Vrijstaters vormen 16.0% (14.7% van de mannen en 17.3% van de
vrouwen is in de OVS ter wereld gekomen). Relatief weinigen zijn in Natal geboren (4.4%). De Kapenaars vormen daarentegen een vrij aanzienlijk bevolkingsbestanddeel. Hun aantal overtreft zelfs dat der Vrijstaters. De in de Kaapkolonie geborenen maken juist eenvijfde (20.9%) van de totale bevolking uit,
waarbij 23.2% der mannen en 18.3%der vrouwen vanoorsprongKaapsis.Enkele mannen zowel alsvrouwen zijn in Swaziland geboren (0.3%). Van de leden
dezer nog eerst een kwart eeuw oude blanke samenleving is 96.1% op Afrikaanse bodem geboren. De rest der bevolking komt uit Engeland (76m. en 15
vr.), Duitsland (11 m. en 2vr.), Frankrijk (2m.), Rusland (3m.), Nederland
(22m. en 3vr.), Zwitserland (1m.), elders uit Europa (5m. en 2vr.), Amerika
(2m.) en Australië (2m. en 1 vr.). In de samenstelling der blanke Ermelose bevolking anno 1890 drukt zich duidelijk uit, dat het nieuwe kolonisatiegebied
slechts als agrarisch gebied aantrekkingskracht heeft uitgeoefend. Waar mineralenrijkdom exploitabel is gebleken, is in Transvaal het van oorsprong buitenAfrikaanse element zeer aanmerkelijk sterker vertegenwoordigd.
Het is aannemelijk, dat in dejaren na 1890een snelle groei van de blanke bevolking van het landdrostdistrict plaatsvindt. In de eerste plaats staat vast, dat
het geboorteoverschot hoog blijft, maar ook vermelden de bronnen de inkomst
van 'dorpelingen': notarissen, procureurs, onderwijzers, zakenlui en anderen.
In het najaar van 1899 breekt echter voor Ermelo een ruim twee en een half
jaar durende fase aan, waarin het maatschappelijk leven volledig ontredderd geraakt.
De krijg, welke de Nederlander kent als de Boerenoorlog en welke de Afrikaner als de Tweede Vrijheidsoorlog aanduidt, doet huwelijken uitstel lijden en
vele,zo niet de meeste echtparen uiteengaan. Deweerbaremannengevengehoor
aan de oproep tot gewapende dienst tegen het imperialistische Groot-Britannië.
De vrouwen blijven aanvankelijk nog op de boerderijen of in de dorpen, maar
later worden de meesten van hen met hun kinderen door de vijand ingerekend
eninconcentratiekampen ondergebracht. Terwijl het geboortecijfer sterk wordt
gereduceerd, telt Ermelo een ongebruikelijk hoog aantal doden. Vandegemilitairiseerde mannen sneuvelen er 73,maar ruim 4 maal hoger is het verliescijfer
onder de niet-gewapenden. In meerderheid in de concentratiekampen komen
319mannen, vrouwen en kinderen om. Aangenomen mag worden, dat de totale
blanke bevolking van het landdrostdistrict niet meer dan 4500 zielen heeft bedragen, zodat de oorlog, die Transvaal tot een Britse kolonie maakt, de dood
veroorzaakt van ongeveer 9% der leden der nogjonge kolonistensamenleving.
Heeft Ermelo de oorlog verloren, het lijkt, dat het devrede wint. Het laatste
wordt geïndiceerd door vooral een zeer snel economisch herstel, maar ook het
geboorteverloop is veelzeggend. De ambtelijke publikatie: 'Statistics of the
Transvaal Colony for the years 1902-1907' geeft voor de periode medio 190246
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medio 1903de geboorteaan van 80kinderen (blanken) in het district als geheel
en van 9kinderen in Ermelo-dorp. Dezelfde publikatie geeft voor de daaropvolgende 12maanden de geboorte van 311kinderen in het district en 35in het gelijknamige dorp. Men kan betwijfelen, dat het Afrikaanse bevolkingsdeel dankbaar is geweest voor de inkomst - reeds in 1902- van Engelse kolonisten. De
toeleg van de Colonial Secretary of the Transvaal is stellig, door de aantrekking
van Britse elementen als immigranten op de door hem vaneen kolonisatiemaatschappij aangekochte 39plaatsen (intotaal: 106.551morgen) ditdeelvan Transvaalteverengelsen. Niettemin, deze Britseimmigranten compenseren enigermate het in de oorlog geleden blank bevolkingsverlies.
In 1904wordt de eerste en enige volkstelling gehouden in een tot Engelse kolonie gedegradeerd Transvaal. Bij deze telling is een dusdanig vreemde indeling
in geografische eenheden gevolgd, dat het een moeizame affaire is,in het bijzonderlijvig verslag de cijfers te ontdekken, die op het landdrostdistrict Ermelobetrekking hebben. Het blijkt echter, dat een landdrostdistrict Ermelo, dat qua
oppervlakte weinig verschilt van het huidige, 4559 blanke inwoners telt. Van
deze inwoners zijn er 765 te Ermelo-dorp en 152 te Amsterdam gevestigd. Als
plattelands wordt de overigeblankebevolking,2941zielen dus, door de uitvoerders van de census beschouwd. Er doet zich in 1904nog eeniets hoger mannenoverschot voor dan in 1890.Naar de oorzaak kan dit keer slechtsworden gegist,
alzalwaarschijnlijk betekenis moeten worden toegekend aan het hoge sterftecijfer onder de vrouwen in de concentratiekampen tijdens de Boerenoorlog. (De
mannelijke bevolking onder 21jaar omvat 1117, de vrouwelijke onder die leeftijd 1124 personen op 17 mei 1904.) In de leeftijdsopbouw van de bevolking
blijkt sedert 1890 een aanzienlijke verandering te zijn opgetreden. Jonger dan
21jaar is in 1904nog slechts 49.1%der blanke bevolking, wat echter haar toch
nog alsjong doet afsteken bij de totale bevolking van Zuid-Afrika in 1911 (jonger dan 21jaar 36.3%). In de optredende bevolkingsveroudering komt vermoedelijk mededegedaalde reproduktie uit dejaren 1899-1902tot uitdrukking.
Met de naoorlogse bevolkingsgroei doet zich nieuwe centrumvorming voor.
Naast Ermelo-dorp, Amsterdam en Chrissiemeer ontwikkelen zich Breyten,
Morgenzon, Davel en Sheepmoor. Beidelaatstgenoemde centra blijven vlekken,
maar voor Morgenzon en Breyten, resp. goed 50 km zuidwestelijk en bijna 25
kmnoordelijk van Ermelo-centrum, iseenontwikkeling alskerkdorp weggelegd.
In de bevolkingsstatistiek komen de 2 nieuwe kerkdorpen echter eerst in 1918
en de beide vlekken niet vóór 1921naar voren.
De zeeruitvoerige volkstellingvan 1911leert in deeersteplaats,dat de blanke
bevolking van het district aanzienlijk gegroeid is in 7jaar tijds. Ermelo telt op
7 mei 1911 6921 blanke inwoners, alsmede-het verdient vermelding-24.014
niet-blanke ingezetenen. De blanken vormen dus 22.37% der totale bevolking.
(De verhouding blank: niet-blank valt te Ermelo-dorp en Amsterdam veel meer
ten gunste van de blanken uit dan op het platteland.Indebeidecentrais57.36%
der totale bevolking blank, op het platteland 19.00%.) De kolonistenbevolking
omvat te Ermelo-centrum 1400en te Amsterdam 158zielen. Sinds 1904is daarmee de 'verstedelijking' der blanke bevolking voortgegaan (Ermelo-centrum
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TABEL2. Landdrostdistrict Ermelo; dein mei 1911geteldeblanken naar geboorteplaats.
mannen

Afrika
Europa
Azië
Amerika
Australiëen Polynésie
opzee
onbekend

vrouwen

totale bevolking

abs.

%

abs.

/o

abs.

/o

3284
448
13
12
26
2
11

86.5
11.8
0.3
0.3
0.6
0.1
0.3

2945
157
4
3
12
2
2

94.2
5.0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1

6229
605
17
15
28
4
13

90.0
8.7
0.2
0.2
0.4
0.0
0.2

3796

99.9

3125

99.9

6921

99.7

plus Amsterdam 1904: 20.1%der totale blanke bevolking, 1911:22.5%). De
eerste Uniecensus heeft, evenals de census van 1890,cijfers opgeleverd over de
blanke bevolking naar herkomst. Ook deze verdienen vermelding. Zij worden
weergegeven in tabel 2. De tabel maakt duidelijk, dat wij ook in 1911van doen
hebben met eenlanddrostdistrict, waarvan de overgrote meerderheid der blanke
bevolking inAfrika is geboren. Toch isde percentuele omvang van degroepder
op Afrikaanse bodem geborenen sinds 1890niet geheel onbetekenend teruggelopen (1890:96.1%). Dit verschijnsel heeft waarschijnlijk minder van doen met
de Angelsaksische boerenkolonisatie van direct na de Boerenoorlog - deze kolonisatie blijkt spoedig een fiasco - dan met de 'verstedelijking'. De groep der
zakenliedeninErmelo-centrumnamsinds1890beduidendtoe.Detoename komt,
zo spreekt uit andere onzer gegevens,voor een goed deelvoor rekeningvan buitenlandse inkomelingen. (In du verband zij nogvermeld, dat het district in 1911
onder zijn blanke bevolking 103Joden telt.)In 1911isernog steedseen mannenoverschot. De mannen vormen 54.6% van de totale blanke bevolking. Sinds
1904 heeft zich evenmin een noemenswaardige verandering voorgedaan in de
verhouding tussen volwassenen en onvolwassenen.
TABEL3. Landdrostdistrict Ermelo; groei der blanke en der totale bevolking in de periode
1911-1960.
censusjaar
1911
1918
1921
1926
1931
1936
1941
1946
1951
1960
48

ul ,
blanken

6921
8905
9886
9529
10.920
11.032
?
11.706
12.523
12.237

. . , . ,, •
totale bevolking
30.935
?
44.774
?
?
61.223
?
69.039
76.580
83.987

blanken als %der totale
, ,<°.
bevolking
22
?
22
?
?
18
?

17
16
14
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Decensusvan 1911 enalledaaropvolgendetellingenzijn onderlingindiezin
vergelijkbaar, dat zij steeds betrekking hebben op eenzelfde bewoond gebied.
Dit isvoldoende reden om in het hiernavolgende deelvan de beschouwing de
uitkomstenvandevolkstellingen 1911,1918, 1921,1926,1931,1936,1941,1946,
1951en 1960oponderlingdirectvergelijkbare wijzenaarvorentebrengen.
Intabel3liggenvervatdeblankebevolkingstotalenuitaldehiervoorgenoemdecensusjaren, alsmededegeneralebevolkingstotalen uiteenzestaldezerjaren.
Dedalingvanhetaandeelderblankenindetotalebevolking is een verschijnsel,
datnauwelijkscommentaarbehoeft.Alsgevolgvaneenhogergeboorteoverschot
neemt, zoals de geïnteresseerde Nederlandse lezer waarschijnlijk zal weten, in
de20steeeuwdegekleurdebevolkingvanZuid-Afrika snellertoedandeblanke.
Enige nadruk verdient wel de absolute afname van de blanke bevolking in de
periode 1951-1960.Opdeachtergrondenvandezeafname zallater nogworden
ingegaan.Wordt degroeivanhetblankebevolkingsdeelinindexcijfers (1911 =
100)uitgedrukt, dan springtvoor deperiodevanabsolute toenameeenmettertijd nogalveranderend groeitempoinhetoog.Van 1911op 1921isdegroei42,
van1921 op1931 ishij 15,van1931 op1941 vermoedelijk ongeveer7envan1941
op 1951evenvermoedelijk 16.
Tabel4behelstdeblankebevolkingsgroeivan 1911 tot 1960ophetplatteland
enindecentra.Indehalveeeuw,waaropdecijfersuittabel4betrekkinghebben,
vindt in hetlanddrostdistrict eensterke 'verstedelijking' plaats. (Doordat inde
eerstecensusjarenuitdeUnieperiodeBreyten,Morgenzon,Chrissiemeer, Davel
en Sheepmoor als platteland zijn opgevat, suggereert de tabel weliswaar een
grotere 'verstedelijking' dan de werkelijke, maar de tendens blijft bestaan.) In
1911isnog 77%der blanke bevolking,volgensdeopvattingen van het Bureau
voordeCensus,plattelands,in 1918 ishetpercentagenogslechts64enin 1921
al weer minder: 60.Dan breekt een tijd aan van eenvrijstabielekwantitatieve
verhoudingtussen'stedelingen'enplattelanders.In1926ishetpercentageplatteTABEL4. Landdrostdistrict Ermelo;groeiderlandelijke ender'stedelijke' blankebevolkingin
deperiode1911-1960.
Platte
census- landse" 'stede- „ , Amster- „
Morgen- Chris- _ , Sheepjaar
bevol- *&?}»• E r m e l ° dam B r e y t e n zon siemer D a v e l moor
king v o l k l n g

1911
1918
1921
1926
1931
1936
1941
1946
1951
1960

5363
5726
5947
5866
6569
6320

?
5264
5028
4173

1558
3179
3939
3663
4351
4712
5690
6442
7495
8153

1400
2170
2716
2390
2534
2579
2820
3365
4220
4849

158
345
345
496
634
844
691
907
994

393
525
695
881
984
1197
1343
1265
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485
403
478
491
542
590
471
511

(174)
(154)

148
145
155
163
177
131

(152)
(148)
(178)

(103)
(151)
(147)

199
188
150
149

146
248
226
165
49

landers onder de blanken 61 en in 1931is het 60, dus nog steeds even hoog als
in 1921.In 1936is het echter gedaald tot 57,in 1946tot 44,in 1951tot 40en bij
de laatste telling - die van 1960- is het nauwelijks 34. Ook, wanneer Breyten,
Morgenzon, Chrissiemeer, Davelen Sheepmooranno 1911als 'stedelijk' worden
opgevat, dan nogblijft, dat indebewuste halve eeuw hét aandeel van de plattelanders in de totaleblanke bevolkingmetongeveerde helft vermindert! Intussen
is het toenemende kwantitatieve overwicht der kernbevolking geen proces van
gelijkmatige groei der bevolking in de diverse kernen. Hét districtscentrum is
en blijft Ermelo-dorp, maar van de totale blanke kernbevolking herbergt het
in 1926 58.4, in 1931 54.4, in 1936 51.0, in 1941 49.5, in 1946 52.2, in 1951
56.3enin 196060.1%.Overigens spreekt uit dezecijfers het verzorgingskarakter
van het hoofddorp. De expansiviteit van dit veruit grootste centrum inhet landdrostdistrict correleert met de fluctuerende koopkracht vande plattelandsbevolking. Het snel opgekomen Breyten (uitgelegd op 25oktober 1906)enhet 'oude'
Amsterdam hebben in 1960elk eveneens een groter aandeel indetotale blanke
kernbevolking genomen dan zij in 1926bezitten. Breyten herbergt in het meest
recente censusjaar 15.6 en Amsterdam 11.0% der 'stedelingen'. Morgenzon,
Chrissiemeer, Davel enSheepmoor zijn daarentegen allenblijven steken. Chrissiemeer en Davel tellen in 1960zelfsminder blankeinwoners dan 34jaar eerder.
Er doet zich over de periode 1911-1960 een schommeling in sexe ratio voor.
Opdeopeenvolgende censusdata - degegevensvan 1945 ontbreken - maken de
mannen deze percentages van de totale blanke bevolking uit: 54.8, 53.0, 52.8,
51.5,52.5,51.2,50.0,49.5,en 50.1. Zonder meer ishetniet duidelijk, waarom, afgezien vande'onregelmatigheid' in 1931, hetmannenoverschot geleidelijk overgaat ineenvrouwenoverschot om dan tenslotte opnieuw om teslaanineen mannenoverschot. Analyse van de bevolkingsopbouw der verschillende jaren moet
op dit punt een eerste opheldering geven. Onvolledigheid der gegevens en wijziging in de differentiatie van het statistisch grondmateriaal maken evenwel zulk
een analyse niet (volledig) mogelijk.
In tabel 5 komt enigermate de verandering in de leeftijdssamenstelling der
TABEL5. LanddrostdistrictErmelo;hetpercentageonvolwassenen onderdeblankebevolking
indeperiode1911-1951.
jongerdan21jaar
censusjaar

totalebevolking
absoluut

1911
1918
1921
1926
1931
1936
1946
1951

50

6921
8905
9886
9529
10920
11032
11706
12523

3248"
4492
5049
4734
5184
4986
5357
5792
"jongerdan20jaar

procentueel
46.9"
50.4
51.0
49.6
47.4
45.1
45.7
46.2
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TABEL6. Landdrostdistrict Ermelo; dein 1918en 1921geteldeblanken naar geboorteplaats.
1911
tTphnrwtpnïïifits
g v u u u i it^-'ia.tiLij

abs.

/o

abs.

90.0

5876
712
387
1212
2
3
28
5
13
7

Transvaal

ovs
Natal
Kaap
Basutoland
Bechuanaland
Swaziland
Rhodesia
Zw. Afrika
elders in Afrika
Engeland
Ierland
Schotland
Wales
Nederland
Duitsland
Rusland
elders in Europa
Azië
Amerika
Australiëen Pol.
op zee/onbekend

• 6229

•

8.7

605

/
17
15
28
17

1921

1918

0.2
0.2
0.4
0.3

204
25
76
38
68
39
143
22
8
12
15
10

%

abs.

66.0
7.9
4.3
13.6

6586
790
417
1327
• 92.4

0.3

2.2'
0.2
0.8
0.4
0.7
0.4
1.6

0.2 J
0.1
0.1
0.1

251
39
89
•

»

66.6
6.9
4.2
13.4

j
15
7
3
21

0.1

/o

«

50
140
24
9
15
17
7

•91.5
0.1

0.2
2.5'
0.3
0.9
0.1
0.6
0.5
1.4
0.2

6.5

0.1
0.1

blanke bevolking in de periode 1911-1951 tot uitdrukking. Decijfers uit bovenstaande tabel wettigen de conclusie, dat zichindeErmeloseblanke samenleving
van 1911tot 1951eenzwakkeverouderingstendens aftekent. Voor deblankebevolking van Zuid-Afrika als geheel doet zich in dezelfde periode eveneens een
verouderingstendens voor. Deze is echter iets meer uitgesproken.
Het issterk onbevredigend, dat geengegevens konden worden verkregen over
de bevolking naar geboorteplaats dan alleen voor de censusjaren 1918en1921.
Zodoende laat zich niet vaststellen, ofdeblanke samenleving vanhet landdrostdistrict in recenter dagen een meer dan wel integendeel een minder 'inheems'
karakter heeft verkregen. Die gegevens, diebeschikbaar zijn, doen evenwel voldoende ter zake om hen op te nemen. Daarom geven wij - in tabel 6- cijfers
over de blanke bevolking naar herkomst in 1918en 1921. (Ten gerieve van de
lezer werden de reeds verstrekte cijfers van 1911 opnieuw weergegeven.)
Worden de percentages uit tabel 6vergeleken met die van de volkstelling 1890,
dan blijkt, dat de groep van dicht bij huis geborenen significant versterkt is.
(Geboren in Transvaal of Swaziland van de in 1890 getelden 54.8%, vandein
1918 getelden 66.3 en van de in 1921 getelden 66.7%.) Daarentegen is in vergelijking met 1890het aandeel der in Afrika geborenen in de totale blanke bevolking verminderd (1890:96.1%, 1911:90.0, 1918:92.4, 1921:91.5.).Wat de van
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oorsprongbuiten-Afrikaners betreft, detoenamevanhetaantal in Ruslandgeborenen onderhenisopvallend.In 1890worden slechts3personenvan Russischeafkomst geteld,doch30jaar later zijn heter 140.Het gaathier echter niet
omRusseninengerezin,dochomOosteuropeseJoden.
Het ontbreken van meer recente data inzake de herkomst van de blanke
districtsbevolking wordt enigszins gecompenseerd door gegevens over de gebezigde huistaal. Laatstbedoelde gegevens waren voor een aantaljaren, waaronder 1951hetmeestrecenteis,verkrijgbaar. Decijfers vanvoorgaandevolkstellingen zijn evenwel niet met die van 1946 en 1951 vergelijkbaar. Daarom
wordt in tabel 7 slechts ingegaan op de situatie in de twee genoemde jaren.
TABEL7. Landdrostdistrict Ermelo;deblankebevolkingnaar huistaalin 1946en1951.
1946

1951

gebezigde taal
abs.

°/

abs.

%

134
1417
10803
69
43
20
11
18
8

1.1
11.3
86.2
0.5
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

/o

Engelsen Afrikaans
Engels
Afrikaans
Duits
Nederlands
Jiddisch
Italiaans
Portugees
anders

74
1245
10224
68
10
35
7
34
9

0.6
10.6
87.3
0.5
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1

Na deTweedeWereldoorlogspreektteErmeloruim 85%derblankebevolking
(uitsluitend) Afrikaans als huistaal. Dit maakt duidelijk, dat het district een
Afrikaans districtmagworden genoemd. Onder dethuisAfrikaans sprekenden
zijn, naar valt aan te nemen, ook personen van niet-Afrikaanse herkomst, die
reeds langer in Zuid-Afrika woonden. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat
onder de Engelssprekenden, onder wiezonder twijfel van oorsprong anderstaligen voorkomen, het oorspronkelijk anderstalige element verhoudingsgewijs
groteris.Hetisbekend,dathetEngelsopdeemigrant,zelfsopdeNederlander,
eenrelatiefgroteaantrekkingskracht uitoefent. Intussengaathetnietaan,uitde
verdeling der huistalen de kwantitatieve verhouding tussen autochtonen (naar
geboorteZuidafrikaners) enallochtonen (naar geboorteniet-Zuidafrikaners) te
willenafleiden. Omslechtséén dingtenoemen: de Duitstaligen zijn misschien
zelfsinmeerderheid Zuidafrikaners, wiergrootouders ofovergrootouders naar
Natal of Oost-Transvaal emigreerden. Detalensituatielevertevenwelsteunaan
een inzicht, verkregen uit andere informatiebronnen, nl., dat deblanke bevolking van Ermelo groeide en bleef groeien bij zeer vnl. de gratie van het Afrikaanseelement.
In een eeuw tijds ontwikkelt zich in het gebied, dat nu Ermelo heet, uit 2
kleine kolonistengroepen- Boeren en Schotten- een blanke samenleving van
omstreeks12.000zielen.Hoevindtdieontwikkelingpreciesplaats?Treedtsteeds
52

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)

een geboorteoverschot op? Is de groeivan de bevolking na de beginjaren vooral
te danken aan relatief omvangrijke immigratie? Of wat is anders geschied? Zoals aan het begin van dit hoofdstuk opgemerkt, zijn de demografische gegevens
schaars. Er zijn noch inkomst-, noch vertrekcijfers aanwezig voor enig jaar.
Daar geboorte- en sterftecijfers voor dejaren 1918 tot en met 1958 wél ter beschikking waren, kon voor die periode in ieder geval hetjaarlijks sterfte- of geboorteoverschot worden bepaald. Wordt dit overschot in verband gebracht met
hetbevolkingstal dercensusjaren, dan kan ietsmeerworden gezegd overde mate
van natuurlijke en migratoir bepaalde groei der Ermelose blanke bevolking.
In de periode 1918-1958 schommelt de geboortelijn hevig. Het laagste aantal
geboorten werd genoteerd in 1924:213.(In 1923werden 249 en in 1925236geboorten van blanken geregistreerd.) De 'boom' heeftplaatsin 1948,wanneer388
kinderen worden geboren. (In 1947zijn het er 256 en in 1949 279.) Op lager niveau weliswaar iser ook eenheftige bewegingin desterftelijn. In 1920wordt het
geringste aantal overlijdensgevallen ingeschreven: 46. (1919: 105, 1920: 46.)
Excessief hoog isde sterfte in 1945: 133gevallen. (1944: 108, 1946: 87.)1 Noch
in het verloop der geboorten, noch in dat der overlijdens na 1918laat zich zonder meer enig maatschappelijk incident of enige sociaal-economische trend onderkennen. Niettegenstaande de sterke schommeling aan zowel de geboorte- als
aan de sterftekant is erjaar in,jaar uit een groot geboorteoverschot te Ermelo.
Behoudens in 1918,ligt het steeds boven 100 en in 14gevallen in kwestie komt
het zelfs boven 200 uit.
In onderstaande staat worden de totale groei van de blanke bevolking van
volkstellingsdatum tot volkstellingsdatum en de groei dezer bevolking door geboorteoverschot over ongeveer dezelfde perioden tegenover elkander uitgezet.
5mei1918-3mei1921,bev.gr.: 981
3mei1921^1mei1926,bev.gr.:-357
4mei1926-5mei1931,bev.gr.:1391
5mei1931-5mei1936,bev.gr.: 112
5mei1936-7mei1946,bev.gr.: 674
7mei1946-8mei1951,bev.gr.: 817
8mei1951-6sept.1960,bev.gr.:-286
bev.gr.= bevolkingsgroei

1jan.1918-1jan.1921,g.o.: 399
1jan.1921-1jan.1926,g.o.: 941
1jan.1926-1jan.1931,g.o.: 955
1jan.1931-1jan.1936,g.o.: 987
1jan.1936-1jan.1946,g.o.: 1754
1jan.1946-1jan.1951,g.o.: 1079
1jan.1951-1jan.1959,g.o.: 1606
g.o.= geboorte-overschot

Allopen debeidekolommen uitdestaat nietgeheelsynchroom, erzijn, lijktons,
toch verantwoorde gevolgtrekkingen uit te maken. Wij concluderen dan allereerst, dat van 1918 tot 1921 de bevolkingsgroei vooral veroorzaakt wordt door
een immigratieoverschot. (Het immigratieoverschot is bijna anderhalf maal zo
groot als het geboorteoverschot indiejaren.) Dan stellenwijvast,dat indejaren
1921-1926, ondanks een groot geboorteoverschot, een bevolkingsafname plaats
grijpt, die niet geheel zonder betekenis is. Deze fase is daarom te bestempelen
als een exodusfase. (Het emigratieoverschot overtreft het geboorteoverschot
met meer dan 150%.) Van 1926 tot 1931,zo kan vervolgens worden gesteld, is
de dan zich voltrekkende bevolkingsgroei - een maximale groei- weliswaar
1

Het hoogste sterftecijfer wordt geboekt in 1918. Ook het Ermelose bleef niet gevrijwaard
voor de in dat jaar optredende griepepidemie.
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vooral aan het geboorteoverschot te danken, maar er doet zich dan een belangrijke herinstroming van blanke bevolking in het district voor. In de volgende
fase van 5jaar is er opnieuw een exodus, die echter dit keer wordt overtroffen
door de natuurlijke groei. Van 1936 tot 1946 gaat de bevolkingsuittocht voort,
maar hij is,naar het lijkt, ietsminder omvangrijk dan in de direct voorgaande
fase. (Het gemiddeldjaarlijks emigratieoverschot isbelangrijk lager dan in 1931
- 1936. Bedacht dient echter, dat dejaren tot de Tweede Wereldoorlog andere
jaren zijn dan de daaropvolgende.) Na de oorlog dan houdt de exodus kennelijk aan, maar quajaarlijks gemiddelde ishet emigratieoverschot in defase 1946
- 1951minder dan de helft van dat in de fase 1936-1946. Tenslotte mag zonder
meer worden geconcludeerd, dat het gemiddelde jaarlijkse emigratieoverschot
uit hettijdperk 1951-1960minstens 4maal dat vanhetzelfde overschot derjaren
1946-1951 heeft bedragen. De exodus heeft aan kracht herwonnen.
Terwijl het landdrostdistrict steeds uitdrukkelijker blank expulsiegebied
wordt, eri daarmee in blank bevolkingstal terugloopt, neemt de blanke bevolking van zijn voornaamste centrum toe. Stroomt hetplatteland geleidelijk ofal
sneller leeg?
Ermelo anno 1964zalongeveer 12.000blanke inwoners tellen. Onder hen zullen er tussen 3500 en 4000 zijn, die het platteland bevolken. Zij bewonen, een
enkele uitzondering daargelaten, boerderijen, gespreid over het ganse district.
De blanke bevolkingsdichtheid van het Ermelose platteland zal hoogstens 0.5/
km 2 bedragen. Daar de boerenwoningen, zoals gezegd,verspreid liggen over het
gehele territoir, geeft dit cijfer een eerste en oppervlakkige indruk van de verlatenheid, waarin het boerengezin dikwijls woont. Het isniet meer dan een oppervlakkige indruk, want men moet zelf het district doorkruist hebben om als burger van een overbevolkt land te beseffen, hoe groot de verlatenheid werkelijk is.
Stonden de boerenwoningen langs de verbindingswegen tussen de centra, de
situatie zou nogeenietsandere zijn, maar gewoonlijk zijn zijdaar honderden of
duizenden metersvan verwijderd. Om hen te bereiken moet men een gemeenlijk
sterk oneffen pad, dat van de 'hoofdweg' afvoert, volgenenniet zelden verschillende hekken openen en sluiten. Weliswaar wonen op de grond van de boer
normaliter ook wat Bantuplakkers, plaatswerkers met hun families. Buren in de
sociale zin van het woord zijn zij echter niet voor hem en zijn medegezinsleden.
De culturele afstand is te groot om een communicatie te doen ontstaan, die in
Nederland tussen boer en naburige landarbeider mogelijk is.
Deblankebevolkingvandecentrabestaatvooreendeeluitlatereinkomelingen,
dievan het platteland istendeleóók nieuw. In de 'verlatenheid' vindtmenevenwel mede de nazaten van de eerste intrekkers:de Bührmann's, de Steenkamp's,
de Jacobs' en anderen, maar men komt hen er niet meer tegen op een krakende
ossenwagen. Midden in de 'verlatenheid' gaat een mevrouw Bührmann of een
mevrouw Jacobs misschien in een smetteloos witte tennisjurk over het pad van
de fraaie siertuin naar haar Mercedes of Volvo. Zij heeft haar sportmiddag in
het 30km ver verwijderde centrum. Haar man controleert mogelijk op dat moment in zijn kleine vrachtwagen het werk van de plaatsarbeiders, maar het kan
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ook zijn, dat hij met de andere luxe wagen naar Pretoria of Johannesburg is,
waar hij zaken had tedoen. In degrote stad herkent niemand hemaantaalgebruik ofgedragalseenmanuit de'rimboe'. In 100jaar tijdsheeft zichzowelin
de instelling alsin delevensomstandigheden van deErmelose boerenbevolking
kennelijk een aantal diepgaande veranderingen voltrokken. Groot isdeverandering geweest in o.m. economische instelling en economische mogelijkheden.
Het ishet onderwerpvanhetvolgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK V

EXPANSIE VAN EEN AGRARISCH
GEDOMINEERDE ECONOMIE
De eerste blanke kolonisten te Ermelo zijn boeren of adspirant-boeren. De
huidigeblanke samenlevingbinnen hetlanddrostdistrict iseensamenlevingvan
vnl. niet-agrariërs. Volgens de enigevolkstelling uit het zelfstandige Transvaal
zijnvandetotaleberoepsbevolkingin 1890(946personen)er80(8.4%)alshandwerker, 24 (2.5%) commercieel, 30 (3.1 %)professioneel en 24 (2.5%) in dan
eenshet ene,dan het andere beroep werkzaam. De overigeberoepsbevolking 788personen of 83.5%- is uitsluitend agrarisch. Een zuivere vergelijking van
desituatiein 1911metdiein 1890iseenonmogelijkheid, maar hetis duidelijk,
dat sedert laatstgenoemdjaar het aandeel der agrariërs in detotale beroepsbevolking belangrijk isteruggelopen. Na 1911wordt in deambtelijke statistische
publikatieshelaasgeenopgavemeergedaanomtrentdeErmeloseberoepsbevolking,maarvoor 1950isbekend,hoeveelerop plaatsen woonachtige personen
werkelijk boerderijwerk verrichten. Wat demannen betreft, zijn dat er47,jongerdan 16jaar, en 1201, ouderdan 16jaar.Opplaatsen wonen,inclusief tijdelijk uithuizige scholieren enstudenten, in totaal 2180mannelijke personen,zodat932hunner,welkeberoepsarbeidzijookverrichtenofzullengaanverrichten,
als niet-agrarisch zijn te beschouwen. Kort nadien- in mei 1951- is de totale
mannelijke blanke bevolking 6204. Gezien de leeftijdssamenstelling van deze
groepishetzekerverantwoord,minstensvan3600mannenaantenemen,datzij
in eenberoep werkzaam zijn. Daarom schatten wij,dat aanhetbeginder vijftiger jaren hoogstens 35% der mannelijke beroepsbevolking nog agrarisch is.
Deverderedalingvandeblankeplattelandsbevolkingtegenovereenvoortgaandegroeivandeblankecentrumbevolkingindeperiode 1951-1960maakt waarschijnlijk, dat de deagrarisatie- versneld?-voortgaat.
Zonder verdere gegevens zouden 2zeerverschillende verklaringsmogelijkhedenmoeten worden opengehouden voor hetverschijnsel, dat deniet-agrarische
bevolkinginhetdistrictkontoenemeninaantal enmateriëlewelvaart.(Ookde
groeivanhaar materiële welvaart isklaarblijkelijk.) Deenedierverklaringsmogelijkheden zou moeten zijn, dat zichin verloop van tijd een mijnbouw en/of
eenexporterendeindustrieheeft ontwikkeld.Deanderezoumoetenzijn,dat,de
afname deragrarischebevolkingtenspijt, haartotalekoopkrachten-lustistoegenomen. Overigens is het natuurlijk zo, dat debeide mogelijkheden elkander
nietuitsluiten.Watheeft zichechterpreciesvoltrokken?
Alvroeg is de kolenwinning in het Ermelose gaan plaatsvinden. Er werd in
eenvorighoofdstuk vangerepttrouwens.Anderemineralen,behoudensbijAmsterdamgedurendekortetijdgoud,ismenertotvoorenigejarennooitgaandelven. De verkrijgbare gegevens over de kolenwinning waren schaars, maar wij
hebben betrouwbare inlichtingen kunnen verkrijgen over deproduktie van de
mijn van deErmelo Colliery Company in dejaren 1903tot enmet 1907.Sinds
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dietijdisdeproduktie,dankzijmisschienvooralbetereweg-en spoorwegverbindingen aanmerkelijk uitgebreid. In de periodejuli 1906-juni 1907wordt door de
Ermelo Colliery Compagny 9633 ton steenkool verkocht. De waarde van dat
kwantum is £ 1152.Over de omzet in 1938meldt het Departement van Mijnwezen: 'Verkope van hierdieveld(d.w.z.vanalledante Ermelo producerende mijnen tezamen, Sehr.) het een-en-'n-kwart miljoen ton in 1938bedra endiesteenkool word gebruik vir stoom enhuishoudelyke doeleindes.'1 De steenkoolcommissiebericht in haar in 1948verschenen verslag: 'Tot dusver isgeen hoëgraadsesteenkoolindieveldBreyten-Ermelo geproduseer nie. Dieseswerkende steenkoolmyne het gedurende 1946'n totaal van 1,702,078ton aan verkopings, met
kaloriese waarde wat indiegevalvan stuksteenkool tussen 11.96en 12.29Ibs/Ib
gewissel het, opgelewer.' Dat ook na de Tweede Wereldoorlog een groot deel
van deproduktie voor stoomopwekking blijft gebruikt, blijkt hieruit, dat in de
periode maart 1946-maart 1947door de Zuidafrikaan se Spoorwegen 5.140.200
ton uit de Ermelose mijnen wordt aangekocht. In 1959 verklaart het Departement van Mijnwezen: 'Daar is teenswoordig vyf groot koolmyne in die gebied:
twee by Breyten, een elk by Estantiastasie en Ermelo, en een tussen Breyten en
Ermelo.' In laastgenoemde mijn wordt, naast steenkool, torbaniet ontgonnen.
Bij Ermelo-centrum isin 1959 ook een klein mijntje inbedrijf. Voor het verkrijgen van een zojuist mogelijk beeld dient evenwel nog gelet te worden op deze
korte opmerking van de zijde van het Departement van Mijnwezen: 'Verskeie
myne is lank reeds gesluit.'2
De steenkoolwinning is mogelijkerwijs in de vroege vijftiger jaren een veel
winstgevender onderneminggaanwordenteErmelo.Velejarenlangligtdegroothandelsprijs van steenkool tussen 6en 9shillingper ton in Zuid-Afrika, maar in
1952 is deze prijs tot boven 11 shilling opgelopen en in 1959 bedraagt hij reeds
meer dan 16shilling. De mogelijk toegenomen winstgevendheid van de Ermelosekolenwinning is echter per saldo niet noodzakelijk van veelinvloed op de bevolkingsontwikkeling in het district. Het kardinale punt is, of de mijnen de
plaatselijke (regionale) koopkracht hebbenvergroot en/of hun personeel hebben
uitgebreid. Het antwoord kan snel gegeven.worden: het mijnpersoneel (blank
enniet-blank)iseen opdetotaleberoepsbevolking kleinegroep blijven vormen,
waarvan de koopkracht relatief gering is.(Uit een ambtelijke publikatie leidden
wij af, dat het aantal te Ermelo gevestigde en daar in de mijnbouw werkzame
blanken in 1960 in ieder geval minder dan 140 bedroeg.)
Sinds betrekkelijk kort iser binnen het landdrostdistrict industriële bedrijvigheid op gang gekomen, maar het gaat nog slechts om kleinindustrie, waardoor
een paar blanken werk wordt verschaft (o.a. vervaardiging van brandkasten.)
Waarschijnlijk isvoor Ermelo-centrum eenbelangrijkeindustriëletoekomstweggelegd, want binnen de grenzen van het district wordt momenteel de grootste
stoomkrachtcentrale van het Zuidelijk Halfrond gebouwd. De kolen voor deze
centrale zal een in het district werkende mijnmaatschappij leveren. (Per jaar
600.000 ton.) Wij zijn hier evenwel bezig met een ontwikkeling in de economie,
1
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2

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)

57

die zich heeft voorgedaan, niet met één, die zich zou kunnen voordoen. Het is
dan zo, dat de bevolkingsgroei van Ermelo-centrum en 2 andere districtscentra
geen groeiisgeweest bij degratievanindustriële ontwikkeling.
De aanzienlijke toename van de blanke (en niet-blanke) 'stedelijke' bevolking
binnen het district - een toename, die gepaard gingmetverhoogde koopkracht
van het gemiddelde individu uit deze bevolking - is kennelijk vooral aan groeiende agrarische produktiviteit te danken. Beperken wij ons tot de hoofdplaats,
dan hebben wij te maken met een regionaal verzorgingscentrum, waarvan het
inwonertal toeneemt, omdat in de eerste plaats de behoeften van de agrariërs,
bij een stijgende koopkracht, groter en geschakeerder worden. In 1919 telt
Ermelo-centrum reeds 40 middenstandszaken, w.o. 3garages, eenjuweliers-en
horlogewinkel, 2 zaken in heren- en kinderkleding, een schoenhandel, een dameskledingmagazijn, een speelgoedwinkel, een zaak in piano's en orgels, alsmede een fotoatelier. Ook een bioscoop bestaat in 1919 al. Sindsdien is het aantal
middenstandszaken, én verder gegroeid, én geschakeerdergeworden. Buitendien
is de omzet in verschillende branches zeer vergroot. De dameskapper en het
café-restaurant zoekt menin het Ermeloanno 1964nietvergeefs, maar ook vrijwel alle andere dienstverleningsmogelijkheden, die de moderne kleine stad in
Nederland biedt, zijn aanwezig. Wat de relatief sterke omzetvergroting in bepaaldebranchesbetreft, kanbv.worden gewezenopdeontwikkelinginhet garagebedrijf. (In 1905 is er op de boerderijen nog geen enkel gemotoriseerd voertuigaanwezig,maar 50jaar later beschikt deboerenstand uit het Ermelose over
659 auto's, 390 lichte vrachtwagens en 207 zware vrachtwagens. Voorts heeft
zij dan 980 tractoren in bezit.) Vóór 1900 is er in Ermelo-centrum één (lagere)
school, heden ten dage zijn er twee lagere scholen, een middelbare school, een
handelsschool en een kloosterschool met een lagere en een middelbare afdeling.
Uiteraard trekken dezescholen hun leerlingen ook uitdecentrumbevolking aan,
maar een groot aantal pupillen komt van de plaatsen. In de tijd van het nog
zelfstandige Transvaal heeft het dorp niet meer dan één kerk, nu zijn er de drie
Afrikaanse kerken, de Anglicaanse, de Lutherse en de Roomskatholieke kerk,
plus de kerken van methodisten, apostolischen en adventisten. Voorts is er nog
de synagoge. Niet alleen de bevolking van het centrum zelf heeft deze verschillende Godshuizen helpen bouwen. Eigenlijk is de opmerking overbodig, dat de
toename van het aantal onderwijsinrichtingen en van het aantal kerken neerkomt op een bevolkingsinflux in de hoofdplaats van het district.
Om minstens twee redenen is het verantwoord in dit hoofdstuk over de expanderende economie van het landdrostdistrict Ermelo ons verder te beperken
tot de agrarische economie. Is deze kennelijk in haar expansie dragende en
schragende ondergrond der niet-agrarische expansie, zij heeft tevens alles te
maken met het eigenlijke onderwerp: het veranderend agrarisch gezinsleven.
Er zij evenwel voorafgaand op gewezen, dat de statistische gegevens, die op
de Ermelose landbouw betrekking hebben, bijna evenbeperkt en onderling even
moeilijk vergelijkbaar zijn als de demografische data. De breed opgezette volkstelling van 1911heeft de eerste statistische informatie over de landbouw in het
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district verschaft, maar met dejaarlijkse landbouwtellingen wordt pas in 1918
begonnen. Het door deze tellingen verkregen materiaal is niet volledig gepubliceerd. Ongepubliceerd bleef al het materiaal, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verzameld is,en ook dat, wat betrekking heeft op de laatste 4jaar. In zoverre over statistische gegevens kan worden beschikt, betreft het data vanhet landdrostdistrict als geheel. Dit is daarom te betreuren, omdat het district duidelijk
uiteenvalt in drie agro-economische gebieden: Hogeveldstreek, Drakensbergstreek en Voetgebergtestreek. (Men vergelijke Hoofdstuk 3, waarin de redenen
voor deze differentiatie liggen vervat.)
'Die Groot Trek (1835—'38),en diebesetting van grond in die OranjeVrystaat,
Transvaal en Natal, het 'n nuwe tydvak in die ontwikkeling van grondbesit ingelui. Die verlange na ruimte het boere steeds aangemoedig omverder te trek
en gronde te beset, ook met die oog daarop om vir huile kinders voorsiening te
maak. Diebeslissing oor grondregte inal dieVoortrekkerstate het by die VolksVergadering of die Volksraad berus. Die wysewaarop grond aanvankliktoegekenis,was'n voortsettingvan die stelselin Kaapland:die ou metodevan 'nhalfuur te perd in vier rigtings is ook hier toegepas.
In 1858besluit die Transvaalse Volksraad dat alle gronde wat nognietoegeken is nie, voortaan Staatseiendom sou wees. Van hierdie gronde is daarna as
leningplase toegeken. Aanvanklik kon 'n persoon meer plasebekom, maar kort
daarna is besluit om die aantal tot twee plase per persoon te beperk. In 1870is
die eerste Landmeter-Generaal in Transvaal aangestel. In 1871 is tot die uitgee van grondbriewe of eigendomsbewyse in Transvaal besluit. Op elke plaas
was 'n vaste rekognisie ('rekonie') betaalbaar en die grootte is vasgestel op ongeveer 3,000 morge.' 1
In het Ermelose vindt de Boerenkolonisatie plaats overeenkomstig de regels,
die hiervoor werden weergegeven, maar, zoals reeds bleek, wordt er ook door
Schotten gekoloniseerd volgens een speciale overeenkomst tussen President
Pretorius en ene MacCorkindale. Laat ons echter eerstuitsluitend opdeBoerenkolonisatie ingaan. Dezebegint in 1863,wat betekent, dat eenintrekker noggerechtigd is,een groter aantal plaatsen in eigendom te verkrijgen. Van die mogelijkheid wordt door de meeste intrekkers evenwel geen gebruik gemaakt. Roelof
Janse van Vuuren - de eerste Boer-immigrant - verlangt en verkrijgt de eigendom van 3plaatsen. Op 2mei 1863verkrijgt hij officieel een terrein, groot 5493
morgen, dat de naam 'Kranspoort' is gegeven. Op30april 1870wordthem een
plaats van 2999 morgen, geheten 'Bosmanskrans', toegestaan. Goed een jaar
later mag hij zich voorts als eigenaar beschouwen van 'Orpenskraal', een terrein van 2221 morgen. De eerstaangekomen immigrant inhet landdrostdistrict
verwerft daar dus bijeen 10.713morgen grond en dit tegen betaling van een 'rekonie', die nog geen 50Nederlandse guldens bedraagt. De in 1865 gearriveerde
immigrant Willem Steenkamp heeft wat grotere verlangens t.a.v. grondbezit in
het Ermelose. Tegen betaling van een 'rekonie' weer stelt hij zich in het bezit
* 'Verslagvan dieKommissievanOndersoek naBlankeBewoningvandie Platteland', pag.1.
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van 5plaatsen, te zamen groot 14.943 morgen. De meeste andere vroege inkomelingen zijn blijkbaar tevreden met deeigendom van 1 of2plaatsen, niettegenstaande de bijna ongelofelijk lage 'grondprijs'. De vraag rijst, wat deze mensen
er van weerhoudt, naar meer grond te dingen. Niet geheel onmogelijk ishet mede de geldschaarste, want al is het met registratie gemoeide bedrag luttel, er is
nagenoeg geen geld onder de Boeren. Als dit al een werkelijke reden zijn zou,
dan lijkt ons eenandere reden toch veelbelangrijker: desnelensterk verminderdemeerwaarde vangrond. Als men door betrouwbare zegsliedenhoort vertellen,
dat plaatsen van duizenden morgens in de vroege kolonisatiedagen soms van
eigenaar verwisselen tegenbetalingvan nietmeer dan eenpaard, dan krijgt men
een idee, wat grond voor de Boer-kolonist betekent.
Wat de (meestal uit het Lydenburgse gekomen) Boer-immigrant verlangt,
ishandhaving ofherstel vanhet traditionele levensniveau. Om te kunnen leven,
zoals hijzelf ofzijn voorvaderen steeds leefden, heeft hij ook te Ermelo behoefte
aan duizenden morgens grond,want net alsinzijn vroeger milieuishij aangewezen op extensieve veehouderij. Opgemerkt dient onmiddellijk, dat het Ermelose
voor zomerweiding zeer geschikt is, maar dat de noodzaak bestaat, in lager gelegen streken gelegenheid tot winterweiding te zoeken. Zodoende laat hij dan
ook zelden na om buiten het Ermelose nog grond te kopen of als zijn eigendom
erkend te krijgen. In feite is dit evenwel in dit verband secondair. Waar het om
gaat, is, dat buiten het bestek van een traditionele 'bedrijfsvoering' voor deze
Boer-immigrant uit dezestiger en zeventigerjaren der 19deeeuw degrond nagenoeg geen waardeheeft. Een extra plaats kan eengoedebeleggingzijni.v.m.de
volwassenwording van een zoon, maar verdere betekenis kent hij aan een vergrotingvanzijn grondbezit nauwelijks toe.
Met deze in feite geringe landhonger van de Boer-immigrant contrasteert
scherp in het ooglopende drang tot grondverkrijging in Hendrik Bührmann,
sinds 1865landeigenaarinhet Ermeloseenenkelejarenlaterdaar ook gevestigd.
Bührmann is een Hollander uit grootstedelijk milieu. In 1822 is hij in Amsterdam geboren. Overzijn leveninNederland isheel weinigbekend. In ieder geval
staat vast, dat hij een goede opvoeding heeft genoten, ook in intellectuele zin.
Zijn emigratiemotief blijft nietverborgen: hij beoogtrijk tewordenin Transvaal,
tezamen met zijn eveneens zeer commercieel denkende vriend Smellekamp. Op
28juni 1848ishij alsvertegenwoordiger van de 'Hollandse Handels-en Rederijmaatschappij' in Delagoabaai gearriveerd en kortdaarna meteen Boerenafvaardiging naar Transvaal gereisd. Bührmann heeft merkwaardig snel weten door te
dringen tot de Boerenleiders en ook soms hun vertrouwen weten te verwerven,
ondanks zijn jeugd. Deels achter de schermen, deels in de openbaarheid speelt
hij na enkele jaren reeds een belangrijke rol in hetpolitieke enkerkelijke leven
van het verscheurde oude Transvaal. Het verworven vertrouwen gaat verloren,
zelfs wordt hij met uitzetting bedreigd, maar hij zal niettemin - hij is dan 68
jaar - in zijn tweede vaderland sterven. De politieke rol, diehij had willenspelen,ishem ontzegd, maar hij iservolledigin geslaagd, zijn oogmerk te verwezelijken, eenvermogend man teworden. M.J.SWART heeft in 1962eenzeer onderhoudende biografie van Bührmann geleverd, waarin vele details uit een leven,
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dat te Amsterdam in Nederland begon en te ErmeloinTransvaal is geëindigd,
worden verhaald. Hier interesseert ons evenwel minder de beschrevene in diens
individualiteit. In deze context wordt hij vooral naar voren gebracht, omdat hij
de representant is van een mentaliteit, die de Boer uit de zestiger en zeventiger
jaren nog vreemd is. Bührmann is de Nederlandse calvinist, evenals de Boer een
godvruchtig man, maar, anders dan deze, gedreven door het winstmotief. In
de vroege zeventigerjaren bezit Hendrik Teodor Bührmann - kennelijk, omdat
hij de mogelijke toekomstige waarde ervan beseft - te Ermelo 13 plaatsen, te
zamen 52.524morgen groot. Hij heeft dan trouwens niet alleen daar grond.
De Boeren-kolonisten, inclusief Bührmann, bezetten in de jaren tussen 1863
en 1877 als eigenaren ietsminder dan 60%vandegrond inhet landdrostdistrict.
De occupatie door hen is vrij dicht tegen de huidige westgrens van het district
aan begonnen. (Kaart 4 verduidelijkt de vroege 'bezetting' van het district.)
De Pretorius-McCorkindale-overeenkomst van 1866veroorzaakt, dat de eerste
tijd geen Boerenvestiging in het oosten van het Ermelose kan plaats hebben.
Goed 40% van de totale oppervlakte van het tegenwoordige district (bijna
375.000 morgen) is door de transactie tussen President Pretorius, optredend
voor Transvaal, enMcCorkindale,optredend namens een kolonisatiemaatschappij, voorlopig buiten Boerenbereik gekomen. Terloops dient iets te worden gezegd over de achtergronden van deze transactie. Het lijkt dan aannemelijk, dat
deverkoper (destaat)vnl. 3oogmerken heeft : vullingvan devrijwel legepubliekekas,vormingvaneenbufferzone tussen Transvaal en Swaziland, alsmede verruiming van de mogelijkheid om een uitweg naar zee te verkrijgen. Wat het
laatste aangaat. McCorkindale, die niet alleen in landbouwkolonisatie in oostelijk Ermelo geïnteresseerd is, legt, mede in eigen commercieel belang, aan het
Gouvernement realiseerbaar lijkende plannen tot doorbraak door Portugees
Oost-Afrika voor. Eerder is gezegd, dat de Schotse kolonisatie een mislukking
wordt, al vestigt zich dan blijvend een handjevol immigranten. Alexander
McCorkindale zelf bezit bij zijn overlijden 30 plaatsen, de met hem verwante
David Forbes heeft er te dien tijde 7, terwijl de 'Glasgow and South African
Company' dan eigenaar is van 81 plaatsen. (De 'London and South African
Commercial, Agricultural and Mining Coy', waarvan ons derelatiemet McCorkindale niet geheelduidelijk is,bezitin oostelijk Ermeloaan het begin der zeventiger jaren 2 plaatsen.) De 'Glasgow and South African Company' heeft blijkbaar spoedig na het mislukken der kolonisatie voordeel gezien in, althans gedeeltelijke, verkoop van zijn eigendom binnen het landdrostdistrict. In 1877
gaan nl. 11 plaatsen, in totaal 27.115 morgen metend, in andere handen over.
Tussen 1877 en 1889 verkoopt de maatschappij 39 plaatsen, wat neerkomt op
bijeen 140.610 morgen. Van begin 1890 tot eind 1899 stoot zij 12 plaatsen of
31.531morgen uit het nog overgebleven Ermelose bezit af. Vóór de Boerenoorlogisdaarmee ongeveer dehelft van de 'Schotse' grond weer uit Schotse handen
geraakt. De kopers van deze grond zijn vnl. particulieren en de meesten hunner
dragen Afrikaanse namen.
Het aantal plaatsen, dat de maatschappij vóór de Boerenoorlog overdraagt,
is 62,maarvrijwel onmiddellijk nadezeoorloghoudtzijeensoortvanseizoenop62
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ruiming. Zij verkoopt dan 29 plaatsen, bijeen 106.551 morgen, aan de Colonial
Secretary van het Brits geworden Transvaal. Het oogmerk van de nieuwe eigenaar ismet dezeaankoop zijn Angliceringsbeleid tedienen. Deplaatsen moeten
worden bezetdoor Engelsen endat geschiedt ook. Het gekozen mensenmateriaal
isechter overwegend weinig geschikt en, zoals reeds terloops vermeld, wordt de
'kolonisatie' eenmislukking. Doch het ishier meer ter zake, dat nu van het oorspronkelijke Schotsebezitinhet landdrostdistrict reeds viervijfde deel in andere
handen is overgegaan. De 'Glasgow and South African Company' is als economische machtsfactor te Ermelo van geen betekenis meer. Intussen zijn in het gebied der 'vrije' kolonisatie reeds tal van plaatsen ook van eigenaar veranderd,
deels door vererving, deels door verkoop. De overdracht door vererving - het
dient eveneens vermeld - isnietzeldenneergekomen opdeling.Zo vertoont omstreeks 1902het grondbezit in het landdrostdistrict reeds een geheel ander beeld
dan in de jaren, waarin de blanke kolonisatie begint. Het aantal eigenaren
- omstreeks 1870 2kolonisatiemaatschappijen en 2 Schotse particulieren in het
Oosten, alsmede een 90-tal Boeren in het Westen - bedraagt al zeker meer dan
150. Van de eigenaren van het moment exploiteren de meesten zelf als boer de
grond, maar de overigen hebben hun kleiner of groter aantal morgens aangekocht uit overwegingen van goede kapitaalsbelegging of speculatieve kans. (Tot
diegenen zijn bv. te rekenen een 'New Scotland Law Company', een Frans Joh.
van Aardt en een Schalk W.J.Meyer. De twee laatstgenoemden hebben alleen
uit het oude Schotsebezit elkmeer dan 20.000morgen aangekocht).1
In de loop van de 20ste eeuw gaat de handel in grond voort. Het vigerende
systeem van vererving doet bovendien de eigendomsversplintering verder toenemen. Anderzijds trachten sommigen tot nieuwe blokvorming te komen, een
streven, waarin zij soms slagen. In ieder geval verwijdert het beeldder grondeigendomsverhoudingen zich steeds verder van het oorspronkelijke beeld. Hoe
enorm veel, althans voor Nederlandse verhoudingen, in dejaren 1930-1960 aan
grond van eigenaar verwisselt, blijkt uit tabel 8. Alleen in de jaren 1955-1960
is waarschijnlijk reeds om en nabij 120.000 morgen grond in andere handen overgegaan. Dat is een oppervlakte, die overeenkomt met bijna 15%van de in
1959 voor agrarische doeleinden benutte oppervlakte. Grond is onderwijl veel
duurder geworden.Wij gaannieteensterugtot debeginjaren der Ermelose kolonisatie.Neemtmen alleen degemiddelde prijs per morgen overhettijdvak 1930—
1960, dan moet men, de crisisperiode daargelaten, besluiten tot een geweldige
stijging. In 1930is de gemiddelde prijs van een morgen Ermelose grond £ 3,68,
in 1945 £ 5,02, in 1950 £ 6,48 en in 1960 £ 15,37. Wie iets te verkopen heeft,
raakt ineenzeer gunstige positie, maar dejonge boer, diepersekopenwil,moet
zich steeds grotere uitgaven getroosten.
In hoeverre de boerenstand eigenaar is van de cultuurgrond in het district, is
slechts nauwkeurig afleidbaar voor enkele tijdstippen uit dejongere geschiedenis.Wijverwijzennaartabel9.Wordenvennotenals(volle)eigenarenbeschouwd,
danisdusin 1930 628.785,in 1946 578.905enin 1950 574.223morgenvandebe1

Met betrekking tot van Aardt konden wij vaststellen, dat hij in 1877vanuit de Kaap naar
Transvaal migreert, voorts, dat hij welgesteld enrelatief zeer ontwikkeld is.
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TABEL8. Landdrostdistrict Ermelo;grondvervreemdingen indejaren 1930-1960.
jaar

aantal transacties

aantal morgens

1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936

73
49
32
50
63
36

28.027
24.351
12.406
19.590
31.648
13.221

1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943

71
61
71
103

38.565
23.605
27.195
47.159

1944-1945
1945-1946

154
88

65.084
40.754

1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953

130
104
112
61
108

55.295
44.167
51.171
15.281
28.688

1954-1955
1955-1956
1956-1957

106
114
68

34.194
34.853
30.023

1958-1959
1959-1960

52
61

17.498
18.740

nuttecultuurgrond eigendomvandeboeren.Defluctuatieinhettotalecultuurareaalbemoeilijkt hettrekkenvaneenjuisteconclusie,maarhet lijkt toch, dat
het aandeelvandeboerenstand in hettotale grondbezit vermindert. Desalnietteminisin 1950nogaltijd goeddriekwartvandecultuurgrondboerenbezit.Gezien ook de getalsverhoudingen tussen deboeren-eigenaren en deandere categorieën van bodemexploitanten isdaarom deconclusie gerechtvaardigd, dat te
Ermelo sinds 1900'het boerenland in boerenhand' isgebleven.
Ook bij frequente en snelle eigendomsoverdracht kan grond overwegend
boereneigendom blijven. Het is echter vrijwel zeker, dat de 'levendige' grondhandelteErmelo,zoalsdiehiervoor summierisbeschreven,vnl.eenhandelinde
sector vanbeleggings-enspeculatiebezit isgeweest.Anno 1964zijn honderden
boeren uit hetlanddrostdistrict afstammelingen van devroegeintrekkers. Men
krijgt overigensdeindruk,datdiebewusteboerenerveelbetekenisaanhechten,
dathun'oupa' of'oupagrootjie' ééndergenenisgeweest,diedeprairievanzuidoost Transvaal voor de blanke beschaving hebben opengelegd. Onder deze agrariërsvindtmenmensenmetzeerverschillendeondernemerskwaliteiten,maar
geenhunnervathetboerzijnnogopalsde'wayoflife'diehetingetrokkenvoorgeslacht nastreefde. Het iswaar, dat boer-zijn voor hen een 'way of life' isge64
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TABEL9. Landdrostdistrict Ermelo;plaatsen naar exploitatievorm.
31augustus

exploitatievorm
1930
aantalplaatsenbewoondenbestuurd door
eigenaar
corresponderend aantalmorgens:
aantalplaatsenbewoondenbestuurd door
vennoot:
corresponderendaantalmorgens:

1946

1950

854

752

829

628.785

527.705

524.273

?

57

52

?

51.200

49.950

aantalplaatsenbewoondenbestuurd door
huurder:
corresponderend aantalmorgens:

197

178

168

76.328

155.308

89.962

aantalplaatsenbewoondenbestuurd door
deelpachter:
corresponderend aantalmorgens:

66

65

42

39.763

38.952

26.149

aantalplaatsenbewoondenbestuurd door
bedrijfsleider:
corresponderend aantalmorgens:

71

72

68

81.783

61.171

55.438

1.188
826.632

1.124
834.336

1.159
745.772

Totaalaantalplaatsen:
Totaalaantalmorgens:

bleven,maarzobeseffen zijheelgoed,boer-blijvenvergteen 'new way ofliving'.
M.a.w.,zijallenbezitteninmeerdereofminderematedegeestesgesteldheid, die
de Hollandse immigrant H.T.Bührmann in de Boerengemeenschap indroeg.
Met het laatste wil uiteraard niet gezegd zijn, dat zij deze geestesgesteldheid,
zelfsmaar overwegend, aanhemzouden danken.
Deproduktiviteit vandeErmeloselandbouwuithetbegintijdperk isinvergelijkingmetlaterejaren zeerlaag.DeBoeren-intrekkers hebbenveeenmerinosschapen met zich meegebracht. Ook landbouwzaden hebben zij ingevoerd. In
hun bestaan speelt dejacht echter aanvankelijk een zeergroterol. Hetnieuwe
woongebied is'szomersbijzonder rijk aanwildeneriseenenormevraagnaar
jachtprodukten, met name, huiden en olifantstanden. De jachtopbrengst dien
delandbouwkundige ontwikkelingindiezin,dattegendeverkregenbuitelders
schapen kunnen worden geruild. Het isdeboer duidelijk, datvoordeschapenhouderij inhet Ermelose debestemogelijkheden zijn weggelegd.
Er zijn verschillende oorzaken voor delage agrarische produktiviteit uit de
aanvangsjaren derkolonisatie. Dementaliteitvan deboer- eerderwerderiets
over gezegd- staat eenprofijtelijker bedrijfsvoering in deweg. Daarnaast zijn
erminstens devolgende belemmerende factoren voor delandbouw:gebrekaan
financiëlemiddelen,zeer ongunstigeafzetmogelijkheden,veeziektenenveediefstal.
Ophetgebrekaanfinanciële middelenbehoeft nahetinHoofdstuk 2beschrevene niet meer te worden ingegaan. Wat de afzetmogelijkheden betreft, weliser
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een potentiële vraag naar de produkten van de Ermelose boer, maar de weg
naar de vraagcentra is bijna eindeloos lang en de begaanbaarheid ervan tart de
meest pessimistische voorstellingen. De wagenpaden naar het zuiden ennaar het
Natalse kustgebied kunnen nauwelijks paden worden genoemd. In de zomer
zijn hetsomswélmodderpoelen, waardewagenwielen diepinkunnen verzinken.
Bruggen ontbreken, terwijl in de regentijd de vrij talrijke stroompjes bij tijd en
wijle ondoorwaadbaar zijn. Langs de handelsroute houden zich wilde dieren en
deboer niet altijd welgezinde Bantustammen op.De tocht naar de afzetgebieden
duurt iniedergevalmaanden. Weliswaar doetzichspoedighetverschijnsel voor,
dat blanke handelaren naar het district komen, maar wiezijn produkten (jachtbuit en wol vooral) op het bedrijf afzet, weet, niet de gunstigste prijs te ontvangen. Voortdurend iser veesterfte (en misoogst) door ziekte. Verschillende aandoeningen treden epidemisch op: paardenziekte en later droes, brandziekte,
geilziekte en blauwtong onder de schapen, longziekte alsmede mond- en klauwzeer onder het rundvee. (In het midden der negentiger jaren maakt de runderpest duizenden slachtoffers.) Veediefstal wordt van 2zijden bedreven. Roofwild
steelt groot en kleinvee, maar ook blanken en Bantu's stelen het. 'Een berig lui
dat in veertien dae 150 skape verdwyn het. In die oostelike dele van Ermelo en
Swazieland met hoofdkwartiere by Stegi en Nomabash op die Lebombo was
'n aantal vrijbuiters, Afrikaners, Skotte en Franse onder die leiding van Bob
McNabb en Charlie du Pont. Eenkeer toe die Ermeloërs opkommandowas,het
hulle 500beeste van kommandant Steyn weggedryf na Swazieland.'1 In maart
1892 moet de waarnemend landdrost trouwens nog melden, dat in de laatste
5maanden 4000schapeninhet Ermelosegestolen zijn.
Allebeschikbare gegevens wijzen er op,datin denegentigerjaren vande 19de
eeuw de Ermelose landbouw, in vergelijking met de aanvangsjaren, met sprongenvooruit isgegaan.Nogkampt deboermet ziekten onder zijn vee,waartegen
eigenlijk geen kruiden gewassen zijn. Nog wordt er vee gestolen, maar het wild
isniet meer zulk een vijand alsinhet begin. Zijn de paden nogverrevan ideaal,
de veiligheid langs de wegen is nu groter. Bovendien wordt een spoorlijn van
Pretoria naar Lorenco Marquez voltooid. De lijn blijft weliswaar verre van
Ermelo, maar de weg naar de 'consumentencentra' wordt er toch door bekort.
Zeer belangrijk is ook de 25jaar eerder ongedroomde ontwikkeling der Transvaalseeconomie.Met de goudontdekkingen, eerstin het oosten enlaterlangs de
Rand, is er een enorme binnenlandse vraag naar landbouwprodukten ontstaan.
Het isniet uit te maken, hoe en waarom precies,maar de boer uit het Ermelose
heeft, terwijl zijn welvaartsmogelijkheden veel gunstiger werden, klaarblijkelijk
ook een veel 'economischer' mentaliteit ontwikkeld. De landbouwtentoonstelling van 1894 is daarvoor één bewijs - de prijslijst beloopt £ 180 en zowel
paarden, rundvee en schapen alsakkerbouwprodukten zijn er vertegenwoordigd
-, doch een ander bewijs vormen de landbouwmemories uit het district. Herhaaldelijk wordt bij de Transvaalse regering aangedrongen door boeren uit het
Ermelose op uiteenlopende maatregelen ter bevordering van de agrarische be1

Opperman,pag.112.
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drijfstak. Zo wordt o.m. gepleit voor de oprichting van een Departement van
Landbouw.
De agrarische produktiviteit stijgt, niettegenstaande de herhaaldelijke bittere
tegenslagen voor de Ermeloseboer. In het westen neemt het areaal tarwe, mais,
aardappels en bonen geleidelijk toe, oostwaarts weiden successievelijk verbeterde kudden rundvee en schapen. En dan komt de allesontwrichtende oorlog.
De oorlog met Groot-Britannië kost de boerenbevolking honderden mensenlelevens,maar ook ishet gedaan met demateriële welstand, diekon worden opgebouwd bij die gecompliceerde wisselwerking van marktverruiming en mentaliteitsverschuiving. In mei 1902, wanneer de Vrede van Vereeniging is getekend,
keren meestal berooide mensen naar hun plaatsen terug.
Wij zeiden al, dat, hoewel de oorlog werd verloren, de vrede vermoedelijk gewonnen werd. Het herstel van de landbouw wijst ook in die richting. Begin
maart 1908vindt in Ermelo-centrum de vierde landbouwtentoonstelling plaats.
Tijdens het diner, gehouden in verband met de tentoonstelling, spreekt een
vooraanstaande Ermelose boer, TOBIAS SMUTS, in zijn tafelspeech van het snelle
herstel van de landbouw. 'Ermelo beschikte zesjaar geleden', zegt Smuts, 'over
eenhonderdenvijftig stukshoornveeenachthonderd schapen.'Generaal BOTHA,
die persoonlijk de tentoonstelling heeft willen openen, merkt echter in de door
hem gehouden tafelrede op,dat het district daarentegen in 1908300.000 schapen
telt.1 Meer kwantitatieve gegevens over de ontwikkeling van landbouw enveeteelt in Ermelo voor de naoorlogse jaren hebben wij niet kunnen achterhalen.
Zij zullen er ook niet zijn.
Wanneer wij hierna de meer recente ontwikkeling in de agrarische sector beschouwen, dan dient de lezer zich te realiseren, dat het steedsin grote trekken
gaatom een evolutie in 3 onderling belangrijk verschillende agro-economische
streken. Zowelin de Hogeveld- alsin deDrakensbergstreek ishet boerenbedrijf
evenwel altijd een gemengd bedrijf. Wat deze2streken agro-economisch vanelkander onderscheidt, is de 'branche-accentuering'. In het eerste gebied ligt het
accent op de akkerbouwgewassen. De marktproduktie van deboer iser dikwijls
zeer overwegend deproduktie van diegewassen. In het anderegebied domineert
de veeteelt, maar iedere boer tracht eigen voer te winnen.
Het isaannemelijk, dat zichsederthetjaar, waarin deeerste landbouwstatistische opname wordt gedaan, zichin degrootteverdeling der bedrijven aanmerkelijke veranderingen voltrekken. In welke richting en met welke snelheid, blijft
intussen tot 1950eengissing.Eerstin datjaar komen gegevensover plaatsgrootten ter beschikking. Nadien worden door het Bureau voor Census en Statistiek
nog enkele malen gegevens daarover verstrekt. Wat de ratio isvan de gemaakte
klassendifferentiatie, is ons niet duidelijk, maar in ieder geval gaat deze voor iedere onderzoeker aangenaam ver. In tabel 10vindt men de aantallen bedrijven
in 20verschillende grootteklassen op steeds 31augustus van dejaren 1950,1952,
1

DeHoogevelder, dec.1908.
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TABEL 10. LanddrostdistrictErmelo;groottevandoorblankengeoccupeerdeplaatsen.
]1950

11952

1955

1959

aantal morgens

-5
5-10
10-20
20-50
50-100
100-250
250-300
300-500
500-750
750-1000
1000-1250
1250-1500
1500-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-7500
7500-10000
10000-15000
15000en meer
Totaal aantal bedrijven

abs.

in%

abs.

in%

abs.

in%

abs.

in%

18
7
6
13
42
199
87
290
197
117
45
53
39
32
10
2
1
1

1.5
0.6
0.5
1.1
3.6
24.7

16
14
12
22
46
215
80
299
202
133
52
58
41
38
11

1.3
1.1
0.9
1.8
3.7
23.7

16
16
13
25
38
188
77
268
184
117
53
46
43
30
15
5
2

1.4
1.4
1.1
2.2
3.3
23.3

10
9
17
16
16
179

0.9
0.9
1.7
1.6
1.5
17.7

23.6
16.2
10.3
4.6
4.0
3.7
2.6
1.3
0.4
0.1

231
177
93
82
47
54
38
19
11
6
3
1
1

22.8
17.5
9.2
8.1
4.6
5.3
3.7
1.8
1.0
0.6
0.3
0.1
0.1

1159

25.0
17.0
10.1
3.9
4.5
3.3
2.7
0.8
0.1
0.1

-

24.1
16.2
10.7
4.1
4.6
3.3
3.0
0.9

-

-

2

0.1

-

-

1241

1136

-

1010

1955 en 1959.Inrecentejarenishetgemiddelde Ermelosebedrijf blijkbaar zeer
aanzienlijk kleiner dan inde tijd der kolonisten. Van de 254 oorspronkelijke
plaatsen iserslechts één-'Langverwacht', in 1870 uitgegeven aan W.L. van
RheedevanOudtshoorn- kleinerdan 1000morgen.Indevijftiger jarenvande
20steeeuwis,ruwgenomen, drievierdedeeldergeëxploiteerde plaatsenminder
dan1000morgengroot.Buitenhetkolonisatiegebied vande'GlasgowandSouth
African Company'isinhetaanvangstijdperk degemiddeldeplaatsgrootteongeveer 4000morgen.Indevijftiger jaren is dezezowat 500morgen slechts. (Het
meerdan 15.000morgengrotebedrijf stellenwijbuitenrekening,omdatditeen
staatsbosbedrijfmoetzijn.) Hetzouechterzeervoorbarigzijn, uit dekennelijke
bedrijfsverkleining qua oppervlaktetebesluitentoteenverarmingvandeErmeloseboerenstand.Wijsteldenreeds,datdegroeiderkernbevolkingtedankenis
aan deverhoogdeplattelandsekoopkracht. Dieverhoogdekoopkrachtzalhierna worden aangetoond, dochwijzulleneerstnogeenaantal cijfers naar voren
moetenbrengen,die,zondermeer,ookeenverkeerdeindrukzoudenkunnengeven.
Deeerstegegevensoverdeaantallenmorgens,diemeteniglandbouwprodukt
zijn ingezaaidin het landdrostdistrict, hebben betrekking op deperiode 1 juni
1910-31mei 1911. Blijkens diegegevenszijn erverschillende produkten ingezaaid,bestemdvoordierlijkeconsumptieopheteigenbedrijf.Alszodanigepro68
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TABEL 11. Landdrostdistrict Ermelo; met landbouwprodukten (marktprodukten) ingezaaide
oppervlakte inmorgens.
Produktingezaaidgedurendede12maandeneindigendeinde:

mei

tarwe
haver
gerst
maïs
kafferkoren
rogge
erwten
bonen
aardappels
uien
tabak
olienoten
zonnepitten

aug.
1925

aug.
1934

aug.
1939

aug.
1946

aug.
1955

1911

juni
1918

1142
6216

407

28

673

61

942

748

3798

3241

3699

7867

11300

7931

aug.
1959
3142
8852

142

111

207

3

59

71

87

255

29181

49484

45669

63569

61719

52068

58529

144
3
45

930
116
27
254

72
70

6645

?

86

98

1366

106
652
?
?
881
7
7
2
?

248
611
114

311
3
23
?
?

354
113
?
?
548
?
9
1
?

40934
3742

11590
1499

13520
1458

10135
2291

7

3
?
10

2
8

1026

1939

3
12
19
7

?

?
503
?
16
2
?

9

16
66

398

?

dukten zijn tebeschouwendepaspalum en de overige uitheemse grassoorten. In
laterejaren neemt het aandeel van deze producten in het geheel der met landbouwgewassen bezaaide of beplante oppervlakte toe. In tabel 11wordt slechts
een beeld van de marktprodukten gegeven, waarbij wel moet worden aangetekend, dat, anders dan in Nederland, graanvelden soms voor beweiding worden
benut. Bovenstaande cijfers geven enig inzicht in de structuur van de Ermelose
akkerbouw in de jaren 1910-1959. Het belangrijkste produkt is en blijft mais.
De overigegranen staan tezamenverreinbelangrijkheid tenachter bijditgewas.
Indelaterejarenhebbendebonen aanbetekenisgewonnen,waarschijnlijk mede
door de toenemende teelt van sojabonen. De teelt van zonnebloemen wordt na
de Tweede Wereldoorlog van enig belang. Niettegenstaande verschuivingen, is
in degeheleperiode maishètvoorname produkt.
De eerste landbouwtellingen geven uitsluitend de totale aantallen van de levende have binnen het district, de latere tellingen betreffen (tendele) vee van
blanken naast entegenover datvan Bantu's. In tabel 12 zijn deopgaven van het
aantal runderen voor 12 verschillende jaren vervat. Gevoegelijk kan worden
aangenomen, dat de rundveestapel van de Ermelose boeren in dejaren tussen
1911 en 1924 geleidelijk is toegenomen. Tussen 1924 en 1959 doen zich echter
niet onbeduidende schommelingen voor. In of omstreeks 1948bevindt zich als
boereneigendom op de plaatsen het meeste rundvee. Nadien voltrekt zich een
opvallende afname van het aantal dieren in de blanke veehouderijsector. Al behoeft aan dat cijfer geen bijzondere betekenis te worden toegekend, wij vermelden nog, dat in 1959per bedrijf gemiddeld 92runderen (groot en klein) aanwezig zijn.
De eerste intrekkers brengen reeds het merinosschaap naar het Ermelose.
Het is er altijd gebleven en het heeft er altijd een voorname rol gespeeld in de
veehouderij. In tabel 13worden de aantallen schapen, die in het district in verMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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TABEL 12. Landdrostdistrict Ermelo;aantal stuksrundvee.
veevanblanke
boeren

jaar

veevanBantuplaatswerkersenandere
Bantu's

?
?
?

1911
1918
1919
1921
1924
1927
1930
1934
1946
1948
1953
1959

7
7
?
?
30963
36047
36914
35847
31426
33052
36939
?

9

86220
83476
83262
95329
110496
122296
118801
92997

Totaal

65673
90488
100219
107300
117183
119523
120176
131176
141922
155348
155740
?

schillendejarenwordengehouden,weergegeven.Ookhetschapenbestandisaan
schommeling onderhevig. Indebeschouwde periode is 1930het hoogtepunt,
maar tot 1948 neemt deschapenhouderij inomvang af. Omstreeks het begin
der vijftiger jaren komt een keer enin1959is een lang ongekende hoogte bereikt. Overigenskrijgt menbijnauwkeuriger beschouwingvan de ontwikkeling
in de rundvee- en schapenhouderij deindruk, dat rund en schaap tot op grote
hoogte 'alternatieve aanwending' vinden. Bij onderlingevergelijking van tabel
12entabel 13 blijkt, datuitbreidingvanderundveehouderij samengaat metinkrimpingvandeschapenhouderij,terwijl bijafname vandeeerstetoenamevan
delaatste optreedt. Hetisopzichzelvegeenverrassendeontwikkeling,maarhet
iseen ontwikkeling, waarop magwordengewezen,omdat zijwellichtindicatief
isvoor de'marktgevoeligheid' vande20steeeuwseboerenstand teErmelo. OPTABEL 13. Landdrostdistrict Ermelo;het aantal schapen.

jaar

eigendomvan blankeboeren:
boeren:

eigendomvanBantuplakkers
enandereBantu's:

Generaal
Totaal

wolschapen niet-wolschapen wolschapen niet-wolschapen
1911
1918
1919
1921
1924
1927
1930
1934
1946
1948
1953
1959

70

?
?
?
?

7
532821
597539
534978
288624
286568
372866
510023

?
1
?
?
?
938
67
474
4858
5466
4656
1539

?
?
?
?
?
6021
5592
3788
2753
2101
4195

?

7
7
?
7
?
2034
1554
517
3221
375
505
7

425329
405592
478140
504556
384037
541715
604752
539757
296703
294510
382132
7
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nieuw omslechtseenideetegeven,vermeldenwijeveneens,datin 1959hetgemiddeld aantal schapen (incl.lammeren) per bedrijf 506bedraagt.
Hetschaap- endanspeciaalhetmerinosschaap- isteErmelohetdiervande
blanke boer, degeitiserhetdier van diensBantuplaatsarbeider-plakker. Inde
economie van het landbouwbedrijf van deblanke speelt degeitnauwelijks een
rol(1927:1695,1959:679geiten),maarindeBantueconomieishij belangrijker
dan het schaap (1953: 11.207 geiten tegenover 4700 schapen). Noch voor de
blanke,nochvoordeBantuisdegeitmelkproducent. Dezgn.boerbokisalleen
vlees-enleerleverancier, deangorageit - nogalleendoor Bantu's gehouden- is
ookenvooralleveranciervanmohair.
Hetvarkenneemteenplaatsinindeeconomievanhetagrarischbedrijf,maar
hetisgeenvoornameplaats.In 1927worden 5290varkens,inhetbezitvanblanken, geteld, in 19305598,in 19345974,in 19464499,in 19487850en in 1953
7127.Datbetekent, datinlaatstgenoemdjaar hetgemiddeld aantalvarkensper
bedrijf, biggenincluis,minderdan6 is.
Erzijnverhoudingsgewijs weiniggegevensoverhetaantalpaarden,muilenen
ezels in het Ermelose.In 1946worden in het district in totaal 10.087paarden,
479muilenen2345ezelsgeteld.Daarvanbehoren 5342paarden,439muilenen
1259ezelsaan blanke boeren, de rest iseigendom van Bantu's. In 1930liggen
deaantallenveelhogerwatpaarden enmuilenbetreft: ineigendomvanboeren
alleen 10.799 paarden en 1197 muilen. De sterk gedaalde betekenis van deze
dieren in de agrarische economie blijkt mede hieruit, dat vandaag (1964) een
redelijk goedrijpaard tekoopisvoor £30,hetequivalentvan 300Nederlandse
guldens. Enkele boeren leggen zichtoe op de aanfok van rijpaarden met veel
bloed,welke, daarburgerruiters er grote belangstelling voor hebben, nog wel
hogeprijzen opbrengen.
De pluimveehouderij isin het district nimmer tot een meer gespecialiseerde
bedrijfstak uitgegroeid, maar vrijwel op ieder bedrijf wordt enig pluimvee gehouden. Op een deel der bedrijven loopt het aantal hoenders in de honderden,
maar dan nogishetkippenbedrijf normaliter 'just a sideline'.Volgensde officiële opgaven heeft mettertijd enigeuitbreiding van dehoenderstapel plaatsgevonden, maar men verkrijgt eerder eenjuiste opgave voor een geheel district
vanhetgrotereveedanvankippen.Eenden,ganzenenkalkoenenwordeneveneensopdeplaatsengehouden,dochinkleineaantallen.
Naast akkerbouw enveehouderij is,zoalsreedsopgemerkt, debosbouwbinnendeagrarischesectornaarvorengekomen.Dezeheeft zichontwikkeldvooral op de voor landbouw en veeteelt als inferieur beoordeelde gronden van de
Voetgebergtestreek,de'Schotse'grondendus.Debosbouwbegintmetdewattel,
waarvan sommige soorten goedeaftrek vindenvoor deleerlooierij.Ineenlater
stadium krijgen ook bloekoms, coniferen enpopulieren betekenis. Medio 1918
is in het district 7820morgen met bos beplant, begin 1921is dat reeds11.510
morgen.Niet alleaanplant isvanparticulieren, ook het Departement vanBosbouw heeft in de bebossing deel. In 1931is de oppervlakte bos, uitsluitend in
handenvanparticulieren, 10.883morgen. (Wijkonden geeninformatie verkrijMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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gen over het staatsbos van dat tijdstip.) Voor 1950is er een zeer gedetailleerde
opgave.Op31 augustusvandatjaarligtdesituatie,zoalsaangegeven in tabel 14.
In 1950 is de oppervlakte bosaanplanting dus reeds 30.541 morgen, waarvan
ruim 83%particulier eigendomis.Medio 1959,noggeen9jaar later,ishet areaal
uitheemshout uitgebreid tot 54.296morgen. Hetiseenindrukwekkende ontwikkeling.
TABEL 14. Landdrostdistrict Ermelo; aantal morgens uitheems bos van diverse soorten eigenaren op 31augustus 1950.
soort

coniferen bloekom populierenlooiwattel

eigenaar
locale bestuursinstellingen
Departement van
Bosbouw
particulieren

ander

f
wattel

andere

Totaal

soorten

25

5

-

-

-

-

30

4302
2796

742
5494

28
819

15
12613

2
2261

52
1387

5141
25370

Zoalsmenzichkan voorstellen, vormt te Ermelo deloonarbeid een belangrijk
kostenbestanddeelinhetprocesvanagrarischevoortbrenging.Devroegstegegevens over het aantal geëmployeerdeniet-blanke arbeidskrachten hebben betrekking op 1911. Eerst in 1950komen opnieuw gegevens op dit punt beschikbaar.
Dan wordt de betekenis van zulke gegevens blijkbaar beter beseft, want er zijn
ook opgavenvoor 1955en 1959.De onderlingevergelijking vandesituatieindeze4verschillendejaren isoverigens eendubieuse ondernemeing. Wij stellen niettemin de data naast en tegenover elkaar. In 1911worden op de plaatsen als arbeidskrachten geteld 3677 niet-blanke mannen en 894 niet-blanke vrouwen, in
1950 9421mannen en5715vrouwen,in 1955 9174mannen en3197vrouwen. De
totalen liggenin 1959veelhoger: 16.829mannen en4788vrouwen, maar, anders
danindevoorgaandejaren,zijn dezetotalen opgebouwd uitaantalllen geregelde
of vaste arbeiders in enerzijds de landbouw en anderzijds de bosbouw, plus de
aantallenlossearbeiders inbeidebedrijfstakken tezamen. Het is in ieder geval
zo, dat in 1959per bedrijf gemiddeld ongeveer 16Bantu mannen en ongeveer 4
Bantuvrouwen worden geëmployeerd. Eendeel hunner - onder devrouwen een
vrij belangrijk deel- moet als huishoudelijke arbeidskrachten worden opgevat,
maar de grens tussen huishoudelijk en plaatswerk is een zeer vloeiende grens.
Op het loonpeil der zwarte arbeiders is moeilijk zicht te krijgen. Misschien zijn
de opgaven van in 1959 uitgekeerde geldionen redelijk betrouwbaar. Het heet
dan, dat aan huispersoneel £ 19.420, aan geregelde werknemers £ 349.711, aan
seizoenwerkers £ 59.209 en aan gelegenheidswerkers £ 7667 werd uitgekeerd.
In natura, maar dit is een heel ruwe schatting, zou zijn betaald £ 157.839. Zouden de gegeven cijfers allejuist zijn, dan zou het loon in natura goed 26% van
hettotaleloonbedrag belopen.Alsloon innatura zijn degeregelde toekenningen
vanvoedselaan dearbeider tebeschouwen, maar ook afstand vanwei-en akkergrond aan hem valt onder de post 'loon in natura'. Van de op 31augustus 1955
72
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tot de geoccupeerde plaatsen behorende gronden (758.238 morgen) is ongeveer
2\ %(20.216morgen) aan Bantu's afgestaan. De voor Zuid-Afrika lage geldelijke beloning van de gekleurde plaatsarbeider moet worden verklaard uit een
arbeidssysteem, dat nog slechts in een beperkt deel van het land voorkomt. Het
is een systeem, waarbij de arbeider-plakker een relatief laag contantloon wordt
uitgekeerd, maar hij in de gelegenheid wordt gesteld relatief veelvee te weiden.
Zijn wij goed geïnformeerd, dan raakt dit systeem vandaag de dag ook te Ermelo in onbruik. Uiteraard is het een systeem, dat zich alleen eigent voor een
landbouwbedrijf, dat degrond extensief benut.
Vatten wij het voornaamste inzake de Ermelose landbouwproduktie uit dejaren 1911-1959 samen, dan moet van de akkerbouw worden gezegd, dat de mais
hétgewasis. Hetenejaarwordtmeervandezegraansoortgezaaiddanhetandere,
maar bij alleups and downs ishet maisareaal in 1959ruim eenderde groter dan
in 1911.In deveehouderijsector zijn rund en schaap devoornaamste inkomstenbronnen van deboer. Deveebezettingvan het district isin deperiode in kwestie
aansterke wijziging onderhevig,maar,wanneerhetgetalschapenafneemt, neemt
het getal runderen toe, en omgekeerd. Wordt het aantal runderen, dat in 1927
aan boeren toebehoort, op 100gesteld, dan is het corresponderende getal voor
1959 111. Doet men met de merinosschapen, die in eerstgenoemd jaar boereneigendom zijn, hetzelfde, dan vindt menvoor 195995.In 1911heeft de bosbouw
nog geen betekenis in het district, maar in 1959is deze tot eenbelangrijke agrarischebedrijfstak geworden.
In maart 1964is geënquêteerd op 100plaatsen in het landdrostdistrict. Deze,
steekproefsgewijze genomen,plaatsenliggenverspreid doorhetgehele Ermelose,
wat betekent, dat men onder hen het overwegend akkerbouwbedrijf, de schaapbeestboerderij en het bosbouw- annex schapenbedrijf allen vertegenwoordigd
vindt. De plaatsen lopen onderling in grootte soms zeer sterk uiteen. Een 2-tal
van hen is kleiner dan 20 morgen, 1 hunner isgroter dan 6000 morgen. Kleiner
dan 300 morgen zijn 19 (19%) der bewuste bedrijven (in 1959: 24.3%), groter
dan 1000 morgen zijn 26 (26%) dezer plaatsen (in 1959: 25.6%). 1 Van de 100
geënquêteerde exploitanten bleken er 6hun inkomsten mede te trekken uit andereactiviteiten dan de(zuiver)agrarische;de éénwasvoltijds automonteur, de
ander dreef een kleine melkinrichting. De steekproef was daarom zeker in één
opzichtnietvertegenwoordigend: erwaren teweinigboeren met nevenberoep in
opgenomen.2 (In 1959zijn van de 1010boeren er 140of 16% tevens in enig ander beroep werkzaam, wat uiteraard hun totaal inkomen verhoogt.)
1

Genomen isde groottevan de door deboer bewoonde plaats. Van derespondenten exploiteerdener42(%)2ofmeerplaatsen. (Vgl.deBijlage).
2
Tot recht begrip moet worden opgemerkt, dat de mensen met nevenberoep lang niet altijd
onder wegzijn omdelandbouw teverlaten.Het iswaar, dathun bedrijven verhoudingsgewijs
meestal klein tot zeer klein zijn, maar verschillenden onder hen hopen, ofschoon een redelijk
inkomen verdienend buiten de agrarische sector, vroeger of later uitsluitend boer te kunnen
zijn. (Wij signaleren hier een situatie en een mentale instelling, die in Europa vandaag niet
wordengevonden.)
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De geënquêteerde boeren is o.m. gevraagd, hun gemiddeld jaarlijks netto
inkomen over 1961,1962en 1963te willen schatten. De grote meerderheid, mag
worden aangenomen, gaf een min of meerjuiste schatting van het werkelijk genoten netto inkomen, een minderheid gaf echter kennelijk het netto inkomen
volgens het belastingformulier. (Soms werd dat voor de dag gehaald ten bewijze van dejuistheid van de opgave.) Het netto inkomen volgens het formulier is
normaliter veel lager dan het werkelijke, dank zij fiscaal geoorloofde ruime aftrekmogelijkheden. Wij geven een voorbeeld ter adstructie: een boer op een bedrijf van700morgen, datmaisvoor demarkt produceert enwaarop 500merinosschapen en 21 stuks melkveeworden gehouden, kangeennettowinst van slechts
R. 600 (F. 3000) behalen als verschillende soortgelijke bedrijven R. 2400 (F.
12000) halen.
Door de enquête zijn zeer recente gegevens over de inkomenssituatie op de
Ermelose plaatsen ter beschikking gekomen. Die gegevens- het is hiervoor verduidelijkt - moeten evenwel de situatie ongunstiger voorstellen dan dezein werkelijkheid isgeweest. Nemen wij de data echter, zoalszijzijn verstrekt. In tabel
15zijn zij weergegeven. Ter vergelijking geven wij de huidigejaarsalarissen van
TABEL 15. Hetgemiddeldjaarlijks nettoinkomenover1961,1962en 1963van 100steekproefsgewijze genomen Ermelose boeren.
inkomen in Randen
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inkomen in Guldens

aantal boeren

200
200-400
400-800
800-1200
1200-1600
1600-2000

1000
1000-2000
2000-4000
4000-6000
6000-8000
8000-10000

3(%)
4(%)
13(%)
•41(%)
4(%)
8(%)
9(%)

2000-2400
2400-2800
2800-3200
3200-3600
3600-4000

10000-12000
12000-14000
14000-16000
16000-18000
18000-20000

5(%)
12(%)
4(%) 29(%)
5(%)
3(%)J

4000-4400
4400-4800
4800-5200
5200-5600
5600-6000
6000-6400

20000-22000
22000-24000
24000-26000
26000-28000
28000-30000
30000-32000

5(%)
2(%)
2(%)
2(%)

7200-7600

36000-38000

3(%)'

9200-9600
9600-10000
10000-10400
10400-10800

46000-48000
48000-50000
50000-52000
52000-54000

2(%)
2(%)
2(%)

11600-12000

58000-60000

2(%)

6(%)

K%)
18(%)

K%)
12(%)
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docerendpersoneelaandeZuidafrikaanse universiteiten.Dejuniorlectorbegint
metR. 1800(F.9000)enzijnmaximumisbepaaldopR. 3000(F. 15000).Lector
enseniorlector ontvangenvan R.2550tot R. 4050envan R. 3600tot R.4950.
DehoogleraargenieteenaanvangssalarisvanR.4650(F.23.250)enzijntopsalarisisR.6150(F.30.750).Deconclusiemagzijn, datdeinkomstenvandemeerderheidderErmeloseboerenhoogtotzeerhoogliggen.HetErmeloseplatteland
is bijzonder welvarend en koopkrachtig. Volgens een ambtelijke publikatie,
waarin deinkomenssituatie vanboeren-eigenaars inhetlanddrostdistrict inhet
jaar 1941ter sprake komt, zijn deagrarische inkomens te Ermelo dan verhoudingsgewijs hoog.Inbedoelde publikatiewordt oppag.VIIgenoemd,welkede
Transvaalse districten zijn met de hoogste boereninkomens.'Allthesedistricts
are situated in the eastern and south-eastern part of the province. Barberton
has comparitively few farming families but income appears to be higher there
thanelsewhere.OtheroutstandingdistrictsareErmeloand Letaba.'1 Toch heeft
inhetbeginvandeTweedeWereldoorlog49%derErmeloseboeren(-eigenaren)
minderdan £200inkomenperjaar.
De Ermelose boerenstand beleeft magere en vettejaren. Het is niet anders
daneldersinZuid-Afrika ofwaardanook.Detrendindeagrarischeinkomens
looptechtervrijscherpopwaarts.Dezetrendisvanzelfsprekendderesultantevan
eenvoordeboergunstigerwordendeverhoudingtussenkostenenopbrengsten.
In aanmerking genomen, dat de totale arbeids- en kapitaalskosten sedert de
Boerenoorlog klaarblijkelijk enorm zijn toegenomen, moeten de opbrengsten
eigenlijk fabelachtig gestegenzijn. Uit detabelleninzakedeaantallenmorgens,
ingezaaidmetakkerbouwprodukten, endeaantallengehoudenschapen enrunderen,leidtmendatnietzondermeeraf. Additionelegegevensdienenteworden
geraadpleegd. Omdatmais,wol,vlees,zuivelprodukten, houtenlooibastbijuitstek demarktprodukten van de Ermelose agrarische sector zijn, ishet voor de
hand liggend om kwantiteit en prijs per eenheidvan dezeproduktenindeloop
derjaren nader te bezien. Wanneer wij eerst het prijsverloop voor de meesten
TABEL 16. Prijzen vaneenaantalproduktenindeUnievanZuid-Afrika; indexcijfers (1938 =
100).

jaar

1910
1920
1930
1940
1950

1959
1

kleinhandelsprijs eerste Ie- groothandels- groothandels- groothandels- groothandelsvensbehoeften
prijs vlees
prijs zuivel
prijs maïs
prijs wol
Pretoria
79.6
150.0
105.2
103.8
162.2

223.0

76.5
161.8
83.3
99.8
190.6

371.4

97.8
197.9
106.3
101.8
174.7

231.0

94.4
204.9
77.3
100.6
183.8

259.5

81.0
236.9
149.6
176.7

963
433

'Verslagoor struktuur eninkomstevangesinne' (SensusvanBlankes,6Mei 1941),pag. VII.
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hunner in ogenschouw nemen, dan doen wij dat tezamen met het verloop der
kleinhandelsprijzen van eerstelevensbehoeften omdat dithet best dereële koopkracht van het geld weergeeft. Tabel 16behelst één en ander. Blijkens detabel
is de vleesprijs relatief ongunstig voor de producent in 1910, 1930en 1940, terwijl de zuivel in 1940 en de mais in 1930 en 1940 verhoudingsgewijs slecht betaald worden. Wol is in 1930 weliswaar weinig gewild, maar, gezien de goedkoopte van eerste levensbehoeften in datjaar, is de wolproducent aan het begin
van de grote wereldcrisis in een eigenlijk gunstige positie. Ups and downs doen
zich gelden voor ieder produkt, dat de Ermelose boer op de markt brengt, maar
deprijsontwikkeling over deperiode alsgeheelisbijzonder gunstig.(Wat de wol
betreft mag zelfs van een extreem-gunstige ontwikkeling gesproken worden.)
Voorlooibast enhout kannietdezelfde vergelijking worden gemaakt alsvoor de
andere produkten. Wordt evenwel de prijs van vloerplanken anno 1938 op 100
gesteld, dan is die in 1959 400. Het geeft een indruk van de zich ook in de bosbouwsector voltrekkende gunstige prijsontwikkeling.
De boerenstand in het landdrostdistrict profiteert van het feit, dat de produkten, waarvoor het district zich leent en die zij gewoon was er voort te brengen,
zich in prijs gunstig ontwikkelen. Zij profiteert eveneens van de voortgang der
diergeneeskunde en landbouwwetenschap. Terwijl andere typen van agrarisch
bedrijf voor de toepassing der wetenschappelijke vooruitgang verhoudingsgewijs veelmoeten betalen, kost dietoepassing bij de gegeven structuur van de Ermelose landbouw relatief weinig. Een morgen mais levert in 1918 in het landdrostdistrict 1.82 mud op, maar in 1959 8.74 mud. Sinds de boer bastaardmais
als zaaigoed is gaan gebruiken, is de opbrengst per morgen nog veel hoger. Of
men evenwel mais met een produktievermogen anno 1918 of anno 1964 zaait,
maakt in kosten per morgen nauwelijks verschil. Ook veeverbetering door verstandige selectie is een zaak, die niet duur is en die loont. De Ermelose boerenstand heeft, hoewel bepaald niet over de gehele linie in dezelfde mate, medegeprofiteerd van door de voortschrijdende wetenschap mogelijk gemaakte goedkope middelen tot produktieverhoging. De meer mais per morgen, het groter
kwantum vlees per slachtkoe, de groter hoeveelheid en beter kwaliteit wol per
schaap, alsmede de hoger produktie per melkkoe - in dit alles drukt zich mede
het Ermelose 'boerenopportunisme' uit. Men kan dit laatste ook anders zeggen.
Men kan zeggen, dat de Ermelose boerenstand, die de wind mee heeft gehad, in
economische mentaliteit steeds meer isgenaderd tot die aanvechtbare abstractie
van de klassieke economie: de winstbeluste homo-economicus. Groeiende welvaart en een toenemend calculerend welvaartsstreven zijn opvallende kenmerken van blank plattelands Ermelo na de beginperiode. Deze kenmerken zouden
ontbroken hebben, althans veelminder opvallend zijngeweest,indiende boerenstand uit het district niet had kunnen en willen profiteren van intellectuele ontwikkelingsmogelijkheden. Over de voorziening in en de gebruikmaking van die
mogelijkheden zal het volgende hoofdstuk handelen.
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HOOFDSTUK VI

STIJGEND NIVEAU VAN VOLKSONTWIKKELING
De dagelijkse omgangstaal van de Afrikaners heeft zich reeds ver vóór de
Grote Trek vanhet 'standaard-Nederlands' verwijderd. De Bijbel,diedoorhen
gelezen wordt, is echter de Nederlandse Bijbel, de predikanten aan de Kaap
prekeninhet'Hoog-Hollands'en,voorzoverde Boeren corresponderen, doen
zijdatnaar bestemogelijkheid volgensderegelen van deNederlandse'spraakkunst'. De trekkers verlaten in de dertiger jaren van de 19deeeuwde Kaapkoloniezonderdegeringsteonzekerheidomtrent hun cultureleidentiteit:zijzijn
Hollandse Afrikaners en zij willen dat blijven. Het streven naar Afrikanisering
van de geschreven taal ontstaat in een fase, waarin de Vrijstaat en de ZuidAfrikaanse Republiek(Transvaal) reedsjaren langgevestigde republieken zijn.
HetAfrikaansheefttrouwensalsschrijftaal entaalvoorpubliekesamenkomsten
eentamelijk zware en betrekkelijk langdurige strijd testrijdentegenhet 'standaard-Nederlands'.Eerstinhetderdedecennium van de 20steeeuwgaathethet
laatste officieel vervangen. (Het duurt dannog totindedertigerjaren, alvorens
de Bijbel uit het Nederlands in het Afrikaans isvertaald.)
Transvaal- hetisvoorzijn scheppersinhetgeheelgeenpuntvanoverweging
- zaleenNederlandse republiek zijn. Ditimpliceert,dathet onderwijs in derepubliekzowelwatdeleermiddelenalswatdeleerkrachtenaangaatinhogemate
zalzijnaangewezenoptoeleveringvanuitNederland.Het'A,B,CmetdeHaan'
en de'Trap der Jeugd', voortbrengselen van dein devroege 19deeeuwinNederland heersende paedagogisch-didactische geest, behoren tot de reisbagage
vaneengroteraantal trekkerskinderen ophunwegvandeKaapnaarhetNoorden.Inhoeverredebezittersvandezewerkjeszichertijdensdezwarereisnoordwaartsgeestelijkmeeverrijken,laatzichnietbeantwoorden.Hetiszeker,dathet
volslagen analphabétisme onder de trekkers (verrassend) laag is enblijft. Vermoedelijk is dit evenwel minder aan 'gesaeculariseerde' onderrichtingen dan
aandereedszeervroegbeginnendeomgangmetdeBijbeltedanken.Hoehetzij,
ooknadevestigingaangenezijdevandeVaalisgeregeldenintensief onderwijs
een moeilijke zaak. 'Ons mag veilig beweer dat die wereld hierlangs waar die
Voortrekkers hulle gevestig het, woes, leeg en onbewerk was. Die eerste taak
watdieTrekkersnougeroephetwasdiebewoonbaarmakingvandienuwewoonplek.Dieaanlêvandorpeenvanplasehetongetwyfeld alleaandaginbeslaggeneem;water moesuitgehaal,lande aangelê,huisegebou,vee opgepas,dieland
skoongemaakwordteenvyandenwildediere.Dit spreekvanselfdatdaar maar
min tyd, geleentheid en geneentheid vir enige langdurige verstandelike opvoedingwas;diekinders moesmaar vanvroeg-af aan diewerk springenmeehelp
inalles,want ander bedieningwasuitersskaarsengrotendeels onverkrygbaar;
die ouerswasmoegvan diedaeliksepligsvervulling, meesterswasbyna niet te
bekomnie.'1Dein deveertigerjaren vanuit Nederland ondernomenpogingen,
1
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de trekkers van leermiddelen en -krachten te voorzien, worden niettemin in
Transvaal op hoge prijs gesteld. Dat zij alle mislukken, is aan allerlei ongelukkige omstandigheden te wijten.
Van hen, die 'bekwaam eninstaat worden geacht om deHollandse Afrikaner,
zowel de oude als de jonge, te onderwijzen en voor te lichten', is er tenslotte
één, die nog vóór 1850 Transvaal bereikt. Zijn naam is H.T.Bührmann...Daar
deze,i.p.v. schoolmeester, secretarisvandeLydenburgseVolksraad wordt, duurt
het echter nog tot 1851,alvorens van deeigentijdse paedagogiek kan worden geprofiteerd. Op 29juli van laatstgenoemd jaar zetten de onderwijzers H. van der
Linden, J.W.Spruyt en W.Poen voet aan wal te Delagoa Baai. Zij reizen zo
snel mogelijk door naar Lydenburg. Poen krijgt daar een aanstelling, Van der
Linden en Spruyt komen uiteindelijk voor de klas te staan te resp. Mooirivier
en Rustenburg. Het blijkt, dat enigejaren later het bescheiden begonnen schoolse onderwijs geheel is vastgelopen door de algemenelandsomstandigheden en
door persoonlijke twisten. De Grondwet van 1858,die ook in beginsel voor het
onderwijs van vérstrekkende betekenis is, leidt tot hervatting van wat werd begonnen. Van nu af aan is de staat medeverantwoordelijk voor het onderricht
aan de jonge generatie. Zoals licht te begrijpen valt, loopt het tussen 1860 en
1864met de onderwijszaken opnieuw zeer slecht - tegen 1864 was geen school
meer open -, maar nadien wordt geregelde vooruitgang geboekt. Het valt buitenhet bestek van dit hoofdstuk, in tegaan op delatere onderwijswetgeving van
Transvaal, maar in ieder geval doet de overheid alhet mogelijke omin een land
met geweldige afstanden en dikwijls zeer slechte verbindingen ieder blank kind
onderwijs te verschaffen. Het behoeft nauwelijks te worden opgemerkt, dat nog
decenniën lang in dit land de leer-plicht uitblijft, maar dit neemt niet weg, dat
aandevooravond vandeTweedeVrijheidsoorlog verhoudingsgewijs veelenveel
meer kinderen lager onderwijs genieten dan 20jaar eerder. 'In 1877 was daar
offisieel inwerking 9dorpskole met 306leerlinge,in 1879was daar 11dorpskole
en9wykskolemet 838leerlinge,in 1882wasdieaantal dorpskole 9en wykskole
34met 872leerlinge. Dievordering het volgehou vir die hele tydperk van aktiewe beheer (deur Ds. S.J. du Toit):in 1885was die aantal dorpskole 14en wykskole 79 met 2111 leerlinge en in 1887 was daar 16dorpskole en 100 wykskole
met2795leerlinge.'1Ook, wanneer degroeivandebevolkingen de daarmee gepaard gaande groei van de groep potentiële leerlingen in aanmerking wordt genomen, is er nog geen 10jaar later - niet in het minst door toedoen van de
Nederlandse Dr. Mansvelt - grote vooruitgang geboekt. Tn 1897 reeds 457
skolemet 10,777(leerlinge) enin 1898 was daar nie minder as 509 skole met
13,561 leerlinge.'2 De vordering is bepaald groot,maar - wijgevende hiervoor
aangehaalde schrijver opnieuw het woord - 'tog weer slegs betreklik, want in
1895 was daar maar skaars 20% van die kinders op skool.' Nog steeds zijn er
verschillende belemmerende factoren :'daar was die dunheid van die bevolking,
armoede onder die mense, gebrek aan inisiatief in verband met die oprigting
van skole, 'n tekort aan onderwysers, by baie ouers 'n gebrek aan besef van die
x
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werklike betekenis van 'n goeie skoolopvoeding, soms ook te min steun aan gewillige ouers van die kant van burgerlike overhede en soms ook van die kerk,
onkunde aangaande dieeisevandieskoolwetveralwat betref diestelselvan subsidie, toenemende instroming van vreemde en heterogene elemente veral op en
deur die goudvelde, skaarste aan werkvolk op dieplase.' 1 Ziedaar, iets van het
onderwijsbeeld van Transvaal als geheel tot het uitbreken van de oorlog, waardoor de republiek als zelfstandige staat voor goed verdwijnt.
Voor eenjuist begrip van de onderwijssituatie in Ermelo in de 20ste eeuw is
het nodig, dat nog een paar opmerkingen worden gemaakt over het Transvaalse
onderwijs na de Vrede van Vereeniging. (Tijdens de oorlog wordt weliswaar,
vooral in 'kampscholen', onderwijs gegeven, maar uiteraard vormt de oorlogsperiode een periode van zeer belangrijke terugval.) Met het vervallen van de
Transvaalse zelfstandigheid dan vervalt ook de onderwijswetgeving van de
Zuidafrikaanse Republiek. In het voorjaar van 1903 keurt de Wetgevende
Raad van deTransvaalse Kolonie de eerstenaoorlogse onderwijswet goed. Ook
deze wet heeft tot uitgangspunt, dat de staat in de onderwijsbehoeften voorziet,
maar, niet anders dan onder de oude bedeling, is oprichting van particuliere
scholen mogelijk. Een interessante bijzonderheid is, dat op de staatsscholen op
verzoek van de ouders 3 uur per week Nederlands mag worden onderwezen.
(EennieuweAngliceringsperiode isimmersaangebroken.)Vanverplichteschoolgang voor het blanke kind is nog steeds geen sprake. Het onderwijs van staatswegewordt echter van den beginne afaan inbezet Transvaal zeer slecht ontvangen. In 1903ontstaat een brede volksbeweging voor vrije 'Christelijk-nationale'
scholen. Wathet overwonnenvolkverlangt, zijn scholen,vrijvan(Engelse) overheidsinmenging en voortbouwend op godsdienst, taal ennationaal besef van de
Afrikaner. Het succes van deze beweging is enorm. Enkelejaren later bedraagt
het aantal 'Christelijk-nationale' scholen in Transvaal 250. Het is begrijpelijk,
dat de overheid gaat zoeken naar een mogelijkheid om met de 'rebellen' tot een
oplossing te geraken. Die oplossing wordt niet meer gevonden, maar op 6 december 1906verkrijgt Transvaal zelfbestuur en op 1oktober 1907wordt onder
zelfbestuur de Onderwijswet 1907van kracht.
De wet van 1907brengt hetverplichte onderwijs. Het blanke kind is voortaan
leerplichtig tot het 14de levensjaar. Zij handhaaft het Britsebeginselvan openbaar onderwijs, maar zij komt zodanigver tegemoet aan degevoelensenwensen
der CNO-beweging, dat zij deze de wind vrijwel uit dezeilenneemt.Devoertaal
in de laagste klassen van de lagere school is voortaan de moedertaal van het
kind (Nederlands of Engels) en elke schooldag begint met gebed en Bijbellezing.
De totstandkoming van de Unie in 1910laat de geldende regeling van lager en
middelbaar onderwijs onaangetast. Beidesoorten onderwijs blijven een aangelegenheid van elk der samenstellende delen, nu provincies der Unie. Het hoger
onderwijs wordt daarentegen een onderwerp van onmiddellijke Uniezorg. (In
Transvaal is er kort voordien een aanvang mee gemaakt.) De Taaiordonnantie
van 1911brengt voor de sympathisanten met de CNO-gedachten het winstpunt,
1
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dat voortaan Engels en Nederlands geheel gelijkwaardig zullen zijn als onderwijsmedia. In 1918 wordt in Transvaal het Afrikaans de derde alternatieve onderwijstaal. Hetlotvan hetNederlandsisdan spoedigbeslist.Terwijl in 1918nog
12.231leerlingen hun schoolse vorming in het Nederlands ontvangen tegenover
21.654inhetAfrikaans, zijnerin 1923nogslechts429kinderen, wier schooltaal
Nederlands is,terwijl dan 60.484kinderen inhetAfrikaans worden onderwezen.
Een belangrijke provinciale maatregel wordt in 1933 genomen. In beginsel zal
het blanke kind van nu af aan leerplichtig zijn tot de voltooiing van het 16de
levensjaar, alhoewel regionale dispensatie mogelijk wordt gemaakt. In geval
van dispensatiezalechter minstens standaard 8(vormIII)met succes doorlopen
moeten zijn. (Standaard 8komt overeen met de imaginaire klasse 10in Nederland.)
De geschiedschrijver van het 19de eeuwse Ermelo, J.D.R.OPPERMAN, heeft
zichmethetonderwijsinhet district zeeruitvoerigbeziggehouden. Watvoor zijn
werk in het algemeen geldt, gtldt in het bijzonder voor het onderwijsgedeelte:
het is weinig systematisch, maar het isanderzijds een ware 'Fundgrube'. Voor
de beschrijving van de 19de eeuwse geschiedenis leunen wij dan ook voor het
grootste deel op zijn arbeid.
Inzake het ontwikkelingsniveau van de eerste blanke Ermeloërs zijn er nagenoeg geen directe aanwijzingen. Hendrik Teodor Bührmann is zonder twijfel
een ontwikkeld man, maar het wordt niet duidelijk, hoe ontwikkeld of onontwikkeld zijn streekgenoten precies zijn. Het is echter aannemelijk, dat hun ontwikkelingsniveau weinig verschilt van dat der overige Transvaalse Boeren, hetgeen dan zeggen wil,dat hun 'theoretische' vormingzeer beperkt is.Wel kennen
zij de Heilige Schrift alsvrijwel geen ander volk, maar hun kennis van 'kunsten
enwetenschappen' isminiem. Ermag hier deaandacht opworden gevestigd, dat
zijinelk geval geenvolkskunst hebbenbezeten, zoalssommigeandere geïsoleerde boerensamenlevingen. Een aesthetiserende levenshouding is hun vreemd,
wat mogelijkerwijs te herleiden is tot hun godsdienstige instelling. De muzikale
traditie, die zij bewaren,betreft een'Boerenmuziek', gekenmerktdooreenopvallende monotonie. Is hun wereldbeeld in essentie Bijbels en dan inzonderheid
Oud-Testamentisch, er liggen ook elementen in opgesloten, die beslist naar het
magische verwijzen. Wat in deze elementen opvalt, is de kennelijk overwegend
Europese oorsprong. De magische of naar het magische neigende denkbeelden
en praktijken zijn slechts in ondergeschikte mate leengoed van zwart Afrika.
Treffend is bijv. de overeenkomst tussen de hier en de in Nederland binnen de
volksgeneeskunde aanbevolen praktijken.1 Helaas geeft de Volkstelling 1911
geen cijfers over analphabétisme naar leeftijd, maar volgens deze telling kan
89.2%der mannen en 88.2%der vrouwen uit het landdrostdistrict, welke ouder
zijn dan 5jaar, lezen en schrijven. (Wij hebben hier uiteraard alleen blanken op
het oog.)Daar gevoegelijk kanworden aangenomen, datmettertijd de ontwikke1
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lingskansenzijntoegenomen,moetonderdeintrekkersuitdebegintijd degeletterdheidalszodanigbeperktzijngeweest.Misschienishetkunnenlezen(vande
Bijbel)vrijalgemeen,maarhethanterenvandepenisvooreenvrijgroot aantal
een te moeilijke kunst. Heeft men die echter al geleerd, wat noopt totverdere
oefening?
'OpDonderdag,19Juni1881,omhalf-driediemiddag,hetBührmann,syvrou
en drie van sy kinders, Johannes, Theodora en Anna, vanaf De Emigratie via
Durban en Kaapstad na Europa vertrek. Die kinders sou net tot in Kaapstad
reisenvandaar na Stellenbosch gaan omhul skoolopleidingte ontvang.'1 Dat
kinderenvanrijke ouders buiten hun woonplaats hun schoolopleiding ontvangen, isniet zo uitzonderlijk, maar in dit gevalbiedt dewoonplaats eenvoudigweg geen schoolse ontwikkelingsmogelijkheden. Willen of kunnen de ouders
hun kinderen niet zelf onderwijzen, dan iserthuis ofindenaaste omgevingde
incidentele gelegenheid, dat een invalide oud-soldaat of eengedrostematroos
dat doet.Deze'gouverneur' isevenwelnooit eenblijver. Geregeld schoolonderwijs begint in het Ermelose enkelejaren na het vertrek van de kinderen Bührmannnaar Stellenbosch. Exactedateringvandeaanvangisnietmogelijk, maar
het moet in 1883 of 1884zijn. Ermelo-centrum begint met eendorpsschool in
1885, Amsterdam opent zijn school omstreeks dezelfde tijd, terwijl deels iets
eerder, anderdeels ietslater buiten decentra eenaantal scholen start. Demoeilijkheden, diehetschoolonderwijs ontmoet, blijken legio.Wij sommenhenniet
allemaalop,maarwijgeveneenpaarvoorbeelden.InErmelo-centrumdanwordt
8jaar langdekerk 'szondags voor degodsdienstoefening endoor deweekals
school gebruikt. Herhaaldelijk vindt schoolsluiting plaats wegens vertrek van
leerkrachten.Talvanleerlingenonderbrekenwegenshuiselijke omstandigheden
of de toestand der wegen, soms weken lang, de schoolgang. Het beeld is niet
TABEL 17. Landdrostdistrict Ermelo; de dorps- en wijkscholen in dejaren 1884-1897.
aantal leerlingen

jaar
te Ermelo-centrum
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1

?
12
(gesloten)
25
22
91
?
?
62
55
89
89

teAmsterdam

op wijkscholen

62
28
7
7
7
72
?
88
?
96
7
174
?
?
?
?
34
127
?
240
alle scholen: 240
?
?
633
39
?

aantal
wijkscholen
7
4
?
6
7
10
8
?
?
28
7
?
?
55

Swart,pag. 101.
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anders dan voor Transvaal alsgeheel:dunheid van bevolking, gebrek aan initiatiefsoms, armoede, enz.
OPPERMAN'S kwantitatieve gegevens liggen her en der door zijn hoofdstuk over het onderwijs verspreid.Wij geven hen in tabel 17, een tabel met een groot
aantal vraagtekens. Bij de gegevens inzake de leerlingenaantallen dient in aanmerking te worden genomen, dat zich binnen een schooljaar somseen sterke
fluctuatie voordoet. De gegevens uit de tabel hebben dan ook slechts 'impressionistische' betekenis. Niettemin is het zeker, dat van 1884 tot 1897 enorme
vorderingen worden gemaakt, stagnatie en tijdelijke terugval ten spijt. Is van
1884 tot 1897 het aantal kinderen van lagere schoolleeftijd belangrijk toegenomen, relatief meer van hen krijgen mettertijd schools onderwijs. Het wordt hun
gegeven op kleinere en grotere scholen. In 1897 heeft de school te Ermelo-centrum 89 leerlingen, maar de wijkscholen tellen er elk veel minder. (Van de 55
wijkscholen uit 1897 heeft er 1meer dan 20 leerlingen, hebben er 19 tussen 10
en 20 leerlingen en hebben er 35 elk minder dan 10 leerlingen.) Vele kinderen
zijn opdescholen intern, daardeafstand tussenhuisenschool onmogelijk iedere
dag 2 maal door hen kan worden afgelgd. Het is interessant genoeg om te vermelden, dat in het internaat van Ermelo-centrum door een leerling in 1886
maandelijks moetworden 'betaald'2emmersmeel(50lbs.),2emmersmais,2lbs.
koffie, 4lbs. suiker, 12kaarsen, 2 slachthamels eneen steenzeep,terwijl hij bovendien een eigenbed moet inbrengen.
Zoals gezegd, worden enorme vorderingen gemaakt op onderwijsgebied tussen 1884en 1897.Dezevorderingen zijn evenwel meer nogafleidbaaruitdekwalitatieve verbetering van het onderricht dan uit het schoolbezoek. Ermelo treft
het bijzonder met een aantal onderwijzers en onderwijzeressen uit de negentiger
jaren. Ondanks de lage salarissen - in 1897 heeft het schoolhoofd van de grote
inrichting te Ermelo-centrum £ 15- zetten zij zich met hart en ziel in voor de
volksontwikkeling. Verschillenden onder de leerkrachten zijn gekwalificeerden
uitNederland, dieeenredelijk goedekennisvan Frans, Duits en Engels bezitten.
Voor zover de onderwijzers en onderwijzeressen verbonden zijn aan de plaatsof wijkscholen, gaat er reeds door het feit van hun onmiddellijke aangewezenheid op de omringende boerenbevolking eengrote invloed van hen op diebevolking uit. De uit Europa afkomstige, gekwalificeerde leerkracht ontsluit in die
veleuren, dieoverblijven omte 'gesels',nietalleenvoor dejeugd, maar ook voor
de volwassenen een geheel andere wereld dan die,waarheendeGroteTrekvoerde. De verruiming van de economische mogelijkheden en de daarmee gepaard
gaande toename van het contact met uiteenlopende vreemden moet hebben bijgedragen tot eenverandering indenkwijze entoteenverhogingvanhetontwikkelingsniveau. Het zou echter geenszins verbazen, wanneer de plattelandse onderwijzeres) belangrijker zou blijken te zijn geweest als stimulans van volksontwikkeling. (Vanzelfsprekend hebben wij hier niet het schoolonderwijs op het
oog.)
Volgens OPPERMAN is De Volksstem sedert zijn verschijnen in het Ermelose
gelezen. Uit zijn mededelinglaat zichechter niet afleiden, hoeveleninhet district
op het Pretoriaanse blad zijn geabonneerd. Het lijkt waarschijnlijk, dat het
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slechts enkelenzijn. Uit een oogpunt van volksontwikkeling isde oprichting van
de regionale Echo in ieder geval een gebeurtenis van niet gering belang. Brengt
een 'eigen' blad de districtsbevolking nader tot debuitenwereld, eenzelfde effect
heeft het Ermelo Landbouw Genootschap, dat in het midden der negentiger
jaren wordt opgericht. De eerste streekcourant, hoewel blijkbaar een streekbehoefte dienend, isintussen veel minder symptomatisch voor een nieuwe geestesgesteldheid dan hetlandbouwgenootschap. Decourant verschijnt, omdat enkele
personen, dieniet behoren tot de Boeren in engere zin, er voor zichzelf een bron
van inkomsten van verwachten. Het ELG wordt gesticht door boeren (en nietboeren) uit in de eerste plaats een gevoel van verantwoordelijkheid voor het
'boerengemeen'. De door het genootschap georganiseerde tentoonstelling confronteert de duizenden bezoekers-plattelanders met het agrarisch mogelijke:
veelbetere gewassen dan zij gewoonzijn te oogsten, veelbeter veeook dan zij op
hun bedrijven houden. (Van 50mijl ver is per wagen eenvoortreffelijke korthorenstier aangevoerd.) Dezo succesvolletentoonstelling verschaft voortsaanhaar
onmiddellijke medewerkers eerder ongekende administratief-organisatorische
ervaringen.
Een nieuwe geestesgesteldheid wordt in de negentigerjaren in het landdrostdistrict merkbaar. In hoevelen zij postvat, is oncontroleerbaar, maar dat zij onder althans een deel der agrarische bevolking ook postvat, is duidelijk. Zonen
van geestelijk nog zelfgenoegzame ouders - mensen voor wie de Trek alleen op
behoud van een traditionele denk-en bestaanswijze was gericht - richten zich
welbewust toekomstwaarts. Zij zoeken een aansluiting op een sociaal-culturele
ontwikkeling, waaraan het voorgeslacht zichin en door de Grote Trek onttrokken heeft. Het is een vernietigende oorlog, die deze nieuwe gerichtheid tijdelijk
versluiert.Deperiode 1899-1902spreektslechtsvanheldendom en lafhartigheid,
van altruïsme enzelfhandhaving indemeest letterlijke zin.Toch heeft misschien
deze rampzalige oorlog de nieuwe geestesgesteldheid een belangrijke verdere
stoot gegeven.
Onze directe en indirecte informatie over het ontwikkelingsniveau der blanke
districtsbevolking in dejaren na de Tweede Vrijheidsoorlog stamt uit verschillende bronnen: de regionale pers, particuliere berichtgevers, gelegenheidsartikelen, de archieven van de Schoolraad, alsmede de recente steekproef van boerengezinnen.
In de eerstejaren na de Tweede Vrijheidsoorlog zijn in het district inderdaad
een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen te signaleren, die wijzen op doorwerking van de nieuwe geestesgesteldheid. De oorlog heeft bij de (overgrote)
Afrikaanse meerderheid het nationalisme sterk aangewakkerd. Nooit tevoren
was de Afrikaner zich zozeer van eigen ethnische identiteit bewust. Het is een
nationaal bewustzijn, dat door 2Wereldoorlogen en de grondig gewijzigde verhouding tussen Westen en niet-Westen na de laatste dier oorlogen nog zal worden versterkt. Een zodanige kracht verkrijgt het nationale gevoel tenslotte, dat
menige beoordelaar van de 20ste eeuwse Afrikaner tot een totaal verkeerde
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schattingisgekomenvandegeestelijkedynamiekinhetBoerenleven. Hetnationalismemetdedaaraaninhaerente,nietzeldenopgeschroefde oriëntatienaarde
tijdderVoortrekkerskanechtervoordescherperenlangdurigertoeziendewaarnemer niet de 'concurrerende' onderstroom van toekomstwaartse, 'modernistische' gerichtheid verborgen houden. Nieuwe nonnen, waarden en verwachtingenvindenverdereingangenditinnauwesamenhangmeteensterker'vergeestelijking' vanhetlevenbuitendetraditioneel-godsdienstige sfeer. De Boerennatie
is een feit geworden, maar tegelijkertijd is de spanning ingetreden tussen een
mythe, die het nationalisme voedt, en het streven naar deelhebberschap in de
mogelijkheden vandemodern-Westerseontwikkeling. In hoeverrehet individu
zichdezespanning bewust wordt, isoverigenseenvraagstuk opzichzelve.Wat
zijn deindicaties van het zich verder doorzettende 'modernisme'?
DeCNO-bewegingkanmenopvattenals'restauratief', maarzijisstelligook
een symptoom van heftige belangstelling onder een vrij brede laag inzake de
schoolenhaar functies. Welnu,inhet Ermeloseisdezebewegingvoor Christelijk-nationaal,maartevensop-to-date onderwijs vangrotebetekenis.Alin1903
start deChristelijk-nationale school opdeplaats 'Uitkomst' vanéénderBührmanns. Het iseenonderneming diebelangrijkefinanciëleoffers vraagt vaneen
verarmde bevolking, maar het wordt niettemin een succesvolle onderneming.
In 1904alkandeschool,dankzijzeerbemoedigendetoeloop,naarErmelo-centrum verhuizen en daar tevens een groot meisjesinternaat aan zich verbinden.
Kort nadien wordt trouwens ook eenjongensinternaat tot stand gebracht. In
1903wordt- ander symptoom van verdere geestelijke dynamisering- een publiekebibliotheek geopend, dieblijkens destatistieken een geredeaftrek vindt.
(In 1907bevinden zich in deze bibliotheek 1770delen en de maandelijkse circulatie is dan 281, zo leert althans de publikatie: 'Statistics of the Transvaal
Colonyfor theyears 1902-1907'.)Danwordtin 1906door een aantal schapenboeren deZuid-Afrikaansche Coöperatieve Unie Beperkt, afdeling Ermelo,gesticht.(Hetisdevoorlopervandein 1910opgerichteErmeloWolvereniging,die
nietalleenwolverbeteringengunstigerafzetvanditproduktnastreeft, maarook
aanjongeboeren langtermijnleningen verschaft.) In1906iserook,ondanks de
nogrecente decimeringvan deveestapel,weer eendoor het Ermelo Landbouw
Genootschap georganiseerde tentoonstelling. In 1907stichtP.J.Rousseau, juist
benoemd onderwijzer aan denieuwe,uit amalgamatie van de GouvernementsendeCNO-schoolvoortgekomen,Amsterdamseschooleendebatverenigingter
plaatse.Devereniginginkwestiezaljarenbestaan.Elke14dagenhoudtzijhaar
bijeenkomsten, die door vele Afrikaners uit het oostelijk deel van het district
worden bijgewoond. Zij geeft trouwens tevens 2maal perjaar concerten entoneelstukken. 'Ditlygeentwyfel datdieDebatsverenigingvirdieAfrikaanse gemeenskapbaiebetekenhetnie.'1Lijdtditgeentwijfel,wijleggen hier graag ook
de nadruk op de belangstelling onder eenoverwegendagrarischebevolking.In
hetzelfdejaar 1907wordt door vooraltoedoen van Ds.Steenkamp te Ermelocentrum een Christelijke Jongelings Vereniging opgericht. Die vereniging be1

'Dorpein Oos-Transvaal'(aanweziginStaatsarchief tePretoria), bijdrage over Amsterdam,
pag.16.
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paalt zich niet uitsluitend tot geloofskwesties, haar agenda's getuigen van ook
grote belangstelling voor de problemen der moderne maatschappij.
Hoezeer hetleven endenken sinds deintrekperiode veranderd is,wordt nader
bevestigd door dejaargang 1908van 'het dagboek van de groep', De Hoogevelder. Een door de redacteur gecommentarieerd bericht in het nummer van 7
februari verwijst naar het op zelfbehoudgerichtenationalebesef.Meldingwordt
gemaakt van een in Natal voltrokken huwelijk tussen een 'gitzwarte kaffer' en
een 'blank vrouwspersoon'. Deredacteur:'Ditschandaaldoetonsvragen,of het
niet wenselijk is om wetgeving te maken, waardoor zulke huwelijken, evenals in
andere kolonies, met zwarestraffen bedreigdworden.' Demeeste andere berichtenencommentaren leggenechter dedynamiek inhetdenkenbloot,somsonmiddellijk, soms middellijk. 'De heer A.Smuts is op een welverdiend kuiertje naar
Stellenbosch.' Een vergadering vindt plaats van een comité ter oprichting van
een 'creamery' (14maart). De pianist Bosman di Ravelli concerteert en vertolkt
voor een dankbaar publiek Tchaikowski, Saint Saens, Chopin e.a. Natuurlijk
is dejeugd niet altijd even actief als wenselijk ware. Het wandelconcert van het
CJV-orkest is niet âf geweest. De redacteur:'Wij wijten dat niet aan den ijverigen, volhardenden kapelmeester, maar wel aan dejonge muzikanten, om reden
velen hunner niet voldoende ijver toonen. In plaats van geregeld oefeningen bij
te wonen, blijven zij gewoon weg.' De Nederlandse voordrachtskunstenaars,
G.Arbous en Mevr. T.Post, vinden tijdens hun Zuidafrikaanse tournee te Ermelo een warm onthaal. 'De heer C.H.Buitendag van deplaats Driefontein,
Chrissiemeer, diegedurende delaatstemaanden metstruisvogelsboert,bracht in
het begin van deweek een aantal veren naar het dorp, welke te onzen kantore te
zienentekoopzijn.' (Mededeling van 3april.) Mevr.Hemmes,eenvroedvrouw,
adverteert regelmatig. Bevallingen kunnen desgewenst te haren huize plaatsvinden. De Kafferspruit Graanbouw Maatschappij Beperkt, postadres Davel, vergadert. De CJV houdt debatten over het taalprobleem. W.H.Bührmann, volksvertegenwoordiger voor Ermelo, critiseert in 's lands vergaderzaal het materiaal
van de gouvernementsschapenboerderij in zijn district. Op 7 oktober vindt het
districtsbal plaats. De heer en mevr. Skirving zenden 300 invitaties uit en een
herenticket kost 12/6. (De deelnemers zijn overigens overwegend 'dorpers'.)
Op 8oktober zijn er paardenrennen in Ermelo-centrum. Juist eenmaand eerder
is er een 'Bicycle Wedren' geweest, waaraan 14 renners hebben deelgenomen.
Tegen heteindevan hetjaar debatteert de CJV over: 'Wat heeft meerinvloed op
het karakter van een persoon, zijn afkomst ofzijn omgeving?' Ongeveer terzelfdertijd richtenboeren,diesterkebelangenhebbenindegraanbouw, de Coöperatieve Vereniging op.
Het is onnodig, voort tegaan met het gevenvan aanhalingen uit 'het dagboek
van de groep' in navolgendejaren. De bewegingblijft. Wel ishet waarschijnlijk
voor een recht begrip nodig, verder in te gaan op de onderwijsmogelijkheden
binnen het district. In de eerste plaats dankomen wij terug tot de onderwijssituatie in Ermelo-centrum. De in 1908 door liquidatie en amalgamatie der beide
aanwezige scholen gestichte school geeft reedsmiddelbaar onderwijs ook. Voorbereiding voor 'matriculatie' (vergelijkbaar min of meer met het Nederlandse
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eindexamen-HBS) is aan deze onderwijsinstelling mogelijk. In 1914 vindt een
splitsing plaats van de lagere en de middelbare afdeling. Met zijn middelbare
school verwerft het dorp een instelling, waarvan de geestelijke invloed op een
wijde omgeving zeer groot zal blijken. Belangrijk is ook de onderwijsontwikkelingte Amsterdam. In 1918voert het hoofd der lagere school, F.Roos, er, naast
het lager onderwijs, landbouwonderwijs in. In 1936 groeit de school uit tot een
schoolplaats, een inrichting, die enigermate vergelijkbaar is met de combinatie
van eenNederlandse primaire schoolenlagerelandbouwschool. In 1943worden
lagere school en schoolplaats gesplitst. In 1952 promoveert de schoolplaats tot
een middelbare landbouwschool (Hoer Landbouskool). Sinds een aantal jaren
kan te Amsterdam voorts gewoon middelbaar onderwijs worden gevolgd. Intussen is te Ermelo-centrum ook een middelbare handelsschool (Hoer Handelskool) gesticht. Na een bescheiden en wat zware aanvang in 1948,is het onderwijs geleidelijk aan op hoger niveau gebracht en is bedoelde school een staatsinrichting geworden (1956).
Van de onderwijsinstellingen uit het district geven wij de Ermelose Hoërskool
- demiddelbare schooluithetdistrictscentrum - nadereaandacht. De inrichting
is de eerst gestichte instelling voor middelbaar onderwijs op het Transvaalse
platteland en overigens is de stichting ervan te danken aan plaatselijk initiatief.
In 1914wordtbegonnenmet38leerlingen,afkomstiguiteenzeerwijdeomgeving.
(ZelfsPaulpietersburgisopdeoudsteadreslijstvanleerlingen vertegenwoordigd.)
In 1922telt de school 383leerlingen, maar in 1923ishet aantal teruggelopen tot
336. De voornaamste reden van de terugval is de oprichting van andere plattelandse middelbare scholen in de provincie. Tot 1930 zet de daling zich voort het aantal scholieren bedraagt in dat jaar slechts 225-, maar nadien vindt een
geleidelijke stijging plaats. In 1938is het aantal ingeschrevenen 338,dus 2 meer
dan in 1923.Weliswaar zet zichin 1940weer een (tot 1943durende) daling in,
maar in 1950 is de schoolbevolking 434 zielen, d.i. belangrijk meer dan in het
vroege 'succesjaar' 1922.In 1960iseen recordcijfer bereikt. DeEHSteltdan787
leerlingen, maar de sluiting van de torbanietwerken (zie:Hoofdstuk 5) veroorzaakt een aanzienlijke afname van de schoolbevolking. In 1961zijn 66 pupillen
minder ingeschreven dan in het voorgaande jaar.
Het gedenkboek, dat in 1964isuitgegeven i.v.m. het 50-jarige bestaan van de
EHS, geeft een indruk van de betekenis, die de inrichting binnen het district
(en daarbuiten) heeft gehad ennogheeft.1 De school kan er op bogen, gedurende de halve eeuw van haar bestaan duizendenjonge Afrikaners de opleiding te
hebben verschaft, welke voor het behalen van de matriculatie wordt gevergd.
De school kan er voorts op bogen, dat tientallen van haar ex-alumni zeer vooraanstaande posities in het Zuidafrikaanse leven zijn gaan innemen. Het behalen
van het middelbare eindexamen door deze duizenden en het bereiken van groot
maatschappelijk succes door tientallen uit deze duizenden is echter niet alleen
indicatief voor de betekenis van de EHS.Het is ook een aanwijzing van een bepaalde geestesgesteldheid in het thuismilieu der bewuste oud-leerlingen. Hun
1

EHS 1914-1964(gedenkboek vandeErmelosemiddelbare school),Ermelo 1964,271pag.
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ouders hebben voor ogen gehad, dat het hun plicht was, als opvoeder in een
moderne wereld demogelijkheid te bieden tot voortgezette algemenevorming.
Inhetkadervandezebeschouwingishetvanbelangteweten,wiedieouders
zijn geweest.Het blijkt dan,dat zijboeren enniet-boeren zijn, terwijl zijwoonachtig zijn zowel binnen het Ermelose als daarbuiten. (Ook na de oprichting
van andere middelbare scholen op het platteland van Oost-Transvaal blijven
leerlingentoevloeienvanbuitenhetdistrict.)AlleenophetErmeloseboerenelement onder hen gaanwijverder in. Reedsvanaf destichtingvandeschool dan
hebben agrarische oudersuit het district hun kinderen naar dezeinrichtinggezonden enmettertijd zijn relatief steedsmeerboerenjongens en-meisjes ernaar
toegegaan.Verschillendenvanhenbehorentotdemaatschappelijkzeergeslaagden,welkedeEHShebbenbezocht.Eenaantalbiografischebijzonderhedenwordt
hiernavaneentientalzeerbegaafde Ermeloseboerenzoons en-dochters,diede
schoolindeeerste20jaarvanhaarbestaanhebbenbezocht,verstrekt:
Wijlen J.M. Viljoen, geboren 21-6-1897 op deplaats 'Shepstone'.Behaalt matriek met verschillendeonderscheidingen. StudeertaftePretoria(M.A.)enbehaaltnadienaandeColumbia
Universiteit nogeen B. Litt. Is dan tot zijn dood in dejournalistiek werkzaam, laatstelijk als
redacteur van 'Die Huisgenoot'.
L. J. Erasmus, geboren 26-1-1895.Volgt na matriculatie denormaalschool te Pretoria. Hij
verwerft het03enhet02diploma indeNederlandse letterkunde,later ooknogdeB.A. graad.
Geeft slechtseenjaar onderwijs enwerpt zichop deorganisatieleer. Isstichter of medestichter
van volgende organisaties: deAfrikaanse Studentenbond, deAfrikaanse Kunsvereniging, het
Sentrale Monumentekomitee, deVoortrekkersbeweging, deF.A.K., deHandhawersbond, de
Volkskasenhet Voortrekkerstrandfonds.
J. von B.Naude, geboren 13-2-1896. Volgde een onderwijsopleiding en werd onderwijzer.
Wordt in 1917te Amsterdam - hij is in de omgeving daarvan geboren - als onderwijzer benoemd. In 1930wordthij erhoofd. Isdestichter van deschoolplaats.In 1946gaathij boeren.
Hij vervultbestuursfuncties inregionaleenlandelijke organisaties.In 1962wordthij verkozen
tot burgemeester van Amsterdam.
H.P.Wolmarans,geboren opdeplaats 'Transvalia' op 17-9-1894.Gaat theologiestuderen
te Pretoria, promoveert in Nederland. Is hoogleraar in de theologie op Turfloop (de Bantu
Universiteit inTransvaal).
W. Bührmann, geboren 24-8-1898.Studeert te Stellenbosch en aan de Columbia Universiteit, waar hij een B.Sc. in de handelswetenschappen behaalt. In Chicago begint hij alsloopjongen in de'BlueStores'enweetdaar opteklimmen tot directeur. In 1929keerthijna bijna
10jaar verblijf in Amerika naar zijn vaderland terug. Tot zijn betrekkelijk vroegedood heeft
hij daar nog in 17directies zitting. Hij heeft o.m. het voorzitterschap vervuld van zowel de
NasionaleBehuisingsraad alsde Naturellebehuisingsraad.
F.C.Symington,geboren9-9-1901.StudeertpaedagogietePretoriaenpromoveert daar ook.
Is hoofd van verschillende scholen, momenteel van deHoërskoolPretoria-Wes.
L.P.J.Badenhorst, geboren 5-12-1896. Krijgt zijn vakopleiding aanhet Landboukollege te
Grootfontein (Kaap). Is 3jaar als schaap-en woldeskundige in Australië en Nieuw-Zeeland.
Laterdienthijalsmajoor indeZuidafrikaanse weermachtennoglaterishijo.a.Inspecteurvan
VoedselkontroleindeUnie.
Alida Maria Grey, geboren in 1908(?).Studeert aan deUniversiteit vanPretoria enpromoveertindeopvoedkunde aandeUniversiteit vanZuid-Afrika. Na onderwijs tehebbengegeven
aananderescholen,wordtzijin 1950benoemdtothoofd vandejuniorschool 'Alfa' teGermiston.
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Maatje Vera Bührmann, geboren 6-1-1910. Studeert medicijnen en praktiseert in verschillende plaatsen in Transvaal.Behaalt het diploma in openbare gezondheidszorg (D.P.H.) aan
de Universiteit van Witwatersrand in 1944, waarna zij 2jaar bij een gemeente werkzaam is.
Van 1948tot 1949studeert zij opeenAmerikaanse beurskinderontwikkeling in de Verenigde
Staten.Van 1954tot 1955studeertzijpsychiatrieinLondon,waarzijookhetD.P.M, behaalt.
Van 1957tot 1959specialiseertzijzichverderindepsychiatrieindeEngelsehoofdstad. Onderwijl bestudeert zij, in dienst van deGemeente Pretoria, ouder:kindverhoudingen.
AdriaanNicolaasPelzer,geboren25-12-1915.Studeertafin degeschiedenisaandeUniversiteitvanPretoria, terwijlhij daarna bovendien teAmsterdam deDrs-graad behaalt indit vak.
Het uitbreken van de oorlog noopt hem, terwijl zijn proefschrift gereed is, op 12mei 1940
Nederland teverlaten.In 1942wordt hij totlectorenin 1947tothoogleraar benoemd aan zijn
almamater.Zijn huidigefuncties zijnvele.Hijisdecaan vandefaculteit van letteren en wijsbegeerte,curator van het Transvaalsmuseum, hoofdredacteur van 'Historia', lid van de SuidAfrikaanse AkademievirWetenskapenKuns,enz.

Genoemdwerdendushiervoor 10oud-leerlingenvandeEHS,welkezijnopgegroeid opErmeloseplaatsenengeboren vóór 1916.Ookwatdeoudegardeonder de maatschappelijk zeer geslaagden betreft, is de opsomming zeer onvolledig.1Eenindruk wordterechterdoorverkregenvan de 'intellectuele productiviteit'vandeErmeloseboerenstandinheteerstekwartvande20steeeuw.Dezehoge'productiviteit' iseenblijvende enzijkomt uiteindelijk niet alleenneer
op 'intellectuele ontroming' van het platteland binnen het district. Verschillenden met goede denktraining keren naar het land terug en zijn zodoende in
staat bij te dragen tot blijvende geestelijke aansluiting van hun geboortemilieu
aan degrote complex-dynamische samenlevingvan vandaag.
Niet alleen de burgerij, maar ook de boerenbevolking van Ermelo heeft gebruik willenmaken van degeboden mogelijkheden tot het volgenvan middelbaar en academisch onderwijs. Wat de boerenstand betreft, geeft de enquête
vanmaart 1964naderebijzonderheden hierover. Bedoeldebijzonderheden dragenveeltoteenjuistebeeldvormingbij.Vande100geënquêteerdegezinnenwerdeninlichtingeningewonnenoverdeschoolopleidingvanhetgezinshoofd, diens
vrouw en alle kinderen. In tabel 18vindt men deze inlichtingen systematisch
bijeengebracht. De gegevens over het onderwijsniveau der kinderen uit deze
100gezinnenvragenenigetoelichting,diewijzullengevennaeennaderebeschouwingvanhet onderwijsniveau der ouders.Watdetabel overhetontwikkelingsniveau van de volwassenen uit de tegenwoordige Ermelose boerenstand leert,
isin deeersteplaats,dat dit niveau (verrassend)hoogis. Menkan betwijfelen,
dat het onderwijs in Zuid-Afrika in alle opzichten detoets van de vergelijking
met het Nederlandse onderwijs kan doorstaan. Niettemin zijn de boeren en
boerinnenuithetdistrictinalgemenezinmeergeschoolddanvoor Nederlandse
agrariërsdoorgaanshetgevalis.Slechts7(of7% der)mannen en4(of4%der)
vrouwenhebbeninhetgeheelgeenmiddelbaar onderwijs gevolgd.Minstenshet
junior certificaat - het best vergelijkbaar met het Nederlandse mulo-diploma bezitten 56(of56%der)mannenenzelfs 65(of65%der)vrouwen,maarvande
mannen hebbener 37(of 37%)envandevrouwen 36(of 36%)meer onderwijs
x
De verstrekte biografische gegevens zijn ontleend aan EHS 1914-1964, welk gedenkboek
nog belangrijk meervan zulkegegevens behelst.
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TABEL 18. LanddrostdistrictErmelo;genotenonderwijsbinnen 100representatieve Afrikaanssprekendegezinnen (situatiemaart 1964).
...
.
scholingsniveau
geen onderwijs
alleenlager onderwijs
éénofenkelejarenmiddelbaar onderwijs
juniorcertificaat (vergelijkbaar met
diplomamulo)
meerdanjunioreert.,maargeenmatriculatie
matriculatie(vergelijkbaar metdiploma
HBS)
diploma's,waarvoormatriculatievereist
academischegraden
aantalpersonen

mannen-gezins. ,r
hoofden

vrouwen

,. ,
kinderen

-

-

7
37

4
31

56
135
39

19

29

56

7

13

34

20
8
2
100

17
15
1
100

20
13
11
364

gevolgd. Rekening moet natuurlijk worden gehouden met de leeftijdssamenstelling van zowel de groep mannen als de groep vrouwen. Van een relatief jonge
boer of boerin is eerder te verwachten, dat hij of zij veel onderwijs zal hebben
genoten dan van een oudere. De leeftijden van de mannen blijken als volgt verdeeld te zijn:jonger dan 30jaar: 1;30-40jaar: 21;40-50jaar: 34; 50-60 jaar:
34; 60-70jaar: 9; ouder dan 70jaar: 1. Van ruim driekwart dezer boeren viel
dus het tijdstip, waarop zij vanlagerenaar middelbare school konden overgaan,
vóór het midden der dertigerjaren. De vrouwen zijn niet onbetekenend jonger
dan demannen, maar inmaart 1964warentoch ook slechts 3hunnerjonger dan
30jaar.
Om eenjuiste beoordeling teverkrijgen van het opleidingsniveau der kinderen
is het absolute eis, de leeftijdssamenstelling van deze groep in rekening te brengen. Een groot aantal kinderen (56) is nog niet opschool, terwijl een nog aanzienlijk groter aantal zijn opleiding nog niet heeft voltooid (217).Dat betekent,
dat van alle (364) kinderen er 91, althans voorlopig, hun opleiding hebben voltooid. Onder die 91zijn er 28,die de middelbare school hebben doorlopen. Ter
vermijdingvaneenscheefbeelddientechtertewordentoegevoegd,dat(vgl.Tabel
18) 24 dezer 28 na matriculatie een diploma of een academische graad hebben
behaald. Zoals hiervoor gebleken, heeft 13% der ouders meer opleiding dan alleen middelbare school genoten. Van de kinderen heeft reeds 10%eenverdere
opleiding dan een middelbare gevolgd (24gediplomeerden of gegradueerden en
15, werkend voor een diploma of graad). Wij leggen hier het accent op reeds,
want het laat zich aanzien, dat op het tijdstip, waarop de opleidingvan allekinderen voltooid zal zijn, het percentage hooggeschoolden aanmerkelijk boven
het percentage hooggeschoolde ouders zal liggen.
Met allerlei andere gegevens isverder te staven, dat de huidige Ermelose boerenstand een moderne uitkijk op het leven heeft. Niet alleen is de graad van formele scholing voor een boerenbevolking zeer hoog, maar ook anderszins worden in het boerenmilieu van het district de ontwikkelingsmogelijkheden, die de
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modern-Westerse cultuur biedt, uitgebuit. Op 99van de 100bedrijven, waar
werdgeënquêteerd,isradioaanwezig.In40%dergezinnen,welkeindeopname
warenbetrokken,wordt,niettegenstaandededoordeafstandtothetpostkantoor
nog altijd moeilijke postverbindingen, dagelijks een courant gelezen. Van de
boerinnen leest 85%eendamesblad. Van demannen leest9envandevrouwen
17%tenminsteéénboekperweek.Op37vande 100plaatsenismenlidvaneen
bibliotheek, ondanks weer de dikwijls grote afstand tot de centra. Bioscoopvoorstellingenworden4ofmeerkerenperjaarbijgewoond door40%derboeren
enboerinnen. Van de 100gezinnen hebben er 98eenmotorvoertuig en 71hebbenin 1962of1963 - waarschijnlijk vandatvoertuiggebruikmakend- vacantie
gehouden.Devacantiewerdaandekust(NatalofKaapprovincie)doorgebracht
door 35 dezer 71 gezinnen, maar de meeste overigen waren eveneens ver van
huis. Ook voor concerten is de belangstelling groot. Slechts 19% der geïnterviewdeboerenenboerinnenwoontminderdanéénkeerperjaar eenconcertbij.
Deopsommingmogewatbontzijn, maarzijlijkt desondanksinzichtgevend.Al
zijn de Ermelose agrariërs, ruimtelijk gesproken, 'backvelders', in culturelezin
zijn zijdatgeenszins.Zijzijnnahun terugkeer uitdeschoolcentralevendigblijvenparticiperen in demoderne cultuur.
Wijvattenterafsluitingvandithoofdstuk samen,watinverbandmethetoogmerkvanhet onderzoek devoornaamste bevindingenzijn.In 100jaar tijds dan
is het Afrikaner element uit het district- een aanvankelijk in zijn voelen en
denken door geografische en sociaal-culturele isolatie gekenmerkt element geëvolueerdtoteeninessentiemodern-dynamischmensentype.Depolitiekeuitkijk, diebetrekkelijk statischenconformistisch is,versluiertdekritisch-rationele
instelling, die t.o.v. allerlei dingen door scholing en anderssoortige verwijding
vanhetervaringsveld isgegroeid. Zijversluiert dezeinstellingechter slechts,zij
iserniet meein onmiddellijke, lijnrechte tegenspraak!In eenbijna onbegrijpelijk hoogtempo heeft eenbevolking,diedoorverschillende, objectief oordelendewaarnemersalszeerconservatiefenweinigtotminimaalontwikkeldwerdbeschreven, een zeer geavanceerd niveau bereikt. Wij hebben onmiddellijk hiervoorhetooggehadopdeAfrikaners uithetdistrict,vooralleendeboerenbevolkingishetgezegdeevenwelnietminder waar dan voor degeheleAfrikaner populatieuithetErmelose.
Welke veranderingen hebben zich intussen voorgedaan op kerkelijk-godsdienstig terrein bij een in zo hoog tempo principieel veranderende 'saeculiere'
levensuitkijk?
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H O O F D S T U K VII

VERSCHUIVINGEN IN HET RELIGIEUSE
L E V E N EN B E L E V E N

Evenals in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is in de Kaapkolonie de Nederduitsch Gereformeerde Kerk tot 1795 'staatskerk'. Het kerkelijk leven in de kolonie ontwikkelt zich onder toezichtvanenerzijds deVOCen
van anderzijds de classis Amsterdam van de N G Kerk. In de begintijd van de
Compagniesvestiging gaat het aan de Kaap weinig minder 'rechtzinnig' toe dan
in het Genève uit de dagen, waarin daar de grondlegger van het calvinisme de
scepter zwaait. Wij geven (de calvinistische) Dr. KRÜGER het woord:'Wat was
die posisie aan die Kaap t.o.v. die uitoefening van die tug? Dit was op 'n heel
interessante wyse gedoen. Die wat slegs een keer afwesig was van die erediens,
het die weeklikse wynrantsoen verbeur; by 'n tweede keer het so iemand sy
maandelikse betaling verloor; en as dit die derde keer plaasvind, moes so iemand 'n jaar lank in die ketting sonder betaling hande-arbeid verrig.'1 Krüger
laat nog volgen: 'Hierdie tugmaatreëls was noodsaaklik, omdat dronkenskap,
ontugenallerleisondesvoorgekom het.'Inhoeverredetuchtoefening, zoals hiervoor beschreven, de godsdienstige gezindheid der kolonisten heeft beïnvloed,
ismoeilijk te schatten, maar inieder gevalblijft de Kaap eenduidelijk calvinistische signatuur behouden. Ofschoon er wat Lutheranen zijn, die in een later stadium als zodanig worden geduld, zijn en blijven de 'oprechte Afrikaners' - dus
speciaal ook zij,welke door hun migratie naar het binnenland min of meer buiten het bereik van de Compagnie zijn geraakt - toegewijde calvinisten. Hun
leerregels zijn die van Dordt anno 1618.
In dekorte periode van Nederlands tussenbestuur (1803-1806) ontstaat eerst
een principiële verandering op kerkelijk terrein aan de Kaap. In 1795is vanzelfsprekend de band met de classis Amsterdam doorgesneden, maar de kerkelijke
aangelegenheden endekerkelijke beginsels zijn ernietnoemenswaardig door geraakt. In 1804echter treedt de kerkorde van Commissaris J.A. de Mist in werking. (Op de keper beschouwd, ishet misschien beter dezekerkorde een kerkordonnantie te noemen.) Het stuk telt 52artikelen, waarvan de eerste 18de algemene beginselen aangeven voor alle Kaapse kerkgenootschappen - in principe
nu gelijkwaardige genootschappen - en waarvan de overige handelen over het
Hervormde Kerkgenootschap. 'Het Hervormd Kerk-genootschap, bij verre het
talrijkste, en ten plattelande in deze Volksplanting het eenigste zijnde, behoeft
overzulks bijzondere voorzieningen, bepalingen en hulpe van het Gouvernement.' 2 Hiermede wordt de N G (of NH) Kerk, naast de Lutherse nog altijd de
enige in 1804,dus toch in eengeprivilegieerde positie geplaatst. O.m. worden de
salarissenvan depredikanten van staatswege betekenendverhoogd. Voortgezette bevoorrechting door de staat betekent evenwel ook blijvende afhankelijkheid
1
2
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van de staat. De definitieve overname van dekoloniedoordeEngelsen verandert
inde door De Mist geschapen toestand niets.De bevoorrechte kerk zal minstens
één maal per iedere 2jaar een Algemene Kerkvergadering blijven houden. De
Gouverneur van de kolonie zal zijn goedkeuring moeten blijven geven aan de
beschrijvingspunten dier vergadering en 2regeringsvertegenwoordigers met verregaande bevoegdheid blijven ter vergadering verschijnen. De predikantensalarissen blijven door het gouvernement betaald, maar de aanstelling van predikanten blijft de finale goedkeuring van de Gouverneur vergen. Formeel is er
niets veranderd, maar in feite toch weliets.De kerk is een Nederlandse kerk gebleven,maar de overheid isnueen Britse overheid en haar streven is,de kolonie
teverengelsen.Wanneerbovendien, omdatNederlandsepredikantenniet worden
verkregen, Schotten als leraren naar de Kaap komen, is er aanleiding tot spanning. Die spanning ontstaat ook.
Wij gaan niet nader in op deverschillendemoeilijkheden, dietussendeburgerlijke overheid en de NG Kerk rijzen. Zij doen hier minder ter zake. Wel moet
de aandacht worden gevestigd op interne kerkelijke moeilijkheden, met name,
de Gezangenkwestie en dekwestievan deHerderlijke Briefvan 1837.(Overigens
heeft de laatste kwestie, waar in Hoofdstuk 2 reeds naar werd verwezen, ook
met de verhouding tussen kerk en staat veelvan doen.)
De Evangelische Gezangenbundel wordt in Nederland in 1807 in de Nederlands Hervormde Kerk ingevoerd. Enigejaren later, nl. in 1814, aanvaardt ook
de Kaapse NG Kerk de nieuwe bundel van de moederkerk. Het is een merkwaardige historischeparallel, dat zonder enigonderling contact zowelin Nederland als in Zuid-Afrika bij een deel der lidmaten zeer ernstige en gelijkelijk gemotiveerde bezwaren tegen de EG rijzen. Wat het Zuidelijk Halfrond betreft,
het verzet is er duidelijk regionaal: 'By die Gemeente van Stellenbosch, waar
die eintlike aksie vir die invoering van die Evangeliese Gesänge ontstaan het, is
dit op 20Februari 1814ingevoer, enlangsamerhand het al die gemeentes behalwe die van die grensdistrikte, waarvan die Colesbergse die voornaamste was,
die Gesänge sonder moeite gesing.'1Het is dus (vgl. Hoofdstuk 2) in het milieu
der vee-of trekboeren enbovendien aan de marge van dit milieu,dat de Gezangenbundel (groot) verzet ontmoet. Daar is een stroming binnen de kerk, die
Dordtser is dan Dordt 1618.Degezangenwordenbeschouwd alsmensenwerken
erwordtvagelijk eengeestinbeproefd, dieanti-rechtzinnigis.Vandeaanhangers
dezer stroming, welke overigens al in de 18de eeuw als een binnen-kerkelijke
stroming is ontstaan, kan met recht worden gezegd: 'Men kent de christen aan
zijn gewaad, aan zijn gelaat en aan zijn gepraat'. Deze mensen zijn bijna zonder
uitzondering zeer weinig geletterden, maar als vrijwel geen anderen kennen zij
de Schrift en dewerken van de 'auteurs':Brakel, Smytegelt, enz.Van hen wordt
gesproken als de Doppers, een scheldnaam, voor henzelf later een erenaam,
waarvan de oorsprong nog altijd niet vaststaat. De door deinvoering der Evangelische Gezangenbundel ingewetenbezwaarde Doppers zoeken door rekesten
te komen tot een oplossing, die voor de NG Kerk aanvaardbaar is en het tege1
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lijkertijd aan hen mogelijk maakt, volledig aan het leven van die kerk deel te
hebben. Men krijgt de indruk, dat Kerkeraad, Classicaal Bestuur en Synode
nogal ontactisch de rekestranten tegemoet treden. De Gezangenkwestie blijft
jarenlang slepende (1833-1859)en onder de Doppersebezwaarden groeit het
verlangennaarafscheiding.WanneerdeGroteTrekbegint,zijnerookDoppers,
die dekolonie verlaten. Bij de latere Trekkers zijn er weer Doppers, maar van
henblijven er ook achter inhet eerstmarginale gebiedvan Middelburg, Colesberg, Cradock, Burgersdorp en Aliwal-Noord.IndeTrekkersrepublieken blijft
degistingopKerkelijk terreinvoortduren. Zijmondtuit op 11 februari 1859in
de stichting van de Gereformeerde Kerk te Rustenburg, Transvaal. De eerste
voorgangervandezenieuwekerkisDs.DurkPietersPostma,geborente Dokkum (Fr.) endoor de Synodevan de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde
Kerkmeteigenlijk vrij mandaat naar Zuid-Afrika afgevaardigd in1858.
DeHerderlijke BriefvandeKaapseNGSynodevan1837isernstig afkeurend
jegenshen,diealslidmatenderkerkuitwijken uitdekolonie.Wijmoetenerhet
één en ander aan ontlenen om goed duidelijk te kunnen maken, hoezeer deze
briefeentweedekerkelijke afscheidingindehandmoethebbengewerkt.DeNG
Kerk spreekt een zielszorgelijke bekommernis uit: 'Te regt bedroeft zich de
Synode over den tegenwoordigen toestand van zoo vele Ledematen der HervormdeKerk, diehunnehaardsteden enaltarenhebbenverlaten, zondereenen
Moses en Aäron dewoestijn introkken, enzonder belofte of aanwijzing thans
een Canaan voor zich opzoeken.' Maar zij spreekt ook eenernstigverwijt uit:
'Zij herinnert hen het zeggen van den Heiland, die zijn kruis niet opneemt en
mijnavolgt,kanmijndiscipelnietzijn.Zijvermaantmetallenernstelkeneenen
iegelijk, om onderworpen te zijn aan hen, die God over hen gesteld heeft als
Zijne dienaars,enmetallenaandrangtebidden, datdezehetwereldlijkezwaard
met gerechtigheid en bescheidenheid moge dragen. Het is toch laakbaar, dat
men de Overheid verge, dat deze zich uitsluitend naar onzen zin enbelangen
schikke...' De Kerk versterkt het verwijt hierdoor: 'Voorts, Broeders en
Zusters!betoont u in den burgerstaat als eerlijke, arbeidzame ennuttigeleden
der maatschappij, alsgetrouwe engehoorzame onderdanen. Zoo zult gijgewis
debescherming entoegenegenheid wegdragen van hen dieu regeren. Zulkszal
onder anderen eene gunstige aanbeveling voor u zijn bij Hare Majesteit, onze
Geliefde Koningin, wienstroonsbestijging gijmoogt toejuichen.' Men realisere
zich,datditlaatstebedoeldisvoormensen,namenswiePietRetiefzijnberoemdemanifest heeft opgesteld...Geappelleerdwordt aan eenveronderstelde liefde
voorhethoogstesymboolvaneengezag,datdeTrekkersverfoeien...Ishetwonder, dat relatief velen onder die Trekkers in de Kaapse Synode,waarvan vele
leden nog altijd door het gouvernement worden betaald, een handlanger zien
van het verfoeide wereldlijke gezag?
DeverhoudingtussendeNGKerkendeTrekkersisinhetalgemeenzeerongemakkelijk, maar er blijft contact door bezoekende predikanten uit de Kaap.
WatTransvaalbetreft, eendeelderkolonistenlaatzich'herinlijven' doordeoudekerk,maareenanderdeelscheidtzichin 1853 formeel vanhaar af. Deeerste
vastepredikantvandezeafgescheidenen isdein 1853 uitNederland gearriveerMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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deDs.D.vanderHoff. NaastdeNGKerkontstaatdeN(ederduitsch) Hervormde) Kerk. Haar ontstaan heeft weinig (of niets?) met zaken van leer, dienst of
tucht vandoen. Hetvormt boven alleseenbevestiging vanhetverlangen, geheel
los te geraken van een verfoeid wereldlijk gezag. Achter de afscheidingsbeweging vinden wijo.m. Andries Pretorius eneenaantal figuren, die6jaar later de
Gereformeerde Kerk zullen stichten.
In 1859zijn er3kerken inTransvaal: deoude NG Kerk, vooral aangehangen
in hetLydenburgse engesteld onder deKaapse Synode,deNHKerk,inopbouw
onder Ds.VanderHoff, endeGereformeerde (Dopperse) Kerk. Debeide eerste
kerken bieden, leerstellig beschouwd, het perspectief van een vereniging ineen
fase, waarin persoonlijke en politieke tegenstellingen geweken zullen zijn. De
laatstgenoemde kerk zal,gezienhaar geestelijk klimaat, nietgemakkelijk kunnen
fuseren met de anderen. In 1885komt het inderdaad tot eenvereniging vande
N G en de NH Kerk, vermoedelijk als een uitvloeisel van de Eerste Vrijheidsoorlog. 'Toewas daar die onderhandeling om die twee kerke te verenig wat in
1885 plaasgevind het. Hierdie Kerkvereniging was nie volkome nie en toe 'n
groep mensedieNederduits Hervormde Kerk blyhandhaaf het,hetdaar nog'n
reeks hofsake gevolg oor die kerklike eiendomme. Na 1886wasdaar dus weer
drie kerke inTransvaal, naamlik die Gereformeerde Kerk, watniein die Kerkvereniging gedeel het nie; de Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk
wat die uitvloeisel was van die vereniging tussen die Nederduits Hervormde
Kerk endieNederduits Gereformeerde Kerk; entenderde dieNederduits Hervormde Kerk, bestaande uit die groep wat huile nie met die Kerkvereniging
vereenselwig hetnie.Huile drie kerke hetna 1886blyvoortbestaan en selfstandig ontwikkel.'1 De bedoelde 3kerken worden in de Afrikaanse samenleving
aangeduidalsdeAfrikaanse kerken.Vandaagdedagbestaatertussen hen-waarschijnlijk vooralalsuitvloeiselvan hetAfrikaanse nationalisme - e e n doorgaans
zeer hartelijke interrelatie. Dewederzijdse 'bitterhede' en de 'afsondering ineie
geledere' behoren tothetverleden. Erzijn zekere leerstellige meningsverschillen
gebleven, maar hetis- zolijkt het althans onsalsbuitenstaander toe- eer traditionele 'belongingness' dan theologisch verschil vanmeningwathen zelfstandig doet voortbestaan. Elk hunner is een calvinistische kerk, steunend dus op
uitsluitend Gods Woord endaarmee felgekeerd tegen hetgodsdienstige modernisme. Volgens decensus van 1951beschouwen zichindatjaar inTransvaal als
aanhangers vandeNG Kerk ongeveer 431.000,alsaanhangers vandeNH Kerk
goed 144.000 enalsvolgelingen vande Gereformeerde Kerk bijna 65.000 blanken. Deze mensen zijn allen Afrikaners of Afrikaans-geassimileerden,maar er
zijn hedentendage ooktalvanAfrikaanse Transvalers,diehungeestelijk onderkomen hebben gevonden buiten de Afrikaanse kerken. Over hen dient noghet
één enander teworden gezegd.
Onkerkelijkheid indezinvansaecularistische onkerkelijkheid doetzichinhet
huidige Zuid-Afrika nagenoeg nietvoor. WatdeAfrikaners betreft, zij behoren,
ofwel (in zeer sterk variërende graden van kerkelijke trouw) tot de Afrikaanse
1
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kerken, ofwel tot de Engelse en Katholieke kerken (in aanmerkelijk variërende
graden van kerksheid ook), danwei tot de sekten of sektarische kerken. Overgang naar de Engelse kerken iseennog steeds niet tot stilstand gekomen proces,
waarvan de grond gemeenlijk het gemengde huwelijk is. Hetzelfde kan van de
overgangnaar de Rooms-en deGrieks-katholieke kerk gezegd worden. Het behoeft nauwelijks te worden toegevoegd, dat deze overgangen zich vooral voltrekken in het meer stedelijk-cosmopolitisch milieu (in Transvaal: Pretoria en
de Rand). De toetreding tot sekten of sektarische kerken is echter een kwalitatief geheel ander proces. De Afrikaners hebben nooit in hun vroegere verleden
sektarisme gekend, ofmen zou deJeruzalemgangersalssektariërsmoeten opvatten.1 Onder het Afrikaanse volk ontstaan de sekten eerst, wanneer de 'confrontatie' plaats vindt met de door de Engelsen gedomineerde industrieel-stedelijke
maatschappijvorm. De secten vormen trouwens steeds buitenlands 'leengoed'.
Terwijl de Afrikaanse kerken enerzijds hebben te worstelen met een groeiende,
door godsdienstige onverschilligheid bepaalde onkerksheid - P.W.Venter heeft
er een voortreffelijk boek over geschreven -, worstelen zij anderzijds met een
christelijk 'rigourisme'. De kerk kan blijkbaar niet meer datgene geven, wat een
deel der bekommerde rechtzinnigen verlangt. 'Die sekte is 'n eiewillige Christelik-godsdienstige gemeenskap wat antiteties teenoor die Kerk ontstaan en bestaan, en wat as heilige en uitverkore geloofsgroep die volmaakte en met die
gawes van die Heilige Gees toegeruste Godsgemeente op aarde wil verwesenlik
of herstel.'2 Deze definitie van MÜLLER heeft de beperktheden, eigen aan alle
definities, maar zij karakteriseert het bedoelde 'rigourisme' treffend. Wij doener
overigens goed aan, hier ook de secondaire eigenschappen van de sekten tevermelden, zoals de juist genoemde auteur die ziet: intolerantie en kritiekzucht;
exclusivisme en isolatie; eschatologisch denken en voelen; hunkering naar het
buitengewone (profetie, nieuwe openbaringen, wondergenezingen); naast Bijbelse gebondenheid een betrouwen op andere openbaringen; eenzijdig en mechanisch gebruik van de Bijbel; wettisch Oud-Testamentisch denken (gebod op
gebod en regel op regel); subjectivisme van de door de Heilige Geest verlichte
mens. Onderwijl blijft de vraag liggen, op welke veranderingen in de levenspositie het veelvormige sektarisme der laatste generaties van Afrikaners een antwoord is. De sekten en tot kerken uitgegroeide afscheidingsbewegingen zijn,
zoals gezegd, in iedergeval leengoed, groepen met opvattingen, ontsproten aan
een andere dan de specifiek-Zuidafrikaanse bodem. Over het aantal tot sekten
ofsektarischekerkenbehorendeAfrikaners zijnslechtsgegevensbeschikbaarvoor
1936. Vast staat dat dit aantal sindsdien zeer aanmerkelijk gegroeid is. Wat
Transvaalaangaat, zijnalssektarischtebeschouwen, volgensdecensusvan 1936
bijna 32.000Afrikaners. Volgens diezelfde census is het aantal Gereformeerden
in de provincie dan nog geen 33.000, terwijl de verhouding Afrikaans-kerkelijk
(NG, NH en Ger.):sektarisch ongeveer 100:8is.Het zounietverbazen, wanneer
deze verhouding momenteel 100:15 zou zijn.
1
2
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Hiervoor is vrij uitvoerig sprake geweest van de ontwikkeling der kerkelijke
verhoudingen onderdeAfrikaners inhetalgemeen.Deuitvoerigheidlijkt verantwoord, omdat de kerkelijk-godsdienstige ontwikkeling der Afrikaners in het
Ermelose onmogelijk kan worden verstaan zonder voorafgaand inzicht in wat
zich onder het Afrikaanse volk in zijn totaliteit kerkelijk en godsdienstig heeft
afgespeeld.Wijwijzennogmaals openkele punten entendenties, die werden vermeld: degeleidelijke nadering tot elkander der 3(calvinistische) Afrikaanse kerken na onverkwikkelijke strijd; demassale, door saecularisatie veroorzaakte onkerksheid; de overgang naar niet-Afrikaanse kerken door vnl. gemengde huwelijken; de sektarisering, een verschijnsel, o.m. neerkomend op anti-saecularisatie. Laat ons nu zien, welke veranderingen zich voordoen in het godsdienstig
leven en beleven te Ermelo in de daar sinds 1863bestaande Afrikaanse samenleving.
Welke plaats neemt de (calvinistische) godsdienst in het leven van de vroege
Afrikaner bevolking te Ermelo in? Er is helaas geen enkel persoonlijk getuigenis, waardoor deze vraag enige beantwoording vindt. Terzake zijn echter een
aantal verslagen van de NG-gemeente van Ermelo, dielopen over dejaren 1887
tot en met 1898. In die periode rapporteert de Kerkeraad regelmatig over de
toestand der gemeente aan het centrale kerkbestuur.
Wij ontlenen het één en ander aan 'het verslag van den staat van dengodsdienst voor 1897 en 1898 (art. 50)' van bedoelde gemeente:'De Kerkeraad kan
met blijdschap melden, dat er sommige leden in de gemeente zijn die werk er
van maken den openbaren eeredienst bij te wonen, wier plaatsen in de kerk zelden of nooit ledig gevonden worden. Doch het spijt den Kerkeraad, dat er weer
anderen zijn, die zelden of nooit den openbaren eeredienst bijwonen, en onder
dezen zijn er eenigen die stelselmatig handelen naar den wereldschen en zielverdervenden stelregel:'de mensch is niet gemaakt voor den Sabbat, maar de Sabbat voor den mensch.'...'Wat betreft den Huisgodsdienst is aan te merken, dat
er velen zijn diehet meer enmeer gevoelenwat groot belangerverbonden is aan
den huisgodsdienst. Getrouw aan hun God, zoeken zij ook Hem te dienen, niet
alleen des avonds, maar ook des morgens. Daar zijn er echter velen, die veel te
wenschen overlaten wat betreft den huisgodsdienst in den morgen. Enkelen zijn
erdiewelgeenhuisgodsdienst houden omhethuisaltaar,maardietochvoorhenzelven persoonlijk de binnenkamer weten te waarderen, en toezien dat hunne
kinderen dit ook doen.' ...'Wat betreft het geestelijk leven valt op temerken, dat
er welveel geestelijk leven is,maar in demeeste gevallen is het niet gekomen tot
dien uitwendigen gloed zoals aan andere plaatsen. Het is nog maar meest het
leven van de stillen in den lande.' ...'Wat betreft biduren valt er te melden, dat
in de meeste wijken biduren gehouden worden, in een paar buurten, op eenen
weeksch dag, in de meeste wijken echter op een Zondag. Toch moet de Kerkeraad zeggen, dat in de meeste gevallen de belangstelling niet groot is.' ...'In één
geval werd kerkelijk censuur toegepast op een persoon, die schuldig stond aan
het zevende gebod.'
De Kerkeraad is dus blijkbaar niet in alle opzichten tevreden over het gods96
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dienstigeleven enbeleven binnen degemeente. Slechts sommigen komengeregeld ter kerke, biduren vinden weinigbezoekers enerisminstensééngevalvan
zedelijkemisdraging.Moetonsoordeelzijn,datdegodsdienstinhetlevendezer
19deeeuwseAfrikaners, dietotdeNG-gemeenteErmelobehoren,eenbetrekkelijkonbetekenendeplaatsinneemt?Erzijnverschillenderedenen,teconcluderen,
dathetdezemensen,uitzonderingendaargelaten,methuncalvinismegroteernst
is.In deeersteplaats leidenwijdat af uit diepassagesuit het aangehaaldeverslag, die dehuisgodsdienst enhet geestelijk levenbetreffen. Al wordt het houden van dehuisgodsdienst in demorgen menigmaal verzaakt, iedere dag toch
wordt dezegehoudeninvelegezinnen. Dieenkelegezinnen,welkenoch 'smorgensnoch'savondshuisgodsdienstplegentehouden,kennentochblijkbaar het
gebed eenplaats in hun leven toe. Er is ook veel,zij het 'ingekeerd', geestelijk
leven. Dit calvinistisch-geestelijk leven, zo wagen wij toe te voegen, doortrekt
hetgehelepersoonlijkeenmaatschappelijke zijn,alisookonderdezeAfrikaners
het(aardse)levensomssterkerdandeleer.Tekenenvandeverleidingendesaardsen levens zijn te zien in 2 geheel verschillende verschijnselen: hetkerkelijkzo
zeer misprezen, maar onuitroeibare dansen op de bloedvloeren tot soms het
krieken van de nieuwe dag, alsook het zwakke verlangen totzendingonderde
zwarteheidenen. Een gemeente van 2100zielen draagt in 1898 £4bij voor de
zending...Wijst de hiervoor aangehaalde gemeentelijke verslaggeving op de
grote betekenis van deleerder vaderen in het bestaan, overtuigender nog wijst
indierichtingwatkerkelijk wordt verwezenlijkt onder zeerbelemmerende omstandigheden.
Menroepezichdeomstandigheden inherinnering. DeAfrikaanse intrekkers
in het Ermelose- een gebied ter grootte van bijna eenkwart van Nederland zettenzichneer opkilometersafstand vanelkander. Hun snelstevervoermiddel
ishet gezadelde paard. Wegenin deechtezin deswoords zijn erniet, redelijke
overgangen over de kloven en rivieren blijven noglangetijd uit enhet weeris
bijtijd enwijleeengeweldigebelemmeringvoorhetverkeer.Onderdieomstandigheden is eenintensief kerkelijk gemeenteleven bijvoorbaatuitgesloten. Geloofsbehoud zalhetgezinindeeersteplaatsmoetenbewerkstelligen. Dekleine
verwantengroep opdeplaats heeft, willenhetgeloof endeleerdervaderengel. ding behouden, de gemeentete vervangen. Toch wordt onder deintrekkersde
noodzaak,eenwerkelijkegemeentetestichten,alsdwingendgevoeld.Opde1ste
april 1872,tijdensdeVijfde AlgemeneKerkvergaderingvandeNGKerk,wordt
Ermelo, afgesplitst van Nazareth, als zelfstandige gemeente erkend. Een gemeenteisontstaantergroottevanbijnaeenvierdedeelvanNederland...Zij heeft
geen centrum en, waar zij ook al samenkomt, voor velen van haar leden isde
deelnameaan desamenkomst alseenfrequenteregelmatigheidpraktischonmogelijk...De nieuwe gemeente heeft verder geen predikant...Er is een consulent
beschikbaar - Ds.Frans Lion Cachet-, maar deconsulent staatalsdomineete
Utrecht, dagreizen ver...(Later zijn er andere consulenten, maar ook zij- o.a.
Ds. H.L.Neethling van Lydenburg- moeten dagen reizen.) Niettemin worden
er,zijhetzeerinfrequent, gemeentedienstengehouden.Deenekeer opdeplaats
'Blaauwkop', deandere keer op 'Oshoek', 'Nelspan' ofeenandere dergeleideMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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lijk in aantal toenemende plaatsen. 'By so'n geleentheid kom diehele Gemeente
met ossewaens kerktoe en tente word opgeslaan in die nabyheid van 'n gebou,
gewoonlik 'n waenhuis waarin die dienste gehou word.' 1 Wij moeten hier aantekenen, dat in deze infrequente diensten de aanvang ligt van een binnen het
kerkelijk leven belangrijke 'traditie': de Nagmaalviering, die later 4 maal per
jaar zal plaatsvinden zowelte Ermelo-centrum als te Amsterdam. De Nagmaalviering groeit uit tot meer dan alleen deelname aan het Avondmaal door de
lidmaten. Het is een gebeurtenis, die dagen duurt. Belijdeniscandidaten komen
voor het volgen van een belijdeniscatechisatie, die noodgedwongen een soort
van 'kortkursus' is. Er wordt gedoopt en er worden huwelijken bevestigd. Nagmaal is zonder twijfel ook een sociaal evenement met a-godsdienstige functie,
maar het is en blijft toch primair hét gemeentelijk gebeuren van gelovigen, wier
geografische spreiding en gebrekkige communicatiemiddelen wekelijkse deelname aan de eredienst in de weg staan.
In 1880wordt - de Afrikaners zijn inmiddels 17jaar in het gebied gevestigd Ermelo-centrum door de NG-gemeente uitgelegd. Een eerste doel in en met het
centrum is de bouw van een kerk. Grote financiële offers vraagt de kerkbouw,
maar zij worden gebracht. En dan eindelijk-in 1886-wordt een voorganger
verkregen. Wanneer Ds.P.W.Ennisinzijnambtwordt bevestigd,stromen degemeenteleden naar hun kerk. 'Die Kerk was sovol dat die plegtigheid in die opelug moes plaasvind.'2 In 1887 wordt de eerste steen gelegd - opnieuw grote financiële offers voor de gemeentenaren - van een nieuwe kerk en in 1893kan de
inwijding vandiekerk plaatsvinden. Dit tweede,grotere Godshuisis waarschijnlijk niet iedere zondag vol- wij herinneren aan hetgemeenteverslag -, maar in
maart 1899 is het in ieder geval veel te klein om alle gelovigen op te nemen. In
die maand vergadert de Ring van Lydenburg te Ermelo-centrum entijdens die
vergadering wordt het Avondmaal gehouden. Blijkens het kerkblad 'De Verenining' zijn er 3 diensten: een voorbereidingsdienst, de eigenlijke Avondmaalsdienst en een dankzeggingsdienst. (Zij worden resp.geleid door Ds.Burger, Ds.
de Beer en Ds. Neethling). Het kerkplein is afgeladen vol mettenten enwagens
van degenen, die soms 50 kilometer of meer hebben moeten afleggen over de
nog altijd deplorabele paden. Zeer groot is de opkomst naar het gemeentecentrum. 'Er werd door deleraren in deoudezoowel alsindenieuwekerk gepreekt.•
Beide gebouwen waren telkenmale propvol, en nog waren er velen, die geen zitplaats konden krijgen.'3 Het lijdt geen twijfel, dat het kerkelijk-godsdienstig
leven binnen de NG-gemeente Ermelo nog steeds bloeit aan de vooravond van
de Tweede Vrijheidsoorlog. De Kerkeraad moge dan niet in alle opzichten tevreden zijn, gegeven ernstig belemmerende factoren, zoalshiervoorwerden genoemd, isblijkbaar een grote gemeentetrouw aanwezig gebleven.
Wij zijn vrij uitvoerig ingegaan op het leven binnen de NG-gemeente, omdat
deze lang de enige Afrikaanse gemeente blijft en bovendien de overgrote meerderheid van deAfrikaanse bevolking binnen het district er toe blijft behoren. In
1

Opperman,pag.64.
idem,pag.67.
3
'De Vereniging', Kerkblad der Ned. Herv. of Geref. Kerk, ZAR, 12maart 1899.
2
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1892 sticht Ds. M.J.Godefroy opdeplaats 'Meer Banagher' een NH-gemeente
envanaf 1893heeft diegemeente te Chrissiemeer eenkerk,maarvoorlopigishet
aantal NH-aanhangers binnen het district zowelrelatief alsabsoluut zeergering.
Zeer waarschijnlijk zijneralspoedigenkele Dopperse gezinnen inhetErmelose,
maar gemeentevorming daar laat geruime tijd opzich wachten. Wathungodsdienstzin enkerkelijke meelevendheid aangaat, kantrouwens van NH-aanhangersenDoppersen hetzelfde getuigdwordenalsvandegenen,dietotdeNG Kerk
(blijven) behoren. Ook voor demeesten vanhen staan hetgeloof der vaderenen
de kerk, waarbinnen zijdatgeloof belijden, centraal inhunvoelen en denken.
Het 19deeeuwse Afrikaanse Ermelo is kerkelijk verdeeld, maar een hechte
eenheid in levensbeschouwelijke zin. Deleringen vanJohannes Calvijn zijn de
centrale richtinggevende kracht gebleven voor de bestaansvoering. Het leven
hier ennu ontleent zijn zinenbetekenis aan een Scheppingsdoel van 'jenseitige'
aard. 's Mensen opdracht isvoor enboven alles,Godtedienen. Dedoor deerfzonde belaste mens,wiens geest daardoor gedeeltelijk verduisterd is,vindt bijna
uitsluitend in de Heilige Schrift de aanwijzingen voor aardse wegen wandel.
Over eenverlossing uitzijn diep-gevallen staat heeft hijgeen zekerheid. Hij kan
slechts bidden enhopen. Intussen weethij,datvanhemeen'innerweltlicheAskese'wordt gevergd. Indewereld zijn, maar nietvan dewereld zijn, isdehouding,
waartoe ookdeErmelose Afrikaners doorgaans inwelslagenisopgevoed. Erzijn
de 'concessies' aande'wereld', maar uiteindelijk leiden zij, afhankelijk van aard
en omvang,totgewetensonrust ofgewetensnood, zozijalthans nietworden 'verdrongen'. Hetcalvinisme, datdegehele mens opeist, ismisschien intussen ook
de voornaamste kracht totbehoud vandeeigen Afrikaanse identiteit ineen wereld, die, vnl. door de vondsten van het Transvaalse goud, revolutionair van
aanzijn isgaan veranderen.
Vanaf bijna hetbegin derblanke vestiginginhetErmelose isErmeloinkerkelijk-godsdienstig opzicht gedifferentieerd. Dekomst van deSchotten inhetOosten brengt eenanders-kerkelijkheid dandeAfrikaanse metzich mee. De latere
vestiging vanJoden, Duitsers, Italianen ennogandere landaarden doet dedifferentiatie verder toenemen. NadeTweede Vrijheidsoorlog zijn teErmelo leden
woonachtig van zeker 20 verschillende kerkgenootschappen. Deze veelkerkelijkheid is een uitvloeisel van de toegenomen ethnische verscheidenheid vande
blanke bevolking binnen hetdistrict. Zijheeft niets ofhoogstens heel weinig te
maken metenige kerkelijke ontrouw binnen dediverse ethnische groepen. Daarnaast echter doet zich eendifferentiatie voor, dievoortkomt uit overgangvan
kerk naar kerk (met eensoms geheel andere geloofsleer) of vankerk naar secte.
Gegevens over de blanke bevolking naar kerkgenootschap zijn beschikbaar
voor dejaren 1911,1918, 1921,1926, 1936en 1951.Decijfers uitdie verschillende jaren zijn niet altijd volledig onderling vergelijkbaar - de specificatie voor
1911 bv.is zeer beperkt-, maar de grote lijnen in de ontwikkeling kunnen er
uit worden afgeleid. WatdeAfrikaanse kerken betreft, zijn deaanhangers van
elkhunner slechtsvoor 1926,1936en1951bekend. Uittabel 19komt een merkwaardige verschuiving naar voren. In de kwart eeuw, die ligt tussen 1926 en
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TABEL 19. Landdrostdistrict Ermelo; aanhangers der verschillende Afrikaanse kerken in
1926, 1936en 1951(censusopgaven).
kerkgenootschap

1926

NGKerk
Geref.KerkvanSA
NH Kerk
Totaal

1936

6947
317
338
7602

1951

7802
419
736
8957

7827
472
1163
9962

1951neemt het aantal aanhangers der 3Afrikaanse kerken te zamenmet 31 %
toe,maardatderNG Kerkmetslechts 12%.Deaanhangersder Gereformeerde
(Dopperse) Kerk groeit met ongeveer 49%,maar diegroeiisstelligvanweinig
invloed geweest op de veel geringer toename van het aantal NG-volgelingen.
Hetisvrijwel zeker, dat het deNH Kerkisgeweest,waardoor detoenamevan
de NG-aanhang van 1926op 1951zorelatief beperkt isgebleven. De aanhang
vandeNHKerkneemt,notabene,overdebeschouwdeperiodemetbijna 400%
toe. De meest voor de hand liggende veronderstelling is, dat wij t.a.v. de zeer
verschillende groeikracht van NG en NH Kerk primair van doen hebben met
desertie en masse vanuit eerstgenoemde naar laatstgenoemde om geen andere
reden dan populariteit en impopulariteit van predikanten. Gedane navraag
heeft geleerd, dat dieveronderstelling vrijwel zekerjuist is. Hoeinteressanthet
verschijnsel opzichzelveookis,hetheeft dushoogstwaarschijnlijk geenindicatievebetekenisaangaande geloofengeloofsbeleving.(Zoalseerder uitdrukkelijk
gezegd,zijn tussen deNG endeNH Kerk geentheologische verschillen aan te
wijzen.)
TABEL20. Landdrostdistrict Ermelo;aanhangers derverschillendekerkenensecten,benevens
niet-godsdienstigen, indeperiode 1911-1951(censusopgaven);uitsluitend blanken.
1911
Afrikaanse kerken
Anglicaanse Kerk
Presbyteriaanse Kerk
Independent ofCongr.
Methodistische Kerk
LutherseKerk
Rooms-KatholiekeKerk
Baptistenkerk
Heilsleger
anders christelijk
Joods
geengodsdienst
ongespecificeerd
bezwaartegenopgave
Totalebevolking

• 6680

130
9
79
6921

1918
7179
655
107
8
355
73
127
8
1
90
250
23
10

8905

1921

1926

100 7804 7602
100 676 637
100 136 105
100
8
2
100 470 333
100 120 118
100 142 175
100
13
9
100
2
100 201 245
100 276 265
100
4
33
34
7

1936

1951

8957 9962
567 559
112
93
6
4
441 504
99 103
208 278
9
57
2
377 706
215
144
41 111

-

-

100 9886 9529 11032 12523

141

-

-

-

139
85
87
50
142
141
211
712
200
7841
58
4821

1

In 1951 zijn niet-gespecificeerde christenen en personen zonder godsdienst samengevoegd
door hetBureauvir Sensusen Statistiek. Vermoedelijk magdaaromhetaantalanders-christelijkenverhoogdworden.
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Hiervoor,intabel20,werdweergegevendeaanhangderverschillendekerken
en secten in 6 verschillende censusjaren. Voor dejaren 1918en 1951 werden,
naastabsolutecijfers,indexcijfers verstrekt(1918= 100).Tervergelijkingisook
detotaleblankebevolkingvoor debeidemetnamegenoemdejaren inindexcijfers vermeld.
Hetisgewenst,alvorensdetabelteinterpreteren,nogenkeleaanvullendecijfers
te geven. In 1951dan vindt men onder de 'anders-christelijken': 6 aanhangers
van Christian Science; 354 van de Apostolische Geloofszending; 11 van de
Evangelische Zending; 59van de Zevendedag Adventisten; 124van 'verschillende Apostolische secten' (een in de censuspublikatie gegeven samenvatting);
alsmede 146aanhangers van andere groepen. Onder het hoofd 'anders-christelijk' vallenin datjaar dusvertegenwoordigers vanverscheidene kerken ensecten,dieoverigensinmeerderheidin1918teErmelonoggeenaanhangersvinden.
Een aantal godsdienstige groepen blijft van 1918op 1951meerofminderin
groeitenachterbij dievandetotalebevolkingofvertoontzelfseenabsoluteterugganginaanhang. Degroeivanééngroep- diederluthersen- houdt gelijke
tredmet degroeivan detotalebevolking, detoenamevaneenandere- dieder
methodisten- is iets krachtiger dan die van de blanke bevolking als geheel.
Driegroepenvangelovigenwordenexcessiefversterktinaantal:derooms-katholieken,debaptisten envooralde'anders-christelijken'. Dezeeraanzienlijketoenamevan het aantal 'anders-christelijken' komt echter,zoals hiervoor kan zijn
gebleken,nietneeropgroeivanéénenkelegroep,maaropeensnelleontwikkeling van een veelvormig sectarisme. Geen zekerheid wordt verkregen over de
toename (of afname) van de ongodsdienstigheid binnen het landdrostdistrict
van 1918 op 1951. Zie voetnoot bij tabel 20. Niet onmogelijk is het aantal
zichals ongodsdienstig beschouwenden enigermate toegenomen.
Inhoeverre heeft deAfrikaanse bevolking te Ermelozichin hethierbovenin
drogecijfers geschetsteprocesvanspectaculaire veranderingen inhet kerkelijkgodsdienstiglevenvande3Afrikaansekerkenafgekeerd?Wijmenen,datdievraag
vrijeenvoudigistebeantwoorden.In 1951is van 86.3%der blanke bevolking
dehuistaalAfrikaans, maar in datjaar behoort slechts 79.5%dezer bevolking
(volgens eigen opgave) tot deAfrikaanse kerken. Het komt ons daarom voor,
datindatjaar bijna 8%derErmeloseAfrikaners (841 vanhen)geenenkelebindingmeerheeftmetdetraditionele'onderkomens'vanspecifiek-Afrikaansegodsdienstigheid. Verschillende streekkenners, w.o.predikanten van de Afrikaanse
kerken, hebben onsverzekerd,dat sinds 1951deovergangvanAfrikaners naar
sektarische kerken en sekten in Ermelo versterkt is voortgegaan. Zij wezentevens op recente overgangen naar de Rooms-Katholieke Kerk en de Engelse
kerken alseengevolgvan gemengdehuwelijken. Zo tekent zichdan te Ermelo
hetzelfde af als wat voor deAfrikaners in het algemeen werd geconstateerd in
hetinleidend gedeeltevan dithoofdstuk: enerzijds eentoenemend godsdienstig
'rigourisme'enanderzijds verzwakkingvantraditionele kerkelijk-godsdienstige
bindingen.
Ookinkerkelijk-godsdienstige zinzijn agrariërs doorgaans behoudender dan
niet-agrariërs.OfdeAfrikaanse agrariërsteErmeloindiezinvansterkerbehouMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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dendheidblijk gevendan hunniet-agrarische volksgenoten, isdoor onsnietnagegaan.Welechterwordt overrecenteinformatie beschikt,waaruitkanworden
afgeleid, inwelkematedehuidigeAfrikaanse boerenbevolkinginhetdistrictin
godsdienstiglevenenbelevenmetdevroegeboerenbevolkingdaarovereenstemt.
Deenquêtevanmaart 1964heeft dusgegevensopgeleverdover100voordegehele boerenbevolking representatieve gezinnen. Allereerst wordt weergegeven
tot welke godsdienstige groepen deze gezinnen zich rekenen. Naar blijkt, acht
96%vandemannenen95% vandevrouwenzichtebehorentot de Afrikaanse
kerken. Ditmaakt aannemelijk, dat onder deagrariërs dedesertieuitdezekerken minder groot is geweest dan onder de niet-agrariërs (de Afrikaners in de
centra).Zonderverderegegevenszoumenduskunnenvermoeden,dathetplatteland in kerkelijk-godsdienstige zinmeer traditioneel-Afrikaans isgebleven dan
dedorpen.(Tertoelichting: wijhebbenhierdeAfrikaanssprekende dorpsbevolking op het oog.) Die gegevens,waarover verder wordt beschikt, geven echter
aan dit vermoeden weinigsteun.
TABEL 21. Landdrostdistrict Ermelo; de 100 representatieve Afrikaanssprekende boerengezinnennaar kerkgenootschap (situatiemaart 1964).

NG Kerk
Geref.KerkvanSA
NH Kerk
ApostolischeGeloofszending ofvolleEvangelieKerk
secten
Engelsekerken
anderen
geen

mannen

vrouwen

78
6
12

76
6
13

-

-

2
2

3
1
1

-

-

Erzijn watmeer gemengdehuwelijken opde 100plaatsen dan ogenschijnlijk
hetgevalis,maardehomogamieligthoog.Menisindeovergrotemeerderheid
der gevallen gehuwd binnen de eigen godsdienstige kring. Vermeld dient misschienwel,datin3gezinnen,waarmanenvrouwzichtotdezelfde godsdienstige
groep rekenen, geloofsovergang van kinderen is voorgekomen.
Bovenstaandegegevensbetreffen dekerkelijkheid, d.i.deformelebindingmet
enige kerk (of andere godsdienstige groep). Kerkelijk is hij of zij, die zich tot
een kerk rekent, wat uiteraard betekent, dat hij of zij, die zich niet tot een
kerk rekent, als onkerkelijk moet worden beschouwd. Kerkelijkheid als zodanig geeft echter geen aanwijzing van de mate van meelevendheid in het(geloofs)gebeuren binnen de kerkelijke groep,waartoe hetindividuzich rekent te
behoren.Kerkdijken kunnenkerkszijn,intensiefmeelevenofmeehandelenbinnenhunkerk,maarzijkunnenookonkerkszijn,watbetekent,dathunkerkelijkheidzichbeperkttothetbesefvanlidmaatschap.Dekerksekerkelijkewoontregelmatigdeeredienstbij, deonkerksekerkelijkezeldenofnooit.Deeersteparticipeertnaarmogelijkheid inhetkerkelijkverenigingsleven enzal buitendeeredienst voorkomende samenkomsten bezoeken, delaatste staat buiten dit type
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TABEL22. Landdrostdistrict Ermelo;de 100boerengezinnen naarfrequentie van kerkbezoek,
bezoekfrequentie
tenminsteéénkeerperweek
minder,maarminstenséénkeerpermaand
minderdanéénkeerpermaand
alleenbijspecialegelegenheden
nooit

mannen
25
46
20
8
1

vrouwen
25
47
20
7
1

verenigingslevenen ontbreekt altijd of vrijwel altijd tijdens de bedoelde samenkomsten. De geënquêteerde boerengezinnen nu zijn voor de volle 100% kerkelijk, hoewel niet allen Afrikaans-kerkelijk. Hoe kerks zijn zij echter?
Inlichtingen werden verkregen over het kerkbezoek der 100 boeren en hun
echtgenoten. Zij zijn opgenomen intabel 22.
Gezien het karakter van dekerken,waartoe deovergrote meerderheid der geenquêteerden behoort, is de frequentie van de kerkgang, die uit Tabel 22 naar
voren komt, zeerlaag. Een kerkgang van minstens eenmaal perzondagisvoor
een rechtzinnige (orthodoxe) christen, die niet door ziekte,leeftijdsbezwaren of
andere bijzondere omstandigheden is geëxcuseerd, normaal. De 19de eeuwse
Ermelose Afrikaners waren, redelijk gezien, veelal geëxcuseerd, wanneer hun
kerkgang weinigfrequent was. De voor hen geldende omstandigheden vormden
een zeer ernstige belemmering voor een wekelijkse kerkgang. Voor de huidige
Ermelose boerengezinnen doen deze omstandigheden zich echter niet langer
voor. Opvrijwel allebedrijven isgemotoriseerd vervoer,terwijl dewegeningoede staat verkeren. Het boerengezin, dat iedere zondag de kerk wil bezoeken, is
daartoenormaliter in staat,zonder,datdaaruitbedrijfsmoeilijkheden voortvloeien. In aanmerking moet trouwens worden genomen, dat in de20ste eeuw de afstand tot de kerk veelal zeer bekort is.Wat de NG-aanhang betreft, in de 19de
eeuw is er slechts één NG-gemeentebinnenhetdistrict. Deenigaanwezigepredikant gaat op de meeste zondagen voor in een dienst, die te Ermelo-centrum
wordt gehouden. De andere plaats, waar hij dienst houdt, is Amsterdam. Vandaag heeft de NG-kerk eenzevental gemeenten binnenhetlanddrostdistrict: (de
moedergemeente) Ermelo, Ermelo-Oost, Morgenzon, Hendrina, Amsterdam,
Chrissiemeer en Breyten. Hoe men het ook wendt ofkeert, de kerksheid, in zoverrediedoor dekerkgangwordtgeïndiceerd, isonderdehuidige Afrikaanssprekende boerenbevolking te Ermelo laag.
Er zijn allerlei kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten, waaraan degeënquêteerden, zo zij daar werkelijk prijs op stellen, deel kunnen nemen. Hun is gevraagd, of zij aan op zijn minst in iets daarvan deel hadden gehad in de laatste
jaren. Op 24plaatsen was dit het gevalvoor man en vrouw beiden, op 11plaatsen voor alleen de man, op 9 voor alleen de vrouw, terwijl dus op 56 plaatsen
geen der echtgenoten in zulke bijeenkomsten of activiteiten had geparticipeerd.
Deze stand van zaken vormt een verdere bevestiging van de sterke onkerksheid
onder een bevolkingsgroep, die zich per definitie als overwegend calvinistisch
beschouwt.
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In 77der 100geënquêteerde gezinnen waren er kinderen, die,gezien hun leeftijd, dezondagsschool ofdecatechisatie konden bezoeken. In 23van dezegezinnen vond dit bezoek niet plaats. Ook dit gegeven werpt licht op de mate van
kerkelijke gebondenheid. Het wijst in dezelfde richting als de gegevens over
kerkbezoek en deelname aan kerkelijke activiteiten.
Erzijn objectieve criteria tervaststelling van kerkelijkheid en kerksheid, zulke
criteria ontbreken met betrekking tot godsdienstigheid. Geloof en geloofsbeleving zijn uiteraard subjectieve grootheden. Dat betekent overigens o.m., dat hij
ofzij, diegeenenkelwaarneembaar 'teken'vangodsdienstigheid geeft, eengodsdienstig mens kan zijn, terwijl anderzijds de kerkse man of vrouw in wezen
volstrekt ongodsdienstig mag zijn. Daar wij echter bezig zijn met mensen, die
overwegend tot calvinistische kerken behoren, is een zwakke kerksheid onder
hen een aanwijzing van zwakke calvinistische godsdienstigheid. Voor de calvinistimmers isdekerk alsmedium van geloofsbehoud en geloofsoverdracht van
eminent belang. Is er dan misschien toch een huiselijk godsdienstigleven onder
de Afrikaanse boerenbevolking, dat als het ware de zwakke kerksheid compenseert. Kunnen zij, die de kerk niet plegen te frequenteren mogelijk een 'excuus'
hebben in de onderhouding van het tafelgebed en/of de huisgodsdienst? Wij
zien naar de gegevens omtrent gezinsgebed en thuisdienst. Opgemerkt mag
voorafgaand nog worden, dat het tafelgebed veelminder dan de huisgodsdienst
zegt over de mate van godsdienstige getrouwheid. Het bidden en danken aan tafel kan worden gehandhaafd als een dood ritueel. Per saldo wordt er van degezinsleden weinig gevergd, wanneer het niet meer is dan plichtgetrouw vóór de
maaltijd te bidden en daarna te danken. Het lijkt, dat het onderhouden van de
huisgodsdienst veel meer afhankelijk is van de 'gehele mens'. Er is aanzienlijk
meer tijd mee gemoeid dan met het tafelgebed en, terwijl het bidden een zwijgzaam gebeuren kan zijn, vergt de huisgodsdienst een (getuigend) spreken. Wat
dan het tafelgebed aangaat, het vindt steeds plaats in 85 der 100 geënquêteerde
gezinnen, maar in 11gezinnen wordt slechts soms en in 4 nooit aan tafel gebeden. De huisgodsdienst - onder de 19de eeuwse boeren algemeen - wordt in 56
gezinnen elkedag gehouden, maar in 26gezinnen ongeregeld enin de resterende
18 nooit (meer). De cijfers hiervoor maken voldoende duidelijk, dat de zwakkerkse en (feitelijk) onkerkse gezinnen onder de geënquêteerden hun geringe of
minimale kerkelijke meelevendheid niet compenseren door het onderhouden
van godsdienstige activiteiten thuis.
Vatten wij ter afsluiting van dit hoofdstuk het voornaamste met betrekking
tot deagrarische bevolking samen, dan gaat het omvnl.2onderling tegengestelde tendenties. De eneis 'geloofsverheviging' of 'geloofsexaltatie', de andere saecularisatie. In de 19deeeuw reeds vormen de Afrikaanse boeren teErmelo geen
kerkelijke eenheid. Zij behoren tot eenNG Kerk, eenNH Kerk ofeen Gereformeerde Kerk. Toch isdan hun geloofsbezit in grote trekken hetzelfde. Wanneer
deze 3 verschillende kerken steeds dichter tot elkander naderen in het besef
draagsters te zijn van één en dezelfde Afrikaans-calvinistische geloofserfenis,
treedt eengrootschaalse verslapping opvan dekerkelijke band onder hun leden.
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(Tussendeze2verschijnselen isoverigensgeeninnerlijke samenhang.)Erzijnleden, dielos geraken van deAfrikaanse kerken, omdat zij geladener getuigenis
en/of uitdrukkelijker chiliasmeverlangen dan inde'zware',maartochweerbetrekkelijk rationalistischekerkenmogelijk is.Hetzijnde'bekeerden'; zijvinden
hun geestelijk dakinsectenofuit secten ontstanekerken.Verhoudingsgewijs is
het onder de Ermelose boeren een kleine groep. Er zijn andere leden, die van
hun kerk los geraken en tot een andere, niet-Afrikaanse kerk toetreden. Het
ismeestal,omdathuna.s.huwelijkspartner totdieanderekerkbehoort.Ookdeze groep is onder de Ermelose boeren relatief klein. Er zijn nog andere leden,
dievan hun (Afrikaanse) kerk losgeraken. Zijraken erlosvan,zonder erzich
uitdrukkelijk vanaftekeren.Inverschillendegradenvaninnerlijke onthechting
blijven zij zich NG, NH of Doppers noemen. Deze betrekkelijk grote groep meer dan eenderde van hen, diezichAfrikaans-calvinistisch blijven noemen? representeertbijuitstekdesaecularisatie.Hetisgeengroepvaneigenlijkeatheïsten ofeigenlijke niet-christenen. Wieertoe behoren, levennogsteedsuitresten
Afrikaans-calvinistisch geloofsbezit ook,maarhetlevenhierennugeeft hetbestaanzijnvoornaamstezinenbetekenis.Eriseen'gevangenheid'inhet'engagement' der puur aardse zaken:het boerenbedrijf, de schoolresultaten van zoon
endochter,dehobby,denaderendevakantieenzomeer.Inzoverredegodsdienst
een plaats in denken envoelen heeft behouden, ishet een 'gecompartimentaliseerde'plaats,d.i.eenplaatsnaast hetandere,nietmeererboven.
'Geloofsexaltatie' ensaecularisatie zijn 2onderling strijdige tendenties, doch
zij vinden hun wortels waarschijnlijk in één en dezelfde sociaal-culturele
contactsituatie: de confrontatie met de modern-Westerse wereld na langdurig
isolement. Hoehetzij,ophet Ermeloseplatteland isdeeeuwenoudecalvinistischeerfenis niet langer gemeenschapsbezit onder deAfrikaners. Onwillekeurig
dringt zichdevergelijking opmet hetmoderne Israël,waar devolksgodsdienst
nogaltijd eenkrachtigefactor isinhetpubliekelevenzonderalgemeen tewordenaangehangen.Waszijeensdegrotesociaal-integratievekrachtinhetJoodse
leven,nuisdateenbijna pseudo-religieusnationaalbesef.
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H O O F D S T U K VIII

SAMENVATTING; DE V E R A N D E R E N D E
GEZINSACHTERGROND

De voorgaande hoofdstukken behelzen beslist geen poging, een historische
sociografie van Afrikaans Ermelo te leveren. Er is niet naar gestreefd in die
hoofdstukken, het in sociaal-culturele zin uniek-Ermelosete vatten ente verklaren. De toeleg was uitsluitend, licht te doen vallen op (veranderende) samenlevingsaspecten, welke moeten worden gekend om het agrarisch-Afrikaanse gezinsleven binnen het district op sociologisch verantwoorde wijze te kunnen verstaan. Dezeaspectenwaren, kort enbondiggezegd, economie, volksontwikkeling
en godsdienst. Tot op zekere hoogte veranderen zij volgens eigen 'causaliteiten',
dus daarmee dan ook zonder directe onderlinge samenhang. Uit de descriptie
moet echter tevens gebleken zijn, dat zij niet geheel en al van elkander los te
maken zijn. Elk hunner is inderdaad samenlevingsaspect, d.w.z. bepaalde zijde
van één en hetzelfde, mettertijd sterk veranderende, aan spanning onderhevige
doch niet desintegrerende cultuurpatroon. Steeds weer verwijzen zij naar hetzelfde (later dynamische) complex vannormen, waarden, doelen en verwachtingen, dat de identiteit uitmaakt van eerst de traditionele en nadien de moderne
Afrikaner. De beschouwing bleef beperkt tot het minimum van datgene, wat de
gezinsevolutie sociologisch begrijpelijk maakt. Niettemin maakt degegeven descriptie als geheel mogelijk, tot een sociologisch-relevante beeldvorming van het
oudeenhet nieuweagrarisch-Afrikaanse Ermelo tekomen.In dithoofdstuk dan
worden tweeuit deempirie gewonnen samenlevings-abstracties, elkresp.het oude en het nieuwe Ermelo vertegenwoordigend, naast en tegenover elkander geplaatst.
Het oude agrarisch-Afrikaanse Ermelo
Het oude agrarisch-Afrikaanse Ermelo (begin der kolonisatie - kort vóór de
Tweede Vrijheidsoorlog) representeert, zij het in latere jaren in mindere mate,
het typevandegeïsoleerdelandelijke samenleving.Deisolatieiszowelvan ruimtelijke alsvangeestelijke aard. Dittypesamenlevingheeft devolgende geprononceerdenevenkenmerken: A- eengrotematevanonmiddellijke menselijke afhankelijkheid t.o.v. de omringende natuur; B- eengeringeeconomische en sociale
differentiatie; C - een zwakke individuatie der verschillende samenlevingsleden;
D - een ontbreken van sociaal-culturele dynamiek. Degenoemde nevenkenmerken - zij verwijzen naar elkander - zijn waarneembaar, maar ook verklaarbaar.
Het aantal mensen is te klein om de positieve mogelijkheden, die in de natuur
liggen opgesloten, ten volle te benutten. De verhouding mens: natuurlijk milieu
is duidelijk in het nadeel van de mens. Niettegenstaande de meest doeltreffende
aanwending van beschikbaar intellect en presteerbare physieke arbeid blijkt de
natuur steeds weer de sterkste. De agrarische produktiviteit isgeringen steeds
ongewis, zodat relatieve (en absolute) armoede de normale toestand vormt.
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Ieders inzetinde sfeer der primaire (opzelfvoorziening) gerichteproductie blijft
onderwijl zodanig noodzakelijk, dat vrijwel niemand in de gelegenheid is, arbeidservaring op te doen en ten nutte te maken, welke niet-agrarisch is.Aan de
armoede isdegeringeeconomische differentiatie dus directgekoppeld. Waar bijna allen onder dezelfde omstandigheden en met hetzelfde doel voor ogen zozeer
en zo voortdurend bezig (moeten) zijn met eerste levensbehoeften, blijft weinig
energie beschikbaar voor ideeën, waaruit een betekenende sociale differentiatie
kan voortkomen. De maatschappelijke verbanden blijven zich nagenoeg beperken tot de 'natuurlijke' (territoriale, familiale en cultische eenheden) en deze
zijnvervlochten. Levendineenzeerweinig gedifferentieerd maatschappelijk milieu en daarmee 'gevrijwaard' voor zeer persoonlijke, d.z. van die van anderen
grotelijks verschillende, ervaringen, blijft het individu primair met de anderen
verbonden gelijke. Armoede, ontbreken van kenniscumulatie op enige schaal en
geringpersoonlijk strevenmaken, dat het levenvan generatie op generatie langs
ongeveer dezelfde banenenopbasisvanongeveer dezelfde voorstellingen geleefd
wordt. Hetis overigenseenleven - alzijndeexternebedreigingendikwijls grootvan relatief grote geborgenheid, maar tevens van relatief zeer beperkte persoonlijke vrijheid.
Het nieuwe agrarisch-Afrikaanse Ermelo
Het nieuwe agrarisch-Afrikaanse Ermelo, in de kiem al voor de TweedeVrijheidsoorlog aanwezig,maar indeloopder 20steeeuwzichontplooiend, vertegegenwoordigt het type van de open, in eengroter geheelgeïntegreerde landelijke
samenleving. Dit type samenleving heeft deze naar voren springende nevenkenmerken: A- een emancipatie van de mens t.o.v. de hem omringende natuur;
B- een betekenende economische en sociale differentiatie ; C- een grootschaalse
individuatie van samenlevingsleden, zij het soms van individu tot individu in
zeer verschillende mate; D- de aanwezigheid van een opvallende sociaal-culturele dynamiek. Ook deze nevenkenmerken laten zich verklaren. De toerusting
in de strijd tegen de natuur iszowel in geestelijke alsin materiële zin aanmerkelijk beter dan in het hierboven besproken type maatschappij. De verhouding
mens: natuurlijk milieu is niet langer die van een zwakke mens tegenover een
overmachtige natuur. De agrarische produktiviteit stijgt en wordt steeds minder
ongewis. Zo groot is de produktiviteitsstijging, dat enerzijds ruimte ontstaat
voor de niet-boer en anderzijds de boer vrije tijd verkrijgt. Relatieve agrarische
welvaart ontstaat en - in zekere zin als reactie daarop - verkrijgt de economie
een niet-agrarische 'bovenbouw'. Er komt tijd beschikbaar voor ideeën, terwijl
deeconomie een systeemvan onderlinge concurrentie isgeworden. Eris behoefte aan verdergaande geestelijke activering voorts, want wiezijn, nu op winst gericht, bedrijf volgens economische principes wil voeren, behoeft scholing. Vakscholing alleen is niet voldoende, algemeen vormend onderwijs is mede een
noodzakelijk gevoelde eis.Het leven ismeer dan brood alleen! De mogelijkheid
tot en de behoefte aan levensschakering en -verfijning ontstaan. School, vakschool en vervolgschool, belangenorganisatie, culturele vereniging en sportclub
worden gesticht. De differentiatie der samenleving, neerkomend ook op soms
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overduidelijk, dan weerlatentconflicterend groepsstreven, maakt, dat de opgedaneervaringenvanindividutotindividusomszeerverschillendzijn.Deindividualiteit ontstaat en er is ruimte, haar verder te ontwikkelen. Vrijwaring voor
werkelijk materieel gebrek, voordurende kenniscumulatie en krachtig persoonlijkstrevenmaken,dathetmaatschappelijklevenbinnenéénendezelfdegeneratiereedsgroteendeelsfundamentele verandering ondergaat. Hetlevenblijft bedreigd eninzekerezinisdebedreiging misschien sterker geworden. De geborgenheid, diedemensaltijd lijkt tebehoeven,is,althansalseenduurzamegeborgenheid, zekerminder gemakkelijk verkrijgbaar dan indegeïsoleerdelandelijke
samenleving. (In degeïsoleerde samenleving waszij,strikt genomen, geen toestand,waarhetindividuzozeernaarhadtedingen.Geborgenheidwasmetenin
delevenssituatiegegeven,ook,omdatdeindividuatiegeringwas.)Debestendige
geborgenheidisindeopenlandelijkesamenlevingwellichtgeringermogelijkheid,
maardittypemaatschappijgeeftdaarentegenaanhetindividuruimeontplooiingskansen op ieder gebied.
De tegenstelling tussen beide typen van samenleving is een zeer schrille. In
nog geen eeuw tijds heeft de agrarisch-Afrikaanse samenleving in het district
deduidelijke overgangvanheteerstenaar hettweedetypeondergaan, daarmee
dusrevolutionair veranderend.Verschillendevooraanstaande sociologische onderzoekers (OGBURNen SCHELSKYo.a.) hebbennugewezenopderelatief sterke
onveranderlijkheid in defamiliale sfeer in een fase van snelle en fundamentele
algemeen-maatschappelijkeverandering.Bevestigtonsonderzoekditinzicht?
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H O O F D S T U K IX

H E T B O E R E N G E Z I N U I T DE K O L O N I S T E N T I J D

Desociologischeliteratuur overhet oudeB(b)oerengezinisbeslistnietschaars.
Verschillende Afrikaanse sociologen hebben, al ofniet binnen het raam van verhandelingen over dehuidige gezinssituatie onder de Afrikaans-sprekende Zuidafrikaners, over dit gezin geschreven. Werkt men bedoelde literatuur door in
chronologische volgorde, dan blijkt echter zeer weinig van een cumulatie van
empirischekenniseninzicht. Hetmeeste onder het geschreveneisherhaling,herhaling weliswaar in meer of minder afwijkende bewoordingen en onder zekere
verschuiving in de accentlegging, van de inzichten, verworven door de ook in
Nederland niet onbekende onderzoeker G. CRONJÉ.In deAfrikaanse (gezinssociologie is de invloed van deze hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria zeer
groot, iets, wat overigens in dehiervoor geconstateerde 'herhalingstendens' een
nadere bevestigingvindt. Het isbeslistverantwoord, te stellen, dat de bruikbaarheid van de bestaande, in het Afrikaans geschreven literatuur over het oude
Boerengezin voor het te Ermeloverrichte onderzoek wordt bepaald door de mate,waarin CRONJÉ erinisgeslaagd, dit gezininzijn geschriften te 'reproduceren'.
Voorop dient dan te worden gesteld, dat het werk, wat door deze auteur werd
geleverd, respect afdwingt. CRONJÉheeft fragmentarische gegevensweten samen
te brengen in een systeem. Het door hem in 1958tezamen meteen oud-leerling
geschreven 'Die patriargale familie' is daarvan het duidelijkste bewijs. De Nederlandse gezinssocioloog zet bij lezing van het met name genoemde werk niettemin herhaaldelijk vraagtekens en zijn voorlopig eindoordeel is, dat Cronjé
eenaanzienlijk te'fraai' traditioneel Boerengezinsleven heeft geschetst. Het boek
is nl. bij voortduring een lofzang op het Afrikaner gezin uit de dagen van vóór
mijnbouw en verstedelijking. Daarmee concordeert het overigens geheel en al
met de uitingen van het moderne Afrikaner nationalisme, dat in eengeïdealiseerdverleden éénvan zijn grootste krachtsbronnen vindt. CRONJÉ zelf versterkt
in eenrecent artikelin Dagbreek (19-7-1964) debij deNederlandse gezinssociolooggewekteindruk, dat hij hetvroegereAfrikaner gezinsleven heeft 'verfraaid'.
In ditartikel (overacademischevrijheid) schrijft hij o.m.:'Die akademiehet ook
'n spesifieke taak teenoor diegemeenskap waarbinne dit bestaan enwaarvan dit
deel is. Met gemeenskap word hier meer bepaald bedoel die volksgemeenskap
as kultuurgemeenskap.'...'Die universiteit het dus in die laatste instansie 'n kulturele taak,nl. om die prestasies van die gemeenskap te help bevorder ooreenkomstig die waardesisteem van daardie gemeenskap. Hierdie taak kan die akademikus alleen na behore nakom as hyten volle eenismet sy volksgemeenskap,
d.w.s. asdiewaardesisteem van syvolksgemeenskap ook sywaardesisteem isen
ashybereid isom diewetenskap aantewend terbevorderingvan diebelangenastrewing (die prestasies) van sy gemeenskap.'1
1

G. Cronjé: 'Akademiesevryheid het ook sygrense'.
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Wij hebben het voorgaande neergeschreven, omdat wij, alvorens tot de resultaten van ons onderzoek naar het Boerengezin uit de Ermelose kolonisatietijd te komen, de gevolgde methodiek geheel duidelijk dienen te maken. Wij
hebben dan zwaar geleund op CRONJÉ'S werk, althans in die zin, dat ons systematisch zoeken naar gegevens in belangrijke mate werd gericht door de lezing
van zijn geschriften. Blijft zijn werk, naar onze smaak, aanvechtbaar door kennelijke eenzijdigheid, voortvloeiend uit welbewuste subjectiviteit, het is tegelijkertijd eengoedewegwijzer voor het empirische onderzoek. Het verkrijgen der
benodigde gegevens was een moeizame onderneming. Kwantitatief materiaal
bleek zeer schaars te zijn. De NG Kerk te Ermelo-centrum had gelukkigerwijs
nog het oudste huwelijksregister in haar bezit, terwijl van één intrekkersfamilie
een vrij gedetailleerde 'bevolkingsboekhouding' aanwezigwas. Eenaantal minder gedetailleerde kwantitatieve gegevens werd van anderefamilies verkregen,
maar bijeen ishet ter beschikking gekomen kwantitatieve materiaal weinig omvangrijk. Kwalitatieve gegevens konden echter ineenveel groter aantal worden
verkregen, vooral door de welwillendheid van enkele bejaarde, maar geestelijk
verrassend vitale ingezetenen, van wie wij noemen de amateur-historicus JAN
HENDRIK COETZEE (85jaar) en de boer-'zwerver' Fred. Ziervogel (95jaar). Het
hiervoor bedoeldemateriaal isinductief, maar daarnaast werd ook langs deductieve wegmateriaal verkregen. Zo leren bv. de algemene economische gegevens
iets over de economische functie van het gezin. (De Hoofdstukken 5, 6en7zijn
hetvooral,waarindiealgemenemaatschappelijkegegevenswordenweergegeven,
waaruit afleidingen met betrekking tot het oude gezinsleven werden gemaakt.)
Vermeld dient nog, dat de gemaakte deducties zo veel mogelijk werden getoetst
aan de langs inductieve weg verkregen data.
De hiernavolgende schets van het Ermelose B(b)oerengezin uit de dagen vóór
deAnglo-Boerenoorlogmist vanzelfsprekend demate van detaillering, welke de
schets van het huidige Ermelose Afrikaanssprekende boerengezin kenmerkt.
Het moet mogelijk zijn voor een onderzoeker, die overmeertijdenmiddelenbeschikt dan onsten dienste stonden, énnader tedetailleren, én hier endaar enigszins te rectificeren. Toch mogen wij pretenderen, dat de schets een empirischsociologische is, d.w.z. één, primair berustend op een stuk maatschappelijke
werkelijkheid ennietvooral op gedachtenconstructies, dieachter een schrijftafel
werden gemaakt.
Het Afrikaanse gezin, dat zich in de decenniën vóór de Anglo-Boerenoorlog
op een plaats in het Ermelose vestigt, vestigt zich gewoonlijk kilometers ver van
zijn naaste buren en dikwijls veel en veelverder nog van zijn naaste verwanten.
Een symptoom van eenvroeg gezinsindividualisme? Allegegevens leren, dat deze alleszins redelijke veronderstelling feitelijk geheel ongegrond is. Niettegenstaande detendens vanverregaande ruimtelijke isolatieis dit gezineengezin met
een zeer geringe 'Anneigung' tot eigen autonomie.
De 'buurt' isaltijd een stuk normonderhoudende en normscheppende werkelijkheid. Dat hijdatis,istrouwens minderbevreemdend,wanneermenzichrealiseert, hoezeerjuist hier het spreekwoord betreffende de goede buur en de verre
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vriend betekenisvol is. Het gezinheeft zijn mede-Afrikaanse buren herhaaldelijk
en soms heel bitter nodig. In de eerste plaats blijven de omstandigheden nog
lang gevaarvol. Stropende Boesmans, agressieveBantus,tijdelijk ook een 'interraciale'groepmisdadigers envoorts het roofwild dwingen het gezin om tezamen
met buurgezinnen defensief en offensief op te treden. Dan is er de afwezigheid
van medicus en verpleegster, wat, bv. bij een bevalling, burenhulp en -samenwerking zeer welkom kan maken. Het gebrek aan gekleurd personeel - OPPERMAN rept er van en anderen bevestigen het - maakt verschillende malen een beroep op naastwonende gezinnen noodzakelijk ook, omdat anders in het bedrijf
grote moeilijkheden ontstaan of voortbestaan. Het burengezin is voorts het gezin, dat binnen het raam der dagelijkse routine de enige mogelijkheid biedt ter
bevrediging van de behoefte aan sociaal verkeer. Het lijkt dat de betrekking tot
de ene buur soms duidelijk hartelijker is dan die tot de andere, maar de 'multifunctionele' burenrelatie is in wezen eenrelatie zonderaanziendespersoons.De
geldende omstandigheden maken haar tot een situationeel bepaalde noodzakelijkheid, die- vermeldenswaardige bijzonderheid - haar 'subtiel'-symbolische
uitdrukking vindt in het steeds aan de buurgezinnen na de slacht geschonken
karbonaatje. Toch is de betekenis van de buurt als integratiekader stellig een
veelgeringeredanvandaagnog(1964)inOostelijk Nederland. Erisgeenuitdrukkelijke institutionalisering van de nabuurschap door geformaliseerde toetreding
tot enige duidelijk omlijnde burengroep met gefixeerde rolverdeling.1 Van gezin
tot gezin is de buurt normaliter een steeds iets anders samengestelde groep. De
buurgezinnen A en B hebben gemeenschappelijke, maar ook - de reden ligt in
ruimtelijke nabijheid zonder meer - verschillende buren.
Normscheppend en -onderhoudend voor het gezin is ook de kerkelijke gemeente of kortweg de kerk. Vóór de scheuring van de negentiger jaren zijn
er onder deAfrikaanse boerenbevolking uit het Ermelose mogelijk reeds enkele
Dopperse gezinnen, maar zo dat al het geval is, behoort toch de overgrote
meerderheid der gezinnen tot één en dezelfde kerk (de NG Kerk). De enorme
afstanden tot de plaatsen, waar gemeentediensten worden gehouden, maken in
een tijd van abominabel slechte verbindingen voor de meesten een kerkgang op
iedere zondag een onmogelijkheid. Zoals trouwens reedster sprake kwam, was
daarbij het wekelijks houden van kerkdiensten door het onbreken van een eigen
predikant jarenlang uitgesloten. Eén en ander mag echter nietworden verstaan
als een aanwijzing van een betrekkelijke onbelangrijkheid van de kerk in de
wereld. De kerkelijke gemeente isgesticht, niet, omdat een kleine groep haar als
noodzakelijk heeft gevoeld, maar, omdat devoxpopuli zich dringend voor haar
stichting heeft uitgesproken. De streng-calvinistische gemeente functioneert
noodgedwongen op een wat 'stroevere' wijze dan enige streng-calvinistische gemeente in Europa, maar haar invloed op de handel enwandel van de gemeentenaren isniet minder groot. Niemand zalzonderzeerdringende reden het Nachtmaal verzuimen, naar Europese maatstaven is de autoriteit van de predikant
excessief groot en aan de uitoefening van de kerkelijke tucht wordt onverbidde1

Vgl.G. A. Kooy: 'De oude samenwoning ophet nieuwe platteland'.
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lijk streng de hand gehouden. De kerk beschouwt huwelijks- en gezinsleven als
aangelegenheid van centrale betekenis bij haar taakvervulling. Haar denken is
uitgesproken 'familistisch' en niet minder uitgesproken...anti-sensualistisch.
Geslachtelijk libertinisme vat zij op als één der ernstigst denkbare euvels, indien
niet als het ernstigst denkbare. Slechts binnen het huwelijk is geslachtsverkeer
geoorloofd en dit verkeer vindt zijnrechtvaardiginguitsluitendindeverwekking
van(eengroot)nageslacht.Geslachtelijke omgangzonderintentionelevoortplantingiseenlaakbaar gebeuren, ook alvindtzijplaats tussengehuwden.Hethuwelijk wordt niet het sacramenteel karakter toegekend, dat de Roomse Kerk er aan
geeft, maar de betekenis van deze man:vrouw-verhouding blijkt hieruit, dat,
hoewel ook een burgerlijk gesloten huwelijk volledig rechtsgeldigheid bezit, allen een kerkelijke huwelijkssluiting verlangen. Tijdens de plechtigheid leest de
predikant o.m.de volgende woorden uithet huwelijksformulier voor: 'Zo hoort
uithetWoord van God, hoeeerwaardig dehuwelijke staatis, endat dezelveeene
inzetting van God is,die Hem behaagt; waarom Hij ook de getrouwden wilzegenen, en hun bijstaan, gelijk Hij beloofd heeft.' Het (monogame) huwelijk, zo
leert de kerk ook, is een duurzame levensgemeenschap, al kunnen zich omstandigheden voordoen, waaronder ontbinding toelaatbaar is. In geval van ontbinding is echter altijd sprake van zware schuld van één der partijen jegens zowel
de andere als de Schepper, want wat de Heer heeft samengebracht, zal de mens
niet scheiden. Overspel vat de kerk op als een misdrijf, waar niet ernstig genoeg
tegen gewaakt kan worden. (Zij kan zich te dien aanzien trouwens direct beroepen op het zesde der 10 Geboden.) Een seksualiteit, ingeperkt door het voor
hetlevenbindende huwelijk endan nog slechts gerechtvaardigd door voortplantingsintentionaliteit, maar de 'familistische' leringen van de kerk gaan verder.
Geleerd wordt ook, dat de man het hoofd van de echtvereniging is,zoals Christus het hoofd is van de gemeente. De vrouw is niet het eigendom van de man.
Zij blijft een zelfstandige persoon, maar zij is haar echtgenoot wel verregaande
gehoorzaamheid verschuldigd. Haar past nederigheid en daarmee stilzwijgen in
het publieke leven. Laten de kerkelijke leringen omtrent de juiste verhouding
tussen man en vrouw in het huwelijk niets aan duidelijkheid te wensen over,
evenmin is dit het geval t.a.v. haar leringen omtrent de juiste relatie tussen de
ouders, inzonderheid de vader, en hun kinderen. 'Eert uw vader en uw moeder,
opdat het u welga.' Het gezag van de ouders over hun kinderen maar - logisch
voortvloeisel uit de man:vrouw verhouding - meer nog van de vader over hen,
wordt door de kerk opgevat als een noodzakelijke streng-harde authoriteit. In
hoeverre het senioriteitsbeginsel, waar later nog van zal worden gerept, door
de kerk als zodanig is uitgedragen, liet zich niet vaststellen. Het is echter niet
onmogelijk, dat de Oud-Testamentatisch georiënteerde kerk bij tijd en wijle
Deut. 21:17 onder de aandacht der gelovigen brengt.
Normscheppend en -onderhoudend voor het gezin is voorts nog de familie,
de brede groep van bloed- en aanverwanten. Deverwantschapsrekening van de
Afrikaner is dezelfde als die van de Nederlander. Het verwantschapssysteem is
dus bilateraal met eenzekere preferentiële benadering van de vaderlijke afstammingslijn, zich o.m. uitend in de overdracht van de geslachtsnaam van de vader
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op het kind en het vernoemen van de eerste zoon naar vaders vader. Een specifiek-Afrikaans kenmerk van de familie, dat hier dient te worden vermeld, is
haar schier onbegrensde omvang. Wat in Nederland steeds een zeer verre verwant was en daarmee eigenlijk geen verwant meer, is in het bewustzijn van de
Ermelose Afrikaner uit de kolonistentijd nog altijd duidelijk een familielid. Dit
is onderwijl een eerste symptoom van een familiegevoel, dat slechtszijn gelijke
vindt bij bepaalde primitieve volkeren en onder de Europese adel. Zonder, dat
hier de verbinding gemaakt wordt met eenmythische gemeenschappelijke stamvader, wordt-opnieuw: specifiek-Afrikaans verschijnsel - een ieder, die als
'volkseigen' wordt herkend, benaderd als ware hij of zij een familielid. De Ermelose Afrikaner uit de 19de eeuw heeft zeer vele 'ooms', 'tannies', 'neefs' en
niggies',metwiedefamilierelatie, zodiealkanwordenaangewezen,eenzeerver
verwijderde is.What isin a name? In dit gevalis,naar het lijkt, de benaming althans sociologisch veelzeggend. Enerzijds zijn devolksgenoten buiten de familie
indegebruikelijke zinvanhetwoordzozeeraan dewerkelijke familieleden gelijk,
dat de eersten niet als van de laatsten verschillend worden gepercipieerd en anderzijds is het individualiteitsbesef zeer zwak ontwikkeld. (Onzes inziens is de
dikwijls geponeerde stellingvaneenvoor devroegereBoerenkenmerkendindividualisme, zoals wij reeds deden uitkomen, volledig onjuist.) Het individu is primair familielid en, indien Tönnies' schets van de oude 'Gemeinschaft' de maatschappelijke werkelijkheid ophetDuitseplatteland vanzijntijd misinterpreteert,
dan behelst deze toch zeer veel waars voor 19deeeuws Afrikaans Ermelo. 1 De
wezensverbondenheid, wortelend in diepere emotionele lagen, sluit echter ook
hier onderlinge meningsverdeeldheid en twist niet uit. De stichtingvan een NH
Gemeente te Chrissiemeer is daar een voorbeeld van. Persoonlijke ambitie, niet
leerstellig geschil is de hoofdoorzaak van het ontstaan dezer gemeente. Het gevolgde verwantschapssysteem brengt met zich mee, dat defamilie steeds van individu tot individu van een andere ledensamenstelling is,iets, wat hier niet nader uiteengezet behoeft teworden.Tochlaten zich'clusters'vanfamilieleden onderscheiden, diealsbetrekkelijk gesloten 'kernverbanden' functioneren. Het zijn
de eenheden, bestaande uit de oude man, zijn vrouw en hun bijna altijd talrijk
nageslacht, benevens dehuwelijkspartners van dit nageslacht of, waar deze man
overleden is,dezelfde groepminus hem. Bedoelde 'clusters'zijn, niettegenstaande soms grote ruimtelijke spreiding van hun leden van groot functioneel belang.
Hun interne eenheid berust niet alleen op de gevoelens van onderlinge verbondenheid tussen lid en lid, maar ook, en misschien zelfs voornamelijk, op het in
hogeeregehouden gerontocratisch beginsel.'Oupa',veelaleenwaardigeen baardige patriarch, is de drager van een familiaal gezag, dat de individuele vrijheid
en daarmee het individueel initiatief van de overige groepsleden zeer aanzienlijk
reduceert. Een op zichzelf niet belangrijke, maar wel veelzeggende vrijheidsbeperking is,dat zelfs de reeds lang gehuwde zoon nimmer onder de ogen van de
vader zal roken. De positie van depatriarch is onaantastbaar, zijn kinderen zullen niet murmureren, wanneer hij hun zaken, bv. de aan- of verkoop van een
1

Tönnies:'Gemeinschaft und Gesellschaft'.
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plaats, voor hen regelt. Overlijdt hij, dan wordt zijn positie ingenomen door de
oudstezoon ('ouboet'). Diensgezagiswaarschijnlijk normaliter minder bindend
dan datvanzijn overleden vader.Hetreedsgenoemd senioriteitsbeginsel maakt,
gegeven ook de grote kindertallen en een daaruit voortvloeiend aanmerkelijk
leeftijdsverschil tussenoudsteenjongstekinderen, echter, datdeoudstezoonzeer
veelinvloed heeft. Men moetdaarbijbedenken, dat de gezagspositie van de zijn
vader 'opvolgende' oudste zoon geheel overeenkomstig dewensen isvan de man
in wiens voetspoor hij is getreden. De Afrikaanse familie uit dekolonistentijd het moge nog eens met andere woorden worden gezegd - is een door krachtige
affectie gedragen 'natuurlijk' verband, maar haar normerende betekenis t.a.v.
individu en gezin dankt zij aan een scherp hiërarchische structuur, gebaseerd
op sekse-en leeftijdsverschil.
Buurt, kerk enfamilie zijn elk bepalend voor het normen- en waardensysteem
vanhetgezin.Tussenhenalsnormerendeinstantiestreedt - belangrijk gegeven meesttijds niet de geringste spannings- of conflictsverhouding op. De Oud-Testamentische Kerk, die,deelsbewust, deels onbewust, in de sociale verhoudingen
vanhetOudeIsraëlhaar'Leitbild' vindt,sanctioneert daarmee tenvollehet aartsvaderlijk karakter van het betekenisvolle familisme. De familie van haar kant
beleeft de leringen der kerk als volledig strokend met haar interpretatie van de
plaats, dieindividu engezinbinnen het samenlevingsgeheel dienen in te nemen.
Kerk en familie, ofschoon grootheden met elk een volstrekt eigen karakter, zijn
tegelijkertijd zozeer vervlochten door hun gezagsdragers en zozeer één in hun
gezinsopvattingen, dat desocialecontrolevanelkhunner slechtsindezelfde richtingkan gaan.Wat vandecontrôlerai van debuurt? De buurt, zodeze optreedt,
spreekt de taal van familie en kerk, want haar ledenzijnfamilistischen kerkelijk
voelende mensen.
Alles bijeen genomen, moet de conclusie zijn, dat de buurt veel minder dan
dekerk,maar ookdekerkminder dan defamilie hetsocialeverbandis, daardoor
het gezinsleven van buiten zin en richting wordt gegeven. In aanmerking dient
hierbij echter te worden genomen, dat de familie steeds als ondersteunendeen/of
vervangendekerk fungeert. Eerder is aangegeven, hoe moeilijk de kerkelijke bearbeiding in 19deeeuwsTransvaal is,maar de kerk blijft niettemin leven en dan
in het bijzonder als een idee, dat, waar enwanneerdeomstandighedenhet toelaten, zijn volleverwerkelijking moet krijgen. De kerk blijft leven, omdat zij in de
familie leeft. De laatste volbrengt het bijna ongeloofwaardige, ondanks ruimtelijke verstrooiing in een tijd van zeerslechteverbindingen, het sterk Oud-Testamentisch gekleurde geloof der vaderenbehouden enmaatschappelijk werkzaam
tedoenblijven. Zij doet dat - onzegegevenszijn opditpunt gelijkluidend - door
degeregeldesamenkomstenderfamilieleden, speciaalinhethuisvandepatriarch.
Zijn verjaardag geeft met name reden tot samenkomst van het familiale 'kernverband' en altijd is het samenzijn een samenzijn ondergodsdienstoefening. Er
wordt gelezenuit deBijbel ofeenpreek uiteenprekenboek wordt voorgedragen,
er wordt gemeenschappelijk gebeden en gezongen. Het is vanzelfsprekend, dat
de patriarch, vooral door dejongsten, maar ook door de ouderen gezien als een
toonbeeld van godsvrucht (enheldenmoed), in de dienst voorgaat. Zo verkrijgt
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hij ook gemakkelijk het karakter van een soort hogepriester, een uitverkoren
dienstknecht des Heren uit het door barbarisme omringde volk Gods. De intrafamiliale samenkomsten met hun altijd godsdienstig karakter versterken, èn de
familieband èn de Oud-Testamentische geloofsopvatting. Dat zij worden gehouden bij allemoeite, die demeeste deelnemers zichhebben moeten getroosten
om present te hebben kunnen zijn, wijst er evenwel op,dat het (godsdienstiggefundeerde) familisme zijn instandhouding vnl. aan iets anders dankt. Het is
vroegeindoctrinatie binnen een gezinsverband, dat afhankelijk deel wilzijn van
een Bijbels gefundeerde patriarchale familie. Op dieindoctrinatie gaanwijnader
in, waar wij tot de functies van het gezin komen.
Terloops dient iets naders te worden gezegd over de factoren, welke mogelijk
ofvermoedelijk bijdroegen tot het onstaan enhetbehoud vaneenfamilisme, dat,
niettegenstaande zijn sterke overeenkomsten met dat van het oude Israël, toch
eengeheeleigenkarakterheeft. (Eenin hetooglopendverschilmethetIsraëlische
familisme is, dat het is ontstaan en in stand gebleven, ondanks de verspreide
vestigingder familieleden, waardoor eendagelijks contact tussen henisuitgesloten. Deze verspreide vestiging maakt overigens, dat interiorisatievan de familistische normen bij elkder familieleden eenrelatief zeer grote betekenis heeft voor
het behoud van het systeem.) Eén factor met betrekking tot ontstaan en behoud
van het patriarchale familisme iswaarschijnlijk het (zelfverkozen) isolement of,
om met CRONJÉ te spreken, de gesloten landelijkheid. Het isolement geeft de
samenleving een statisch karakter. In hetvorige hoofdstuk werd er op ingegaan.
De betrekkelijke statica van de samenleving brengt echter ook met zich mee een
oriëntatie naar het verleden en de vertegenwoordigers van de oudste generaties
zijn nu eenmaal de beste kenners van het verleden en de traditionele waarden,
waarom zij gemakkelijk de dragers van het gezag worden. De samenleving is
voorts een maatschappij vanveeboeren-jagers, dieherhaaldelijk ook strijd moeten leveren. Het empirisch onderzoek leert nu, dat in zo'n samenleving de status
vandeman bijna altijd beduidend hogerisdan ineen landbouwersmaatschappij.
De reden daarvoor lijkt trouwens voor de hand te liggen: de materiële behoeftenvoorziening endebeschermingvanlijfengoedkomenvooralneer opdeman.
(Heroiek gaat eenbelangrijkeplaatsinnemeninhetsysteemvanethischewaarden,
maar, zo een persoon waardering voor heroiek wordt toegekend, betreft het
nagenoeg steeds een man.) Zo vinden, naar het lijkt, de beginselen van senioriteit en masculiniteit, die kenmerkend zijn voor het geschetste familisme, krachtigeruggsteunindegeldendelevensomstandigheden. Defamiliezin, neerkomend
opdeerkenningvan ookververwijderde verwanten als groepsgenoten, vindt, zo
geen steun, dan toch een 'gunstig klimaat' in depersoonlijke lotsovereenkomst
tussen de verschillende familieleden. Er doen zich weliswaar verschillen in welstand voor, soms zelfs ook tussen broers en zusters, maar, én de belangen zijn
steedsdezelfde, én de leefwijze isgelijk. Eénen ander maakt het gemakkelijker,
met de verwant te communiceren en te interacteren, activiteiten, dieeen voorwaarde vormen voor wederzijdse innerlijke verbondenheid.
Welke ideële en situationele factoren allen mogen hebben bijgedragen tot de
inkapseling van het ruimtelijk geïsoleerde gezin in de grotere verbanden (buurt,
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kerkelijke gemeente en familie), het gezin heeft slechts een geringe eigen 'speelruimte' en het aanvaardt dit. In de Ermelose kolonisatiefase is het Afrikaanse
gezin nog altijd integraal deel van een levensordening, waarbinnen voor persoonlijke vrijheid weinig plaats is. Het individu en zijn gezin worden geacht,
voordurend indachtig te zijn aan de eisen van een strenge religieus-familistische
levenscode, die overigens misschien de enige garantie vormt voor het behoud
van de eigen Afrikaanse identiteit. Zwakke bewerktuiging, geringe getalssterkte
en voortdurende bedreiging door Brit en Bantu geven tezamen aanleiding,deze
veronderstelling te maken.
Onze berichtgevers verklaren zonder uitzondering, dat ook in de fase, waarover wij nu schrijven, de mannelijke trouwlustige zich op vrijersvoeten begeeft.
Het individu bezit dushet recht, zelfzijn huwelijkspartner tekiezen. Het isevenwel begrijpelijk, dat bij het heersende familisme de wederzijdse ouders, en speciaal devaders,eenzeerbelangrijke stem inhet kapittel hebben. Wij geven hierna CRONJÉ'S beschrijving van de gang van zaken weer, omdat deze strookt met
hetvoorErmeloverkregenbeeld.Hetvragenvandeouders('ouers vra')was,stelt
CRONJÉ, in depatriarchale dagen eeninstelling, die algemene erkenning genoot.
En hij vervolgt: 'Geenjonkman het dit gewaag om dit te probeer omseilnie. En
vir elkeen was dit 'n vuurdoop wat as 't ware met vrese en bewing tegemoet gegaan is en wat hy, nadat dit verby was, nooit vergeet hetnie.Inhierdie verband
moet by twee sye van die saak stilgestaan word:
Enersyds, die toestemming tot die huwelik wat diejonkman van sy eie ouers
moet verkry.
Sodra 'n jonkman groterig begin word het - 'groterig' gemeet volgens die
norme van dié tyd - het hy aan sy huwelikskeuse begin dink. Daar was jongmeisies wat hy geken het en die van wie hy gehoor het. Hy begin dan kuier en
later begin hy opsit. Syouers hou sydoen en late dop. Hulleweet waar hy kuier
en by wie hy gaan opsit. Daar gaan van hulle 'n opregte belangstelling uit, nie
net wat diejongmeisie betref nie maar ook ten aansien van die huisgesin en die
familie waaruit sykom. Dit isookbegryplikwant 'n huwelik is'n band wat gele
word, nie net tussen twee persone nie maar ook tussen twee families. As die
jonkman syskrede wend na'n meisie teen wie of teen wie sefamilie syouers besware het of bedenkings koester, sal hulle ernstig met hom daaroor praat en in
die reel sal hy dan ook ophou om daar te kuier. As hyernstigebedoelings met
'n meisie het, sal sy ouers dit weet, en as die meisie sy ouers se goedkeuring
wegdra, weet hy dit ook. Kom dit sover dat hy met die meisie wil gaan trou,
dan moet hy allereers syeie ouers setoestemming daartoe kry. Hierdie toestemming is ook 'konsent' genoem.
Andersyds, is daar dan die toestemming wat diejonkman van sy aanstaande
se ouers moet kry.
As 'njonkman by 'n meisie begin kuier en gereeld sy opwagting daar maak,
dan weet sowel die meisie as haar ouers dat dit nie om dowe neute is nie. As
hulle diejonkman se familie nie ken nie, wille hulle weet wie sy famile is. As
diejongkêrel bv. vir die meisie sepa sê: 'Oom, ek is Van der Merwe', dan sal
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dieoubaas dievraagkom: 'Ja,neef,envanwatter Van der Merwesisjynou eintlik?' Is dit die geval dat haar ouers nie sinnigheid virdiejonkman of sy familie
het nie, dan sal die meisie dit gou weet en haar vader sal ook nie juis hartlik
teenoor hom weesnie.As 'njongkêrel ernstige bedoelings met 'n meisie het, dan
moet hy haar vader severlof vra om by haar te kuier; en as hy dieverlof kry en
die meisie beantwoord sybedoelings gunstig, dan begin dietweeopsit. Kom dit
dan so dat dietwee met mekaar wiltrou en diejonkman het die konsent van sy
ouers, dan lê die eintlike 'ouers vra' voor. Hy moet dan die meisie se ouers, en
veral haar pa, gaan vra ofhy met hulle sydogter mag trou. Vir elke boerekêrel
was dit niks anders as 'n vuurdoop nie. Hy sal die toestemming kry of nie kry
nie. Gebeur dit dat hy dit nie kry nie, dan is die saak gou afgehandel. Kry hy
uiteindelik wel die toestemming, dan word dit vooraf gegaan deur baie vrae,
deur die pa gestel, bv.:'Isjulle twee nou eintlik seker dat julle mekaar lief het
en met mekaar sal kan klaarkom?' 'Isjy seker datjy vir my dogter kan sorg?'
'Hoestaanditmetjou boerdery?''Saljygoedweesvirmijdogter?'Ensovoorts.' 1
Terwijl elders het ongehuwd blijven als uitvloeisel van het familisme geen onbekend verschijnsel is in de 19de eeuw, is huwen onder de Ermelose Afrikaners
in die tijd een daad, die ieder normaal individu stelt. Er wordt ook doorgaans,
inzonderheid door de vrouwen, vroeg gehuwd. Men beschouwe tabel 23, welke
betrekking heeft op de 53paren,die te Ermelo kerkelijk huwen in dejaren 1881,
1887, 1888en 1889.Voor eenjuiste interpretatie van de tabel zijnenkeleaanvulTABEL23. NG Kerk Ermelo; De leeftijden van mannelijke en vrouwelijke huwenden in de
periodevóór1890.
jaar

1881
1887
1888
1889

aantal paren
7
8
15
23

gem. leeftijd man gem. leeftijd vrouw
25
24
25
29

21
18
19
21

max

; .?e

1J s v e r
"
schil partners

13
10
11
34

lende gegevens nodig. Allereerst dan is onder de in 1888huwenden één weduwe
en komen onder de in 1889huwenden 6weduwnaars en 3weduwen voor. (Het
laatste verklaart, waarom de gemiddelde huwelijksleeftijd van zowel de mannen
als devrouwen relatief zo hoogisin het meest recentejaar.) Voorts isdejongsthuwendemanin 188121, in 188722,in 1888 19enin 1889eveneens 19jaar, terwijl dejongsthuwende vrouw in 1881enin 1887 17enin 1888en 1889 16jaar is.
(Van de 20 eersthuwende vrouwen uit 1889 hebben er trouwens 5, d.i. 25%, de
17-jarige leeftijd nog niet bereikt.) Tenslotte: vrijwel zeker is geen der in totaal
53huwelijken zgn. gedwongen.
Wijkoesterden dehoop,nogenigaanvullend materiaal tekunnen verkrijgen betreffende de
huwelijksleeftijden onder de 19deeeuwseTransvaalse boeren. Geheel onverwachtsvonden wij
zulk materiaal in het NG Kerkarchief te Kaapstad.
1

CronjéenVenter;pag.47en48.
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Vóór de aankomst van een vaste predikant in Transvaal worden de huwelijken voltrokken
ten overstaan van delanddrost. Ds.Dirk van der Hoff heeft na zijn aankomst in Potchefstroom dedaar door delanddrost tussen2-6-1845en 1-6-1853opgemaaktehuwelijksakten gecopiëerd.Hetbetreft hierdeaktenvan443huwelijken. Op2dierakten ontbreken de leeftijden
van dehuwenden, deoverige441akten gevendieleeftijden. Nimmer wordt echter vermeld, of
dehuwendenaldannieteersthuwenden zijn. Decijfers, diewijhiernaverstrekken,zijn dus cijfers met betrekking tot eersteen volgende huwelijken.
In debewuste 8jaar zijn dehuwendemannen normaliter ouder dan dehuwende vrouwen,
eenoverigensvertrouwdWestersbeeld.In 33gevallen,d.i.7.7%vanallegevallen,isdevrouw
ouder dan deman. Slechtsin4dezer 33gevallen iszij 10of meerjaren ouder dan hij.In aanmerking nemend, dat onder dehuwenden hertrouwenden zijn, isdegemiddelde huwelijksleeftijd,naarEuropesebegrippen,laag.Dat isspeciaalhetgevalt.a.v.devrouwen.Vandehuwendemannenzijner4jongerdan 18,24jongerdan 19en63jongerdan20jaar, hetgeen betekent,
dat 14.2%vanallehuwendemannenjonger dan 20jaar is.Vandehuwendevrouwenzijner25
jonger dan 16jaar,van63hunnerligtdeleeftijd tussen 16en 17,envan85tussen 17en 18, van
101tussen 18en 19,alsmede van 89tussen 19en 20jaar. Dit betekent, dat 363of 82.3%der
vrouwelijke partnersnoggeen20jaarzijnbij(eerste?) huwelijk.

Deverstrektekwantitatievegegevenswerpennaderlichtopdehoudingtegenoverhet huwelijk. Gezegdis, dat- onder belangrijke restricties- eeninbeginsel vrije individuele huwelijkskeuze wordt erkend. Waar echter het meisje zo
jongis,alsvoorverhoudingsgewijs velegevallennaar vorenisgekomen,isaan
tenemen,datdeafhankelijkheid t.o.v.oudersenverderefamilieinzakedekeuze
vandehuwelijkspartnergroterisdanhetinCRONJÉ'Swerkgeciteerdesuggereert.
Devrijertreedtogenschijnlijk zelfstandighandelendop,maarvandeverwanten
heeft hij stillewenken of misschienzelfs openlijke aanwijzingen gekregen.Dat
hetelementvanpersoonlijke voorkeurskeuze(challengeandresponseopgrond
van wederzijdse persoonlijke aantrekkingskracht in physieke en/of geestelijke
zin)nietgeheelontbreekt,iswelaanvaardbaar.Deromantiekmoetechterinde
meestegevallen eenzeergeringerol spelen. Deman isdaarvoor tédikwijlsde
belangrijk oudere,het meisje detéjonge omin eenpatriarchaal systeemallereerstderoepstemvanhetharttehebbengevolgd.Bovendienishetstatusverschil
tussen deseksentegroot omaan romantiekveelruimtetelaten. Wijhebben hetlietzichtrouwensbinnenhetzosterkfamilistischekadernietandersverwachten- hier van doen met doorgaans de 'Situationsehe', een type huwelijk, tot
stand gekomen,nietzozeeropbasisvanpersoonlijke 'Anneigung'der2nauwst
betrokkenen,maaropgrondvanbuitenpersoonlijkefactoren.Het is eenhuwelijk zonder 'honeymoon'. De partners worden er onmiddellijk door voor een
maatschappelijke verantwoordelijkheid gesteld: 'Gaatheenenvermenigvuldigt
u'. Huwelijk betekenttrouwensnietvoorallenhetbeginvaneennieuwelevensfaseopeeneigenplaats.Vandejongstezoonwordtverwacht,dathijbijzijnouderszalintrouwen,indiendatmethunbelangenstrookt.Hetintrouwendepaar
verkrijgt uiteraardniet diematevangezinsvrijheid.welkehetniet-introuwende
paarverwerft. Deruimemogelijkheidvoorhuwendenomeen(goedkope)plaats
teverkrijgen,werkt'neolocaliteit'indehand,maarineenaantalgevallenwordt
deze niettemin geïnstitutionaliseerd uitgesloten. Het is een verdere aanwijzing
vaneen'Elternbezogenheit'endaarmeevaneenfamilisme,datgeengezinsindividualismeduldt.
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Overdestructuur vanhetgezin,d.i.hetnetwerkvandebovenpersoonlijk gegenormeerdebetrekkingentussenmanenvrouw,vaderenzoon,enz.,kaninhet
algemeenwordenopgemerkt,datzijeenafspiegeling vormtâtvfamiliestructuur.
Het boerengezin uit de kolonisatieperiode wordt geconstitueerd volgensvolledigdezelfde structuurbeginselen alsde(wederzijdse)familie(s),waarvanhetdeel
is.Senioriteitenmasculiniteitzijnookhierdesterkdifferentiërende grondslagen
vanstatus-enroltoewijzing.Hetsenioriteitsbeginselbrengtmetzichmee,datde
oudershoogboven dekinderen torenen enhetjongere kind zichtegenover het
oudste('ouboet'of'ousus') metgrootontzagverhoudt.Hetmasculiniteitsbeginselmaakt, dat devader dé gezagsfiguur is. 'Die vaderhetindieBoerehuisgesin
aan diehoof van diegesagsordening gestaan enhywasdiestrenge,byna ongenaakbarepersoon virwiediekinders 'nbaiehoëontsaggehadhet.Hierdie ontsaghet somsin 'n groot mate opvrees berus.'1 Een soortgelijke lezingvan de
verhoudingvader:kinderengafookieder derErmeloseinformanten. Na hetoverdefamiliestructuur opgemerkteenhetdirecthiervoorgezegdeishetoverbodig,langerbijdegezinsstructuur stiltestaan.
Veeluitvoerigermoetwordeningegaanopdieanderekantvandelevensorde
vanhetgezin:zijn functie, d.i.zijn maatschappelijk genormeerde taakcomplex.
In ander verband hebben wij een onderscheid gemaakt tussen kernfuncties en
(variabele) randfuncties van het gezin.2 Het onderscheid baseerdenwij niet op
enigepersoonlijke waarderingderdiversefuncties, dochopdewaarneming,dat
het gezinbepaalde functies altijd en overal uitoefent, terwijl het andere slechts
inbepaaldeculturenofcultuurfasen vervult.Devervullingvanook randfuncties
draagt overigens, naar het lijkt, in hetalgemeen tot eenversterkingderinterne
gezinseenheidbij.WathetErmeloseBoerengezinuitdekolonisatietijdbetreftnemen wij achtereenvolgens in beschouwing:de economische functie, de sexuele
functie, de voortplantingsfunctie, de opvoedingsfunctie, de affectieve functie
(alle kernfuncties), de godsdienstige en de recreatieve functie (randfuncties).
Het gezin of hetjonge echtpaar, dat zich op eenplaats in het Ermelose een
een bestaan zoekt op tebouwen in dejaren vóór deAnglo-Boerenoorlog,aanvaardt daarmeeeeneconomischeleefwijze, dieinbelangrijke mateop 'Naturalwirtschaft' neerkomt. Hetisnietgeheelenalmet'Geldwirtschaft' onvertrouwd,
maar geld is en blijft schaars, al ontstaat er met de goudontdekkingen in
Transvaalgrotergeldverkeer. Deeconomieisbovendiennoodzakelijkerwijs vnl.
een zelfverzorgingseconomie. In het Westen van het district gaan akkerbouwproductenvoortgebrachtworden,terwijlmeernaarhetoostendeveehouderijbeoefening vindt. Deproductiviteit inbeideagrarische bedrijfstakken isechterzo
geringenzoongewis,dathet gezin,alwordthetmetdejaren beter, gewoonlijk
nietveelopdemarkt kanbrengen. Eriszodoendeeeninnigverband tussenbedrijf en (consumptie-) huishouding. Het gezin is een arbeidsgemeenschap met
een arbeidsverdeling, die overwegend bepaaldwordtdoorhetsekseverschil. De
vaderendezoons- daarindooreenkleinerofgroteraantalmannelijke gekleurdewerkers bijgestaan - behartigen het eigenlijke agrarische bedrijf, behoudens
1
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Cronjé enVenter,pag.40.
Kooy, 'Hetveranderend gezin'.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)

119

de kleinveesector. Zaaien en oogsten en/of de zorg voor paarden, schapen en
beesten komen allereerst voor hun rekening. Voortdurend toezicht op het vee
door de boer of zijn zoons is harde noodzaak, want niet alleen is het personeel
nietinalleopzichten betrouwbaar, maar ookmoeten dekuddenworden gehoed.
(Eerst veel later wordt tot afpaling en bedrading overgegaan, veediefstal door
niet-blanken is aan de orde van de dag en het roofwild is nog op ruime schaal
aanwezig.) De mannelijke, tot werken in staat zijnde gezinsleden behartigen bij
uitstekdeeigenlijke boerderij,maar zijgaanook opjacht enzijverrichten bovendien allerlei 'ambachtelijke' werkzaamheden in en om het huis. De boer en zijn
zoonszijn boer, maar tevensjager enambachtsman. De omstandigheden maken
het noodzakelijk, dat zij,naast begripvan de boerderij inengerezin,begrip hebbenvantimmeren, metselen, smeden, slachten enleerbewerken. Niet voor iedere
tebouwenopstaliseenechtevakman beschikbaar ofbetaalbaar.Herstelwerk aan
huis en schuren moet zelf gedaan worden. De slacht is eveneens een zaak, die
voor eigen rekeningkomt. Zelfs het schoeisel, dat door degezinsleden wordt gedragen,moetendemannen wetentevervaardigen. Devrouw endedochters hebbeneveneensgenoegomhanden,ookdan,wanneerhethuisgeengasten herbergt.
Het gezin is groot of de kinderen zijn nog handenbinders en, alis er geen toeleg
om hen geraffineerd te bereiden, reeds dedagelijkse maaltijden vragen aandacht
genoeg. Dan is er de zorg voor de vervaardiging en het herstel van de kleding,
die door jong en oud gedragen wordt. Naar het pluimvee en de eventuele varkens moet worden omgekeken. De tuingewassen zijn een verder onderwerp van
vrouwelijke zorg. Ishet slachten mannelijk taak, vrouwelijke taak ishet, het geslachte te conserveren, hetzij door het maken van biltong, hetzij anderszins. De
vrouw en haar dochters zijn het voorts, diezeep en kaarsen vervaardigen uit het
geslachte. Zo zijn de leden van het gezin, die werken kunnen, dagelijks in bedrijf, elk dat doende, wat tot de materiële behoeftenbevrediging strekt van het
geheel. En dan eens per jaar - zo is het tenminste nog lang gebruik- wordt de
ossenwagen ingespannen voor een lange, tijdrovende reis naar het zuiden. De
overschotten, bestaande uit huiden, wol en/of akkerbouwprodukten, gaan gemarkt worden. Na weken zal het span hopelijk veilig zijn teruggekeerd en zullen op zijn minst als onmisbaar gevoelde huishoudelijke produkten (bv. zout,
thee, koffie en suiker) zijnverkregen.Zoverlooptdaningrotetrekkenheteconomisch leven op deplaats, maar er dient nog teworden toegevoegd, dat het gezin
gewoonlijk slechts de helft van het jaar daar boert. Wij hebben reeds melding
gemaakt van het verschijnsel 'trekboerderij'. Op de plaats is men in de zomer,
indewinter trekt menechtermet zijn veenaar lager gelegen streken, waar betere
weidingis. Erwordt eenhelewinter gekampeerd inwagens ententen. Het Ermelose B(b)oerengezin uit de pioniersperiode is half-nomadisch.
Slechts binnen het gezin, en dan tussen de huwelijkspartners, is seksueel verkeer oirbaar. Over defrequentie van dit verkeer en de betekenis, diehet voor de
betrokkenen heeft, kan vrijwel alleen worden gespeculeerd. Zeker is echter,
dat deseksualiteit nogsteedsniet 'geëmancipeerd' is.Zij staat, hoewel misschien
niet steeds volgens de subjectieve intenties, in dienst van de voortplanting. Man
en vrouw zijn opgegroeid in een sfeer, waarin ongebreidelde voortplanting als
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Gode welgevallig wordt gezien. Kinderen krijgen en opvoeden mag dan voor de
vrouw geen sinecure zijn, zij zijn spoedig geen economische last meer, maar integendeel eenvoordeel. De economische omstandigheden, w.o.niet in het minst
de schaarste aan bruikbare zwarte arbeid, maken dit zo. Dan ook iser geen enkele reden tot vrees voor de onmogelijkheid, ieder kind later economische zelfstandigheid te doen verwerven. Het land ligt immers nogopen. Zo zijn er minstens drie redenen voor een hoog voortplantingscijfer.
De gezinsgrootten binnen defamilie Steynzijn, bepaalde gegevensvan andere
families in aanmerking genomen, zeer waarschijnlijk redelijk representatief.
Daarom zij iets meer over de kindertallen dezer familie, waarvan een vrij gedetailleerde opgave werd verkregen, gezegd. In 1791 wordt dan in het district
Swellendam (West-Kaapland) Hermanus Steyn geboren als nazaat van Douw
Gerbrant Steyn, diealsCompiesmetselaar in 1668naar Zuid-Afrika is gekomen.
Wanneer Hermanus 23jaar oud is,huwt hij de 14jarige Anna Catharina Hattingh (sept. 1815). Steyn behoort tot de Potgieter-trek, die in november of december 1835begint. Zijn huwelijk metAnna Hattingh brengt 13kinderen voort,
waarvan er echter 3bij of kort na geboorte overlijden. Zijn vrouw is nog geen
16jaar oud, wanneer zij haar eerste kind het leven schenkt. Zij is goed 36, wanneer haar vermoedelijk laatste kind wordt geboren. (Het is mogelijk, dat één
der bij of kort na geboorte overleden kinderen later ter wereld is gekomen.) In
ieder geval heeft Anna Steyn-Hattingh over een periode van minstens ruim 20
jaarkinderengebaard.Watwordtvandie 10kinderen,die devolwassenheid mogen bereiken? De gegevens zijn incompleet, maar vast staat, dat slechts één, een
dochter, ongehuwd blijft en, dat de huwelijken van de anderen kinderrijk zijn.
Marthinus Jacobus Dewald, de oudste zoon en geboren in 1823,huwt Allettha
Sophia de Clercq, geboren in 1829. Hij interesseert ons daarom, omdat hij tot
de Ermelose intrekkers behoort. Uit zijn huwelijk met voornoemde Allettha de
Clercq worden 9 kinderen geboren. Zij aanschouwen het levenslicht van eind
1848tot begin 1868.In dit geval ligt de reproduktieperiode van devrouwtussen
haar 19deen haar 39stelevensjaar. Ook met betrekking tot dit huwelijk zijn niet
alle ons hierinteresserende gegevensbeschikbaargekomen.Vanhetreproduktielot van één der 9 kinderen is ons niets bekend. De huwelijken, die de overigen
sluiten, lopen qua vruchtbaarheid sterk uiteen. Hermanus Johannes krijgt 11,
Anna Suzanna 9, Jacob 4, Marthinus 5,Hendrik Jacobus 6, Petrus Johannes 2,
Alletha Sophia 5en Jacobus Johannes Hercules 3kinderen. (Gemiddeld kindertal:ruim 5.6) Over de reproduktieperiode van 3der betreffende huwelijken kan
iets worden gezegd. De echtgenote van Hermanus Johannes, die 11 kinderen ter
wereld brengt, doet dat vanaf 23-jarige tot 46-jarige leeftijd. De vrouw van
Petrus Johannes, diemoeder wordt van 2kinderen, krijgt het eerste op 22-jarige
leeftijd, d.i. betrekkelijk kort na haar trouwen, en het laatste op ruim 28-jarige
leeftijd. De vrouw van Jacobus Johannes Hercules, uiteindelijk moeder van 3
kinderen, doet het eerste op 21-jarige en het laatste op 39-jarige leeftijd geboren
worden. In de beide gevallen met laag kindertal is intussen geen aanwijzing te
zien van ingang vindende geboorteregeling. Het is meer aannemelijk, dat hier
geringe natuurlijke vruchtbaarheid bepalend is geweest.
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Hetgezinmet 10ofmeerkinderen isbeslistgeenabnormaliteit onderde19de
eeuwseErmeloseAfrikaners, maarsomsishet,ookvolgensmidden20steeeuwseWesterse begrippen, klein.Zeer vermoedelijk is het kleine gezin niet bewust
nagestreefd, maar resultaat van zwakke biologische vruchtbaarheid. Is het de
vraag, of de gemiddelde huwelijksvruchtbaarheid in het district zo laag heeft
gelegen als aangegeven voor een generatie uit de familie Steyn (ruim 5.6), het
moet evenzeer open blijven, of deze beduidend hoger is geweest. Wel vinden
wijvooranderefamiliesindezelfde generatiekindertallen, dieuitsluitend boven
10 liggen,maar dit zegt onvoldoende, Zekerheid bestaat niettemin, dat geboorteregeling,hoewelmisschien niet onbekend, ongebruikelijk is.Devoortplanting
is(nog)geenonderwerpvanrationele besluitvorming.
De opvoedingstaak vanhet gezinbestrijkthetgeheleopvoedingsveld,maarzij
isdesondanks relatief weinig gecompliceerd. Oogmerk van de opvoeding isin
demeestegevalleneenbestendigingvanbestaandepositiesenrollen,d.w.z.,dat
dezonendevaderendedochtersdemoedermaatschappelijkgelijkdienenteworden. Geleidelijk raakt het opgroeiend individu ingespeeld in de positievanzijn
vaderofmoeder,omdatdezedagelijksvoorbeeldzijnvandeindetoekomstverwachterol.Dejongentrekt steedsmetdevader,hetmeisjesteedsmetdemoeder
op.Geslaagderolimitatieloktlofuit,faleninhetvoldoenaandeouderlijkeverwachtingen heeft bestraffing tot gevolgeneenbestraffing, diesomsbepaaldniet
malsis.Kastijding, speciaal van dejongens, isin gevallenvan 'insubordinatie'
een normaal opvoedingsmiddel. Het kind wordt niet verwend, integendeel, de
opvoeding is hard. De godsdienstige kleur van het gezin brengt met zichmee,
dathetkindnaasteen'aards'schuldbesef,ookspoedigeen'metaphysisch'schuldbesef ontwikkelt. Iedere dag is het tweemaal aanwezig bij de huisgodsdienst,
waarinhetaccentgewoonlijk meervaltopdeverdoemenisdanopdeverlossing.
Schuld tegenover de ouders wordt gemakkelijk identiek met zonde tegenover
(een wrekende, angstwekkende) God. Niet bewust, doch wel effectief vinden
deopvoeders steun voor degeldingvan hun autoriteit tegenover de opvoedelingin hun Oud-Testamentische godsdienstigheid. Interiorisatie van de ouderlijke normen en waarden door het kind vindt geen enkele belemmering. De
wereldbuitenhetgezinbevordert eerdezeverinnerlijking. Buurt, kerkenfamiliestemmen stilzwijgend ofuitdrukkelijk inmethet doordeoudersgehuldigde.
Schools onderwijs, voor demeesten overigens beperkt vanduur,brengtingeen
gevaldenormenenwaardenvandeoudersindiscrediet,zohethenalnietverder
helpt overdragen. De 'confrontatie' metdeweinige 'uitlanders'enhetveelgrotereaantal Bantus houdt voor het kind niet deverlokking in,een volksvreemd
normenstelsel tot het zijne temaken. Niet alleenishetvolksvreemdeinsociaalculturele zin te ver om het voelen en denken een aanknopingspunt te bieden,
maarooksymboliseerthethetstreven,hetvolkseigenetotondergangtebrengen,
ofblootbarbarisme.Zobrengthetvreemdegeenvernieuwingteweeg,maarroept
het minstens onverschilligheid opengewoonlijk vrees.Devreesgeeft steun aan
deinnerlijkeaanvaardingvanhetgeendeopvoederstothungeestelijk eigendom
hebben gemaakt.
Waarom zenden de ouders, wanneer scholen in het districtzijngesticht,hun
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kinderendaarheen?Laatonsvooropstellen,daterouderszijn,diehunkinderen
niet naar school sturen.Zij vormen eenniet teverwaarlozenminderheid.Onder
hen, die wel de noodzakelijkheid van schoolbezoek inzien, ishetuitzonderlijk,
datvoorhetkindmaatschappelijkeopklimminggeambieerdwordt.Indenegentigerjaren wordt dezienswijze, dat deschoolmaatschappelijk stijgingsmedium
kan en moet zijn, minder uitzondering, het is waar. Generaal genomen, is de
verwachting t.a.v. het onderwijs echter primair dievan hulpverlening bij de effectuering dergodsdienstige opvoeding. Hetkindzaleensbdijdend lidderkerk
moetenzijn endaartoe zalhetblijk moeten hebben gegeven,deleerderkerkte
verstaan. De school neemt daarom een groot deel der opvoedingslast van de
schoudersderouders-opvoeders,omdatzijintellectuelevaardighedenonderwijst,
welkeonmisbaar zijn voor hetdoenvan belijdenis.Datzijhetkind door deonderwijzingvandezeintellectuelevaardighedenookbetertoerustvoorheteconomisch leven op de plaats, is, althans vóór omstreeks het begin der negentiger
jaren, geenhoofdoverweging. Dekrachtvanhetbehoudisnogaltijd groterdan
dievandevooruitgang.
Deopvoedingiseen proces,datvelejaren duurt. Zolangéén der oudersnog
inlevenis,blijft hetkind- hetmagintussenzelfookbejaardzijn - opvoedeling.
De eigenlijke gezinsopvoeding vindt echter relatief vroeg haar einde. De 19jarigejongenenhet 16-jarigemeisje,dietrouwen,moetenzichkunnen handhaven ophun nieuwe plaats.Welblijft eroverlegmet deouders,maarzijmoeten
datgenewetenenkunnen,watvaneenboereneenboerinopeeneenzameplaats
in een gevaarvolle wereld vereist wordt. Zij weten en kunnen het. Een echte
jeugdhebbenzijnauwelijks gekend.Zijhebbenbijkans steedsgeleefdineenwereld,gedomineerddoorvolwassenen.Diewereldwashardenvaneengroteernst.
Nergensterwereldlaathetgezinna,zijnledenalsindividuenaffectief begrip
te bieden. Ieder mens, ook deweinig geïndividueerde, heeft affectief begrijpen
(dekoesterendehand,dewarmeblik,enz.)nodigvanminstenséénanderemedemens.Hetgezinnuisbijuitstekeenmilieuomeenaffectievefunctietevervullen.
Deindividuenvertonenimmersinditmilieueenwelzeerfrequente enveelzijdigeinteractie;degehelepersoonlijkeidwordter,alofnietvooropgezet,blootgegeven. De affectieve functie van het Ermelose B(b)oerengezin uit het pionierstijdperk is bescheiden. Welkrijgt dezuigeling gemakkelijk het gevraagde- de
borstvoedingwordt spoedigbijeenonlustuitinggegevenenmethetkind wordt
door moeder en oudere zusjes rondgesjouwd -, maar overigens zijn de tussenpersoonlijkeverhoudingengereserveerd.Ligthetemotioneelcontacttussenmoeder en kind normaliter wat gemakkelijker, dat tussen vader en kind is uiterst
stroef. Het laatste is echter niet identiek met innerlijk koud. Wederzijds zijn
binnenhetgeldendepatriarchalesysteemdeinhibitiesechtertesterkvoor affectieve manifestaties. Reserve is er ook in de verhouding tussen man en vrouw.
Weerdoenzichinhibitiesgelden,maarnualsgevolgvanhetmasculinekarakter
dersamenleving.Omdezelfde redenisertenslottereserveindeverhoudingtussenbroers enzusters.Het gezinsverband biedt hetindividu welemotioneleveiligheid,maargeringeresponsiebijsterkegemoedsbeweging.Niethet'IchinDir
und Duinmir', maarhet 'Ich und DuimWir'isdegenormeerdeverwachting.
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Reeds verschillende malen is naar voren gekomen, dat het gezin uit het pionierstijdperk alsgezinverschillende godsdienstige activiteiten vervult. Huisgodsdienst houdt het tweemaal daags, in de vroege morgen na het opstaan enin de
avondvóórhetslapengaan. Soms nemen, schroomvallig opdeachtergrond, ook
niet-blanke personeelsleden aan de dienst deel. Ieder der twee godsdienstoefeningen duurt ongeveer een half uur. De vader leest eerst uit de Bijbel, daarna
wordt een psalm gezongen en de huisgodsdienst eindigt met gebed, door de vader uitgesproken. Het gezin bidt geknield. Ook aan iedere maaltijd gaat een gebed vooraf. Op zondagen komt het dikwijls voor, dat het gezin, wat door de afstand onmogelijk ter kerke kan gaan, nog een extra gezinsdienst houdt. Bijbellezingofdevoordracht van eenpreek uit eenprekenboek staat nu inhet middelpunt. Overigens is individuele lezing van de Bijbel niet uitzonderlijk, al gebeurt
het vermoedelijk in het ene gezin meer dan in het andere. Inieder geval spellen
de opvoeders met hun jongere kinderen de Bijbel vele malen uit ook, want de
Heilige Schrift, die door het kind gekend moet worden, is mede 'leermiddel'.
Soms is de Bijbel zelfs het eigenlijk enige 'leermiddel'. De gang naar het Nachtmaal wordt door het gehele gezin per wagen ondernomen. Bij de kerk wordt in
de wagen en/of in tenten gekampeerd van donderdag of vrijdag tot de volgende
maandagmorgen. Wanneer een zoon of dochter aan het doen van belijdenis
lijkt toe te zijn, moet hij of zij in vele gevallen een belijdeniscatechisatie volgen,
dieop een soort 'stoomcursus' neerkomt. De moeder begeeft zichdan met deaspirant-lidmaat en dejongere kinderen naar het dorp, waar, evenals in het geval
van de Nachtmaalsviering, wordt gekampeerd. Het verblijf in het dorp duurt
ongeveer 14dagen. Wij hebben de kernfamilie ondersteunende of vervangende
kerk genoemd, maar ook het gezin kan aldus worden aangeduid. Het gezin is
indefamilie ingebed,maar hetgezinishetindeallereersteplaats,dat de zedelijkgodsdienstige persoonlijkheid van dejongeren modelleert en dat de ouderen het
dagelijks verkeer met God doet onderhouden. Het gezin is de actuele cultusgemeenschap bijuitstek, maar het is datvoortdurend inhetbewustzijn van verantwoordelijkheid jegens groter geheel. Er behoeft over de godsdienstige functie
niet meer gezegd te worden om duidelijk te doen zijn, welk een prominente
plaats dezerandfunctie inhetfunctiegeheel van het kolonistengezin inneemt.
De mogelijkheden tot vertier zijn niet groot voor deleden van het gezinuit de
fase vóór de Tweede Vrijheidsoorlog. Voor dejongere kinderen is er ruimte tot
spelin en om het huis.Het meisje kan zichvermaken met dedoor haarvader gesneden houten pop of met de leren pop, die haar moeder maakte. Zo speelt zij
zichdan tevens in op haar toekomstige taak. Dejongen vindt zijn spelmogelijkheden in eenruimere omgeving, zicheveneens zodoende inspelend opzijn latere
taak. Spoedig echter wordt voor spelnietveeltijd meer gelaten. In hetleven van
de iets ouderen en ouderen heeft derecreatie geeneigen, duidelijk gemarkeerde
plaats. Zij isaspect slechtsvan bepaalde arbeidstaken, van misschien ook degemeenschappelijke maaltijden, van het familiebezoek over en weer en van het
kerkbezoek. Bijna nooit zijn de gezinsleden, behoudens de hele jonge, in hun
'spel' en ontspanning wegvan ernst eninspanning:de arbeid en het zware godsdienstig geloof. Maar ieder volk heeft zijn 'Ventilsitten', zijn uitdrukkelijk of
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stilzwijgend getolereerde mogelijkheden tot tijdelijke ontsnapping aan de normaleeisen.InhetoudeErmelosemilieuwordt,niettegenstaandedecalvinistische
levensgestrengheid, somstot hetochtendkriekenopdesnerpendemuziekvande
concertinagedanst.Hetzijngeen ongecontroleerdedanspartijen,wantdeouderen
zijn erbij aanwezig, misschien niet in hetminst, omdat ook zij danslustigzijn.
Degenen, dieer echter nooit bij aanwezigzijn- het is onsdoor eeninsider nadrukkelijk verzekerd-, zijn kerkeraadsleden. Dit lijkt eenzoveelstebevestiging
tezijnvandethese,datdeleidersvaneengroepgewoonlijk meeraanhaarnormenbeantwoorden dandevolgelingen.
Wat wijhiervoor hebben beschrevenbetreft hetgezinslevenalsboven-ofbuitenpersoonlijke ordening.Waar werdingegaan ophetnormscheppende en-onderhoudende van buurt, kerk en familie voor het gezinsleven, werd de positie
vanhetgezinbinnenhetinstitutionele geheelbelicht.Daarna werdhet karakter
van het gezin zelf, maar slechts in zoverre het het institutionele aangaat, behandeld.Hetgezinslevenisechternietalleeninstitutioneelof buiten-persoonlijk
zingericht. Het heeft ook een subjectieve kant. Hoedeindividuendeordening,
waaraan zij deelhebben, persoonlijk beleven, is medebepalend voor zowel de
tussen-institutionelepositiealshetinstitutionelekaraktervanhetgezin.Schragen
degevoelens degehuldigde regels,dan isdebestaande orderelatief veilig.Verzettendegevoelens(vanvelen)zichtegenderegels,danisevolutionaire ofrevolutionaire verandering in de orde een goede mogelijkheid. Daarom alleen al
moet de socioloog ook geïnteresseerd zijn in het psychisch klimaat vanhetgezin. De 'peiling' van dit klimaat is evenwel reeds bijzonder moeilijk, wanneer
het omdeeigentijdse situatievan deonderzoeker gaat. Menmagdan ookniet
verwachten, dat het psychisch klimaat van het Ermelose B(b)oerengezin zich
geheellaat'aftasten'. Deonderzoekerisaangewezenopeendeductief'schouwen',
waarvanhetresultaat onmogelijk toereikend kanworden geverifieerd. Het lijkt
echteraannemelijk, dathetpsychischklimaatvanditgezinnormaliter, énemotioneel repressief, én stabiel is. Er zijn minstens enkele redenen om dit aan te
nemen. Genoemd kanallereerstworden dekrachtige familistisch-godsdienstige
indoctrinatie, waardoor hetvolgenvanindividueleverlangens boven vermeend
groepsheilineenkwalijk lichtwordt gesteld. Dan ook kan worden gewezen op
een dagelijks samenzijn van de gezinsleden in een gerichtheid op voorziening
in gemeenschappelijke behoeften. Voorts is te noemen het lage scholingspeil
enin onmiddellijk verband daarmee eenlaag individueel aspiratieniveau. Tenslotte iste bedenken, dat delevenssituatie eenzodanig geringe differentiatie of
segmentering vertoont, dat deverschillende individuenverderwordengeholpen
omin hun (beperkte) verlangens te concorderen.
Het onderzoekwerd gedaan omeenhypothesetetoetsen,waarvanheteerste
deelluidt,datindegeslotenlandelijkesamenlevinghetgezinzouwordengekenmerkt door: openheid (integratie in familie, buurt en kerk), 'Situationsehe',
patriarchaliteit, 'Wirtschaftsbezogenheit', repressievanhetemotioneleenstabiliteit. Diehypothesewerdgeboren uit onderzoek-activiteit in het EuropeseplatMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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telandsmilieu, waarom het niet alte schokkend kon zijn, haar ophet Zuidelijk
Halfrond deels of zelfs geheel weersproken te vinden. Het verkregen materiaal
weerspreekt haar evenwelin genen dele.
Inhetoude Ermelose B(b)oerengezin treft meneengezinstypeaan,dat nergens
in het Europese plattelandsverleden voorkomt. Nooit was het plattelandsgezin
in Europa tegelijkertijd zozeer ruimtelijk geïsoleerd en zozeer ingebed in enig
ander groepsverband. Waarschijnlijk was het daar ook nooit zozeer een toonbeeld van interiorisatie van familistisch-kerkelijke normen. (Kerk enfamilie, zo
leert degeschiedenis,hadden herhaaldelijk metalletendienste staande middelen
der sociale controle, gezinnen te corrigeren.) Slechts bij uitzondering was in
Europa depatriarchaliteit zosterk alshier.Wij behoevenevenwelnietopverdere
verschillen met de Europese situatie te wijzen. Het oude Ermelose B(b)oerengezin is uniek, zij het als representant van hèt Boerengezin, dat na de Grote
Trek envóór deTweedeVrijheidsoorlog benoorden deOranje Rivierwordt aangetroffen. Niettegenstaande zijn Afrikaans-zijn vertoont het toch al die kenmerken, welke in ook het Westerse gezin binnen een geïsoleerde plattelandssamenleving buiten Europa werden vermoed. Dit maakt intussen dejuistheid van het
eerste deel der uitgangshypothese nog waarschijnlijker dan sedert dedoor Douma in Nederland en door Van Deenen in Duitsland verkregen onderzoeksresultatenhetgevalwas.Wat isechter hetbeeldvan het Afrikaanssprekende boerengezinin het district Ermeloanno 1964?Is het eenbeeld, dat het tweede deel der
uitgangshypothese bevestigt?
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HOOFDSTUK X
HET HUIDIGE BOERENGEZIN

De schets van het huidige B(b)oerengezin te Ermelo steunt vnl. op de systematische ondervraging van 100Afrikaanssprekende agrarische gezinnen, welke
representatief zijn teachtenvoor allegezinnenuit diecategorie met afhankelijke
kinderen tussen 5en 21jaar. In een Bijlage wordt de in maart 1964 gehouden
enquête uitvoerig beschreven, waarom wij er in dit hoofdstuk verder over kunnen zwijgen. Ofschoon in die bijlage ook de beantwoording der gestelde vragen
wordt weergegeven, zullen wij echter wel bij herhaling enquêttcijfers op de navolgende bladzijden vermelden.
Sindsdezestigerjaren van de 19deeeuwkomen Afrikaanssprekende gezinnen
het district binnen, maar ook verlaten Afrikaanse boerengezinnen al spoedig het
Ermelose. Eén en ander doet allereerst devraag rijzen, welk percentage der huidige boerengezinnen afstamt van de vroege intrekkers. Dat percentage blijkt
hoger tezijn dan aanvankelijk verwacht. Gezien deenquêteuitkomsten moet om
en nabij 55%van de boeren-gezinshoofden en ongeveer 40%vande boerinnen
uithet district daar geboren zijn. Hierbij moet bedacht worden, dat ineen aantal
gevallen man en vrouw niet beiden uit het Ermelose geboortig zijn, zodat meer
dan 55% der boerengezinnen één of meer Ermelose afstammingslijnen heeft.
Gezinnen, waarvan man en vrouw beiden van niet-Ermelose afkomst zijn, vinden hun 'oorsprong' in een betekenend aantal gevallen dicht bij de districtsgrenzen. Ongeveer 75% van alle Afrikaanssprekende boerengezinnen heeft
minstens een deel van zijn voorzaten uit de tweede helft der 19de eeuw, of te
Ermelo zelf, of in de naaste omgeving daarvan. Tussen het gezin uit de kolonistentijd endat,wathierna besprokenwordt,bestaat dusde gemeenschappelijkheid van het bloed, van het ruimtelijk milieu en van een familieoverlevering. In
zoverre het huidige gezinzal blijken teverschillen van dat van vóór de eeuwwisseling, zal dit slechts zeer ondergeschikt bepaald kunnen zijn door verschil qua
herkomst.
Nog steeds woont het gezin, naar Europese begrippen,heel eenzaam en heel
afgelegen, maar de gang naar buren, familie en kerk is niettemin sterk bekort.
Dat is niet zozeer het geval, omdat de plaats aanmerkelijk kleiner is dan aanvankelijk, maar, omdat wegen en vervoermiddelen ter beschikking zijn gekomen, die ruimtelijk verkeer comfortabel en snel doen verlopen. Toch heeft de
vergemakkelijking van het contact met de verbanden, waarbinnen het gezin
traditioneel was geïntegreerd, zijn integratie daarin niet versterkt.
Nog altijd bestaat het gebruik om de buurgezinnen na de slacht het karbonaatje te doen toekomen, maar het gebruik is niet langer algemeen. (Het
wordt door tussen 85 en 90% der geënquêteerde gezinnen in ere gehouden.)
Veelzeggender t.a.v.buurtintegratie isechter defrequentie vanhet burencontact.
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In het algemeen kan worden onderscheiden tussen informeel en (meer)
formeel burencontact.
Informeel isdatcontact,neerkomend opwederzijdseaanloopvanburen zonder
plichtplegingen. Het bestaan van informeel contact tussen buren sluit niet uit,
dat er tussen hen ook een meer geformaliseerd contact bestaat. Waar het uitsluitend formeel is- er worden visites afgelegd, maar alleenna uitnodiging -, is
de sociale afstand tussen de buren evenwel vrij groot. Wat nu Ermelo betreft,
vandaag de dag is er klaarblijkelijk een veel groter verscheidenheid in de intensiteit van het burencontact dan in de 19de eeuw. Er zijn nog vrij veel gezinnen,
die zich kenmerken door openheid t.a.v. de buurt. Ongeveer de helft van alle
gezinnen verkeert, niet met één of twee buren, maar met vier of meer op volkomen informele voet. De andere helft bestaat uit gezinnen, wier buurtintegratie
varieert van betrekkelijk zwak tot nihil. Gezinnen, die met slechts drie der geburen geregelde informele contacten onderhouden, mogen wij nl. wel betrekkelijk zwak geïntegreerd in hun buurt achten. Deze categorievormt omtrent éénvijfde deel van alle gezinnen. Ongeveer éénvijfde deel ook der gezinnen onderhoudt eeninformele contactrelatie met één of twee buurgezinnen. Hier mag van
eenzwakkebuurtintegratie zonder meer worden gesproken, omdat ineen dergelijke minimalisering van het buurtcontact tot uitdrukking komt een vervriendschappelijking van de burenrelatie(s). Openheid t.o.v. dit of dat buurgezin bestaat niet zozeer, omdat het een buurgezin is, maar eer, omdat het in zijn 'individualiteit' een gewaardeerd gezin is. Het verrassende feit komt naar voren, dat
tussen 5en 10%der gezinnen (7%uit de enquête) in het geheel geen burencontact heeft. Menzalzijnburen groeten, wanneer men hentegenkomt en misschien
eenpraatje methenmaken, maar men komt nietbij hen overdevloer. In zoverre
de burenrelatie als burenrelatie is blijven bestaan, is zij veel meer dan vroeger
zakelijk onnodig. Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangegeven, is het gezin
uit de kolonistentijd in tal van opzichten sterk op de buurt aangewezen. Een
dergelijke, met 'the struggle for life' verband houdende aangewezenheid bestaat
echter vandaag niet langer. Economisch komt het gezin ook zonder zijn buren
klaar, omdat het kan beschikken over de diensten van gespecialiseerde personen en instellingen op het terrein van de agrarische bedrijfsvoering. Dierenarts, landbouwvoorlichter, coöperatie e.d. verlenen desgevraagd diensten, welke
veel meer doeltreffend zijn dan die van enige buur. Deze personen en instellingen zijn zonder betekenende moeite bereikbaar, omdat op de plaats nagenoeg
altijd over een telefoon en/of een auto wordt beschikt. Bij geboorte en dood is
debuurt eveneensmisbaar geworden. Debevallingvindtvrijwelnooit meer thuis
plaats.De plaatskinderen uitdezetijd worden normaliter inhet streekziekenhuis
geboren. Bij ernstige ziekte of na een ongeval wordt de persoon, die het betreft,
naar het genoemde streekziekenhuis vervoerd. Zodoende overlijden de meesten
daar. De buurt istenslotte ook als 'beschermingsinstituut' overbodig geworden.
Het grootwild isuitgeroeid en vijandige Boesman- of Bantugroepen zijn van het
toneel verdwenen. Men leeft in een geordende gemeenschap en de overtreder
vanhaar regelsenwetten wordt door eendoeltreffende politiemacht opgespoord
en gearresteerd, waarna een onpartijdige rechter over hem te oordelen krijgt.
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Samenvattend, kan allereerst worden vastgesteld, dat de buurt, hoewel niet
geheelenalvanzijnbetekenisalseensociaalintegratiekader beroofd, eenzwak
'bindingsinstituut'isgeworden.Degezinnenkunnenuiteenoogpuntvaneigenbelangzowelalsuit eenoogpunt vanbehoefte aan 'belongingness' gemakkelijk
zonder de buurt klaar komen. Daarmee heeft deze, voor zover dan als buurt
voortbestaande,veelaannormscheppendeen- onderhoudendeinvloedverloren.
Tentweede- endittevens ter nadere bevestiging van het directvoorgaande -,
een belangrijke minderheid der gezinnen heeft zich feitelijk volledig aan het
buurtleven onttrokken.
Over dehuidige normgevende betekenis van dekerk t.a.v. het gezinslevenis
reedshetéénenandergeblekeninHoofdstuk 7.Daarinimmerswerdengegevens
naarvorengebracht,diewerdenontleendaandeenquête-uitkomsten,endaarin
ookwerden, opbasisvanbedoeldegegevens,gevolgtrekkingengemaaktoverde
kerksheid der boerengezinnen. Wij beschikken echter nog overenigegegevens,
die degevolgtrekking steunen, dat saecularisatie een belangrijke tendentie isin
deze moderne Afrikaanse boerensamenleving. De trouwlustige in Zuid-Afrika
heeft dekeuzemogelijkheid, zijn ofhaarhuwelijkkerkelijk,burgerlijk ofburgerlijk enkerkelijk te doen voltrekken. De praktijk in tal van landen leert nu,
dat onkerksen enzelfs onkerkeiijkeninstemmenmeteenkerkelijkevoltrekking.
Van geval tot gevalmogen demotieven anders zijn, maar vermoedelijk spelen
dikwijls eenrolpiëteittegenover kerkelijk gebonden oudersendebehoefte aan
een werkelijke 'hoogtijdag'. Het is daarom te meer tegen de verwachting, dat
van de 100agrarische echtparen, waaroverinlichtingenwerdenverkregen,er13
slechtseenburgerlijkehuwelijksvoltrekking wensten.(Terwijl86parendooreen
predikant in de echt werden verbonden, huwde één paar zowel burgerlijk als
kerkelijk.) Alleanderegegevensoverdegodsdienstige houdingvandegezinnen
medeinaanmerkinggenomen, zijn deantwoorden opeen opinievraagveelzeggend.Derespondentenwerdgevraagd,wat,naarhunmening,het belangrijkste
aspectwasomoptelettenbijdekeuzevaneenhuwelijkspartner. Devraagwas
zgn. gepraecodeerd. Gekozen kon worden tussen opleidingsniveau, bezit, persoonlijkheid, sociale status en geloofsrichting. Devrijheid werdechter gegeven
omeennietmetnamegenoemd aspectteprefereren.Weliswaarisgeenenkelander antwoord zoveel maal verkregen als dit, wat zegt, dat geloofsgelijkheid
vanbeidepartnershetvoornaamsteaspectomoptelettenis,maarhetisniethet
antwoord dermeerderheid. Hetisgegevendoor 46%der respondenten. (Voor
26%derrespondenten isgelijke socialestatusbelangrijker envoor19%vanhën
het persoonlijk karaktervandepartners.)
De kerk speelt nog altijd eennormscheppende en-onderhoudende rolin het
gezinsleven der Afrikaanssprekende agrariërs te Ermelo. In vergelijking met
vroeger is derol van dekerk evenwelaanmerkelijk verzwakt.Datisnietalleen
het geval, omdat, anders dan vroeger, concurrerende normgevende invloeden
ophet gezinuitgaan, maar ook, omdat- menvergelijkenogeensHoofdstuk7 talvangezinneninnerlijk vandekerkvervreemdzijn. Dezegezinnen ontbreekt
de behoefte of demoed tot openlijke demonstratie van hun afvalligheid, maar
nochdeGod,nochde(gevallen)mens,waarvanindeorthodoxgeblevenkerk(en)
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sprake is,appelleert langer aan hun gemoedsleven. Voordiegezinnenisde essentievan dechristelijke zedenleer vermoedelijk nogaltijd maat- enrichtinggevend,
maar hun levenshouding is voor het overige rationalistisch en 'diesseitig'. De
dagen van een alles en allen insluitend calvinisme zijn verleden tijd geworden.
Landspolitiek, agrarisch belang, rugby, tennis, de nieuwe auto, het avondje uit
en- nietinhetminst- deschoolopleiding vandekinderen houden hetdenken in
meniggezinzeerbezig.Deoudegeestelijkeeenheid,waarbinnendegezinnen,naar
het leek, onlosmakelijk waren geïntegreerd, is verbroken. Naast het diep-godsdienstig gebleven gezin woont een buurgezin, dat zich alleen nog bij een volkstelling met de benaming 'Afrikaans-godsdienstig' etiquetteert. De school, welke
sterk onder kerkelijke invloed staat, probeert het kind te bewaren voor geloofsafval. Daar zij dikwijls kostschool is- wij komen er nog op terug -, is zij dienaangaande in een zeer gunstige positie. Het effect van haar streven moet evenwel mede worden afgelezen uit de invloed, die de kerk nog op het gezinsleven
der Afrikaanssprekende agrariërs te Ermelo blijkt te hebben.
Buurt en kerk hebben elk klaarblijkelijk aan normerende betekenis t.a.v. het
gezin ingeboet. Is dit ook het geval met de familie? De beschikbare gegevens en dezezijn tezamen ongetwijfeld toereikend voor devormingvaneenoordeel wijzen inderdaad in de richting van een eveneens afgenomen familieinvloed.
Gevraagd is naar de contacten met meer en minder nabije verwanten van de
kant van zowel de man als de vrouw. Alvorens op deze contacten in te gaan,
willen wij evenwel nog iets opmerken over de 'family of orientation' van elk der
beide echtgenoten. Van de (100) mannen uit de geënquêteerde gezinnen blijken
er slechts 3 uit een éénkindsgezin en 5 uiteengezinmet2kinderen te stammen.
Daarentegen stammen 66bedrijfshoofden uit gezinnen met 5of meer kinderen.
(Onder hen, afkomstig uit grote gezinnen, zijn er 12,wier ouderlijk gezin 10of
meer kinderen telde.) De (100) vrouwen komen eveneens overwegend uit grote
gezinnen. Van 2 was het ouderlijk gezin een éénkindsgezin en van 5 een gezin
met 2 kinderen, waar tegenover staat, dat van 63 boerinnen het gezin van herkomst 5ofmeer kinderen telde.(Onder deuitgrote gezinnen afkomstigen zijn er
eveneens 12, wier ouderlijk gezin 10 of meer kinderen voorbracht.) 1 Intussen
zijn niet meer allebroers enzustersinleven. Ook niet alle ouders levennog. Van
slechts 17mannenzijnzoweldevader alsdemoeder nogaanwezig, van 7van hen
leeft nog alleen devader en van 27van hen alleen de moeder. Van de 100gezinnen kunnen er dus 49 geen contact hebben met enige ouder van de kant van de
man. Beide ouders van de kant van de vrouw zijn nog in leven in 24 gevallen,
alleen devader van devrouw leeft nog in7en alleen haar moeder in28gevallen.
Demogelijkheid tot contactmetenigeoudervan dekant van devrouw doet zich
dus in wel iets ruimere mate voor, maar toch ook nog niet voor tweederde der
geënquêteerde gezinnen (59). Het blijkt nu, dat, waar één of meer der (schoon)
ouders noginleven zijn, er met hen altijd een geregeld contact wordt onderhouden. Wat anders ligt het met betrekking tot de broers en zusters van de beide
1

Wanneer deze gezinsgroottecijfers worden vergeleken met die uit het vorige hoofdstuk en
met hierna te verstrekken cijfers over degrootte van het huidige gezin, dan komt nog duidelijkeruit,datdehuwelijksvruchtbaarheid sterkdaaldeindeloopderlaatstehalveeeuw.
130

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-7 (1965)

echtgenoten. Terwijl 90gezinnen met hen zonder uitzondering contact melden,
geven 9gezinnen contact met sommigen op en eriszelfs één gezin, dat met geen
hunner omgaat. Er is onder de gezinnen nog altijd een familiebesef, dat verder
reikt dan alleen de allernaaste bloedverwanten. Omgang met meer verwijderde
verwanten hebben nl. 92 gezinnen. Een groot deel dezer gezinnen heeft echter
duidelijk 'selectieve' contacten binnen de ruimere kring van bloed- en aanverwanten. Alleen vanuit een oogpunt van omgang gezien, moet de conclusie zijn,
dat de familie als werkelijk fungerende sociale instelling sinds de kolonistentijd
zeer is ingekrompen.
Wat mag of moet van de familie worden verwacht, volgens de gezinnen op
het huidige Ermelose platteland? Het is duidelijk, dat demeerderheid der gezinnen zal trachten bij optredende grote moeilijkheden - ernstigeziekte of invaliditeit van man of vrouw - zichzelf te redden. Familiale steun zal mogelijk, indien
aangeboden, worden aanvaard, maar men zal proberen om het zonder deze
steun te redden. (Van de geënquêteerde gezinnen zeggen er 34,dat defamilie bij
dergelijke moeilijkheden moet helpen, hebben er 5dienaangaande geen mening
en zeggen er 61, dat zij zelf een oplossing zullen zoeken.) Strokend met
de opvatting over zelfhulp versus familiale hulp is de opvatting over te
nemen belangrijke, alle gezinsleden rakende beslissingen. Zulke beslissingen,
meent ook de meerderheid, vragen geen vooroverleg met enig familielid.
(Van de geënquêteerden zouden er 33 wel, doch 67 geen familieraadpleging
willen.) Een zeer kleine minderheid der gezinnen vindt, dat familieleden zich
inlaten met de opvoeding van de kinderen, en dezegezinnen wijzen dit pertinent
af. (Al hebben de geënquêteerden mogelijk in een betekenend aantal gevallen in
alle eerlijkheid deinvloed van verwanten op de opvoeding onderschat, het gezin
wil in zijn opvoeding vrij zijn.) Met de afwijzing van familiale inmenging in de
opvoeding stroken de gedachten over inwoning van familieleden. Een overweldigende meerderheid der gezinnen wil noch samenwoning met (groot)ouders,
noch met getrouwde kinderen. (Resp. 89en 94 ondervraagden verklaarden zich
afkerig.) De opvattingen over hulpverlening, raadpleging, inmenging in opvoeding en samenwoning liggen zodanig verdeeld, dat besloten mag worden tot het
bestaan van eentweetal duidelijk verschillende familiale grondhoudingen op het
huidige Ermelose platteland. Een kleine minderheid der gezinnen wordt nog
gekenmerkt door het oudefamiliegevoel, dat in het voorgaande hoofdstuk werd
geschetst. De grote meerderheid der Afrikaanssprekende agrarische gezinnen
neemt,hoewelnietgeheelvanfamiliegevoel gespeend,tegenoverdefamilieeentot
opgrote hoogtegereserveerde houdingaan. Dezehoudingmoet misschien nader
worden verduidelijkt. Zij komt dan neer opeenstreventot allereerst handhaving
van gezinszelfstandigheid en -privacy. Zeker met de naaste verwanten wil men
een betekenisvolle affectieve verhouding, maar dezeverhouding komt in gevaar,
indien enige verwant het gezin zijn handel en wandel zou willen voorschrijven.
Het verschijnsel kan worden aangeduid als individualisatie, emancipatie of
verzelfstandiging van hetgezin,maar hoehet ook wordt aangeduid, het is kenmerkend voor de verandering in de positie van het Ermelose B(b)oerengezin.
Onloochenbaar isdezeindividualisatie van het gezin in eenniet te verwaarlozen
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aantal gevallen gepaard gegaan met isolatie. Een minderheid der gezinnen het aantal is,ook bijbenadering,moeilijk bepaalbaar - heeftzichnietalleenlos
(ser)gemaakt vanbuurt, kerk enfamilie, maar ook desocialecontacten in het
algemeen geminimaliseerd. Bedoelde gezinnen hebben geen vriendschappelijk
verkeer met andere gezinnen. Dat degezinsindividualisatie echter niet identiek
isteachtenaangezinsisolatie,blijktuithetfeit,datonderrelatiefsterkgeïndividualiseerdegezinnen duidelijk geïntegreerde gezinnenvoorkomen. Dezeweinigof
niet-buurtgebonden, zwak-familistisch voelende en onkerkse gezinnen onderhoudenhechtevriendschappen,hetzijbinnenhetagrarischmilieu,hetzijdaarbuiten,hetzijzoweldaarbinnenalsdaarbuiten.Hunvriendschapsrelatieszijn overigensniet bij uitzondering ontstaan buiten desfeer van detraditionele ontmoeting (nabuurschap, gemeenschappelijk schoolbezoek of gemeenschappelijke
kerkgang.)
Onder de agrarische echtparen vanvandaag wordt, ondanks de evidentegezinsindividualisatie,nogaltijd alsoordeelvandezeergrotemeerderheidhetoordeelgehuldigd,dat ookeenhuwelijkssluiting tussenvolwassenen voorafgaande
raadpleging der ouders vergt. (Vandegeënquêteerden is87%welen 13% niet
vanoordeel,datzulkeenraadplegingnodigis.)Isheteenkleineminderheid,die
zichniet achter 'deaktevaneerbied' plaatst, hetfeit, dat erzo'nminderheidis,
iseenverderbewijsvandiepgaandeverandering.Inde 19deeeuwimmersishet
eenvoudig onvoorstelbaar, dateenhuwelijk plaatsvindttegendezinvandeouders.Nukaneenaantalgetrouwden,tevensouders,zichmeteenvolledigindividuele huwelijkskeuze akkoord verklaren. Het is een eerste aanwijzing van de
overgang van de 'Situationsehe' in de 'Neigungsehe.' Eenvolgende aanwijzing
daarvan isvermoedelijk dewijziging in deomstandigheden, waaronder deverkeringen hun begin vonden. De mogelijkheid tot amoureuze ondernemingen
werd nl. aanmerkelijk verruimd door dekomst van de auto in een wereld, die
veelmeer en ook veelmeer geschakeerd vertier wasgaan bieden. Nieuwe ontmoetingsmogelijkheden tussendeseksenontstondenenhetwarenmogelijkheden
van ontmoeting zonder ouderlijk toezicht. Menbehoeft alleenmaar te denken
aanvacantieoorden,sportvelden endansavonden. Eenderde,duidelijkeaanwijzingvan dein zwanggerakende 'Neigungsehe' is deversterking vanhetindividualisme op allelevensterreinen, behalvemisschien dat der politiek.
Dehuidigehuwelijken- sommigenzijn nogvanzeerkorte duur, maaranderen zijn tot stand gekomen in de vroege dertiger jaren- zijn geresulteerd uit
ontmoetingeninzeerverschillendesituaties.(Degeënquêteerdenhebbendevolgende opgaven gedaan: ontmoeting bij een sociale gelegenheid: 33;samengewerkt: 5; ontmoetingtenhuizevanvrienden: 39;elkaarlerenkennenopschool:
9; opandere wijze: 14.)Voor de grote meerderheid ging aan het huwelijkeen
verloving vooraf, welke verloving doorgaans kort van duur was.(Van de 100
geënquêteerde parenhadden erzich82verloofd. Vandeze82warener24minder dan eenhalfjaar, 31tusseneenhalfjaar eneenjaar, 15 tussen eenjaar en
tweejaar, 8tussen twee en driejaar en 4langer dan driejaar verloofd.) In de
huwelijksleeftijd van beide seksen heeft zichin vergelijking met de 19deeeuw
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eenstijgingvoorgedaan,welkevooralgevolgisvanhetuitvallenvanzeervroeg
huwen. Een huwelijkssluiting van het meisje vóór haar 20ste levensjaar bleef
weliswaargeenongewoonverschijnsel,maarhuwenals 16-of17-jarigewerduitzonderlijk. Huwen door eenmanvóór diens20stelevensjaar werdnoguitzonderlijker dan dit reeds in de 19deeeuwwas.(Onder de geënquêteerden zijn28
vóór hun 20ste levensjaar gehuwde vrouwen. Opjongere dan 20-jarige leeftijd
trouwde 1 man.)Misschienisonzeinterpretatie onjuist, maarwijmenen,datde
stijgingindehuwelijksleeftijd dervrouwenzoukunnenwijzenopgroter feitelijke
huwelijksvrijheid. Die groter vrijheid isop zichzelve onmiskenbaar, maar, wat
door ons bedoeld wordt, is, dat het meisje, hoewel niet perseafkerig vaneen
vroeghuwelijk, nietlanger gemakkelijk zwichtvoor deouderlijke aandrang tot
huwen, wanneer zij door hen daartoe 'rijp' wordt geacht. In aanmerking mag
hierbij trouwenswordengenomen, dat deoudersinhetalgemeenminderpressieindezerichtingzijngaanuitoefenen.Degegevensovergedwongenhuwelijken
makenaannemelijk, datinvergelijking met dekolonistentijd deremmenophet
voorechtelijk geslachtsverkeer zwakker zijn geworden. Gedwongen huwelijken
zijn vóór de Anglo-Boerenoorlog nagenoeg ongekend, nu komen zij evenmin
inrelatief groteaantallenvoor,maarzijzijnnietlangerzeerhogeuitzondering.
(Vandegeënquêteerdenparenis6%tijdenseengeblekenzwangerschapgehuwd.)
Aan degegevens,dieoverdehuwelijksdag werdenverkregen,magmisschien
slechts beperkte indicatieve betekenis t.a.v. de aardder socialeintegratie der
partners worden toegekend. Wat eenpaar vanzijn huwelijksdag maakt, hangt
immersook afvanbeschikbarefinanciëlemiddelen. Menkanechterweerredeneren, dat,wanneer devieringvooraldaarvan afhangt, dit wijst opindividualisatie. Hoe het zij,eenechtebruiloft isuitgebleven in meer dan dehelft dergevallen van huwelijkssluiting sinds ongeveer het begin der dertigerjaren. In de
meestegevallenwerdeenreceptiegehouden ofzelfs ookdaar nogvan afgezien.
(Wat degeënquêteerden betreft, 38gaveneenechtebruiloft, 56hielden eenreceptieen6zagenzowelvanhetéénalshetanderaf.)Indiegevallen,waarinwel
eenreceptieofbruiloft plaatsvond,beperktedegastenkringzichoverwegendtot
alleennaastefamilieenenkelegoedevrienden.(Opdereceptieofbruiloft waren
uitsluitend naaste verwanten en enkele goede vrienden, zo gaven 53paren te
kennen.Deoverige41parenteldenonderhungastenvelefamilieleden, vrienden,
buren en kennissen.) Het komt ons voor, dat de klaarblijkelijke reductie van
dehuwelijksviering tot eenintieme vieringin eenzogroot aantal gevallen toch
indicatieve betekenis mag worden toegekend. Zij lijkt ons een nadere bevestiging te vormen van de reeds gesignaleerde gezinsindividualisatie, welke overigens een logisch uitvloeisel isvan de ook vastgestelde tendentie in de richting
vande'Neigungsehe'.Andersdaninde19deeeuw,ishetaangaanvaneenhuwelijk- althansvoorrelatiefvelen- nietzozeergroepsgebeurenalswelpaargebeuren. Het aangaan van eenhuwelijk blijft voor de2meest nabijbetrokkenen belangrijk genoeg omdehuwelijksdag tot eenbijzondergebeurentemaken,maar
dedagishün dag.
Hetgezinheeft zichverzelfstandigd endaarmeeiszijn structuur veelmeertot
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een eigen structuur geworden. (Was zij in de kolonistentijd afspiegeling van de
familiestructuur in alle onmiddellijkheid, nu kan zich in haar nog wel de oude
familiestructuur uitdrukken, maar dan niet langer door dwingende overmacht.)
De verzelfstandiging van het gezin heeft onderwijl nietgeleidtoteigenlijke structuurloosheid. De bijzondere individualiteit van de ouders-opvoeders en ieder
der kinderen heeft weliswaar een veel ruimer kans gekregen om tot gelding te
komen, maar een superindividueel ordeningspatroon is nog steeds duidelijk
kenbaar. Bij alle individuele variatie in ruimte van uitleg en onderhoud ervan,
vinden ook in het hedendaagse landelijke Ermelo bepaalde betrekkingsnormen
collectieve erkenning.
Het beginsel van gezagvan de man over diens vrouw, dat in de 19deeeuw algemeen gehuldigd wordt, is plaats gaan maken voor het beginsel der egalitaire
verhouding tussen de echtgenoten. Deverkregen data laten dienaangaande geen
twijfel bestaan. Het zal echter niet verbazen, dat het ene gezin de nieuwe norm
reedsuitdrukkelijk tot dezijnegemaakt,terwijlinhetanderede normverandering
zich nog eerst aan het voltrekken is. Toch ishet verantwoord, aan te nemen, dat
in een zeer grote minderheid der gevallen de egalitaire norm reeds regeert. (Onder de 100geënquêteerden zijn er 58,die de uitdrukking, dat de man het hoofd
van het gezin is, gerechtvaardigd achten. De overige 42 respondenten achten
man en vrouw gelijk in gezagspositie. De lezer sla er acht op, dat niemand der
respondenten met een 'geen mening' het antwoord is schuldig gebleven.Veelzeggend is ook, dat in 8van de 100gevallen kinderen door deman,in22door de
vrouw en in 69 door man en vrouw beiden gestraft worden. Zakgeld wordt de
kinderen in 97dergeënquêteerde gezinnengegeven.De groottevanhetbedrag het is eveneens veelzeggend i.v.m. de man: vrouwverhouding - wordt in 8 gevallen door de man, in 13 gevallen door de vrouw en in 76gevallendoor beiden
bepaald. De uiteindelijke beslissing over de aanschaf vannieuwe,dure artikelen
(meubels,eenauto e.d.) berust in 33gevallen bij de man, in 60bij man en vrouw
beiden en in 7,afhankelijk van de aard van het artikel, of bij hem, öf bij haar.
Het is een situatie, die niet minder indicatief is.Tenslotte zijernog opgewezen,
dat enkele (4) der boerinnen uit de geïnterviewde gezinnen 'career women'
zijn.) Het beeldvan dejuiste man: vrouwverhouding is, in vergelijking met dat
beeld in de kolonistentijd, wel zeer veranderd.
Waar de verhouding tussen man en vrouw, naar de norm genomen, egalitair
is of naar het egalitaire tendeert, laat zich ook een meer egalitaire verhouding
tussen ouders enkinderen verwachten. Het isdaarom wat verrassend op het eerste gehoor, dat deindirecte aanspraak van de ouders door hun kinderen nog altijdalgemeenis.Het kind richtzichniettotzijn oudersmeteen: 'Wiljij misschien
...' enzelfs nietmet een'Wilt umisschien...', maar meteen: 'Pa, zalPa astublieft
...' Deze traditionele aanspraakvorm past typisch in een bestel, waarin de afstand tussen kind en ouders zeer groot is. Het taalgebruik is evenwel conservatief en de hiervoor gesignaleerde aanspraakvorm is als indicatie van de huidige
ouder: kindverhouding bedrieglijk. Wat de normatieve betrekking tussen ouders en kinderen aangaat, is een geringer egalitarisme binnen het gezin dan in
Nederland veelal het geval is onmiskenbaar. Wij zijn hier echter niet met een
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vergelijking tussen huidig Ermelo en huidig Nederland, maar met die tussen
hedendaags envroeger Ermelobezig.Het: 'Pa, zalPa astublieft...', dat integrale
uitingisvan het eertijdse patriarchale (enparentale) systeem, moet dan vandaag
alseen 'survival'wordenbeschouwd. Deouders,eerder strenge, onverbiddelijke
gebieders, zijn dezer dagen veel meer de oudere, meer levenswijze kameraden.
'Elternbezogenheit' is gaan wijken voor 'Kinderbezogenheit'. Het kind wordt
bij onjuist gedragnogwelgestraft, maar het straffen vindt minder spoedig plaats
dan vroeger - er wordt meer een beroep gedaan op gezond verstand of goede
wil- en ook zijn de straffen veel minder hard. Interessant isin dit verband, dat
lijfstraf op de scholen nog altijd gewettigd is, maar door de Ermelose ouders
weinig toepassing meer vindt. Een andere indicatie van het sterker egalitarisme
is de stem, die het kind heeft in zijn economische toekomst. In de meerderheid
der gevallen gaat het kind in onderling overleg met de ouders een bepaalde opleiding volgen, maar in ongeveer een kwart der gevallen wordt het zelfs vrijgelaten, zelf de te volgen opleiding te bepalen. (98 respondenten menen, dat kinderen niet zo spoedigmogelijk in hetbedrijf dienenteworden opgenomen, maar
zover mogelijk moeten leren. Bij de opleiding van een dochter dient meer gedacht te worden aan een degelijke beroepsopleiding dan aan de voorbereiding
tot huishoudelijk werk, zo wordt door 65 respondenten gemeend. Spreekt uit
één en ander de 'Kinderbezogenheit', welke zonder twijfel enig verband houdt
met egalitarisme, het gaat ons hier meer om de zeggenschap van het kind inzake
de eigen opleiding. Van de respondenten zeggen er dan slechts 7,dat de ouders
over deopleiding dienentebeslissen.Van de93overigen stellenerzich65op het
standpunt van noodzakelijk overleg tussen ouders en kind en laten er 28deopleidingaanhet kind zelfover.) Het behoeft nauwelijks teworden opgemerkt, dat
het ontstane egalitarisme in de ouder: kindverhouding in essentie niets van
doen heeft met onttrekking aan opvoedersverplichting door de ouders en het
ontstaan vanbandeloosheid bij hetkind. Het gaat erhieralleen om, dat, volgens
de norm, de innerlijke verhouding tussen ouder enkind diepgaand is gewijzigd.
Het kind heeft gemakkelijker toegang tot de ouders,het heeft een ruimere bewegingsvrijheid ook, maar het blijft verplichtingen houden tegenover de anderen enzichzelf.Zijn vrijheid isgeenvrijheid zonder verantwoordelijkheid. De
groei van de verantwoordelijkheid vindt zijn stimulans echter meer in wat het
kind geboden dan in wat het onthouden wordt. Dit is althans de verwachting,
die uit de nieuwe ouderlijke norm spreekt.
Is onze,mede op,participatie berustende interpretatiejuist,danheeft onderde
Afrikaanssprekende boerengezinnen te Ermelo het senioriteitsbeginsel sterker
zijn gelding behouden dan het masculiniteitsbeginsel. Voor de Nederlandse beschouwer blijft het Ermelose hoerenkind (en trouwens het Afrikaanse kind in
het algemeen) veel meer de 'onderworpene' nog dan het kind in zijn eigen land.
Dat treft hem te meer, omdat de vrouw klaarblijkelijk een plaats inneemt, die
niet demindere isvanhaar Nederlandse zuster. Niettemin, de oude, traditionele
gezinsstructuur is overleefd. In zoverre de egalitaire structuur nogniet haar verwerkelijkingheeft gevonden, doetzicheenstructuurvoor,waarindevroegerepatriarchaal-parentale gezinsordeenhetnieuweegalitarismebeidenkenbaar zijn.
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Hetgezinuithetpionierstijdperk isookdaarom opinspannende lichamelijke
arbeidaangewezen,omdatniet-blankearbeidskrachtenschaarszijn.Hethuidige
boerengezinleeftineenwereld,waarinhetgeenmoeitekost,zwartearbeidskrachten te verkrijgen. Iedereboer beschikt overéénof meer Bantu plaatsarbeiders
enin9vande10huishoudingen ookwordtover zwartearbeidskracht beschikt.
(Degeënquêteerden isgevraagdnaarindehuishoudinggeëmployeerde bedienden. Voltijds worden geëmployeerd: in 33gezinnen alleen 1,in 41gezinnen 2,
in 13 gezinnen3 enin3 gezinnen4bedienden. Onderde100gezinnenzijner10,
diegeengebruik maken van voltijdse gehuurde arbeid. Deeltijds zijn in dienst:
in45gezinnen slechts 1,in42gezinnen2,in 5gezinnen 3enin 1 gezin4Bantu
werkne(e)m(st)ers. Op dus 10der 100plaatsen, waar isgeënquêteerd, wordt in
het geheelniet van gehuurde huishoudelijke arbeid gebruik gemaakt.) De boer
klaagt dikwijls overdekwaliteitvanzijn plaatswerkers, deboerin heeft zelden
lof voor haar huishoudelijke bedienden. De arbeidsfunctie van hem zowel als
van haar beperkt zich onderwijl zeer overwegend tot organiseren en toezicht
uitoefenen.Inspannendefysiekearbeid,zoalsverrichtdoordemeesteNederlandse
boeren enboerinnen, isvoor deovergrote meerderheid der Ermelose agrariërs
vanvandaageenuitzonderlijkevormvanarbeid.Deboeristypisch ondernemer
en niet langer ondernemer-arbeider. De overbodigheid van zware lichamelijke
arbeidsverrichting houdt echternietin,datzijn economischbestaanlichtis. Hij
boert in demeeste gevallen succesvol, maar dewelvaart wordt hem niet in de
schoot geworpen. Deze moet nog steeds veroverd worden en ook te Ermelois
hetinfeite zo,dat,wildewelvaart duren, deboer alhogereisenvanlandbouwkundige, technische en bedrijfseconomische kennis wordengesteld.Bovendien,
het is duidelijk, dat het werken met de doorgaans nog zeer primitieve Bantu
geen sinecureis. De 'struggle for life', diedeboer voert, iseen strijd, waaraan
deboerinnietpersébehoeft deeltenemen.Erisdiekleineminderheidvanvrouwen,diezonderzwartehulpdehuishoudingvoeren.Dezevrouwenhebbengeen
gemakkelijker bestaan dan Nederlandse huisvrouwen op een boerderij, waar
huishoudelijke hulpontbreekt. Dievrouwenechter,diewelBantubediendenin
huishebben,hebbenhetrelatiefzeergemakkelijk, ookal,omdatzij,andersdan
Nederlandse huisvrouwen, weinig 'huisbewust' zijn. Vele Ermelose boerinnen
vanvandaaghebbenveelvrije tijd, ookal- wijgaan daarnader opinbijdebesprekingderopvoedkundigefunctie -, omdatdekinderendikwijsnaareenkostschool gaan. Er zijn boerinnen, die een actief aandeel nemen in het eigenlijke
bedrijf, b.v. door de boekhoudkundige kant daarvan te verzorgen, maarhetis
uitpersoonlijke interessemeestal,metuitnoodzaak.Invergelijkingmetvroeger
zijn bedrijf en huishouding weinig op elkander betrokken, terwijl de huishoudingvandeboerindoorgaansnietveelvraagt.
Dezoonsendochtersuit hettegenwoordige Ermelose boerengezin worden het isin overeenstemming weer met deruimere beschikking over loonarbeid zelden tot werkelijk lichamelijk werken opde boerderij genoopt. Blijven zij na
voltooideschoolopleiding(voorlopig)opdeplaatsvandeouders,danisdeaard
vanhundeelnameaanbedrijf ofhuishoudingovereenkomstigdievanresp.hun
vader enhun moeder. Dezoon groeit geleidelijk inin depositie van organisa136
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tor-toezichthouder in de bedrijfssector, de dochter leert leiding geven aan het
zwartepersoneel.Datis althans het normale beeld, want er zijn ook die uitzonderlijke gevallen,waarineendochter, omdatzwartpersoneelontbreekt,zelf
moetwerken.Erzijndochters,dieindeeigenlijkeboerderijopgaan,maar,evenmin als t.a.v. hun moeders, wordt dit als eenvanzelfsprekendheid beschouwd.
Dedagenvaneeneconomie, dieoverwegendzelfverzorgingseconomie is,zijn
al lang voorbij. Het boerenbedrijf is een bedrijf geworden in een wereld van
winststreven en van vele behoeften, die slechts door de beschikking over geld
bevredigd kunnen worden. De boer is ontheven vanzwarelichamelijke arbeid,
maar, willen debehoeften van hemzelf enzijn gezinsleven bevrediging vinden,
danisvoortdurend actief ondernemerschap eninzicht indemogelijkheden van
demodernetechnologische ontwikkelingeis.Watvoorhemgeldt,geldtookvoor
dezoon,diehemmogelijk zalopvolgen,endieanderezoons,dieeveneenseen
bestaanin de landbouw voor ogen hebben. Boerin en oudere dochters thuis
hebben de verantwoordelijkheid voor een huishouding, waarvan het rythme
moetzijn gesynchroniseerd met datvanhetbedrijf. Zo dientmetnamegegeten
tekunnenwordenindegebruikelijke middagpauze ophetbedrijf. Dehuishoudingisechternietmeerzodanigvervlochtenmetdeboerderij alsinhetverleden.
Zijisverzelfstandigd doordebeschikkingovergeld,waarvoor gebruiksmiddelen
kunnenwordengekocht,welkevroegerdoorhetbedrijfzelfmoestenwordengeleverd. (Op 36van de 100bedrijven, waar werdgeënquêteerd,wordtb.v.,naast
zekere eigen verbouw, groente aangekocht.) De 'emancipatie' vandehuishouding t.a.v. het bedrijf isintussen gepaard gegaan met een 'emancipatie' vande
vrouwta.v.hetbedrijf. Haarpositieistot opgrotehoogtevergelijkbaar gewordenmetdievandevrouwinhet gezinvan deindustrieel, debankbestuurder of
depredikant. Zij is- deuitzonderingen vanmeer actief enmeer daadwerkelijk
participerende vrouwen daargelaten- geïnteresseerd gebleveninhetwerkende
zaakvanhaarman,maarzijleeft ineeneigen'bedrijfswereld'. Hetkanzijn,dat
die kleine minderheid van boerinnen, welke 'gainful employment' hebben gezocht,datprimairuitfinanciëleoverwegingenhebbengedaan.Tochzouhetniet
verbazen,wanneerzoublijken,datzijallereersteenbestaans(ver)vullingzochten,
welke dehuishouding hun niet kon bieden. Hoe het zij,het hedendaagse AfrikaanssprekendeboerengezinteErmeloheeftweinigvaneenarbeidsgemeenschap.
Welisheteenconsumptiegemeenschap, zijhet onder die restrictie, dat verdienende inwonende kinderen in de meerderheid der gevallen vrij zijnomhuninkomstennaar eigengoeddunken tebesteden.
Aannemelijk is,datdeseksuelefunctieinminstenséénopzichtvandievanhet
gezin uit dekolonistentijd verschilt. Wij bedoelen, dat deseksualiteiteeneigen
waarde, los van de voortplantingsintentionaliteit, heeft verkregen. Veronderstellenderwijs zou nog meer over verandering in de seksuele functie zijnoptemerken,maar hetzouhypothetisch blijven endaarom beperkenwij onstot het
signaleren van denormatieve ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting.
Devoortplantingsfunctie van het huidigegezinverschilt vooralinditopzicht
vandievanhetvroegere,datzijdoorplanmatigheidwordtgekenmerkt.Deechtgenoten hebben geboorteregeling, althans zeker in de meeste gevallen, als een
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geoorloofde praktijk aanvaard endedoor hengebezigdemiddelen zijn blijkbaar
redelijk doeltreffend. Terloops moet ergewagvanworden gemaakt, dat eenarts,
dievelejaren langte Ermelopraktijk uitoefende, vermeldde, nooit door boerenpatiënten te zijn benaderd met een verzoek om anti-conceptionele middelen.
Sinds jaar en dag nemen de couranten evenwel advertenties op, waarin zulke
middelen worden aangeboden. Hoe devoorlichting ook plaatsvindt en hoe anticonceptie ook wordt bewerkstelligd, de gezinnen zijn aanzienlijk kleiner dan
vóór de Anglo-Boerenoorlog. Waar het gaat om voltooide huwelijken is het gemiddelde kindertal ongeveer 4, terwijl voor de nog onvoltooide huwelijken het
gemiddeldekindertal vermoedelijk lagerdan 3.5ligt.Interessantis,dathet ideaal
geachte kindertal rond 4.5ligt. (Onder de geënquêteerde gezinnen zijn er 2 met
9 kinderen, 4met 7, 7met 6, 10met 5, 23met 4, 30met 3,20 met 2en 4 met 1
kind. Het betreft hier echter uitsluitend in leven zijnde kinderen. Van overledenenwerd geen opgaveverkregen. Welmagworden aangenomen, dat het overlijdenscijfer zeer laag is. Overigens zijn niet alle kinderen 'eigen' kinderen. Voor
de tweedemaal gehuwd zijn 6mannen en 7vrouwen. In ieder geval heeft het gemiddelde echtpaar uit de groep der geënquêteerden 3.64 kinderen, niet-'eigen'
kinderen van één der echtgenoten meegerekend. Voor zover de vrouwen ouder
zijn dan 45jaar ishet gemiddelde kindertal 4.02,voor zover zijjonger zijn 3.39.
In verband met het laatste zij aangetekend, dat 3huwelijken minder dan 5jaar,
55 tot 7jaar en 88 tot 10jaar hebben geduurd. In 96 van de 100gevallen werd
een uitspraak over het ideale kindertal verkregen. In geen enkel geval wordt 1
ideaal gevonden, terwijl ook niemand der respondenten meer dan 8 ideaal
vindt. Een ruime minderheid heeft 4 of 5genoemd. Het gemiddelde ideale kindertal blijkt 4.56 te zijn). Waarom het ideale kindertal hoger ligt dan dat, wat
binnen de groep van huidige gezinnen maximaal mag worden verwacht, is niet
zonder meer duidelijk. Dat ongunstige economische omstandigheden een reden
zouden vormen, lijkt onwaarschijnlijk. In de grote meerderheid der gevallen
heeftdegezinsvormingnl.plaatsgevondenineentijdvaneen'booming economy'.
De situatie blijft echter de aandacht bezig houden, daar men eerder een hoger
dan een lager kindertal dan het ideaal geachte zou verwachten.
Het gezin wordt uitdrukkelijk verondersteld, de voornaamste agens te zullen
zijn t.a.v. de socialisatieen deenculturatie van dejongste generatie. Het ismoeilijk tezeggen, ofhet dieinderdaad is. Geen twijfel lijdt het evenwel, dat het vandaagindemeestegevallengeïndividualiseerde gezinbijuitstekdegroepis,waardoor de sociaal-ethische persoonlijkheidskern wordt gevormd. Deze kern wordt
nl. gevormd in dejaren tussen geboorte en eerste schoolgang. Het kind pleegt
eerst dan naar school te gaan, wanneer het leerplichtig is geworden, d.i. dus op
ongeveer 6-jarige leeftijd. (Kleuteronderwijs is door de grote afstanden tot de
school zeer bezwaarlijk en daardoor ongebruikelijk.) Gedurende de eerste 6levensjaren ishetkind vrijwel verstoken van spelomgang met blanke kinderen van
buiten het gezin. Afhankelijk van het leeftijdsverschil met broertje(s) en/of zusje(s)ishetmeer ofminder methem,haar ofhengeïnvolveerd in gemeenschappelijke spelletjes. Het gaat normaliter ook ommet kinderen van op deplaats werkzame Bantuarbeiders, maar al spoedig beseft het het grote verschil tussen zich138
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zelfendezekinderen.Tot het naar schoolgaat,ishetplaatskind klaarblijkelijk
zeeroverwegendonderdeinvloedvan demedegezinsledenendikwijlszeerspeciaal onder dievan zijn ouders.Het laatsteishet geval, omdat,naar bleek, het
gezinnietzeldenkleinis.(Promemorie: ongeveer25%vandegeënquêteerdegezinnen zijnéén-oftweekindsgezinnen.) Deleerplicht - in de19deeeuwnog ongekend- maakt, dat omstreeks het 6de levensjaar een enorme,plotselingeverandering in de opvoedingssituatie intreedt. Dekleine zgn.plaatsschool bestaat
nietmeer. Hetkind moetnaar eencentrumschool, diedikwijls ettelijke kilometers ver van het ouderlijk huis is gelegen. Het kan nu zijn, dat de ouders hun
zoontje of dochtertje dagelijks - er zijn schoolbussen- de gangnaar envande
school laten maken. Veelvuldiger komt het evenwel voor, dat zij (moeten)besluiten,hunkindinhetschoolkosthuistedoen.(Watdegeënquêteerdegezinnen
betreft, vandeschoolgaandekinderenzijner58alsthuisverblijvenden144alsin
eenkosthuisverblijvend opgegeven.)
Onder deschoolkinderen zijn er, dieiedere dagin degezinsatmosfeer terugkeren, maar er zijn er meer onder hen, dietijdens het schoolseizoen alleenvan
vrijdagavond totmaandagmorgen thuiszijn.Hetlijkt, dat voor de laatsten het
hetgezinzeersterkdefunctievan'vluchtheuvel'moetvervullen.Oud-kostschoolleerlingen hebbenzichtegenover onszeerverschillend uitgelaten over het kosthuis,maarzonder uitzonderingerkendenzij,dat hetvoor een6-jarigenieteenvoudigisomzichaan dit geheelvreemdemilieu aan tepassen. Of, enzoja:in
hoeverre het kosthuis een met het gezin concurrerende opvoedingsagens is,is
zonderverderonderzoekonmogelijktezeggen.Ditiswélzeker,dat,ondankshet
verblijf inhetkosthuis,deopvoedendefunctie vanhetgezinvangrotebetekenis
blijft. Tijdens de vacanties en de naweken ondergaat het kostschoolkind nog
steeds de bewuste en onbewuste normerende invloeden van het thuismilieu,
welkeinvloedenmisschientrouwenskrachtigerzijn dant.a.v.hetniet-kosthuiskind.Hetzounl.alleszinsnormaalzijn,wanneerdeouderszichopeen'verloren'
zoon ofdochter sterker richtten dan opeenkind, dat dagelijks omhenheenis.
Opeenmomentisdejongen ofhetmeisjenietlangerleerplichtig. De ouders
plegendatmomentnietmetongeduld tegemoettezien.Uitzonderingendaargelaten,hebbenzijdeovertuiging,dathunkinderennadelagereschoolverder onderwijs behoeven. Zij zullen het hun mogelijke ondernemen, aan dejongen of
het meisjehetvervolgonderwijs teverschaffen, dat met zijn of haar bijzondere
aanlegenbelangstellingsrichtingstrookt.Hierrijstevenweldegroteproblematiek.
Depuberlaat vanenigebijzondere aanleg ofbelangstellingsrichting somsniets
blijken. Dat kanzijn, omdatzijereigenlijk inhetgeheelnietzijn,maar datkan
ook zijn, omdat zij nog niet 'uitgekristalliseerd' zijn. Ook komt het voor, dat
het kind beroepsambities heeft, waarvoor de ouders met hun rijper levenskijk
terecht vrezen. De opvoedingsverantwoordelijkheid isinvergelijking met vóór
het begin der 20ste eeuwkennelijkbetekenendverzwaard,omdatopleidings-en
beroepskeuzeinganghebbengevondenineenmaatschappij,dietegelijkertijd de
individueleambitiegingrespecteren.Deouderswillenverregaandrekenenmetde
persoonlijkeberoepswensenvanhetkind,maarzijwordengeconfronteerd inmeniggevalmetonklaarheidinverschillendeopzichten.Dewenszelf,deernstom
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haar teverwezenlijken endeimplicatiesvandevervullingervankunnenelkonklaarzijn. Hetiseensituatie,dieindekolonistentijd eenvoudig onvoorstelbaar
was.
Opleidings- en beroepskeuze zijn belangrijk (en niet bij uitzondering tevens
problematisch) in de opvoedingsfunctie van het huidige Afrikaanssprekende
boerengezin te Ermelo. In hoe belangrijke matebepalendookvoorhetfalenof
slagen van deopvoeding, zij hebben niettemin slechts eenincidenteel karakter
eigenlijk.Inlaatsteinstantieisvoordetoekomstvandeopvoedingbeslissend,of
hetgezinerinslaagtindefasedergroteontreddering- de(moderne)puberteit normen en waarden te doen interioriseren, welke een 'sociale' en zelfverantwoordelijke persoonlijkheid doen ontstaan. Erzijn geentekenen, dieer op wijzen,dathetdaarinnormaliternietzouslagen.Datdietaakevenwel,ondanksde
veelalvande(kost)school ondervonden steun,nietminderproblematischisdan
de opleidings- of beroepskeuze, is evident. Het gezinvoedt immers niet langer
op binnen een wijdere maatschappelijke sfeer, gekenmerkt door normen en
waarden, dieidentiek zijn aan dezijne. Het voedt opin een, ook en vooral in
zedelijk opzicht,gedifferentieerde enzelfs'gebroken'maatschappij.Alleenalde
courantenbrengendoorhun'feitelijke' verslaggevinginvloedenbinnenhethuis,
dievollediginstrijd zijnmetdedoordeouders-opvoedersgewenste.Opvoeding
inde 19deeeuwisrelatief moeiteloze overdracht door deouders,benevensvele
anderevolwassenen,vaneengesloten systeemvanondubbelzinnigewaardenen
normen aan het opgroeiend geslacht. Hetisintentioneel eenprocesvanbestendiging van het zijnde. Nu is opvoeding moeizame, door kruisende invloeden
steeds onzekere, overdracht door vnl. de ouders alleen vanvoorhenzelfsoms
onklarewaardenennormen.Hetisintentioneeleenprocesvanslechtsgedeeltelijke
bestendigingvanhetzijnde.Oudershopennogsteeds,vanhunkinderenfatsoenlijkemensentemaken.Maarwatiseenfatsoenlijk mensprecies?Oudersverlangenmeerdanvroeger,dathunkinderenzullenslageninhetleven.Wanneer zijn
zijevenwelgeslaagd? Enwanneer niet?
Indeenquêtelijstwarengeenvragenopgenomen,waarmeelinearectadeaard
enbetekenis van deaffectieve functie bepaalbaar is.Tochzijn voldoendegegevens verkregen om t.a.v. deze functie conclusies te kunnentrekken.Hetgezin,
zo bleek, iszichgaan 'verschansen'. Het aanvaardt niet langer eeninkapseling
in andere verbanden. Zonder zich- althans in demeeste gevallen- af te keren
vandeomringende samenleving,ishetrespect gaanvragenvoorzijneigenindividualiteit.Andererbemoeienismetdieindividualiteit duldthetnietlanger.Het
vraagt om aanvaarding, zoals het is, en kan het zonietaanvaardworden,dan
keert het zichaf. Eenveelsterker individualiteitsbewust gezindan het vroegere
is ontstaan, maar tegelijkertijd een gezin, waarvan de leden veel minder door
gemeenschappelijk belangengedeeldeinteressemetelkaarzijnverbonden. Natuurlijk, nogaltijdiserbijdevrouwendekindereneenalsreëelgevoelde afhankelijkheid vandebroodwinner.Iederdergezinsledenleeftechtervandaaginmeniggevalineeneigeneconomischewereld.Dewereldvandemanenvaderishet
bedrijf,dievanzijnvrouwhethuis,terwijldekinderen,noginopleidingofreeds
economisch onafhankelijk, in werelden leven, welke metdeplaatswerelddiep140
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gaandverschillen.Buitenwerkenopleidingbestaatereeneindeloosaantalmogelijkheden van tijdsbesteding, waaruit individueel wordt gekozen. Daarom is
hetniet ongewoon,dat ookbuitenhetwerkeenieder metdingenbezigis,welke
de belangstelling der anderen niet of nauwelijks hebben. Terugkerend tot de
afhankelijkheid deranderegezinsledent.a.v.debroodwinner:deze afhankelijkheidiszowelvoordevrouwalsdeouderekinderentochverrevanabsoluut.Het
isnietmoeilijkvoorhenbijdebestaandeschaarsteaangeschooldpersoneeleconomische onafhankelijkheid teverwerven. (Zoalsvermeld, werken er trouwens
reedsenkelevrouwenbuitenshuis.) Klaarblijkelijk is de interne gezinsintegratie niet meer overwegend of in de grond een situationele integratie. Zij berust
veeleeropdewaardevanemotionelewarmteenveiligheid,die- hetdienttoegevoegd- in een samenleving, gebaseerd op het concurrentiebeginsel engekenmerkt door depersonalisatie ook, eenzeerversterktebetekenis heeft verkregen.
Hetgezinisaltijd milieuvangevendeennemendeaffectie geweest,nuishetdat
menigmaal voornamelijk. Deze conclusie berust niet alleen op dewaarneming,
datdeintegratieisgebleven,ondankshetinbelangrijkematewegvallenvansituationeel integratieve factoren. Zij berust ook op direct voor zichzelf sprekende
waarnemingen:'Neigungsehe'; gezinsdemocratie,zijhetbinnendeperkendoor
de opvoeding gesteld; zorg voor het kind, waarvan de ouders geen materieel
voordeelhebbenteverwachten.Waar degezinsintegratievooralvan subjectiefaffectieve aardwordtendaarmeedeaffectieve functie alshetwaredraagvlakder
anderefuncties, komtuiteraardeenelementvan kwetsbaarheid inhetgezinsleven, dat voordien ongekend was.Wieechter, eventueel zichberoependopverifieerbare feiten ook, zich tegen dit nieuwe gezinstype keert,dienttebedenken,
dat het ontstond als een uitvloeisel van en tegelijkertijd een reactie op diepgaandeveranderingenindegrotesamenleving.
Weinigbehoeft meerteworden gezegd over degodsdienstige functie vanhet
gezin. Demate, waarin endewijze, waarop het huidige Ermelose boerengezin
dezefunctie vervult, kan worden afgeleid uit degegevens overdegodsdienstige
praktijken dergezinnen,welkezowelinHoofdstuk 7alseerderindit hoofdstuk
werden vermeld. Om enigmisverstand tevermijden, willen wij nogwel hierop
wijzen, dat de aangetoonde saecularisatie (en de daarmee verband houdende
verzwakkingdergodsdienstigefunctie) nietnoodzakelijk eenverdervoortschrijdendprocesis.Indewereldvanvandaagwerkensterkesaeculariserendekrachten,maardemoderneontwikkelingisklaarblijkelijk nietdodelijk voordegodsdienst. De (stille enmanifeste) afvalligheid van dekerken ismisschien eenzuiveringsproces, dat langzamerhand tot stilstand is gekomen. Zonder het essentiëlevanhunboodschapprijstegeven,zoekendekerkeneenaanpassingaande
behoeften van moderne mensen. En nog altijd zijn er groteaantallenmoderne
mensen, dieuit dieboodschap dekracht putten vooreenzinvolbestaanineen
wereldvanverwarringendreiging.
Derecreatievemogelijkheden zijn,invergelijking metde19deeeuw,geweldig
verruimd. Hetgezinishenevenwelnietzozeeralsgezingaanuitbuiten.Zijnledenbenuttenheneerdernaardeaardenaanlegvandeeigenindividualiteit.Toch
zijn er verschillende recreatieve activiteiten, die men gemeenschappelijk pleegt
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te ondernemen, zo zij ondernomen worden. Te noemen zijn met name concerten bioscoopbezoek, bijwoning van sportmanifestaties en vacantiebesteding.
Tweederde deel der gezinnen komt aan een(gezins)vacantie toe.Daarvan gaat interessante bijzonderheid - ruim dehelft naar zee.Vacantie bijfamilie - andere
interessante bijzonderheid - isuitzonderlijk. (Demeldingen van de geënquêteerde gezinnen zijn als volgt:geen gezinsvacantie: 29;vacantie thuis: 1; grootste
deelthuis en enkele dagen uit: 4; bij familie en vrienden: 8; in binnenlandse vacantieoorden:22;bij zee:35;buitenslands: 1.) Overnutenzinvanvacantieskan
breedvoerig worden bespiegeld. Hier lijkt in ieder geval naar voren te komen,
dat demeerderheid dergezinnen 'gezinsexpedities' onderneemt, waarbij de waarde van gemeenschappelijke belevenissen uitgangspunt is. Dit dan vormt een
nadere onderstreping van de affectieve functie, die het gezin wil vervullen.
Dat het psychisch klimaat, in vergelijking met dat van het kolonistengezin,
duidelijk emotioneel-expressiefis, behoeft na het voorgaande geenbetoog meer.
Met deze emotionele expressiviteit zou, volgens de hypothese, labiliteit samengaan. Het lijdt geen twijfel, dat het klimaat inderdaad labieler is dan vóór de
Anglo-Boerenoorlog. Wij noemen opnieuw het moderne puberteitsverschijnsel
en wij kunnen daar bijvoegen bij eerder werkende vrouwen optredende frustratiegevoelens. (Verschillende vrouwen hebben voor hun huwelijk gewerkt en/of
een opleiding voor een beroepscarrière gevolgd.) Eén en ander is genoeg om te
begrijpen, dat een spanningselement in het gezinsleven isgekomen,waardoor de
groepsharmonie in gevaar wordt gebracht. De vraagisechter, hoe labielhet klimaat van het huidige Ermelose boerengezin is. De beschikbare gegevens leveren
dienaangaande volstrekt onvoldoende opheldering. Al, wat wij met zekerheid
kunnen zeggen, is, dat van een manifeste gezinsdesorganisatie niets blijkt. Oppervlakkigbezien,ishetmoderne agrarischegezinsleven onder deAfrikaners uit
het landdrostdistrict harmonisch. Erisgeenreden intussen, dat bij dieper schouwen ernstige disharmonie zou blijken. Spanning en conflict zijn nl.niet noodzakelijk verschijnselen, welke inhunuiteindelijke consequentiesneerkomen optussenmenselijke vervreemding. Zij kunnen ook eenmeervol-menselijke integratie
bewerkstelligen.
In dit hoofdstuk werd een descriptie gegeven van het huidige Afrikaanssprekende boerengezin op basis van enquêteonderzoek en 'participant observation'.
Bedoeld gezin werd onderzocht ter toetsing van het tweede deel der in deInleidingomschreven hypothese.Dit deelzegt,datindeopen plattelandssamenleving
- ende Ermelose plattelandssamenleving anno 1964isopen - hetgezinzou worden gekenmerkt door:geslotenheid (individualisatie), 'Neigungsehe', democratische structuur, 'Affektbezogenheit', emotionele expressiviteit en labiliteit. Het
is verrassend te noemen, dat, gezien de in het vorige hoofdstuk beschreven
gezinssituatie, het tegenwoordige Afrikaanse boerengezin uit het landdrostdistrict eenzozeermetdehypothesestrokendbeeldvertoont. Men kan, toegegeven,
binnen de groep der huidige gezinnen belangrijke verschillen in sociologisch relevant opzicht aanwijzen. Dit maakt het evenwelniet ongerechtvaardigd om van
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het huidige gezin te spreken als een nieuw, scherp met dat uit de kolonistentijd
contrasterend type. Een klein deel der gezinnen anno 1964belichaamt dat type
in alle opzichten, in een ander klein deelvan henwordt bedoeld type nauwelijks
herkend. De vraag is echter, waar laatstgenoemde minderheid naar toe onder
wegis. Het antwoord lijkt niet moeilijk.
Het Ermelose B(b)oerengezin uit de kolonistentijd, zo hebben wij gezegd,
vertegenwoordigt een gezinstype, dat nergens buiten Zuid-Afrika zijn gelijke
vindt. Het doet denken aan dat van het oude Israël, maar, nader beschouwd,
blijkt het daarvan in minstens één belangrijk opzicht te verschillen. Terwijl in
het vroegere Israël het gezin dagelijks binnen het familieverband leeft, woont
het 19de eeuwse Ermelose gezin teruggetrokken op een gezinsplaats. Heeft het
huidige B(b)oerengezin uit het landdrostdistrict eveneens iets markant Afrikaans-eigens? Men zalhet tevergeefs zoeken. Wel leeft in dit gezinzeersterkeen
Afrikaans cultuurbewustzijn, maar dit doet in dit verband niet terzake. Waar
het om gaat, is het voorkomen van specifieke gezinsnormen en -verhoudingen.
Zulke normen enverhoudingen zijn klaarblijkelijk afwezig. Onmiskenbaarishet
Afrikaanssprekende agrarische gezin te Ermelo in zodanige mate Europees (of
algemeen-Westers?)georiënteerd geraakt, dat hetvandaagdedaginzijn normen
enverhoudingen nietsmeerbezit,wat het treffend vanhet Europese plattelandsgezin doet verschillen. Deze constatering moet niet worden misverstaan. Zij
houdt nietin,dat dit gezinzichpassief zouhebben laten omsmeden naar vreemd
model. Wel houdt zij echter in, dat het gezin te Ermelo deel is geworden van de
modern-Westerse maatschappij en cultuur, de algemene erfgenamen van de
'folk societies'.1Door enkele vergelijkingen met in Europa verkregen materiaal
kan het hiervoor gestelde geadstrueerd worden.
DOUMA opereerde in 1960met eenvragenlijst, dievrijwel gelijkluidend is aan
de te Ermelo gebruikte, in 2 Nederlandse plattelandsgemeenten. In het economisch relatief sterk geïndustrialiseerde Arkel verkreeg hij gegevens van 197 gezinnen, in het aangrenzende nog steeds agrarisch gestempelde Kedichem verkreeg hij data van 105gezinnen. Zijn materiaal is slechts tendele met het Ermelose materiaal vergelijkbaar. Dat is daarom het geval, omdat de door hem geenquêteerde gezinnen in bepaalde belangrijke opzichten duidelijk anders zijn
dan de Ermelose. Wij noemen slechts, dat de Arkelse en Kedichemse geënquêteerden in meerderheid niet-agrarisch waren en, dat de materiële welstand
van zowel agrariërs als niet-agrariërs in de 2 Nederlandse gemeenten veel minder grootisdan onder deErmelose boerenstand. Bepaalde uitkomsten van Douma's onderzoek kunnen echter zonder gevaar van misverstand met Ermelose
uitkomsten worden vergeleken. Wij doen dat hierna.
Wat de inwoning van ouders of schoonouders betreft, te Ermelo is ongeveer
90%der boerengezinnen daartegen gekant,teArkelenKedichemongeveer65%
der (niet-agrarische en agrarische) gezinnen. Wanneer belangrijke beslissingen
moeten worden genomen, worden door bij benadering 65% der Ermelose en
75%der bewuste Nederlandse gezinnen geen familieleden geraadpleegd. Zelf1

Onder 'folk societies'wordt ook hier verstaan, wat Robert Redfield er onder verstaat. Vgl.
R. Redfield: 'Thefolk Society', American Journal of Sociology, 1947.
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hulp boven familiale hulp wordt in geval van grote moeilijkheden verkozen
door omstreeks 60%der Ermelose en 70% der Arkelse en Kedichemse gezinnen.Terwijlinomennabij40%derErmelosegezinnenmanenvrouwals'gelijken' in dehuwelijksverhouding wordengeschouwd,isdatteArkel-Kedichemin
om en nabij 65%der gezinnen het geval. Een echtscheiding behoeft niet altijd
afkeuringswaardig te zijn, wordt in ongeveer 90%derErmeloseeninongeveer
80% der bedoelde Nederlandse gezinnen gemeend. Het ideale kindertal is te
Ermelo rond 4.5 en in de Nederlandse onderzoekgemeenten rond 3.5 gelegen.
Terwijl echter in Zuid-Afrika het werkelijk kindertal onder het ideale ligt,
isdesituatieinNederland omgekeerd.TeErmeloenteArkel-Kedichem wordt
door oudersinbijna allegevallengeoordeeld, dathunkinderenzover mogelijk
dienen door teleren.Van de Ermelose oudersmeent omstreeks 5%,dat opleidings-enberoepskeuze van dekinderen door uitsluitendhunopvoedersdienen
te worden gedaan, van de Arkels-Kedichemse ouders meent omstreeks 15%
zo. Een huwelijk van nog betrekkelijk jonge mensen tegen de wil der ouders
wordt te Ermelo overwegend afgekeurd (ongeveer 85%), in de Nederlandse
gemeenten overwegend goedgekeurd (ongeveer 65%).
Gezien in het licht der uitgangshypothese, is het gezinsleven der Ermelose
agrariërs in verschillende opzichten minder, doch in andere meermodern dan
dat der vergeleken Nederlandse agrariërs enniet-agrariërs.Voor onsisditechter niet hetvoornaamste. Wij kennen meer betekenis toeaanhetfeit,datklaarblijkelijk in zorelatief vele gezinnen in zowel het 'backveld' van Transvaal als
hethartvanNederlandoverkernpuntenzozeergelijkgevoeldengedachtwordt
indezestigerjarenvan dezeeeuw.Het zoutevergaan,doordezeconcordantie
deuitgangshypothesefinaalgewaarmerktteachten.Haarjuistheidiserintussen
wel veel aannemelijker door geworden.
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HOOFDSTUK XI
BESLUIT

De gezinssociologie dient, daar zij sociologie is, zich te kenmerken door de
toelegbij haar beoefenaars, (finale encausale) samenhangen tussen maatschappelijkeverschijnselen blootteleggenzondermengingmetsubjectieve waardering
dezer verschijnselen. Uit de keuze van studieonderwerpen, welke de gezinssocioloog doet, spreekt onmiskenbaar een 'Wertbeziehung', d.w.z., dat het door
hem onderzochte de onderzoeker gemeenlijk zedelijk raakt. Wanneer hij zich
bezig houdt met echtscheiding, gedwongen huwelijken of de problematiek, die
het onderwerp isvandezestudie,danisdat uiteen 'bekommernis', welke sterker
is dan bloot-wetenschappelijke geïnteresseerdheid. Deze 'bekommernis' brengt
hem in de eerste plaats tot zijn beroepsactiviteit. 'Wertbeziehung' is onmiskenbaar de eerste stoot tot zijn werk, maar de waardebetrokkenheid dwingt hem
niet tot 'Wertung'. In beginsel blijft de mogelijkheid open tot objectiviteit, d.i.
hetinnemen van eenzodanig gedistancieerde positietot debeschouwde stof, dat
subjectief-zedelijke waardering wordt uitgesloten. Er is geen enkele reden, te
ontkennen, dat het (blijvend) innemen van die positie bijzonder hoge eisen van
'zelfbeheersing' aan de onderzoeker stelt, maar - nogmaals - objectiviteit is
geen onmogelijkheid. Waartoe dezeobjectiviteit? Minstens ééngoede reden kan
er voor worden genoemd:debehoefte vande maatschappij aan onbevangenzelfinzicht. Wat de (gezins)socioloog door zijn pogen tot objectief observeren en redeneren aan het licht brengt, zal de maatschappij niet altijd in eerste instantie
aangenaam zijn. Nader beschouwd, kan het echter, verondersteld althans, dat
het werkelijk geverifieerd is, die maatschappij alleen maar baten. Want, welk
beleid 'de man van actie' ook voorstaat, zonder voldoende werkelijkheidskennis is ieder beleid tot stranden gedoemd. De existentieproblemen van een modern-Westerse maatschappij worden nl., noch door hen dood te zwijgen, noch
door de aanname van krachtige resoluties opgelost. Zo doet dan de gezinssocioloog als één der vele uit het corps van beoefenaars der empirische menswetenschappen zijn normaliter volstrekt onspectaculaire, maar niettemin maatschappelijk niet geheel onnuttige werk. Hij doet het in een zekere 'eigengereidheid',
maar deze 'eigengereidheid' wordt misverstaan, wanneer zij wordt geïnterpreteerd als een teken of bewijs van ontbrekende sociale solidariteit. 'Eigengereid'
heeft de gezinssocioloog een eigen verantwoordelijkheid genomen, maar hij
heeft dat gedaan om uit die verantwoordelijkheid een constructieve maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.
Het onderzoek, dat wij te Ermelo, Tvl., hebben verricht, was bedoeld ter verdere toetsing van een hypothese met betrekking tot de ontwikkeling van het
plattelandse gezinsleven in de moderne-Westerse wereld. Dit onderzoek heeft
het aannemelijker gemaakt, dat de in de Inleiding omschreven hypothese juist
is. Dat is voor ons als onderzoeker een bevredigende uitkomst, maar zij, die
voor het beleidverantwoordelijk zijn, zijn - en ditishun goedrecht - weiniggeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-7(1965)
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interesseere!indebevestigingoflogenstraffing vanvakwetenschappelijke hypothesen.Tochzoudenwijinditgevaldeaandachtvandebeleidsmensenvoorjuist
dehypothesewillenvragen.Daarinliggenimmers2verschillendebeeldenopgesloten: dat van het gezinbinnen de sfeer der gesloten landelijkheid en dat van
hetgezinopeenplatteland, opgenomenineenindustrieel-stedelijke maatschappij. Er rijst nu een vraag, te weten, of het gezin op het tweede type platteland
'überhaupt' kan blijven stoelen op een normen- enwaardensysteem, dat zich
binnendegeslotenlandelijkheid heeft ontwikkeld. Devraagstellen,ishaar ook
beantwoorden. Het lijkt dan zo te zijn, dat, noch in Europa, noch in zuidoost
Transvaal enigekansbestaat op overlevingvan dit oude,traditionele gezin.Of
dit te betreuren is,laten wij in het midden. Als echter in het proces van overgangvan gesloten landelijkheid naar plattelandse integratie in eenruimerewereld het traditionele gezin tot ondergang isgedoemd, dan staat het beleid voor
andereenmoeilijker vragen.Watmoetzijn 'Leitbild' zijn? Eenopgezinsreïntegratie gerichte hulpverlening in die individuele gevallen, waar in en door het
veranderingsproces desintegratie met alle zedelijk onaanvaardbare gevolgen
vandienmanifest isgeworden?Eendergelijke hulpverleningzondermeermaakt
uiteraard duidelijk, dat het 'Leitbild' ereigenlijk éénisvan 'laisserfaire, laisser
passer'. Deontwikkeling inhaar totaliteit wordt nietgeremd,laat staanomgebogen.Hetbeleidisgeheelenalcuratief,nietpreventief.Naastcuratiekanechter
ookenvooralpreventieworden nagestreefd. Alsdietevenszoumoetenworden
nagestreefd, dan ishetmisschienwenselijk ominplaats vanintermen vanpreventie in termen van opbouw te denken. Wordt dit gedaan, dan is er eerst in
werkelijke zin van een 'Leitbild' sprake. De ontwikkeling, die zich 'spontaan'
voltrekt, moet zodanig worden beïnvloed, dat over 10,25of 50jaar bepaalde,
als essentieel beschouwde, waarden en normen verwezenlijking vinden. Wordt
eendergelijke beplanningaanvaard alsmogelijk ennoodzakelijk, dan doetzich
evenwelhet probleem voor, welk 'Leitbild' dient teworden gekozen. Moet een
blijvende differentiatie tussen stads- en plattelandsgezin worden voorgestaan?
Ofistestrevennaar eenuitwissingvannogbestaandeverschillen tussenhetgezinuitheteneenuithetanderemilieu?Wij stellenaldezevragenhier,niet,omdatwijhetbeleidindezeofgenerichtingzoudenwillentrachtenteleiden,maar,
omdat het beleid zodruk doende is.Erwordt vandaag dedagzeerveel ondernomenmethetoogopdeverondersteldebelangenvanhetplattelandsgezin. Wij
wagen intussen te betwijfelen, dat men altijd zou weten, waartoe het ondernomeneeigenlijk zoumoetenstrekken.Het'Leitbild' isamorfofhetontbreektgeheelenal.Terugkerend tot onsonderzoekteErmelo,kunnenwijstellen,dathet
gegevensheeft verschaft, die- opzijnminstvoorZuid-Afrika- debeslissingover
het tevolgen 'Leitbild' kunnen helpen bevorderen. Die gegevens verschaffen
immerseeninzicht indegezinssituatie, metinsluiting der gezinsidealen, opeen
stukplatteland, dat, zijhetinelders ongekend tempo,van geslotenheid naar openheidevolueert.
Het zou een absurd voorstel zijn, de resultaten van het Ermeloseonderzoek
als empirisch uitgangpunt te nemen vooreenadequaat Zuidafrikaans gezinsbeleid ten plattelande. Wel vragenwij ons af, of zij, die metterdaad debelangen
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vanhetblankeplattelandsgezininZuid-Afrika willenvoorstaan, met onderzoekingen als dete Ermeloverrichte niet iets nuttigs zouden kunnen aanvangen.
'Kennisismag,endiegesinslewekanalleenversterkwordindienoptredeindie
verbandgerugsteunworddeurdiepgaandekenniseninsig.Lg.kanalleenverkry
wordindien daar opveelgroter skaalaswattans diegevalis,navorsing opdie
gebiedvandiegesinslewegedoenword.Hiervoorisdaarnodigdieopleidingvan
sosiaal-wetenskaplikes endiebeskikbaarstelling van dienodigefondseenfasiliteitevirstudieennavorsing.'1Ditisnatuurlijk inzekerezineenoratio pro domo,want hetwordtgezegddoor éénderAfrikaanse sociologen,maar wijstemmen niettemin geheel met hem in, omdat zijn voorstel mede voortkomt uit
'bekommernis'. Geenslogans en sterke resoluties alleen, maar ookonderzoek
is de eis,wil het gezin werkelijk worden gediend. Wij hebben goede reden tot
groteerkentelijkheid, omdatdefaciliteiten enfondsen voorstudieennavorsing,
waarvan onze hiervoor aangehaalde collega spreekt, ons te Pretoria beschikbaar werden gesteld. Zo konden wij onze'eigengereide'ambitie ongefrustreerd
blijvenvolgen.Onzehoopisechter,dathetomtijdswille inhoogtempoverrichte werk ook voor het praktische leven in Zuid-Afrika van enig nut is geweest.
Binnen afzienbare tijd verschijnt een complement van ons onderzoek van de
hand van onze stamverwante medewerker Chr.Jvan der Merwe.Wanneer dat
complement verschenen is,zal een heel wat bredere empirische basis verschaft
zijn voor een gecoördineerd beleid t.a.v. het plattelandsgezin in Zuid-Afrika.
Nadienzalnietteminnogzeerveelonderzoek wenselijk blijven, in Zuid-Afrika,
inNederlandenelders.Hetbehoeft nauwelijkstewordentoegevoegd,datbijdit
onderzoek mensen van verschillende nationaliteiten elkaar belangrijk tot steun
kunnen zijn.

1

S.P.Cilliers,pag.77.
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DE E N Q U E T E
Het voornemen was dus, te Ermelo, Tvl., onder Afrikaanssprekende agrarische gezinnen
onderzoek tedoenaandehandvano.m.eenvragenlijst, diezoveelmogelijk dezelfde verschijnselenzou'meten' alsdoorDoumaenVanDeeneninEuropeseplattelandsmilieus'gemeten'.In
eersteinstantiededenzichnu2problemenvoor,teweten,de'vertaling'vande oorspronkelijke
vragenlijst inhetAfrikaans enhettrekkenvaneensteekproef uithetuniversumvan Afrikaanseboerengezinnen teErmelo. Die 'vertaling' leverdein het geheelgeen moeilijkheden op. De
door Douma op het Nederlandse platteland gebezigdelijst kon onder deAfrikaners eigenlijk
letterlijk vertaald worden gehanteerd. Daarom vond letterlijke vertaling dan ook overwegend
plaats.Waar deAfrikaanse lijst vandeNederlandse afwijkt, komt deafwijking neeropvooral
aanvulling, een aanvulling, waardoor overigens devergelijkbaarheid in geen enkel opzicht is
geschaad. (Deinhoudvanhetenquêteformulier-Ermelo wordtnogweergegeven.Delezer kan
desgewenst de overeenkomsten en verschillen met het in Nederland gebruikte formulier controleren door Douma's studie op te slaan.) De bepaling van de steekproef kostte wat meer
hoofdbrekens danhetverkrijgen vaneenadequaatformulier. Geenalofnietambtelijke instellingbeschiktenl. overenigerecentenaam-enadreslijst vanalleboereninhetdistrict.Eenzgn.
geographic area sample dan maar met het risico van herhaaldelijk bakzeil halen (verlaten
plaatsen ofplaatsen, bewoond doorEngelssprekende gezinnen)envoortszonder nauwkeurige
kennis van de grootte van het universum? Plotseling kwam de gedachte op, de politie in te
schakelen. Politiemensen ten plattelande hebben immers gewoonlijk een grote locale kennis.
Tot rechtbegrip:erwasgeensprakevanhet bestaan vanéénenkelepolitiepost, diehet gehele
districtbestreek.Politieposten binnenhet districtwarener8,terwijl eenkleingedeeltevanhet
Ermelose,naar wij spoedig ook wisten, bleek teressorteren onder eenpost buiten het district.
De contactnamemet depolitiewasveelvruchtbaarder danwasgehoopt. In iederpolitierayon
was, werd ontdekt, één der daar gestationeerde politiemensen juist bezig met de landbouwtelling.Dezeambtenaar had debeschikking overdenaam-enadreslijst vanalleboeren in zijn
rayon.Daardepolitiefunctionarissen zonderuitzonderingbereidwarentotvollemedewerking,
kon het totum van Afrikaanssprekende boerengezinnen in het district allereerst worden bepaald en ook worden aangegeven, welkegezinnen zouden kunnen worden geënquêteerd.
De lezernemenueerstkennisvaneentabel,waarop deverschillendepolitierayons, de daar
gelegenbewoondeplaatsen,dedaarwoonachtigegezinnenvanblankeboerenmet afhankelijke
kinderen tussen 5en 21 jaar, alsmede de daar geënquêteerde gezinnen voorkomen.

politierayon

aantal plaatsen, bewoond door blanken

aantal gezinnen met
afhankelijke kinderen
tussen 5en 21 jaar

aantal gezinnen uit de
steekproef

Chrissiemeer
Davel
Sheepmoor
The Gem
Amsterdam
Morgenzon
Breyten
Ermelo

104
67
68
56
54
99
126
245

62
34
45
15
23
58
52
90

16
9
12
4
6
15
14
24

21

379
9

100

Hartbeeskop*

* TeHartbeeskop,hetgedeelte,ressorterend ondereenpolitiepostbuitenhet landdrostdistrict,
werdnietgeënquêteerd,omdatdegegevenstelaatbinnenwaren.Hetzouhierechteromslechts
2gezinnengegaanzijn.
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Hartbeeskop daargelaten, bleken inhet district Ermelo in begin 1964379blanke boerenge"
zinnen met afhankelijke kinderen tussen 5en 21 jaar gevestigd tezijn. Deze gezinnen interes"
seerden onsmeer dan hettotaal aantal boerenhuishoudingen. Dat wasdaarom het geval,om"
dat wij,gezien het doel van het onderzoek, speciale belangstelling hadden voor gezinnen me'
niet tejonge afhankelijke kinderen. (Men vergelijke Douma's studie.Douma, dieeen universuminzijn beideonderzoekgemeenten deedenquêteren, waseveneensslechtsin gezinnen met
bovengenoemd kenmerk geïnteresseerd.) In ieder geval moest er van worden uitgegaan, dat
nietmeer dan 100gezinnen zouden kunnen worden benaderd. Dat komt hierop neer, dat van
alle gezinnen met afhankelijke kinderen tussen 5 en 21jaar goed 25% steekproefsgewijze te
enquêteren zouzijn.Eensteekproef van1:4iseenredelijk grotesteekproef.Hetkomterechter
opaan,datzo'n steekproef danook werkelijk eensteekproef zalzijn, d.w.z.door dekeuzeder
respondenten een voldoende kans biedt tot representatie van het universum. Wij menen, dat
door degevolgdewerkwijze inderdaad eenbevredigend monster werd verkregen.
Het aantalgezinnenmetafhankelijke kinderen tussen 5en21jaaruitelkrayoneenmaal aan
onsbekend zijnde,lietzichbepalen,hoeveelhunnerkonden ofmoesten worden geënquêteerd,
wildedesteekproefinderdaad 100gezinnenomvatten. Metbehulpvandepolitieweerwerdvervolgens vastgesteld, welkegezinnen dienden teworden benaderd. Uitgegaan werd hierbij van
de politiepost. Naar gelang degrootte van het rayon werd bepaald, hoeveel gezinnen metafhankelijke kinderen langs iedere route, lopend vanaf de post, moesten worden benaderd.
Overal, waar de (3)enquêteurs aankwamen, bleken boer en/of boerin thuiste zijn. Demedewerkingwasmeerdanvoortreffelijk. Nooitbleekiemandweigerachtig,zichtedoenenquêteren.
Het isspijtig, dat het totaal aantal voor deenquêtegereden mijlen niet werd opgenomen. Het
moetenerduizendenzijn geweest.
Hiernalatenwijdannog- omderwillevanruimtebesparingopeenaantalpuntenbekort- de
tekstvan degebruiktevragenlijst volgen.Inzoverreditnietoptechnische bezwarenstuitte, zijn
deantwoordverdelingen medevermeld:
A. 4 INLIGTINGVERKRYVAN: Man

3

Vrou
Beide
B.

70
27

ALGEMEEN

B. 1 Watisdieouderdomvandiemanenvrou?
15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70en
19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 ouer
Man
Vrou
Geboortedatums: Man...
Vrou..

1 8 13 15 19 21 13 7
3 20 20 18 19 12 7 1
Werklikeouderdom: Man..
Vrou..

B. 2 Aanwatterkerkofgeloofbehoort diemanenvrou?
NederduitsGereformeerde Kerk
Gereformeerde Kerkvan S.A.
NederduitseHervormdeKerkvan Afrika
ApostolieseGeloofsending ofVolleEvangelieKerk
Sektes
Man
Vrou

Engelsekerke

Ander

Man

Vrou

78
6
12

76
6
13

Geen

1
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B. 3 Isdaarvandiekinderswataan 'nanderkerkofgeloofasdieouers behoort?
Ja Nee N.v.t. - ouers behoort
aan verskillende kerke
3

94

3

Opmerking:
Hoeveel?
C. 1 WOONPLEK EN MIGRASIE

C. 2 Waarisdiemanenvrougebore?

Man
Vrou

Stad

Dorp

Kleinhoewe

Plaas

1
6

15
19

1

84
74

Opmerking:
Meldasb.indiegevalvan dieman,wouenkindersdiedorp,stad,provinsieofland van
geboorte.
Man:
Vrou:
Kinders: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C.3 Waarhetdiemanenvrougedurendedieeerste10jaarvanhullewehoofsaaklik gewoon?

Man
Vrou

Stad

Dorp

Kleinhoewe

1
3

10
12

5
5

Plaas
84
80

C.4 Waarhetdiemanenvrougedurendedieafgelope10jaarhoofsaaklik gewoon?
Stad
Man
Vrou

Dorp

Kleinhoewe

Plaas

1
2

3
3

96
95

-

C. 5 Hoelankwoonunoureeds(ditwelsêsederthuidigehuwelik)onafgebroken in dieselfde
stad,ofopdieselfdeplaas,waarutanswoon?
Minder
as6 md.
Man
Vrou

6-11md.

1-1jr. 11 md. 2-2jr. 11 md. 3-5jr. 11md.

11 md.

3
2
6
3
3
2
6
3
10-19jr. 11md. 20-29jr. 11 md. 30jr. en langer
34
20
5
34
20
5

Man
Vrou

6-9jr.

12
12

15
15

C.6 Hoeveelkeerhetu sedertu huidigehuwelikvanwoonplek verander ditwilsêvan plaas
tot plaas,plaasna dorp,voorstad na voorstad, ensovoorts?(Uitgesluit indieselfde dorp
ofindieselfdevoorstad rondgetrek).
Minder as
3keer
32
150

3-5

6-8

15

4

21en
9-11 12-14 15-17 18-20 meer
1

-

1

-

-

N.v.t. - nie getrek
nie
47
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C. 7 Watter soort trek het u op dieplek gebring waar u tans woon dit wilsê die laaste trek
vandatugetroud is(uhuidigehuwelik)?
N.v.t.- daarwasgeen Dorp ofstad Plaasens.na Plaasens.na Dorp of stad
trek nie
nadorpofstad plaasens.
dorpofstad na plaas ens.
1

2

3

4

5

Opmerking:
Gee'n duidelikeomskrywingmetmoontlikeverwysingna distrikte,dorpeenprovinsies:
C. 8 Waarsouuverkiesomtebly?
Stad
Kleinhoeweomstad
Dorpopplatteland
Plaas
100
Ander (spesifiseer)
D.

OPVOEDKUNDE

D. 1 Watisdiehoogstestanderd watdieman,vrouenkindersopskoolgeslaaghet?
Nognie
opskool Geenof
nienooit laeras St. St. St. St. St. St. St. St. St. N.v.
op skool St. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
t.
Man
Vrou
Kinders 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

_
3
10
20
15
3
4
1
56

1
17
20
12
6
3
2
2
62

_
8
5
1
2
2

1
1
3
4
10
0
2
1
-

2
5
5
2
3
2
2

3
3
4
5
1
4
2
1
-

18 20 19 17 24

28
21
5
7
4
4
3
1
-

9
10
2
5
5
2
1
-

19
29
22
11
9
5
6
3
1

7
3
6
20
4
2
1
1

30
33
25
4
8
3
3
-

_
4
24
54
77
87
94
98
98
100

15 56 34 63 364

D. 2 Beskikdieman,vrouenkindersoorenigegraadofdiploma?
Ja graad
Man
Vrou
Kinders1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1
5
2
2
1
10

Jadiploma

Beskiknieoor
Ja,graaden gradeofdiplodiploma
masnie

8
15
7
6
-
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90
84
87
88
74
45
23
13
6
2
2
140

N.v.t.

4
24
54
77
87
94
98
98
100
364
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Geediespesifieke graad ofdiplomaenrigtingwaarin deur man,vrou enkinders behaal:
Man:
Vrou:
Kinders:
D. 3 Wiebepaalwatter opleiding diekindersmoetkryof watter beroephullemoet volg?
Ouers
7
Kind
28
OuersenKind 65
D. 4 Watdinkuisdiebelangrikste?
Datukinderssovermoontlikmoetleer?
98
Dat ukinderssogoumoontlikmoetbeginverdienof
indieouersseondernemingopgeneemmoetword
2
D. 5 Waarmee souu bydieopleidingvan u dogter of indien u 'n dogter gehad het diemeeste
rekeninghou?
Dat sy'ngoeieenbekwamehuisvrouword
35
Dat sy'n deeglikeberoepsopleiding ontvang
65
Opmerking:
E.

VERLOWING ENHUWELIK

E. 1 Waarhetdiemanenvroumekaarleerkenof ontmoet?
By'nsosialegeleentheid
Saamgewerk
Aanhuisvanvriende
Opskool
Aanuniversiteitof onderwyskollege
Andereplek(omskryf)
E.2 Hetuverloofgeraak?

Ja

33
5
39
9
14

Nee
82

18

E. 3 Hoelankwasu verloof?
Minderas
6mnde
24

6m.-l jr.

1-1 jr.
11mnde.

31

15

2-2jr.
11mnde. 3jr. enmeer
8

4

Wasnie
verloof nie
18

E.4 Het u met u huwelik uitnodigingskaartjies aan kennisse en ander persone uitgestuur?
Ja

Nee

58

42

E. 5 Wasdaarmetu huweliksbevestiging
Siegs'ngelukwensing?
56
'nOnthaal/bruilof
38
geenvanbeide
6
E. 6 Indien daar met u huweliksbevestiging wel 'n gelukwensing of onthaal was,wievan die
volgendepersonewasteenwoordig:
Siegsnaastefamilieenenkelegoeievriende
53
Baiefamilielede,vriende,bureenkennisse
41
Geengelukwensingofonthaal
6
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E. 7 Dink u dat tweejonge mense van ongeveer 20-25jr. sonder raadpleging van hul ouers
welmetmekaarkantrou?
Opmerking:

Ja
13

Nee
87

E. 8 Wat dink u isdie belangrikste aspek omop telet bydiekeuse 'n huweliksmaat?
Datbeideaandieselfdegeloofbehoor
46
Vandieselfdesosialestatusmoetwees
26
'nKnap,netjiespersoonmoetwees
19
'nBepaaldehoeveelheidbesittingsmoethê
1
'nBepaaldematevanopleidingontvanghet
3
Ander(spesiflseer)
5
Opmerkings:
E. 9 Hoeisuhuidigehuwelikbevestig?
Deur 'npredikant
86
Deur 'nlanddros
13
Deurbeide
1
E. 10Hoeveelvorigehuwelikehetureedsaangegaan?
Nie van toepassing - huidige
huwelikisenigste
Man
Vrou

1

94
92
?

E. 11 Hoeoudwasdieman,vrouengetroudekindersmetdiesluitingvanhulhuidigehuwelike?
Jongeras 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60en
15jr.
19 24 29 34 39 44 49 54 59
ouer N.v.t.
Man
Vrou
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind

-

22
8
5
1
1
-

29 44 12 9
4
2
1
1
58
9
5
2
1
3
18
3
14
1
6
1
!
_
_
_
_
_
_
-

1
-

_

-

71
80
93
97
100

Geehierasb.diewerklikeouderdommemet huweliksbevestiging:
Man
Vrou
Getroude kinders
1

2
3
4
5
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E. 12Hoeoudwasdieman,vrouengetroudekindersmethuleerstehuwelike?Alleenvirman,
vrou ofkinderswat meer aseenkeer getroud was.Bykinders ook daarmee wat tansgeskeiofinweduskapverkeer.
N.v.t. huidige huwelikwasenigste
Jonger 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55-60enof geen getroude
as 15jr. 19 24 29 34 39 44 49 54 59 ouer
kind
1 2 2 2
6
1 - -

Man
Vrou
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind

93
93
100
100
100
100
100

Geehier asb.diewerklike ouderdomme met huweliksbevestiging van:
Man
Vrou
Getroude kinders
1
2
3
4
5
E. 13Watisdieduurvanuenugetroudekinderssehuidigehuwelike?
Mindeias 5- 8- 11- 14- 17- 20- 23- 26- 29 en
5jr.
7 10 13 16 19 22 25 28 meer
3
14
10
5
2

Egpaar
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind

5
8
1 9
7
2
!

15
2
_

10
3
_

15 16
1
1
_
_

9
_

7
_

12
_

N.v.t.
_

72
80
93
97
100

NOTA: Egpaar

Datumgetroud
Werklikeaantaljaregetroud
Jaregetroud
Kinders
1
2
3
4
5
E. 14Hoehetuvorigehuwelikof indienumeeraseenkeer getroud was,u laatstehuwelik tot
'neindegekom?
N.v.t. - huidige Dood van
huwelikismy
man of Egskeidingof
enigste
vrou
verlating
Man
Vrou

154

94
92
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E. 15Watisvolgensumeningdieidealeaantalkindersin'ngesin?
1 2
3
4
5
6
7
8
Weetnie
48

- 2 7
Opmerking:
Waarom:

20

15

1

E. 16Soosuweethetdieaantalegskeidingsdieafgelope tydtoegeneem
Keuru 'negskeidingaltydaf?
11
Bestaan daargevallewaarudinkdat'negskeiding
toelaatbaar is:
89
Indien(2)gemerk,meldinwattergevalleegskeidingvolgensumeningtoelaatbaaris:
Opmerking:
F.

GESINS- ENFAMILIELEWE

F. 1 Hoeveel lewend gebore broers en susters het dieman en vrou gehad?
1
Man
Vrou

2

3

4

5

6

5 14 12 18 11 9 11
5 13 17 20 12 11 3

7

8
5
4

(sluitstiefenhalve
10 11+ Geen broersenzustersin)

9
3
6

4
4

5
3

3
2

F. 2 Hoeveel broers en sustersvan dieman en vrouwlewetansnog(eie,stief,half enaangenome)?
het geen broers of
Geen 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10+ N.v.t. susters gehad
Man
Vrou

1

7 20 17 24 13 3 3 4 2
7 15 22 20 10 8 4 4 5

4
2

F. 3 Wattervandiemanenvrouseeieouerslewenog?
Beide SiegsVader SiegsMoeder Geen
Man
Vrou

17
24

7
7

27
28

49
41

F.4 Hetdiemanofvrouenigestiefouers?(tansofindieverlede)?
Beide Siegs Vader Siegs Moeder Geen
Man
Vrou

11
9

4
10

85
91

F. 5 Isdaarnoggereeldekontakmetdienoglewendeouers?
Mansevaderenmoeder 17
Mansevader
7
Mansemoeder
27
Geenkontak
N.v.t.- ouersoorlede
49
Vrousevaderenmoeder
24
Vrousevader
8
Vrousemoeder
27
Geenkontak
N.v.t.- ouersoorlede
41
Opmerking:
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F. 6 Isdaarnoggereeldekontakmetugetroudekinders?
Kontakmetalmal
29
Kontakmetsommiges
Kontakmetgeeneennie
Daar isgeengetroude kindersnie
71
F. 7 Hetugereeldekontakmetu broersensustersaanbeidekante?
Kontakmetalmal
90
Kontak metsommiges
9
Kontak metgeeneennie
1
Daar isgeenbroersensustersnie
F. 8 Isdaaranderfamilieledemetwieugereeldinaanrakingkom?
Oomentantes
8
Neefsenniggies
15
Swaersenskoonsusters
4
Ooms,tantes,niggiesenneefs
20
Ooms,tantes,swaersenskoonsusters 3
Niggies,neefs,swaersenskoonsusters 5
Almalvermeld
Geen
8
Opmerking: Meldassebliefbreedvoerigmetwatterfamilieuinaanrakingkom:
F. 9 Wasdaar ooit 'n tydperk van 'n week of meer gedurende dieafgelope 5jaar waarin die
man ofvrouasgevolgvan siekteofenigeanderredes,nieindiegesinaanwesigkonwees
nie?

Man
Vrou

Ja

Nee

19
29

81
71

Indienwel,vermeldredes:
Man:
Vrou:
Indienwel,wiehetsy/haarplekingeneem?
familie nl.:
ander nl.:
geeneen:
Indienwel,isdiehulpkosteloosverleen?
Ja
Nee
F. 10Indien u gesin weens onvermydelike omstandighede in die moeilikheid sou raak bv.
weenslangdurigesiekteofpermanente onbekwaamheid vandiemanof vrou,meenu dat
diefamilie u behoort tehelpofdinku dat u self diemasmoet opkom?
Diefamiliemoethelp
Salselfhelp
Geenmening

34
61
5

Opmerking:
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F. 11 Asdaar 'n belangrikebeslissinggeneemmoet word rakendeu gesin bv.veranderingvan
werk, verkoop van eiendom, verhuising na ander stad, dorp of distrik, ens., sou u eers
raad van bepaalde familielede inwin?
Ja
Nee
33

67

Indienwel,meldvolledigvanwie:
Opmerking:
F. 12Isdaarvanufamilieledewathulleinmengmetdieopvoedingvanukinders?(tans)
Ja
Nee N.v.t.
4

96

-

Indienwel,meldwie:
F. 13Dink u dat die bepaalde familielede wel die reghet om hulle met die opvoeding van u
kindersintemeng?(tans)
Ja
Nee
N.v.t.
4

96

Opmerkings: Ja,want
nee,want

—

F. 14Dink u dat dit oor diealgemeenaanvaarbaar isdat ouersof skoonouersbyhul getroude
kindersinwoonofsouuditafkeur:
Keur dit goed
Keur dit nie goed nie
Geen mening
9

89

2

Opmerkings oordie aangeleentheid:
F. 15Watisu meningoordieinwoningvangetroudekindersbyhulouers?:
Keur dit goed Keur dit niegoed nie
Geen mening
6

94

-

Opmerkings:
F. 16Watisdiemeningoor dieinwoningvanander familielede?
Keur dit goed Keur dit niegoednie
Geen mening
Opmerkings:
F. 17'n Gesin kom met sommigevan syburemeer in aanraking asmetander. Onssou graag
wouvaststelhoeditinugevalis.
(a)Byhoeveelvanuburelêugedurendediejaarkortformelebesoekeaf?
Geen
1 2
3 4 5 6enmeer
36

10 23 11 6 2

12

(b)Byhoeveelvanuburelêugedurendediejaargereeldeinformelebesoekeaf?
Geen 1 2
3 4 5 6enmeer
7

7 12 20 24 8

22

Opmerkings:.
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F. 18Is daar sekere gesinne(nie net bure nie) met wieu gereeld in aanraking kom en indien
wel,hoeveel?
Geen
34

1 2

3

4 5 6 7 8 9

lOenmeer

9 10 15 11 7 6 7 1 -

F. 19Wat isdieberoepe van diehoofde van die 3gesinne met wieu diemeeste in aanraking
kom?
F.20Hoehetudiedriegesinnemetwieudiemeesteinaanrakingkom,leerken?

Kenhullevanjongsaf
D.m.v.werkleerken
D.m.v.kerkleerken
Opsosialegeleentheidleerken
Opandermanier(omskryf)

Ja

Nee

55
30
20
48
22

45
70
30
52
78

F.21Meen u dat die uitdrukking 'die man isdie hoof van diegesin' geregvaardig is of isdie
manendievrouindiehuweliksverhoudinggelyk?
Uitdrukkinggeregvaardig 58
Manenvrougelyk
42
Geenmening
Opmerking:
F.22Hoespreekukindersutuisaan?

-

U
Jy
Dievolgendeaanspreekvorm
'PasalPaasseblief...'
Alledrie

99
1

F. 23Watisdiestrengstestrafwatudiekindersoplê?
F.24Wiestrafdiekinders?
Man

Vrou

Albei

8

22

69

Word nie gestraf nie
1

F.25Kryukinderssakgeld?
Jagereeld
Jaongereeld

50
28

Sommigegereeld sommige
ongereeld
Nee

19
3

F.26Indiendiekinderswelsakgeldkry,wiebepaaldiebedrag?
Vader Moeder Albei
8
158

13

76

N.v.t.
3
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F.27Hoebesteeukinderswatreedsverdienennogbyuinwoonhulsalaris?

Geehelesalarisaanouersafmaarhoueie sakgeldterug
Geehelesalarisaanouersenlaasgenoemdegeesakgeld
Betaalnetvasgesteldelosiesaanouers
Behouheleverdiensteengebruiksoosselfgoeddink
Behouheleverdiensteengebruikinoorlegmetouers
Werkvirouersenontvangnetvoordeleenmoontliksakgeld
Ander
N.v.t.- geensodanigekinders

Ja

Nee

N.v.t.

2
2
1

5
5
3
3
4

95
95
95
95
95

_
-

5
5

95
95

Opmerking:
F.28Helpdieman met diehuishoudelike take en/of met dieversorging van diekinders?
Gereeld

Soms

Nooit

16

38

46

Indienwel,waarmeehelphy?
F.29Wiein die gesin het dieuiteindelike beslissing oor dieaankoop van nuwe, duur artikels
bv.nuwemeubels,motor,ens.?
Man
3

Vrou
3

-

Beidesaam
6

Albeimaar niesaamnie

0

7

F.30Hoedikwelsgaandiemanenvroukerktoe?
Ten minste
1 keer per week

Man
Vrou

Ten minste
1keerpermaand
maar minder as
1 keer per week

25
25

Minderas 1keer Net met spesiale
per maand
geleenthede

20
20

46
27

8
7

Nooitof
minder as
1keer perjaar
1
1

F.31 Gaandiehelegesingewoonliksaamkerk toe?
Ja

Nee

86
14
Opmerking:
F.32Worddaarvooren/ofnaeteaantafel gebid?
Gereeld

Soms

Nooit

85

11

4

F.33Houuhuisgodsdiens?
Elkedag

Soms

Nooit

56

26

18
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F. 34Woon u ooit ander kerklike byeenkomste by bv. kerkraadvergadering, Mannesendingbond, Sustersvereniging, Bond van Dienaresse, Afrikaanse Calvinistiese Vereniging/beweging,ens.
Beide
24
Man
11
Vrou
9
Geeneen
56
F. 35BesoekukindersdieSondagskoolen Katkisasieklas?
Sondagskool
34
Katkisasieviraannemingaslidmaat 10
Sondagskoolenkatkisasie
20
N.v.t.tejonk ofreedslidmate
13
Nee
23
Opmerkings:
F.36Hoedikwelsbesoek'npredikant ofpastooruaanhuis?
Maande- KwartaalMinder as
Weekliks
liks
liks
Jaarliks jaarliks
16

1
G.

58

Behoort nie
aan 'n kerk

Nooit

21

KlNDERS

G. 1 Hoeveelkindershetuwatlewe?(sluitineie,stiefenaangenomekindersvanbeideouers).
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seuns
Dogters
Totaal

7
16

-

33
24
20

21
17
30

6
8
23

G. 2 Wat isdieouderdom vanu kinders?
10Geboortedatums:
1-4 5-9 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_
-

_
-

3
1
1
1

10
8
2
1
1

_
-

-

15
8
19
11
4
1
1
2
2

-

1 2 10 7

1519

24
22
17
9
6
6
3

25
16
16
11
7
3
1

_
_
_

_

— _ _ 190
- - - 174
4

2024
14
16
7
3
2
1

-

-

2

2529
12
7
4
3
1

_
-

364

3034
9
4

-

3539

4044

45-en
ouer

1

-

-

-

N.v.t.

4
24
54
77
87
94
98
98

-

G. 3 Watisdiehuidigehuwelikstaatvanukinders(eie,stiefenaangenomekinders)?
Geen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+
26 36 18
1
Ongetroud
Getroud
71
13 4 3
Wedustaat
100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - Geskei
100
Opmerkings: Geemeer besonderhede van u kinders bv.tydperk getroud, aantalkinders,
duurvanwedustaat,oorsakewattotskeidinggeleihet,ens.

160
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H.

HUISHOUDING

H. 1 Opwattermanierworddiekosinuhuishoudinggekook?
Elektrisiteit
1
Steenkool,hout,ens.
85
Gas
3
Meeraseenvanbovenmeldes
11
Ander
N.v.t.- koswordnieinhuishoudingvoorberei nie H. 2 Waarnuttigugesingewoonlikhulmaaltye?
Woon/eetkamer
Eetkamer
Kombuis
Andervertrek(spesifiseer)
N.v.t.- eetinhotel,losieshuis,ens.

3
83
9
5
-

H. 3 Wattervandievolgendehuishoudelikegeriewebesitu?
Ja
Nee
Wasmasjien
Stofsuier/poleerder
Warmwatertoestel
Stortbad en/of ingeboude bad
Yskas
Telefoon

17
8
78
91
72
92

83
92
22
9
28
8

H.4 Waarkoopumeestaldiegroterekledingstukkevirugesin?
InErmelo
75
Inanderdorpeindistrik
9
Inwinkelindistrik
3
Innaburigedorpevananderdistrik
2
Instad
8
Ander(spesifiseer):
3
H. 5 Waarhetudiemeestevanumeubelsgekoop?
Stad- Pretoria
JohannesburgofWitwatersrand
Anderstad
Naburigedorp
Ermelo
Besteluitkatalogus
Ander-geèrf,presentgekry,ens.

2
7
3
16
63
3
6

H.6 Watdinkuvandiekoopenafbetaal vanluukseartikels?
Goed
27
Niegoednie 71
Geenmening 2
Opmerking:
H. 7 Watdinkuvandiekoopenafbetaal vanhuishoudelikeartikelsbv.naaimasjien, stofsuier,
wasmasjien, ens.?
Goed
28
Niegoednie 69
Geenmening 3
Opmerking:
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H. 8 Is die man lid van 'n vakbond, vakorganisasie, wolkwekersvereniging, landbou-unie,
VerenigingvanStaatsamptenareens.?
Ja

Nee

77

23

H. 9 Kweekuueiegroenteofkoopudit?
Kweekeiegroente
Koopgroente
Kweekenkoop
N.v.t.
I.

64
36

ARBEID

I. 1 Gee dienaam van diewerk of beroep van die ondervermelde persone duidelik en volledig: Byvoorbeeld as die persoon 'n 'skrynwerker' in diens van de Spoorweë is, moet u
'skrynwerker' aangeeasdieberoepennie'Spoorweë'nie.
N.B. Pensioenarisse,afgetrede personen,personewatniewerknieenpersone oorledese
vorige,ofdieberoepmeestalbeoefen, moet tussenhakiesnaashuidigegegeeword.
Man:
Vrou:
Mansevader:
Vrousevader:
I. 2 Inwattereenvandieberoepsgroepe soosindievraaghieronder aangedui,kandie ondervermeldepersonegeklassifiseer word?
Man:
Vrou:
Mansevader:
Vrousevader:
I. 3 Beroepsindeling
01 Professioneel:B.v. dokters,onderwysers,prokureurs,argitekte,ouditeurs,rekenmeesters,ingenieurs,ens.
02 Klerklik en Administratief: B.v. klerke en administratiewe personeel en fabrieke,
Staatsdiens,Spoorweëens.
03 Handel: (A)Eienaars,bestuurdersen direkteurevanhandels-enfinansiëleinstellings
04 Handel: (B) Verkoopspersoneel b.v. handelsreisigers, assuransieagente, eiendomsagente,makelaars,verkoopsklerkeens.
05 Mynwese,steengroeweenverwanteberoepe:(A)Myneienaars,bestuurders, direkteure
ens.
06 Mynwese ens.: (B) Delwers, myn- en steengroefwerkers, skofbase, prospekteerders
ens.
07 Geskoolde vakrigtings: B.v. messelaars,elektrisiëns,motorwerktuigkundiges en personewat ander soortgelyke beroepe beoefen
08 Vakleerlinge, halfgeskooldes enongeskooldes: B.v. arbeiders, bodes,kruiers,masjienoperateursens.
09 Vervoerdienste: B.v.kondukteurs,stokers,vragmotorbestuurders, huurmotorbestuurders,loodseens.
10 Veiligheidsdienste:B.v.polisie,leer,gevangenisdiensens.
11 Boere: Siegsvoltydse boereenplaasvoorname opplaseenhoewesasook bosbouwers
endergelikeberoepe
162
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12 Voltydsestudenteenskoliere
13 Pensionarisse,renteniers, afgetredenes
14 Voltydsehuisvrouens
15 Persoonlikedienste:B.v.verpleèrsenverpleegster,kelnersinhotelleofindiensvandie
Spoorweëofvandiehandelslugdiens,haarkappers(-sters),koshuis-en huishoudelike
personeel,kroegmanne,ens.
16 Werkloostydensopname
17 Ander
18 Oorlede
19 Voorskolekinders
20 Geenverderegesin- alleenvirgebruikinvraagF.19
21 N.v.t.
I.4 Doen dievrou tans,behalwevir diebehartiging van diehuishouding,nogander buitenshuiseloonarbeid?
Ja

Nee
96

I. 5 Watisdiewerklikeaantalurewatdievrouperdagbuitenshuiseloonarbeid verrig(Saterdaeen Sondaewordnieingesluit nie)?
4uur en
minder

9

1

1

10

11

14 uur N.v.t.
13 en meer werknie

12

1

96

1.6 Ophoeveeldaevandieweekverrigdievroubuitenshuiseloonarbeid?
1 2
3
4
5
6
7
N.v.t.
-

-

-

-

2

2

-

96

I. 7 Meldasseblieftenopsigtevanukindershoeveelskoolgaan,werk,ens.?
1 2 3 4 5 6 7
Voorskools
Skoolgaande:Tuis
Skoolgaande:Koshuis:
Andereopvoedkundigeinrigtings:
Tuis
Koshuis
Ongetroud werkentuis
Ongetroud werkenuit
Getroud: Werkenwoon tuis
Getroud werkenwoonelders
Ander(spesifiseer)

22 12 2
14 10 5 1 1
25 24 17 2 1 -

1

8

9 10 Nut
64
69
30

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
100
11 21 - - - - - - - 87
6 1 - - - - - - - 9 3
15 3
- - - - - - - - 9 8
1 - 1
98
10 8 4 3
75
7 3

I. 8 Maak u tansvan voltydse bediendes inuhuishoudinggebruikb.v.koskook, skoonmaak,
ens.?
33gesinne1
41 „ 2
13 „ 3
3 „ 4
10 „ geen
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I. 9 Maak u vandeeltydsebediendesinuhuishoudinggebruikb.v.was-en-stryk,skoonmaak
eenkeerperweek,ens.?
45gesinne1
42 „ 2
5 „ 3
1 „ 4
7 „ geen
I. 10Hetu'nBlankevoormanopuplaasofplase?
Ja
Nee
N.v.t.

9
91

I. 11 MeldvanhoeveelBantuarbeidersuopuplaasgebruik maak:
Permanent
Tydelik
Deeltyds/Seisoen
H.

INKOMSTE

H. 1 Wat isu totaleinkomsteperjaar?Indien dievrou werk,voeghaar inkomsteby dievan
dieman.
Geen

Minder as
R200

R201- R401- R801- R1201- R1601- R2001- R2401400
800
1200
1600 2000 2400 2800
2

R28013200

4

4

10

R3601- R4001- R4401- R4801- R5201- R5601- R60014000 4400
4800 5200 5600 6000 6400

R68017200

R7201- R7601- R8001- R8401- R8801- R9201- R96018400 8800 9200 9600
10000
7600 8000

3

2
R10.00110,400

4

R3201
3600

3
R64016800

1

4

4
R10.40010,800

1
Rl1,20111,600

6

4

4

4

6

2

2

-

3

R11.601- R12,000enmeer(spesifiseer)
12,000
16

J.2

Geen

Minderas
R200

R201400

R401800

3

4

13

R28013200

R32013600

4

5

R64016800

R68017200

164

4

8

9

5

12

R3601- R4001- R4401- R4801- R5201- R5601- R60014800 5200 5600 6000 6400
4000 4400
3

6

1

5

2

2

2

R7201- R7601- R80O1- R8401- R8801- R9201- R96017600 8000
8400 8800 9200 9600 10000
1

3
R10,00110,400

R801- R1201-R1601-R2001-R24011200
1600 2000 2400 2800

R10.40110,8001

Rl1,20111,600

2

Rl1,601- R12,000enmeer(spesifiseer)
12,000

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-7 (1965)

J. 4 Hoeveel persone moet versorg word uit die bogenoemde inkomste dit wil sê die egpaar
tesamemet ander afhankelikes?
1 2 3
4 5 6 7 8 9 lOenmeer
- - 18 22 26 24 6 1 2
K.

1

BATES

K. 1 Aanwiebehoort dieeiendom waarop u tans woonagtig is?
Aanmanof/en vrou
66
Aanouers/blygratis
3
Aanouers/huurens.
4
Huurgrond
12
Verblyfasdeelvansalaris
Wordtansnogaangekoop/deurmiddelvanlening 10
Ander(spesifiseer)
5
K. 2 Hoegrootisdieeiendomwaaroputanswoon(nett.o.v.plase)?
Plaas
morg
N.v.t.
K.3 Wattersoorteveehouuaanenhoeveel(net t.o.v.plase)?
Beeste
Ja
Nee
N.v.t.
Skape
Ja
Nee
N.v.t.
Koeie
Ja
Nee
N.v.t.
Bokke
Ja
Nee
N.v.t.

Getal
Getal
Getal
Getal

K.4 Beskikuoorofdraubytot:
'nbegrafnisfonds of-polis
'nlewens-ofuitkeerpolis
'n pensioenfonds
Werkloosheidsversekeringsfonds
Studiepolissevirkinders
Vrywilligesiekteversekering
Verpligtemediese fonds

Ja

Nee

50
81
5
2
13
4

50
19
95
98
87
96
100

-

K. 5 Besitunog'n anderplaasasdieeenwaaroputanswoon?
Geen 1 2 3 4 5 6 7 + N.v.t.
58
22 11 5 3 1 - Opmerking:Waarmeeworddaarhoofsaaklik geboer?
K. 6 Waarmeeboeru hoofsaaklik?
Akkerbou
8
Vee:skape
22
Vee: beeste
9
Bosbou
5
56
Gemeng
N.v.t.
Opmerking:Indiengemengdeboerdery,omskryfwattersoorte:
Indienu twee of driesoorte boerderyeindieselfde ofverskillende distriktehet, geemeer
besonderhede:
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L.

ONTSPANNING, SPORT EN KULTURELE BEDRYWIGHEDE

L. 1 Behoort u aan 'n kultuurvereniging(s) b.v. toneel-, debat-, ballet-, sang-of operavereniging?
Man
Vrou
Beide
Geeneen

1

99

L. 2 Behoort u aan 'n sosiale,vermaaklikheids- ofsportvereniging(s) b.v.president, voorsitter,
skeidsregter, afrigter, speler van 'n Sportklub of -unie, ens.?

Man
Vrou
Beide
Geeneen

15
1
10
74

L. 3 Hoedikwelswoonubioskoopvertoningsby?
Weekliks

Maandeliks

Kwartaalliks

Jaarliks

32
32

26
27

Kwartaalliks

Jaarliks

29
29

51
51

Man
Vrou

Minder

Nooit
21
20

11
11

L. 4 Hoe dikwels woon u konserte by?
Weekliks

Maandeliks

Man
Vrou

Minder

Nooit
10
10

L. 5 Hoe dikwels woon u as toeskouer of deelnemer sportbyeenkomste by?
Weekliks

Maandeliks

Man
Vrou

Kwartaalliks

21
19

29
30

Jaarliks

Minder

Nooit

29
31

L. 6 Dink u daar bestaan inu omgewingniegenoeg geleentheid/fasiliteite vir ontspanning nie?
Ja

Nee

Geen mening

33

64

3

Indienja geantwoord, meld inwatter opsig:
L. 7 Het u 'n radio/radiogram wat in 'n werkende toestand is tot u beskikking in u tuiste of
motor?
Ja

Nee

99
L. 8 Isu lid van 'n bibliotheek?

Man
Vrou
Beide
Geeneen

166

1
16
20
63
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L.9 Hoedikwelsleesukoerante?
Daagliks

Nie daagliksmaar
weekliks

Minder as weekliks

Nooit

39
46

11
22

10
10

40
22

Man
Vrou

L. 10Watterkoeranteleesu?
Dagblaaie
Weekblaaie

Tweeweekliks

L. 11 Leesdievrou'ntydskrifvirdames
Ja

Nee

85

15

L. 12Indien wel,volgdievrou ooit die wenkewat in dierubrieke aangebiedword,b.v.wenke
in verband metkleding,voedselbereiding, kinderversorging, skoonheidsversorging?
Ja
Nee
N.v.t.
77

15

L. 13Hiedikwelsleesdiemanenvroutydskrifte enwattersoorteleeshulle?
Nieweekliksnie
Ten minsteeen maar tenminste Minder aseen
p.w.
p.m.
p.m.
Man
Vrou
Soorttydskrifte:

Nooit ofminder
aseen p.j.

74
77

14
12

5
6

7
5

Weekliks

Tweeweekliks

Maandeliks

Man
Vrou
L. 14Hoedikwelsleesuboeke?
Nieweekliksnie
Ten minste een maar ten minste Minder aseen
p.w.
maandeliks
p.m.
Man
Vrou

9
17

22
34

L. 15Welksoortboekelees u?
Man
Vrou
Fiksie
Non fiksie
Beide

15
2
14

15
22
14

Nooit ofminder
aseenp.j.

26
26

Beide

Geen

28
44
15

42
32
57

43
23

L.16Beskikuof'nlidvanugesinwatbyu inwoonoor 'nmotorvoertuig(nie motorfiets/bromponie,ens.)?
Ja
Nee
98

2
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L.17Waarhetuulaastevakansieditwilsêgedurendediejare 1962,of1963,deurgebring?
Dietydperktuisgebly
Grootstedeeltuisenenkeledaeweg
Byfamilieenvriendewegvanhuis
Bybinnelandsevakansieoorde
Bysee
Buitelands
Geenvakansiegehounie

1
4
8
22
35
1
29

L.18 Stuuruaanubureofnulleaanu'nkarmenaadjie wannergeslagword?

168

Ja

Nee

Slagnievir
eiegebruik

85

12

3

N.v.t.
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GERAADPLEEGDE L I T E R A T U U R
A. Empirisch-wetenschappelijke werken, essays, polemische geschriften, kronieken
ANDREWS,H. T., e.a.
BAKKER, C.

BARRY, A N N A
B I U O N , P. VAN.,

BOËSBKEN, A. J.,
BOTHA, D. P.,
BREDELL, H. C , en P. GROBLER

CILLIERS,S. P. (samensteller)
CILLIERS, S. P.,
COETZEE, A.,
C O E T Z E E , J. C H R . ,

Commissionfor theSocio-Economie
Development ofthe Bantu Areas
intheUnion ofSouth Africa
CRONJÉ, G.,
CRONJÉ, G.,
CRONJÉ, G., en J. D. VENTER
DEENEN, B. VAN,

Department ofAgricultural Technical Services
Department of Information
Departement van Landbou
Departement van Landbou
idem
idem

South Africa intheSixties;a socio-economic survey.
CapeTown, 1962,216pag.
Volksgeneeskunde in Waterland; een vergelijkende
studiemet degeneeskunde der Grieken en Romeinen.
Amsterdam, 1928,631pag.
Ons Japie; dagboek gehou gedurende die Driejarige
Oorlog. Johannesburg-Kaapstad, 1960, 118pag.
Grensbakens tussen blankenswartinSuid-Afrika;'n
historiese ontwikkeling vangrensbeleid enbeleidvan
grondtoekenning aan die Naturel in Suid-Afrika.
Kaapstad-Johannesburg, 1947,490pag.
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