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INHOUDSOVERZICHT

INLEIDING
Beleidsvragen die tot dit boek geleid hebben - Tekorten in de sociologische literatuur - Beleidsdienende sociologie moet waarden-bewust zijn - Onrecht aan het verleden?
i

VRAAGSTUK EN WERKWIJZE

I.I

Vraagstuk
„Het is overal hetzelfde" én „Wat zijn er toch grote verschillen" - Voorbeelden.

1.2

Begrippen
De tijdsbepaling 'oud' betekent vooral: omstreeks 1900 - 'Plattelander' - Beschaving of cultuur,
toegespitst op innerlijkheden - Beperking tot de deelgebieden die met 'het leven' te maken hebben Beschavingspatroon als begrip dat de aandacht op de samenhang in debeschaving vestigt en soortgelijke begrippen.

1.3

Werkwijze en enkele inzichten
De betrekkelijke zelfstandigheid van een cultuursector - Een beschaving zelfstandiger naarmate deze
meer zijn 'omstandigheden' maakt - De omstandigheden van oude plattelandsbeschavingen zijn die
van 800-1900- Debeschaving vanvoor 800- Dejaren 800-1900'enbloc'- De onvolledigheid van de
aanvullende geschiedkundige benadering isniet alte tragisch.

1.4

Enkele schrijvers en nogmaals enkele inzichten
Durkheims onderscheid in société mécanique en société organique en de samenhang met de maatschappelijke ontplooiing - Marx' oog voor de onrechtvaardige gelaagdheid van de vroegere samenleving en voor de oorzaken daarvan - Durkheims' société mécanique en Marx' onrechtvaardige
gelaagdheid houden nauw verband met elkaar - Marx en de 'bovenbouw' van o.m. recht en godsdienst — Durkheim en degodsdienstige bovenbouw - Durkheim en Marx óók inzake de godsdienst,
plus een vleugje Weber - Rüstow, Redfield, Romein, de psychologie van de autoritaire persoonlijkheid, Fromm en Elias - Naarmate de afstand tot het overherige verleden groeit moet het gelijk van
Durkheim en Marx beter zichtbaar worden.

1.5

Overherigheid

2

E E N EERSTE KENNISMAKING MET DE OUDE PLATTELANDSBESCHAVING

2.1

Verantwoording
Een levendige voorstelling bij de lezer is gewenst

2.2

Het Oude Kempenland van Dr. P. A. Barentsen
Fijne waarneming inverouderd theoretischkader- Evenwicht mensenbodem - Zakelijk huwelijk in
verband hiermee - Het ongehuwd blijven en welstandsoverwegingen hierbij - Ruim kindertal ge-

wenst bij economische zelfverzorging - Goederen duur, arbeid goedkoop - Vrouwenarbeid is
consumptieve arbeid, dus goedkoop - ZedeHjk handelen i.v.m. de economische situatie - Vrouw
ondergeschikt - Soberheid in alle consumptie.
'Onbekenden' en'vreemden' - Hechte gemeenschap,waarin 'onbekenden' gemakkelijk opgenomen Ingebouwd 'opsporingsapparaat' - Standweinig tebetekenen - 'Vreemden' en 'bekende'vreemden Een heer daalt niet af- Bijnamen - Veldwachter en marechaussee- Pekelzonden - De kerk 'omhult'.
Beschaving en geweten - Zuigelingenverzorging en geboorte in verband hiermee - Onoverlegde
beschaving en ongeschiktheid voor de buitenwereld - Parasitair alcoholisme.
Een economisch binnen- en buitensysteem - Arme schoenmaker en rijke caféhouder - Sigarenfabrikanten - Kerk en welvaartsstijging.

2.3

Het werk van de romanschrijver Herman de Man
Verantwoording van het gebruik van dit werk - Grondbezit en stands- en familiegevoel - Het
westelijk-plattelandse standsverschil - De grens tussen plattelanders en deftigheid - Minderwaardigheidsgevoelens - De afstand arbeider(svrouw)-deftigheid - Repressieve ethiek - Allerlei thema's
gemengd.

2.4

Bij ons in Noord-Holland en Noordhollandsche Menschen en Dingen van
Ds. H.J. Heijnes
Aard van Ds.Heijnes' werk - Noordhollander en protestantse godsdienst desschrijvers beideliefdes Hun botsing en eenwording - Geloofshouding Noordhollanders - Noordhollanders op zichzelf.

3

ALGEMENE MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN

3.1

De bedoeling met dit hoofdstuk
De oude plattelandsbeschaving alleen begrijpelijk in verband met de gehele vroegere samenleving Deze tezamen weer alleen uit de algemene toestand van geringe ontplooiing.

3.2

De binding aan de bodem
Denoodzakelijke plattelandsheidvandevroegeresamenleving- Demaatschappelijke ontplooiing had
een zekere drempel nog niet overschreden.

3.3

De grote maatschappelijke tweedeling
Geringe arbeidsdeling; des te merkwaardiger dat de afgesplitste functies in afzondering werden
vervuld- Oorzaak: machtstoeëigeningennietsanders.
Plattelandsbevolking vastgezogen aan haar omstandigheden, begrijpelijk maar noodlottig - wat
ruiterij voldoende om plattelanders te 'domesticeren' - Platteland ook economisch zwak.
Zaak inbeginsel gesteld; de weg is openvoor devorming van een hogere herenbeschaving óver een
lagere volksbeschaving - Het oude openbare beschavingsideaal.
De Groningse geschiedenis als een voortdurende dans op de grens van vrijheid en onvrijheid - De
overherigheidsdreiging in telkens een eigentijds gewaad.
Rüstow laat zien hoe het normaal afliep - De Überlagerungsgeschiedenis bij de Aziatische paardenvolken begonnen? - Latere vormen dikwijls verhuld - Sadisme en masochisme onontkoombare
kenmerken van dekaraktervorming bij sterke overherigheidsverhoudingen - De 'Radier' enLuthers'
omzwaai naar de 'Untertanenfrommigkeit' - Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
'Epicentrum' vandeoverherigheid voor onslandinZuid-Europa- Nederland heeft slechts gematigde
vormengekend- Driehoofdvormen tussen800-1900- Stedehjk volkzekernietbeterafdan landvolkDeNederlandse ontwikkeling geeft geen grondslag voor schrikbewinden vanlinks,midden ofrechts.
De overherigheidsgrens door Nederland - De Noordzeebeschaving en de Karolingische - Noorden Zuid-Amerika projecties van Noord- en Zuid-Europa - Actualisering van de 'Noordelijkheid' in
Nederland omstreeks 1600- De romaniseringsgrens.

3-4

De plattelandse tweedeling
Dezehoudt verband met een ontwikkelingsverschiltussenzee-enlandprovincie, maar tevens met een
grondsoortengrens - Is een maatschappelijke schifting tussen rijk en arm - Als 'klassetegenstelling'
een betrekkelijk nieuw verschijnsel, waarin ook de demografische ontwikkeling een rol speelt Rechtsgewoonten en hun invloed op de plattelandse en de feodaloïde tweedeling.
Bij nader toezien: een plattelandse méérdeling - Bijpassende gedifferentieerde sociale controle Positie 'middenstand'.

3.5

Eén ontstaansgrond voor de 'grote' en de 'kleine' tweedeling
De kleine (plattelandse) tweedeling is een onvoltooide, maar ook hier: mond houden - Beide tweedelingen geworteld in een schaarste aan machtsvormingsmogelijkheden.

4

H E T GRONDPATROON

4.1

Grondpatroon en basissituatie
Het gaat hier om „het is overal hetzelfde"; dit wortelt in de toestand van geringe ontplooiing Grondpatroon en overherigheid verschijnselen van dezelfde orde.

4.2

De economische situatie
De afhankelijkheid van bodem en natuur betekent dreigende armoede - Ook de bovenlaag had dit
besef - Dit besefbij plattelanders - De zuiging van de armoede - Stille strijd om de bodem - Twee
grote prijzen, verbonden aan de toegang tot de bodem.
Natuurlijke en culturele factoren in het evenwicht tussen mens en bodem - Laat trouwen en ongehuwd bhjven - Schijnbare sexuele ongebondenheid - Betekenis kindertal bij arm en rijk.
Verhouding tussen oude enjonge generatie is een aanpassing aan de omstandigheden - 'Teruggeefverhouding' en 'doorgeefverhouding' - Het overwicht van deman - Huwelijk de derde'grote prijs'.
Men had debodem en zijn voortbrengselen ooklief- Angst voor verbruik, in het bijzonder bij geld.
Arbeidzaamheid en soberheid als deugden - Naïve soberheid en soberheid t.a.v. zichzelf - Aesthetische ontwikkeling gering - Tóch slapend gevoel voor schoonheid.
Aard van het economisch denken, i.h.b. inzake het bedrijf - De houding tegenover crediet door
armoede bepaald - Armoede achter alle drie de grote prijzen.

4.3

De sociale situatie
Plaatselijke samenleving klein en overzichtelijk - De buitenwereld van gelijke orde - Het ongure
element en zijn nederzettingen - Halfhereri, heren en steden.
Wantrouwen en minderwaardigheidsgevoelens - Afweer van de buitenwereld.
Een strikte socialecontrole in debinnenwereld wasnoodzaak- Het overcompleet aanjonge generatie
en zijn loyalisering.
Het striktehuwelijk alsvoor dehand liggende oplossingvoor eenklemmende socialeproblematiek Het Volksgericht in verband hiermee - Eerbied voor eigendom en leven gemakkelijker - Het ingebouwde opsporingsapparaat - De godsdienstige bevestiging en de toespitsing op angst.
De société mécanique regelde 'alles' - Geringe individualiteit.
Drie samenhangende stelsels van sociale controle in deiets meer gedifferentieerde samenlevingen van
het Noorden en Westen - Noord-Holland het minst een société mécanique.

4.4

De intellectuele situatie
Vergelijking met de economische werkelijkheid - A-intelleC-ualiteit en a-dynamische instelling Ook in debovenlaag 'wist' men reeds 'alles'- Een 'horror vacui'inzakeinzichten alsverschijnsel van
a-intellectuahteit.
A-intellectualiteit wezensaspect van de société mécanique - afwijzing van onderwijs - A-dynamische
instelling eveneens wezenlijk - Zuiver conditionerende opvoeding.

4-5

De culturele werkelijkheid
Het sui-generis-aspect van de oude plattelandsbeschaving - En dat van dehogere - Het uitvloeien in
veel nahinkende beschaving na 1900.
Het behandelde uit de voorgaande paragrafen als middellijke oorzaken (geraamte) voor verdere
beschaving - Principia media - Voldoende detail waargenomen - Wisselwerking met hogere beschaving in media historica.

4.6

Het grondpatroon
Redfield's Peasant Society and Culture - De peasant in het algemeen een verschijnsel van de overherige beschaving - Redfield's beschrijvingen van de peasant-culture in enkele punten - Correspondentie met vakgenoten - Een correctie.
Redfield's vergelijking niet geheelinternationaal- HetMiddenoosten, ChinaenIndia- Uiterstenin de
principia media en de terugslag daarvan - Bijkomende verschillen in de media historica laten soms
niet veel over van deuniversaliteit - Nederland in dit verband - De uitersten in Zuid-Europa.
Onze samenvatting van het grondpatroon - Enkele ideaaltypen.

4.7

De plattelandse werkelijkheidszin
De oude plattelandsbeschaving is een 'onzelfstandige' - Het loutere overleven als motief - Zijn
disciplinering ter verzekering van een overlevingskans voor een maximum of een optimum aantal
lotgenoten - De eigen rechtvaardigheid en geborgenheid van dezebeschaving - Werkelijkheidszin in
graden - Een voortreffelijk gedicht.

j

GEESTESGESTELDHEID

5.1

Bijzondere invloeden en geestesgesteldheid
„Wat zijn er toch grote verschillen" - Dit zijn verschillen in gemoedsgesteldheid - Ze houden verband met de media historica en de bijzondere streekgeschiedenis.

5.2

Drie groepen van geestesgesteldheden
Onafzienbare literatuur, maar toch overeenstemming - De hoofdbronnen: DNV, HPS, Kruijt, Saai
plattelandsmonografieën en sociografieën.
De Noordrand - Holland ten noorden van het IJ: vrijzinnig, gematigd, verdraagzaam, gevoel voor
samenwerking - Friesland: vrijheidszin, idealisme, onbuigzaamheid, praktische zin - Groningen:
zelfstandig en nuchter - Drente: collectivistisch, maar onafhankelijk.
Het Midden, Westen, Zuidwesten en Zuid-Limburg - Holland ten zuiden van het IJ en Westelijk
Utrecht: sterkevooroordelen enmoeilijke samenwerking - Zeeland en Nw.-Brabant: wat sterker
economischinitiatief-Veluwe enOostehjk Utrecht: collectieve afsluiting naar buiten - Zuid-Limburg:weiniginitiatief,wel'vreigelen' en zin voor het kleurrijke.
De Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden - De Zuidelijke Zandgronden: volgzaam - De Oostelijke
Zandgronden:voorzichtig initiatief.

5.3

Een toetsing van het mentaliteitsbeeld
De gekozen toetsen.
Eerste toets:godsdienst en politiek.
Samenvatting in tabel- Toelichting op de tabel.
Uitwerking van de gevonden verschillen - Noordelijke groep: relatief vrijzinnig/onkerkelijk en
politiek links - Holland ten noorden van het IJ: volksvrijzinnigheid en volksonkerkelijkheid Friesland en Groningen: standsvrijzinnigheid begeleid door volksonkerkelijkheid en volksrechtzinnigheid; geen algemene volksvrijzinnigheid door sociale tegenstelling - Drente: volksvrijzinnigheid.
Tweede groep zonder Zuid-Limburg: gereformeerdheid - Politiek en confessioneel ultrarechts als
nieuw element - Vrijzinnigheid en politiek links alszwakke minderheidsverschijnselen - De 'gordel'
van 'zware' godsdienstigheid enpolitiekerechtsheidvanNw.-Overijssel totinZeeland- De Hollandse

en Zeeuwse kuststreken wat 'lichter' - De onvoltooide religieuze bewegingen in het Land tussen de
Grote Rivieren.
De Oostelijke Zandgronden in alle opzichten gemiddeld en gematigd.
Rooms-katholieke streken: sterke beheersing van de religieuze en politieke expressie door de kerk Enige expressie in het blanco of ongeldig stemmen - Bijna onverdroten rechts ook indien nietvolgzaam.
Bevestiging van vorige paragraaf - Mentaliteit kan pas op regionaal niveau getekend worden.
Tweede toets: landbouwonderwijs.
Derde toets: huwelijksvruchtbaarheid 1850-1960.
Enkele bevindingen van Saai over werkzaamheden vrouw.
Wat isnu geestesgesteldheid?- Getalsmatige toetsing slechtsvan betrekkelijke waarde - Oorzaken in
kruisende en nivellerende invloeden - Het geval Noord-Holland - Nogmaals Herman de Man en
Ds. Heijnes, én de wijze van weergave in tabel 1.

5.4

De autoritaire en de niet-autoritaire persoonlijkheid
Hetzichwelofniettegenzichzelfkerenvaneenbevolking- TegenzichzelfkerenzichdeautoritairenHet autoritaire ook in de autoritaire (d.i. overherige) situatie ontstaan - Democratisch, positief- of
negatief-autoritair in de Nederlandse streekkarakters - De zaak psychologisch rond.

5.5

De overherigheidsgrens
Het uit de geschiedenis aantonen van de overherigheidsgrens is een sleutelbelang - Dit komt voornamelijk neer op het aantonen van het hoofdzakelijk 'vrij' gebleven zijn van de Noordrand - Enige
toevoegingen aan de reeds behandelde geschiedenis van Groningen en Friesland.
Holland ten noorden van het IJ in de 13e eeuw wel veroverd, maar niet grondig gefeodaliseerd Bovendien het platteland zélf vanouds reeds meer gedifferentieerd - Hierdoor ook zal de kleine
tweedeling niet zijn ontstaan.
Drente: min of meer toevallig een agrarische democratie gebleven - Toch in devorige eeuw nog een
verwarrende nafeodaloïdisering.
Conclusie: de Noordrand stond steeds dichter bij de moderne democratie dan overig Nederland en
was hierdoor omstreeks 1900voorbestemd voor een gematigd-linkse koers.
Gebrek aan historisch-sociologisch werk over de streken ten zuiden van de overherigheidsgrens Oncritische reactiviteit in het roomse Zuiden.
De zuid-noord-lijn: van 'nulle terre sans seigneur' naar vrije marke - Principiële betekenis woeste
gronden - Late feodale penetratie in het Oosten.
De oost-west-lijn: Veluwe en Oostehjk Utrecht, minder marken en weer 'nulle terre sansseigneur' Vollediger feodalisering.
Westen moeilijker indeverklaring- Psychologische constellatie- Sedert einde M.E.ongunstige indruk
van die constellatie (stedenoverheersing en gepeupelopstanden) - Grote physieke kwetsbaarheid
bevolking en waterstaatsbeheer.
Zuid-Limburg het diepst feodaal getroffen - West-Brabant doorgangsgebied - Zeeland heeft Noordhollandse ontwikkeling gemist.
'Grensoplichting' in Kennemerland en Kop van Overijssel - 'Zuiderzeestraatweg' en nogmaals
West-Brabant.
Sterke samenhang tussen het feodale in de geschiedenis en de geestesgesteldheid is waarschijnlijk.

5.6

Land- en zeeprovincie
De land- en zeeprovincie-verschillen, voornamelijk de grondsoortengrens volgend, zijn zeer reëel
enzelfsnog actueel- Geendirecteverklaring voorhet 'inhetlevenstaan'- Het gevalZuid-Limburg Het overherigheids-effect van de plattelandse tweedeling - Het samenlopen van grote én kleine
tweedeling in het Utrechts-Hollands-Zeeuwse gebied - Religieuze projectie.

5.7

Godsdienst
De godsdienst moet (inzijn concrete en uitgewerkte gestalte) kennehjk worden meeverklaard uit het
gehele verband.

Het protestant of katholiek zijn van een bevolking als de hoofdzakelijke uitkomst van politiekmilitaire gebeurtenissen - Iets over Noord-Holland, Noord-Brabant en de Belgisch-Nederlandse
zeeprovincies:tóch geestesgesteldheid?- De onwrikbare consolidatieinde 17eeeuwmaakt dit minder
belangrijk.
Het centraal-feodaloïde in het Christendom zaldezondeval zijn, met daarop aansluitend erfzonde en
verlossing - Het contrast Noord-Holland - Het kunststuk van het katholicisme - Volmaakte antievolutieen 'nulleâmesansmonseigneur' - Het rauwe leven, maar ookeenonvoltooide overherigheid
in het calvinisme- De doopsgezinde leer minder feodaloïd-projectief - De calvinistische gebetenheid
op doopsgezinden.
De Nederlandse heren en het calvinisme.
Het christendom een afspiegeling van de overherige société mécanique: geen these zonder grond.
Eigen mentaliteit en invloed: katholicisme, opium voor het volk? - Protestantisme een neurose? De Hollands-protestantse overherigheidsbeschaving en zijn verspreidingsgebied.
Het gesloten circuit van de overherigheidsbeschaving - Goede trouw en negatief-autoritaire naastenliefde.

5.8

Friezen, Franken, Saksen en andere verklaringswijzen
Natuur niet van betekenis alsverklaring - Enkele lekenverklaringen.
Altijd verband met voorgeschiedenis - „Race is as race does" - Continuïteit met verleden voor
Noordrand en Oosten - Overig Nederland slechts overherig - Taalgrensmisleiding.
Samenwoningskaart van Kooy.

5.9

Acht beschavingsgebieden
Overzicht verklaringsweg: de godsdienst als laatste stuk in de legplaat, waardoor sluitend geheel.
Degegevens over godsdienst en politiek debesteindicatievoor debeschavingsgebieden - De kleurenkaart en de grenzen daarop - Niet mentaliteits-, maar beschavingsgebieden - Beschrijving der
gebieden naar waarschijnlijke wording.
1.Holland tennoorden van het IJ:nooit overwonnen, 'modern geboren'- 2.Frieslanden Groningen:
vooral van binnenuit sterk bedreigd geweest - 3. Drente: boerengemenebest, na 1800nog bedreigd
geweest- 4.Oostelijke Zandgronden: duizendjaarbeslopen,maarnietoverwonnen- 5.Zandgronden
van het Midden: overwonnen enteleurgesteld, door het calvinismetot op debodem ervan gebracht 6. Het Westen en Zuidwesten en het Land tussen de GroteRivieren:tweemaaloverwonnen eneveneenstot op debodem van deteleurstelling gebracht - 7.Zuidelijke Zandgronden: overwonnen en tot
gehoorzaamheid gebracht - 8.Zuid-Limburg:overwonnen en teleurstelling onvoldoende afgevoerd.
Beschavingsevenwicht in Holland ten Noorden van het IJ, Drente, Oostelijke Zandgronden en
Zuidelijke Zandgronden, doch op hoe verschillende wijzen! - Maar ook hier geen evenwicht tot op
de bodem.

5.10

Een afrekening met de overherigheid
De autoritair-feodaloïde persoonlijkheid is 'gewond' en daardoor gevaarlijk agressief- Nogmaals de
zelfbeheersing van de plattelander.
De overherigheid is geen evolutionaire noodzaak geweest - Het concrete geschiedenisverloop is
echter wel begrijpelijk - Waarom doorbrak Europa het eerst de oude lethargie?
Geen eindrekening, toch afrekening.
Een gedicht midden in de roos.

6

D E ORGANISCHE SAMENLEVING

6.1

De mechanische en organische maatschappij
We hebben de mechanische maatschappij 'beleefd', alsook zijn principia media en media historica
leren kennen - Deze maatschappij als algemeen-universeel verschijnsel volgens Romein.
Deovergang vandemechanischenaardeorganischemaatschappij waseenzaakvanvallenenopstaan Het platteland.

De organische maatschappij kent een andere 'specifieke menselijkheid' - De 'rechten van de mens' De organische maatschappij niet 'automatisch' in evenwicht, vooral niet waar het verleden zware
schaduwen heeft gelaten - 'Zelfstandige' beschaving nu mogelijk, waardoor 'de kwaliteit van het
bestaan' aan de orde is.
Platteland nu een 'organisch' deel van de nieuwe maatschappij; wórdt niet achtergelaten en wil niet
achtergelaten zijn.

6.2

Het afscheid van domineesland
De fundamenteel sociaal-pedagogische situatie en de erfenis van het verleden - De gevaren van de
godsdienst naar Vestdijk en Fromm - Twee typen godsdienst en beide onaanvaardbaar.
Tenaanzienvan degodsdienstisde'drempel'van deorganische maatschappij nog niet overschreden De taak van de wetenschap hierbij.

6.3

De aantasting van het oud-plattelandse grondpatroon
De drie grote prijzen, verbonden aan de toegang tot de bodem, bestaan als zodanig niet meer - Het
plattelandnuookéénmetdebuitenwereld;eneenparadox- Dea-intellectualiteitmóetzichoplossen Het 'geraamte' is uit het oude grondpatroon verdwenen - Voorbeelden van waar de overgangsmoeilijkheden zich aan kunnen vasthaken.

6.4

Geestesgesteldheid
Het gevaar steekt in de feodaloïde geestesgesteldheden, al kunnen de anderen ook wel een bewustheids-opknappertje gebruiken - De kerken moeten hun vicieuze betrekkingen tot deze geestesgesteldheden verbreken.

6.5

'Substantiële rationaliteit'
Men moet zich in de beschaving bewust worden wat geredelijk mogelijk is - Dierbaar Nederland
zaldit nodig hebben om in feodaloïd Europa stevig in zijn schoenen te staan.

INLEIDING

Sedert het najaar van 1954isdeschrijver verbonden geweest aan deAfdeling Sociologie
en Sociografie van de Landbouwhogeschool. Hij was daar in de gelegenheid zich bezig
te houden met een meer fundamentele problematiek in de landbouwvoorlichting en
in het agrarisch-sociale beleid ten plattelande. Men komt op dezeproblematiek, als men
vragen gaat stellen als: Waarom is déze streek voor en dié streek zo achter? Waarom
loopt hier de voorlichting gemakkelijk, maar heeft deze daar soms niet die vat op de
mensen die men zou wensen? Waarom is de plattelandsbevolking soms nogal passief
of zelfs negatief t.a.v. veel dat zich in de tegenwoordige tijd voordoet, of is er hier en
daar zelfs eenreactionaire beweging?Hoewelin debeantwoording van dezevragen een
plaats moet worden gegeven aan allerlei directe omstandigheden, zijn het in de eerste
plaatsvragen betreffende een gemeenschappelijke instelling van degeest, cultuursociologischevragen dus.Dezekunnen dan ook niet beantwoord worden zonder kennisvan de
beschaving van het platteland in het algemeen en van die van de diverse landstreken in
het bijzonder.
Dit boekisuitpogingen ditsoort vragentebeantwoorden ontstaan.Alleenzalnu niet
getracht worden bovenstaande en aanverwante vragen als zodanig te beantwoorden,
doch veeleer om een cultuursociologische grondslag voor zulke antwoorden te leggen.
Het was echter niet zo gemakkehjk tot dit boek te komen; het moest méér worden dan
eensamenvatting van vroegere studies. Zoalszodikwijls, bleek ook hier dat een poging
tot stelselmatige afronding van de vroegere per gelegenheid gegeven antwoorden leidt
tot moeizaam werk. Toen pas bleek ten volle hoeveel aanrakingspunten er zijn met
onderwerpen waarover reeds bibliotheken bestaan, en voorts van tekorten in eigen
kennis.
Het ligt dan voor dehand dat het boek andersisuitgevallen dan oorspronkelijk werd
gedacht. Het uitgangspunt isgeweest dehedendaagsebevolking vanhetplatteland nader
te willen leren kennen. Deze hedendaagse plattelander isgewoonlijk in menig opzicht van streek tot streek wisselend, doch dikwijls welin wezenlijke opzichten - nog de oude
plattelander vanvóór 1900.Gegeven dezedoorgaandehjn met hetverleden moestinhet
voorgenomen werk wel plaats worden ingeruimd aan dit oudere type. Doch de uitwerking van dit type bleek reeds een boek (of méér dan dat) te zullen vullen. De keuze
was in dit geval niet moeilijk. Zonder de 'oude' plattelander zou de hedendaagse niet te
begrijpen zijn. Aangezien de oude wetenschappelijk nauwehjks bekend was, moest deze
eerst worden achterhaald. Aan het einde van dit boek zal nog worden aangegeven,
waarom denieuwetijd vanna 1900het oudetypeplattelander tot geleidelijk verdwijnen

zal doemen, of eigenlijk reeds hééft gedoemd. Hierdoor zal tevens scherp uitkomen dat
het hedendaagse platteland zichin een snelleovergang bevindt.
In dezeinleidingzullenookenkelealgemene opmerkingenoverdesociologische literatuur
en de sociologie-beoefening op hun plaats zijn. Het is ons, aldus menen wij, in de loop
van dejarenvanonderzoek duidelijk geworden, datereigenlijk veelteweinigsociologiebeoefening bestaat die verband houdt met de dieper liggende vraagstukken van een
maatschappelijk beleid. Om dezereden zaler ook nauwelijks een fundamentele (macrosociologisch georiënteerde) sociale paedagogie bestaan, waar allerlei voorlichtings- en
andere omvormingsactiviteiten een uitgangspunt in kunnen vinden. De hierboven
genoemde vraagstukken worden dusvoorgelegd aan een sociologie die, alszij algemeen
is, nauwelijks boven de gevestigde oordelen uitkomt (d.w.z. niet alleen begint met deze
niet tewillen aantasten, maar ook volhoudt), en anderzijds, alszij specifiek is,de neiging
heeft zich op te sluiten in details die op deze wijze dikwijls niet eens zinvol behandeld
kunnen worden. Het is onze wens dat dit boek ertoe bij moge dragen dat er in de
sociologie meer en meer ernst wordt gemaakt met het opvullen van het aangeduide
tekort. Er ontbreekt een beleidssociologie1, zou men kunnen zeggen, en wij menen
hieraan toetekunnen voegen:ofschoon deaanzetten hiervoor ruimschoots gegeven zijn
bij de, grotendeels overleden, grootmeesters en grondleggers van het vak. Dit werk zal
naar enkele van hen toe leiden.
Hierboven was sprake van beleids-sociologie. Dit is een sociologie waar personen die
verantwoordelijk zijn voor een beleid iets aan hebben; iets dat hun perspectieven geeft.
Zullen die perspectieven van enige betekenis zijn dan moeten zij betrekking hebben op
de zaken diein deloop van eenleven dat gewijd isaan beleid debelangrijkste blijken te
zijn. Wij meenden dus nog echt - min of meer opnieuw - te moeten zoeken naar een
sociologie-beoefening die hier bij past.
Zulk een sociologie is er al spoedig een die met 'waarden' te maken krijgt, en wel
omdat het bij de lange-termijn-zaken steeds over de zin der dingen neigt te gaan.
Hierdoor ishet geheel vanzelfsprekend dat wij hier ook met waarden en waarderingen
te maken krijgen. POLAK drukt dewezenlijke onscheidbaarheid van weten en waarderen
aldus uit: (1948,blz.261) „Weten en waarderen zijn geen disjunctieve maar correlatieve
1

De roep o m zulk een sociologie neemt de laatste tijd toe, doch op geheel verschillende wijzen. Men vergelijke
bijvoorbeeld eens V A N DOORN'S afscheidsrede te Leiden (1961) met het proefschrift van THOENES (1962). De
eerste zoekt het sterk in een stelsel van gespecialiseerde sociologieën; de tweede legt de nadruk op een meer
integrale en macro-sociologische vakbeoefening. Zonder de waarde van het eerste te ontkennen menen wij dat
de zaken thans zo liggen dat het tweede een sterke nadruk verdient, en zelfs dat het welslagen met het eerste afhankelijk is van een inhaalbeweging door het tweede.
Daar wij menen dat hiermee een belangrijke zaak gediend iszullen wij ons ook verderop in de tekst, maar vooral in de voetnoten, kritische, soms fors-kritische opmerkingen over de gangbare sociologiebeoefening veroorloven, zoals over de ons inziens onevenwichtig grote aandacht voor details, de vrees voor waarden (terwijl m e n
niet aan hen ontkomt),het gebrek aanhistorisch besef alsmede verwaarlozing van het cultuurverband der dingen,
en een braaf-burgerlijk quietisme. Voor uitgewerkte kritieken zie m e n verder bijvoorbeeld: GUBVITCH 1963,
LYND 1943, SoROKiN 1958, SCHELSKY 1959. Voor een zeer praktische toepassing zie men de werken van W R I G H T
MILLS. Bij GURVITCH gaat het vooral o m het laatste hoofdstuk van deel 2:La crise de 1'explication en sociologie.
LYND'S Knowledge for W h a t ? zal ook elders n o g ter sprake komen.

begrippen". Dit geldt hier dus in het bijzonder waar het beleids-sociologie betreft.
De hoedanigheid echter waarin waarden en waardering in een geschrift aanwezig
zijn kan zeer aanzienlijk verschillen1. De hoedanigheid die wij in dit geschrift nastreven
sluit,naar onsgevoel,nauw aanbijhetwoord van SCHELSKY(1959):„sichtbar zu machen
was sowieso geschieht und was gar nicht mehr zu ändern ist"2. Dit moge nu iets nader
worden uitgewerkt.
Het isonze notie - wij werken deze uit en menen eigenlijk dat het om méér gaat dan
een notie - dat wij sedert delaatste, zeggen wij, 50jaar zijn komen televen in een soort
maatschappij die grondig verschilt van de vroegere die omstreeks 1900 ophield te
bestaan. Het is tevens onze eerste stelling dat dit een zeer fundamenteel gegeven is.
Voorts hebben wij denotie- ook dezewordt uitgewerkt enopnieuw menen wij dat het
om méér gaat dan een notie - dat de moderne maatschappij geheel andere tendenties
heeft dan devroegere, endat dietendentiesinalleopzichten eengrondige wending in de
beschaving teweeg moeten brengen. Dit is dan tevens onze tweede stelling. De derdeis
dat er géén weg terug meer is. De geschiedenis is onomkeerbaar.
Nu kan men zichalsdeelgenoten in een samenleving, en zeker alsmen zichnog in de
overgang van de ene soort samenleving naar de andere bevindt, op tweeërlei wijze
gedragen: men kan de samenleving en zijn tendenties aanvaarden en trachten deze
tendenties tot enige harmonie te brengen, óf men kan er met een meer of minder strak
vol te houden afwijzing tegenover staan. In dit laatste geval moet men de hoop laten
varen op harmonie, als dezezichniet toevallig voordoet. Onze vierde stelling is dat wij
een reële consequentie van de sociologiebeoefening volgen alswij kiezen voor zo groot
mogelijke harmonie, zijnde het zich 'thuisgevoelen' van de tegenwoordige mens in zijn
moderne samenleving waaruit geen weg terug is.
1

THOENES (1962) die met POLAK (en voorzichtiger ook D E VALK, i960) de onmogelijkheid van waardevrijheid
onderkent, beveelt scholen van sociologiebeoefening aan naar gelang de waarden en de waardenhiërarchie die
centraal worden gesteld. D e onvermijdelijkheid wordt hier consequent onder ogen gezien, zodat er bij beheerste
beoefening het grote voordeel ontstaat dat min of meer duidelijk kan worden welke de consequenties van de
diverse systemen zijn, terwijl er bij een meer praktisch gerichte aanpak de zo nodige werkelijke maatschappijcritiek kan ontstaan.
Dit k o m t ook overeen met de bekende 'pluriformiteit' van een moderne samenleving, al zal m e n hier niet
meer onder moeten verstaan wat de dagelijkse praktijk er nog onder verstaat (en wat mogelijk nog wel enige
tijd zal doorwerken), ni. de uit vorige eeuwen overgeërfde religieuze scheidingen die ons inziens nu wel als
rijkelijk verouderd mogen gelden.
Professor Hofstee wees ons erop dat men de kennelijke waarde-onvrijheid in de wetenschapsbeoefening nader
kan localiseren. Z o in de keuze van de onderwerpen (de belangstellingsrichting), in de kant die m e n met materiaal
en betoog uitgaat en in, als het zover komt, de plaatsing van de uitkomsten in een groter geheel (het perspectief
dat geboden wordt). In het 'tussenliggende' evenwel, zoalsin de verzameling van het materiaal en de verwerking
ervan in het betoog, zou een veel grotere waardevrijheid (dwingendheid, communis opinio dat het zo moest)
bereikbaar zijn, zodat deze, wil men wetenschap blijven, ook verlangd moet worden.
Gaarne brengen wij (doch voegen toe: helaas dat hier nog misverstand over zou kunnen zijn) deze nuancering
aan. Voorts zal aan de eis van maximale dwingendheid die van de helderheid en de rekenschap over het geheel
moeten worden toegevoegd, zodat dit geheel sterk objectiverend genoemd kan worden. O v e r M A X WEBER, die
hier in het geding is,en o.m. zijn (onhoudbare) waardevrijheidsstelling, zie BEERLING, 1964.
2
Een zinsnede die door THOENES in een stelling isverwerkt, waardoor onze aandacht erop viel. Zie bij SCHELSKY
blz. 125-126.

Alsmen dusin het volgende meent 'waardering' te bespeuren dan weet men alslezer
waar deze naar schrijvers inzicht zijn hoofdzakelijke grond vindt; wij verzoeken hem
dan ook deze waardering âân die grondslag te toetsen, al maken wij het hem mogelijk
wat moeilijk door de principiële beschouwing over de moderne maatschappij, waar
ook het platteland in uitmondt, pas achteraan in enige uitvoerigheid te geven. Maar
dezelfde lezer zal hiervan ook, om compositorische redenen, de billijkheid inzien.
Het isdus demoderne maatschappij diewij aanvaarden en móeten aanvaarden. Het was
daarom eenverrassing dat wij deze maatschappij in bepaalde delenvan Nederland reeds
vroeg voorafgetekend vonden. Dit geldt vooral in deze zin dat er delen van Nederland
zijn die er geredehjk ontvankelijk voor waren, en andere die dit minder of zelfs véél
minder waren. Dit in beginsel moderne van ongeveer een derde deel van het land
(dat ook al eeuwen lang heeft ingewerkt op het geheel) geeft Nederland tevens iets
merkwaardigs in EEG-verband én naar ons inzicht zelfs iets kostbaars; in de andere
EEG-landenlijkt dit,zoverwij kunnen overzien,teontbreken. Zozullenwij ookinenkele
geestesstromingen - nùnderheidsstxomingen - deze vooraftekening zien. Ook deze
zullen dan 'iets kostbaars' mogen heten.
Uit depositieveaanvaarding vanhethedenvloeitvoort dathetverledenin belangrijke
matein een terugblik wordt gezien. Er steekt zeer zeker iets onrechtvaardigs in als men
het verleden, zoals hier dus, niet zonder meer in zijn eigentijdsheid belicht1. Maar men
legge hier niet al te zeer de nadruk op, want er is werkelijk genoeg oriëntering óp en
verheerlijking en verdediging vân dit verleden met zeer veel onrecht, en eris werkelijk
té weinig opbouwende verbeelding over heden en toekomst. Wij moeten méér los van
het verleden dan tot nu toe het gevalis. Dit vereist bewustheid van het heden tegenover
het verleden.Delezer oordelezelf,alzullenwij het meniglezer emotioneelnog moeilijk
genoeg maken. Wij beseffen dit, maar menen anderzijds dat dedingen hunloop moeten
hebben, waartoe ze- dit zalniemand willen ontkennen - gesteld moeten worden.
Waar wij dus ook toe gekomen zijn, isrondom het gegeven van de oude plattelandsbeschaving een boek te schrijven van algemene strekking.
1

Men vergelijke de opmerkingvan HUIZINGA (1950, dl vn, 102) „Geschiedenisis de geestelijke vorm, waarin
een cultuur zichrekenschapgeeft van haarverleden."Ditiseen opmerkingvaneen geleerdediein zijn hoofdwerken de kunst verstond - en waar zou diebeter thuis zijn dan bij de geschiedkundige- 'eigentijdsheid' te
geven.

VRAAGSTUK EN WERKWIJZE
Durkheim enMarx

i.i VRAAGSTUK

Zowel uit de titel als uit de Inleiding kan blijken, dat het in dit boek niet gaat om een
beperkt vraagstuk, maar veeleer om de verkenning van een ruim terrein. Het is een
terrein, waarop de kennis tot nu toe beperkt en fragmentarisch was, zodat getracht zal
worden er enigermate ordenend tewerk tegaan.
Velen zullen de ervaring hebben, dat men bij de aanraking met de plattelandsbevolking (vooral de wat oudere) kan stuiten op 'eigen-aardigheden' die soms de notie
gevenvan:„hetisoveralhetzelfde", danweerdievan: „watzijnertochgroteverschillen".
Hier moet worden getracht beide noties uit te werken en samen te brengen in een verband.
Het vraagstuk vanditboekisdusdeze oude, steeds terugkerende, eigen-aard van de plattelanders en de belangrijkste variaties hierop,in het bijzonderin Nederland, te beschrijven en
zover mogelijk te verklaren.
Na dezealgemeneomlijning zalenigenadereuitwerking vanhetvraagstuk gewenst zijn.
Nemen wij als uitgangspunt hiervoor een zo prozaïsche studie als het proefschrift van
Dr. B.G.L.M TOSSERAM Het Melkwinningsgebied van Amsterdam (1936). Dit melkwinningsgebied blijkt uiteen te vallen in twee delen van verschillend gedrag: de streek
ten zuiden van het IJ, die wordt gekenmerkt door talrijke individuele pogingen om de
vraagstukken die de melklevering aan Amsterdam in dejaren '30 stelt het hoofd te
bieden. Enkele van deze pogingen lopen uit op succes en op flinke ondernemingen,
terwijl de veel schaarsere coöperatieve pogingen meestal mislukken. Ten noorden van
het IJ overheerst echter het coöperatieve pogen, en, hoewel lang niet steeds een succes,
dit vertegenwoordigt toch wel de hoofdzakelijke oplossing. Ook in andere opzichten
bemerkt men dit verschil in neiging tot samenwerking op ideële basis.
Zeer zeker houdt het verschil in de oplossing van de vraagstukken, zoals de schrijver
ook stelt, verband met verschillen in de grootte en destructuur van de boerenbedrijven
ten noorden en ten zuiden van het IJ. Maar hier is men er toch niet mee, want, en nu
treden we buiten dit proefschrift (en buiten desociaal-economisch-geografische school),
er steekt 'iets Noordhollands' in die coöperatieve oplossing en'iets Zuidhollands'in de
individuele. Zeer duidelijk blijkt dit alsmenhet door het Ministerievan Handel, Nijverheid enLandbouw in 1907uitgegeven geschrift „Eenenander betreffende deRegeringsbemoeiingen inzake de Landbouw" opslaat; daarin kan men op blz. 208 lezen, dat er in

Nederland 91coöperatieve kaasfabrieken zijn, waarvan 84(albleek dit aantal al spoedig
veel te veel) in Noord-Holland!
Bovendien blijkt nu dit merkwaardige dat de kaasmakerij - die voorheen zowel ten
noorden alstenzuidenvan het IJalgemeen op deboerderij werd beoefend - in het begin
van deze eeuw in Noord-Holland naar de fabriek verhuisde maar in Zuid-Holland
vrij algemeen op de boerderij bleef. Dit verschil heeft zich tot nu toe bestendigd, hetgeen aanleiding was voor de in 1956 verschenen studie van K00Y, De zelfkazerij van
Midden-Nederland. HetbleekKooy daternauwelijks eeneconomischemotivering voor
het verschijnsel (meer) te vinden was (zie blz. 89), maar dat die zelfkazerijgewoonte die de boerinnen veel werk bezorgt - samenhing met opvattingen over wat behoort en
niet behoort; vooral ook hiermede dat het bekend staan alseen goede kaasmaakster een
grote eer was voor de vrouw. Opnieuw: er moet dus 'iets Noordhollands' (iets van
Holland ten noorden van het IJ) in het spel zijn tegenover 'iets Zuidhollands'. En dit is
ook begrijpelijk, want waarom zouden mensen bijvoorbeeld alleen maar coöpereren om
economische redenen? Een economische grond hiervoor kan een aanzienlijke stimulans
en zelfs een voorwaarde zijn, maar mensen zijn geen 'machines' die zonder meer op
impulsen reageren; laat staan dat zij dit op eenvormige wijze zouden doen1. Mensen
hebben nu eenmaal 'bewustzijn' en daarmee de mogelijkheid om meerof minder overlegd - en dan ook op grond van verschillende overwegingen - te reageren. Op het
groepsverband overgebracht betekent dit dat men ageert en reageert in de vorm van
verschillende 'cultuur' of 'beschaving'. Het is in dit boek om groepsverband en beschaving begonnen. Naar wij hopen aan te tonen betekent dit een veel wezenlijker
kennis dan het correlatieve verband tussen losse stukken menselijk gedrag en allerlei
losseomstandigheden.Dit geldtzelfsalisdiecorrelatienogzosignificant; hetbeschavingsverbandomvatdezenamelijk mede.
Dit voorbeeld vanverschillenismet veleandere tevermeerderen. Neem bijvoorbeeld
nog wat deGroningse boer Zijlker in 1851 schreefoverzichzelfenzijn boer-tijdgenoten,
en wat omstreeks dezelfde tijd (1843) de Drie Podagristen waarnamen in Drente.
Slechts enkele zinnen zijn voldoende om de lezer te doen beseffen dat er groot verschil
was en waaruit dit ongeveer bestond.
J.F. Zijlker was landbouwer te Nieuw-Beerta, later ook radicaal liberaal kamerlid en
schreef2: „De landbouwer toch, is de landbouwer van de vorige eeuw niet meer. Voor
lichamelijke kracht engeschiktheid tot handenarbeid, isthanshuishoudelijke oekonomie
en beredeneerd overleg in de plaats getreden. Voor bekrompen spaarzaamheid ter
vermijding van ieder geldelijk voorschot, tot verbetering en verfraaiing des akkers en
alwat denlandbouw behoort, voor deweringvanarbeidsvolk endaaruit voortspruitend
arbeidsloon, heeft thans deplaatsingenomen eeneoordeelkundige kansrekening voor de
1

"Wiehier meer boter bij de vis wil hebben raadplege blz. OQo;waar blijkt dat tenslotte alleen het 'Hollandse
beschavingsgebied' er niet in geslaagd is tot een omvangrijke coöperatieve beweging te komen en daarom,
want om economische redenen moest er weliets gebeuren, tot andere (meer particuliere) vormen is gekomen.
2
Ontleend aan HOFSTEE, Het Oldambt, blz. 199.

toekomst, of er met den inleg van een gulden, ook weder een daalder aan kapitaal en
rentetewinnen valt
De heren Boom, Lesturgeon en Van der Scheer namen dit waar in hun Drente 1 :
„Oe möt 'n cent zo vast innen tuk (zak, W.) zitten, as 't haor oppe kop en 'n koeze
(kies, W.) inne bek". In die tijd bestond het ook nog maar zo'n 50jaar dat er stenen
aan de huizen gebruikt werden en dat er schoorstenen in het dak kwamen. Voordien
washet slechtshout enleem geweest, terwijl derook zichdoor deuren enkieren of door
een gat in het dak een uitweg moest zoeken.
Tot zover dit beeld van verschillen tussen (agrarische) plattelanders in Nederland.
Iets meer hierover vindt men in het volgende hoofdstuk, terwijl de afronding moet
worden gezocht in hoofdstuk 5 (Geestesgesteldheid).
De andere ervaring was „het is overal hetzelfde". We zullen hiervan slechts beknopte
voorbeelden geven, overigens weer verwijzend naar het volgende hoofdstuk en verder
naarhoofdstuk 4(Grondpatroon). Indathoofdstuk zullenwebijvoorbeeld dezeer grote
rol tegenkomen diehet grondbezit in deoverwegingen van plattelanders heeft gespeeld.
Dit geldt onverschillig waar men is:in de Kempen ofin Noord-Groningen enzovoort.
Frappant is ook de overeenkomst die men aantreft in het wikken en wegen van een
huwelijk: in Zuid-Holland, op de Veluwe, in Friesland, en in andere streken. Ten
aanzien van dit huwelijk geldt bijna overal ook een grote striktheid: het is bijvoorbeeld
onontbindbaar. Kortom, het iseenwat anderhuwelijk danwijtegenwoordig,intoenemende mate ook op het platteland, waarnemen. Of men vergelijke het lot van een
oudste zoon of dochter in het Kempenland, als men daar de 'kinderen N' tegenkomt,
met dat van de oudste zoon in het Drentse gedicht waar hoofdstuk 4 mee eindigt!
Het is een geheel ander lot dan wij nu gewend zijn, en typisch plattelands. Het 'oude'
platteland heeft dus iets algemeen-eigens dat ook nader bekeken moet worden. In zijn
algemeenheid had het een beschaving, waarin men weliswaar duidelijk, zoals we nog
zullen zien, dereferentie aan omstandigheden kan herkennen, maar dieniettemin slechts
alsbeschaving doorzichtig gemaakt kan worden.

1.2 B E G R I P P E N

Slaan wij nog eens een blik op de titel van dit boek: „de oude plattelandsbeschaving".
Daar het platteland in een letterlijk physische zin geen beschaving kan hebben, wordt
uiteraard, en in overeenstemming met een veelvuldig spraakgebruik, bedoeld: de
beschaving van de vroegere bevolking van het platteland. Deze titelnodigt dan uit om
in te gaan op drie zaken: de tijdsbepaling oud, het begrip plattelander of plattelandsbevolking en het sociologische begrip van beschaving of cultuur.
1

Ontleend aan Het Boek der Podagristen, blz. 57en 49.

Met de tijdsbepaling 'oud' wordt aangegeven de beschaving op het platteland van vóór
de versnelde cultuurdynamiek welke samenhangt met het algemene proces van maatschappelijke verandering in deze tijd. In beginsel geeft die bepaling dus een diepte van
vele eeuwen aan, terwijl verderop ter sprake komt, hoeveel eeuwen ongeveer.
Maar toch wordt deaandacht inhet bijzonder gericht ophet platteland van omstreeks
1900. Dit is noodzakelijk omdat er voor die tijd pas voldoende inlichtingen, zowel
mondelinge alsschriftelijke, over de plattelanders beschikbaar zijn. Hierbij ishetjaartal
1900 ook weer niet als een nauwkeurige aanduiding op te vatten. De formulering
luidde ook 'omstreeks 1900', hetgeen dus wil zeggen dat sommige inlichtingen van
vóór 1900 stammen, doch andere van daarna. In feite zijn verreweg de meeste inlichtingenvanna 1900.Eriszelfs eenaanzienlijk aantalbij vannâdeTweede Wereldoorlog.
Maar in al deze gevallen is er alle reden - tenzij anders aangegeven - aan te nemen dat
een meer letterlijk omstreeks 1900verrichtte waarneming nauwelijks een ander inzicht
zou hebben opgeleverd.
Eigenlijk vervult de precisering 'omstreeks 1900' dus een oriënterende rol. Het gaat
hier veeleer om de beschaving van het platteland van vóór 1900. Deze wordt alleen
voornamelijk toegelicht aan de hand van de waarnemingen van omstreeks 1900.
In hoeverre dit kan en mag zal nog - reeds ten dele in dit hoofdstuk - voorwerp van
bespreking worden.
Met plattelander of plattelandsbevolking wordt uiteraard bedoeld: de drager van de
bijzondere beschaving diein devolgende bladzijden zalworden beschreven. Gewoonlijk
is hij ook bewoner van het platteland in aardrijkskundige zin; bewoner van de nietstedelijke ruimte. Maar toch komen niet alle op het platteland wonenden hier in aanmerking. Een verstedelijkte bevolking die ergens op een dorp woont - omstreeks 1900
nog vrij zeldzaam - valt erbuiten. Ook de adel, en omstreeks 1900 vooral ook 'de
notabelen', vallen erbuiten. Zij zijn cultureelgeenplattelanders, hoezeer velen vanhen
ook hun belangen ophet platîetâncfhadden, zichermeeverbonden gevoelden en ervoor
werkten.
Uiteraard vallen dus in het algemeen de stedelijke bevolkingen buiten het begrip.
Er is zelfs een aanzienlijke tegenstelling tussen platteland en stad. Maar ook hier is de
grens vloeiend. Behalve dat men kan denken aan plattelanders dienaar destad verhuisd
zijn,hebbenwijvooralhetfeit ophet oog datkleinelandstadjes dikwijls een meerderheid
van bevolking hebben (of hadden) wier eigenheden sterk op de plattelandse gelijken.
Dit geldt vooral tegenover degrotere steden en de 'grote beschaving'. Hierdoor kunnen
zulkeplaatsengevoeglijk methetplattelandmeegeteldworden,zijhetdatditin sommige
opzichten sterker het geval is dan in andere. Zo zullen in hoofdstuk 5 (Geestesgesteldheid) alleen de grootste steden uitgezonderd worden.
Er is ook nog een geschied- en rechtskundig begrip van platteland en plattelander.
Dit begrip zondert ook de stad en de adel af, zodat het eveneens dicht tot de culturele
plattelander van hierboven voert. Omstreeks 1900 hebben we dan te maken met

degenen die de tradities voortzetten van hen die in de tijd dat deze begrippenjuridische
betekenishaddenplattelanders waren.
In een meer directe omschrijving kan worden gesteld dat de plattelandsbevolking in
culturele zin vooral de landbouwenden, hetzij economisch zelfstandig, hetzij niet zelfstandig, zal omvatten. Voorts behoort de veel kleinere groep van de verzorgende
bevolkingertoe,entenslotte(omstreeks 1900reedsvanenigebetekenis) deniet-agrarische
arbeidersbevolking die nog een sterke binding aan het land heeft. De vissersbevolking
van de kustplaatsen laten we gewoonlijk buiten beschouwing, al zal veel van wat volgt
ook op haar betrekking hebben.
Wat het woord beschaving betreft, dit wordt hier in afwisseling gebruikt met het in de
sociologischeliteratuur meer gangbare woord cultuur. Aan het eerstewerd de voorkeur
gegeven daar het een Nederlands woord isdat op voortreffelijke wijze weergeeft wat er
wezenlijk aan de hand is:mensen, ook plattelanders, zijn niet 'van nature' zoals ze zijn,
maarindeloopvanhunvormingsjaren endoorhetlevenin de samenleving 'beschaafd'
geraakt. Dat dit woord in het dagelijks leven het beeld oproept van verfijning (ofin elk
gevalvanniet-meer-ruw ofniet-meer-primitief) maggeenbezwaarzijnvoorhetgebruik,
daar ditzelfde geldt voor het woord cultuur. Zowel aan dit woord als aan 'beschaving'
heeft de sociale wetenschap een veel ruimere betekenis toegekend dan die van 'hogere
cultuur', 'hogere cultuuruitingen' of'fijne beschaving'. Zowel bij beschaving als cultuur
gaat het dus om iets veel ruimers dan dit, of eigenlijk om 'alles', al zal hierna wel weer
enige praktische beperking worden ingevoerd. Het zal niet nodig zijn hier een volle
theoretische uiteenzetting over cultuur of beschaving te geven. Het is een zaak die heel
wat literatuur heeft opgeleverd, maar waarvoor wij verder volstaan met een korte
aanduiding1.
Dikwijls luidt een tegenwoordige omschrijving van cultuur zo, dat ook de zogenaamde stoffelijke beschaving - van religieuze voorwerpen tot en met verpakkingsmateriaal - eronder valt. Dit is voor ons doel niet rechtstreeks nodig, zodat het ook
beter zalzijn demateriëlecultuurnietalszodanig tenoemen. Ook allerleimeer abstracte,
maar wel goed waarneembare cultuurvormen en uitingen (zoals velerlei instituties,
literatuur, kinderspel, folklore, enzovoort) gaan wij in onze omschrijving niet rechtstreeks noemen, nóch ook het dagelijks gedrag van de mensen, wel de meest primaire
uiting van hun beschaving. De reden isweer dezelfde alshiervoor:het isvoor het doel
van dit boek niet nodig.
Welk nu ook het begrip zal zijn dat de lezer zich, helder of minder helder, van
beschaving ofcultuur heeft gevormd, hetzalhem duidelijk zijn dathet door deze beperkingen in de richting gaat van een concentratie van het begrip op de meer innerlijke
1

Voor een overzicht over inhoud en gebruik van de termen 'culture' en 'civilisation' en van de stand van de
cultuurtheorie ziemen KROEBERand KLUCKHOHN(1952),Dit werkis voornamelijk opdeculturele anthropologie
georiënteerd, die in de Verenigde Staten zojammerlijk is gescheidenvan de sociologie (terwijl in Europa veel
'cultuursociologie' dikwijls zojammerlijk 'literair' en speculatiefis en daardoor gescheiden van de sociologie).
Bij deze schrijvers ontmoet men ook een critiek op de huidige sociale wetenschapsbeoefening in de zin zoals
hiervoor (blz. 2) werd bedoeld.

aspecten. Voor het doelvan dit boek kan cultuur worden omschreven als:Hetgeheelvan
geestelijke inhouden datmen als ietsgemeenschappelijks ineenmaatschappelijkegroepering aan
kantreffen. Hieronder vallen de meer zedelijke en verstandelijk-beschouwelijke aspecten
(alswaarden, normen, inzichten, denkwijzen), alsook meer degevoels,-en wilsaspecten,
zoals gevoelsbindingen en (wils)strevingen. Het zal niet nodig zijn alle begrippen uit
dezeopsomminginhun,deelselkaardekkende,betekenissenteomschrijven. Het normale
begrip dat de lezer hiervan heeft, helpt hem wel voldoende op weg.
Deze inzichten, denkwijzen enzovoorts, zijn lang niet altijd 'rechtstreeks' waarneembaar, bijvoorbeeld doordat zeergens 'eerlijk geformuleerd' zouden zijn; zij moeten
dus gewoonlijk tóch uit de goed waarneembare vormen worden afgeleid, waarbij het
dagelijkse gedrag van de bevolking van grote betekenis is. Feitelijk hebben wij dus wel
degelijk met allerlei concrete beschavingsuitingen te maken, zodat hierboven slechts
bedoeld kan zijn dat de aandacht niet in de eerste plaats op hun beschrijving is gericht.
Het blijft dus vooral gaan om de interpretaties van gedrag en andere cultuuruitingen.
Het leekjuist er aan het begin van deze studie opmerkzaam op te maken, dat deze uiteindelijk duidend (interpreterend) van karakter zal zijn.
De hier besproken beperking in het cultuurbegrip zou men ook aan kunnen duiden als
eentoespitsinginverticale richting:deaandacht wordt ophet dieperliggende, het meer
psychologische, gericht. Deze wijze van stellen houdt in dat er ook een horizontale
richting moet kunnen worden onderscheiden. Deze is het 'terrein' van de cultuur.
Vanzelf geldt hier dan ook al een zekere beperking, want als de aandacht niet op de
uiterlijkheden en hun beschrijving is gericht, dan zal men het deel van het terrein dat
men „kunst" noemt (hoepsychologisch interessant het ook moge zijn) alniet goed meer
kunnen behandelen. Het isinderdaad ook de bedoeling dat de kunst nauwelijks of niet
aan de orde komt, terwijl in het algemeen die deelgebieden zullen ontbreken waarin
'stijl' een belangrijk aspect is.
Wat dehorizontale dimensie betreft kan de beperking nu verder worden aangegeven
door te stellen dat het gaat om die deelgebieden van de oude plattelandsbeschaving die
onmiddellijk met 'het leven' te maken hebben. Dit moet vooral verstaan worden in de
zin van 'overlevingskansen', zoals nader zal worden besproken. Dit kerngebied, zoals
men het kan noemen, kan ongeveer als volgt in deelgebieden of sectoren worden
ingedeeld:
i. Arbeid en bodem
2. Huwelijk, gezin en familie
3. Plaatselijke samenleving
4. Buitenwereld
5. Verstandelijke vaardigheid, zedelijkheid en godsdienst
6. Opvoeding en toekomst
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Men zal bemerken dat deze indeling in het volgende geen belangrijke functie heeft in
deze zin dat de benadering van de stof met behulp hiervan geschiedt. Deze benadering
vindt plaats uit de omstandigheden en hun fundamentele betekenis voor de mensen
die erin verkeerden. De indeling geeft dus alleen aan wat men bij die behandeling zal
tegenkomen, terwijl hij in hoofdstuk 4wordt gebruikt voor het geven van een samenvatting van het 'grondpatroon' 1 .
Debehandelingvan deoudeplattelandscultuur maakthetnodigdat ook bepaaldekanten
van de beschaving van de niet-plattelanders of van de gehele samenleving aan de orde
komen. Deze zijn vooral: bestuur, recht, weerbaarheid, godsdienst (en onderwijs)
en de handel. Zij betreffen voornamelijk de beheersing van de openbare orde, zodat ze
tezamen als een politieke groep van sectoren in de algemenere en hogere beschaving
kunnen gelden. Hetisvooralin dit verband dat het institutionele toch aandeorde komt.
Maarvan kracht blijft ook hier dat getracht wordt met een minimum aan behandeling
te volstaan.
Een zo nu en dan gebruikt begrip zal ook 'beschavingspatroon' of 'cultuurpatroon'
zijn. Als een van de belangrijkste kanten van de beschaving zien wij de samenhang der
onderdelen, of ook: de meer of minder evenwichtige betrokkenheid der onderdelen op
elkaar en die van deze onderdelen gezamenlijk op allerlei omstandigheden. Het woord
cultuurpatroon vestigt de aandacht in het bijzonder op dit verband. Er wordt echter
geen verschil van inhoud gemaakt tussen de begrippen beschaving en beschavingspatroon. Het laatste legt alleen een accent op een bepaalde tendentie in de cultuur2.
De woorden 'grondpatroon' en 'paracultuurpatroon' die men verderop zal ontmoeten vervullen een soortgelijke functie, doordat zij ook de aandacht op de samenhang vestigen.

1
Het kan van belangzijn descheiding van een 'kerngebied' eneen 'stijlgebied' (een gebied duswaar het voora
ook op de vormen aankomt) wat scherper uit te laten komen. Hiertoe bedienen wij ons vafl de indeling in
'Kulturbereiche' (deelgebieden) zoals die te vinden is bij K. A. FISCHER (1951). Deze schrijver onderscheidt:
1 Spracheund Schrift, 2Technik undErgologie, 3Wirtschaft, 4Sexualleben, 5Religion und Weltanschauung,
6 Ethos, 7 Recht, 8 Staat, 8a Wehrwesen, 9 Wissenschaft, 10 Erziehung und Menschenführung, 11 t/m 16
Kunst (diverse soorten), 17Kleidung und Mode, 18 Spiel und Gesellschaft.
Vergelijkt men dezelijst met diewelke wij zullen hanteren, dan blijkt wederom duidelijk waar voor ons het
accent ligt. Uit dezevergelijking ziet men tevens dat bij Fischer - o.i. ten onrechte - de samenleving als groot
deelgebied ontbreekt. Fischer's indeling verraadt dus iets van de oude scheiding van samenleving en cultuur
en isbovendien ontworpen voor een minder eenvoudige beschaving dan de oud-plattelandse.
2
Met deze tendentie is het eigenaardig gesteld. Enerzijds - omdat dieer onmiskenbaar is - kan ervan worden
uitgegaan bij onderzoekenis hijtheoretischinstrument. Anderzijds moet steedsrekening worden gehouden met
niet geïntegreerde en niet harmoniserende delen ('losse eindjes'), waardoor vooral de matevan samenhang ook
steeds weer een 'te bewijzen' vormt, zeker in een dynamische tijd.
Deze problematiek moet men echter weer niet in de 'moderne sociologie' uitgewerkt zoeken, maar bij de
culturele anthropologen, bijvoorbeeld REDHELD in een verzameling nagelaten geschriften, 1962. Hierin vindt
men tevens een mooie uiteenzetting over de wijze waarop de sociale wetenschap waarde-betrokkenis.

II

1.3 W E R K W I J Z E EN ENKELE I N Z I C H T E N

Onafhankelijk ervan of het woord nu veel gebruikt wordt of niet, kan men zeggen
dat 'beschavingspatroon' welhet meest centrale begrip isvoor dit boek, daar het om het
aantonen van de eenheid of de sluitendheid van de oude plattelandsbeschaving is
begonnen. Zonder deze eenheid zou het ook bijzonder moeilijk zijn deze beschaving in
enige mate begrijpelijk, doorzichtig, te maken, zoals tevens de bedoeling is.Dit vooropstellen van de samenhang houdt in, dat allerlei cultuursectoren in de eerste plaats
in hun betrokkenheid op elkaar zullen worden gezien. Bovendien zouden ze in een
verband met allerlei omstandigheden worden geplaatst. Dit alles betekent dat wij dikwijls in aanraking zullen komen met de niet-zelfstandige aspecten per deelgebied en
voorts met de niet-zelfstandige aspecten van de cultuur als geheel.
Onder de zelfstandigheid of autonomie van een cultuursector kan men verstaan zijn
bepaaldheid, naar vorm en inhoud, uit voor die sector eigen (of moeilijk tot die van
andere sectoren) herleidbare beginselen. Voor zover er zelfstandigheid is betekent dit
dat vorm en inhoud niet bepaald zijn door de overige cultuur of door omstandigheden
al of niet in samenhang met de overige cultuur. Voorts geldt dat men vooral pas zinvol
cultuursectoren kan onderscheiden, als men deze en wat men daarin als leidende beginselen meent te onderscheiden, tevens verbonden ziet met oorspronkelijke behoeften
of vermogens in de mens: de behoefte zich in stand te houden, zich te doen gelden
(resp. zich te ontplooien), uiteindelijke levensvragen beantwoord te krijgen, het vermogen schoonheid teervaren,enzovoort. Danimmers zijn erook sterkeeigen motieven
voor zo'n deelgebied gegeven.
Maarhetzouwelheelbijzonder zijn alsdeautonomie perdeelgebied steedseven groot
zou zijn en de beïnvloeding van de ene sector door de andere, mogelijk zelfs de overwoekering (en dan in meer primitieve vormen) van de belangen en beginselen uit de
ene sector door die uit de andere, een gelijkblijvende grootheid was. De mogelijke
verhoudingen tussen zelfstandig en niet-zelfstandig kan men zich nader voorstellen
door te denken aan twee polen: de autonome en de niet-autonome pool. Het nietautonome kan nu tot bijna aan deautonome poolreiken zonder dat tenietwordt gedaan
dat er zelfstandigheid isen omgekeerd. De beide uitersten zullen mogelijk weinig voorkomen, zodat het merendeel der cultuursectoren zowel aanzienlijke zelfstandige als
aanzienlijke niet-zelfstandige aspecten - beide versmolten tot een 'levend geheel' zal omvatten. Hierbij zijn een algehele zelfstandigheid en een algehele onzelfstandigheid
niet zinvol voorstelbaar. Bij algehele zelfstandigheid zou het deelgebied immers buiten
het beschavingsgeheel vallen enietsanders dan cultuur moeten zijn zonder dat men zich
goed kan indenken wat dat andere dan wel is.Bij een algehele onzelfstandigheid zou er
geen aanleiding zijn geweest een afzonderlijk deelgebied te onderscheiden.
Voorts zalmen zichhierbij voor ogen moeten houden - dit nog eens uitdrukkelijk in
verband met de misleiding dievan het beeld van de twee polen uit zou kunnen gaan dat het zelfstandige en onzelfstandige niet als duidelijk te onderscheiden bestanddelen
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voorkomen. Er heeft, zoals gezegd, veeleer een innige versmelting plaats gevonden tot
een meer of minder harmonisch geheel; inelk gevaltot een moeilijk ontwarbaar geheel,
zoals we nog genoegzaam tegen zullen komen. De mate van zelfstandigheid zal verder
afhangen van de mate waarin een cultuursector ook actief (of meer passief) in het
beschavingsgeheel is opgenomen, en dit kan van tijd tot tijd nog al sterk wisselen,
zoals we vooral voor de godsdienst nog zullen zien.
Door de eenheid van een beschaving voorop te stellen, zal in het bijzonder het nietzelfstandige element per deelgebied naar voren komen, aldus werd gesteld. Maar daar
de invloeden die de ene cultuursector aan de andere binden, voor zover rechtstreeks
cultureel, toch ergens vandaan moeten komen, zal dit betekenen dat enkele sectoren of
enkele belangen en beginselen uit die sectoren dominant zijn; of beter, daar moeilijk is
uit te maken hoe men precies deelgebieden moet onderscheiden en wat er in elk thuis
hoort: dat sommigebelangenenbeginselen(behoeften, vermogens) méér ofopprimitievere wijze dominant zijn dan op het eerstegezicht zou lijken of zou zijn te verwachten.
In het voorgaande werd reeds even aangestipt dat een resultaat van deze studie wel is
dat het leven op het platteland sterk in het teken heeft gestaan van deprimaire zorg om
de overlevingskansen als zodanig. In een nog nader uit te werken verband hiermee zal
blijken dat in hogere maatschappelijke lagen het leven sterk stond in het teken van een
nog al elementaire machtsbeleving en het behoud van macht. Men zou hier zeggen dat
beginselen en belangen die men bijvoorbeeld vooral in de economische sector en in die
van bestuur en weerbaarheid in een zekere rol kan verwachten, zowel in als buiten die
sectoren vrij primitief-overheersend zijn geworden. De autonomie in verscheidene
andere sectoren envan verscheidene andere beginselen zullen wij dan ook ontmoeten als
aanzienlijk kleiner dan op het eerste gezicht moge schijnen. In deze gevallen zijn de
bindingen met de overheersende deelgebieden en beginselen dan meestal psychisch
vervaagd (onbewust geworden) en intellectueel overdekt (gerationaliseerd) geraakt.
Als voorbeeld kan hier het recht dienen. We zullen een grote rechtsongelijkheid
tegenkomen, verbonden aan onwrikbare machtsposities. Deze algemene grondslag
van het meeste recht in het verleden isniet autonoom bepaald. Hij zal ook gerationaliseerd mogen heten alser wordt gesteld dat dieongelijkheid van Godswege zo gewildis.
Dit niet autonome (en onverfijnde) en dit rationalisatie-karakter blijken wel het duidelijkst als uit de volgende hoofdstukken aannemelijk wordt dat degenen tegen wie de
rechtsongelijkheid gericht was,dezedikwijls maarnode aanvaard hebben. Maar gegeven
dezegrondslagkanhetrechtzichverdernog alzelfstandig ontwikkelen: alsvorstenrecht,
rechten van de adel, stedenrecht, rechten van het volk, enzovoort. Vaak sprak men hier
ook van privileges, welk woord al op over- en onderberechting duidt. Zelfstandig zal
ook zijn dat binnen het gegeven kader ongetwijfeld dikwijls 'werkelijk recht' werd
gedaan of dat het stelsel, hetzij formeel, hetzij informeel, zo nu en dan meer in overeenstemming werd gebracht met een waarschijnlijk meer oorspronkelijk (en autonoom)
gevoel voor recht in de mens. Met deze laatste aspecten komen wij hier dus nauwelijks
in aanraking, maar daarom wordt hun bestaan nog niet ontkend.
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Het vraagstuk van de zelfstandigheid of de onzelfstandigheid van de beschaving als
geheel vergt even een afzonderlijke benadering. Dit is vooral zo, omdat hier - bij een
werkelijke verklaring - de cultuur zelf in beginsel uitgesloten moet worden, hetgeen
voor elk deelgebied afzonderlijk niet nodig was. Voor de verklaring van de cultuur als
geheelkomen dan alleen de meer oorspronkelijke behoeften en beginselen in de mensin
aanmerking, in wisselwerking met de niet-culturele omstandigheden buiten de mens.
Zelfstandigheid kan dan inhouden dat de cultuur overwegend moet worden begrepen
uit een wijd spectrum van zulke meer oorspronkelijke mogelijkheden, terwijl de omstandigheden 'gemaakt' worden, en onzelfstandigheid, dat de omstandigheden een
(zwaar) overwicht op de cultuur hebben en tot een - dan uiteraard - ontplooiingbelemmerende aanpassing leiden. Over allerlei dat hieraan vast zit zal men zeker lang
van gedachten kunnen wisselen, met ongetwijfeld als uitkomst dat het onderscheid
zelfstandig-onzelfstandig (maken en niet-maken van de omstandigheden) zeer betrekkelijk is. Maar met zo'n betrekkelijkheid hebben wijjuist sterk te doen. Wij zullen zien
dat deoudeplattelandsbeschaving - en deoudebeschaving inhet algemeen- vergeleken
bij de huidige mogelijkheden toch wel zeer sterk onder de invloed van zijn omstandigheden stond; dus dat men zijn omstandigheden weinig actief beheerste, mede waardoor
slechts (een wisselwerking) de meer primitieve mogelijkheden in de mens werden
gebruikt.
De omstandigheden waarop de beschaving wordt betrokken zullen die blijken te zijn
van een lang historisch tijdperk. Als algemene aanduiding voor deze omstandigheden
kan gelden dat zeeen situatie van geringe maatschappelijke ontplooiing of differentiatie
vormden. Hieronder kan men verstaan dat allerlei menselijke activiteiten nog weinig
gespecialiseerd waren en dat men nog weinig op cumulaties voortbouwde, zoals
economische cumulaties in de vorm van kapitaal en kapitaalgoederen, of geestelijkintellectuele cumulaties in devorm van wetenschap. Alleswasnog weinig geëvolueerd,
zoumenookkunnenzeggen.Dezezegswijzeroept danmeteendeveellangerehistorische
keten in gedachten, waarin dit tijdperk past: er gingen nog weer primitievere tijden
aan vooraf, terwijl de huidige tijd erop gevolgd is1.In hoofdstuk 3zal het een en ander
worden uitgewerkt tot de grondverhoudingen van het oude maatschappelijk bestel dat
tussen het primitievere en het hedendaagse in staat, en in hoofdstuk 4 tot de levenswerkelijkheid waar de plattelander in moest leven en waar hij in zijn beschaving bij
aanknoopt.
Het aangegeven tijdperk blijkt voor het grootste deel van Nederland te lopen van
omstreeks 800 (de tijd van Karel de Grote, toen onze streken uit een soort voorstadium
1

Het is belangrijk dat men zich de betekenis hiervan goed realiseert. Het gaat om wat in de Inleiding de onomkeerbaarheid van degeschiedenis werd genoemd. Het duidelijkst wordt dit wel alsmen nagaat hoe snelzich
na de oorlog in West-Duitsland het herstel tot een modern-industriële samenleving voltrok, en hoe moeizaam
de ontwikkeling van een dergelijke samenleving zich in Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika voltrekt.
West-Duitsland was 'ervaren' en 'rijp' hiervoor en verviel dûs niet tot een agrarische (en gegeven de oefening,
ook in dit opzicht, tot een agrarisch-feodale) staat. De andere genoemde streken der aarde hebben niet deze
ruimere ervaring doch gewoonlijk wel het agrarische en tevens feodaalachtige verleden.
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ineentijdperk van 'hogere beschaving' kwamen) tot omstreeks 1900,toen er diepgaande
veranderingen waren gekomen of komende waren.
Er werd hierboven een voorzichtige formulering gekozen: de cultuur als geheel zou in
beginsel op omstandigheden worden betrokken en op gegevens in de mens zelf die niet
al te direct cultuur zijn. Een dergelijke voorzichtige formulering is wel nodig, bijvoorbeeld omdat men erover kan twisten of een geringe mate van intellectuele ontplooiing,
in de vorige alinea als omstandigheid aangemerkt, niet evenzeer cultuur is als wat men
aan houdingen, enzovoort, hiermee in verband kan brengen. Wie zegt dat dit reeds
cultuur is,zalformeel gelijk hebben, want het betreft een geestelijke inhoud, zij het een
van zeer algemene aard. Deze geringe intellectuele ontplooiing werd echter ook alseen
geringe mate van evolutie gezien, terwijl er bovendien, zoals nader wordt uitgewerkt,
verband is met de overige ongedifferentieerdheden van de historische fase. Dit plaatst
het geheel dan weer onder de omstandigheden: men was nu eenmaal niet 'verder',
of anders gesteld: er was wat dit betreft geen keus.
Een belangrijker grond voor voorzichtigheid in de formulering is echter, dat het
moeilijk is de cultuur ook in onbetwistbare vorm geheel uit de verklaring te bannen.
Dit houdt opnieuw verband met het historische proces waarin alles is opgenomen.
Het aangegeven tijdvak van omstreeks 800 tot omstreeks 1900 werd immers voorafgegaan door een eerder, waarin er ook geïntegreerde beschaving heeft bestaan. Hiervan
is doorwerking te verwachten, en alzou dezenog zo gering zijn, het brengt de cultuur
weerindeverklaring.Menzouhiereenkunstgreep toekunnenpassenenkunnen zeggen,
dat debeschaving van vóór het beschouwde tijdvak omstandigheid wasvoor dat tijdvak
zelf.Dit lijkt ook volkomen toelaatbaar, maar niettemin werd devoorkeur gegeven aan
een voorzichtige formulering. Voor deze doorwerkingen van oude beschaving kan het
woord 'oude beschavingsoverdrachten' worden gebruikt. In het volgende zullen verschijnselen worden ontmoet diewaarschijnlijk alszulke oude overdrachten moeten worden beschouwd.
Uit het hiervoor besprokene volgt tevens min of meer dat het in de bedoeling moet
liggen het gehele tijdvak van 800 tot 1900 'en bloc' te behandelen. Dit is inderdaad
het geval,alwordt erwel eenzekereonderverdeling van dit tijdvak besproken en wordt
er ook telkens op de historische voortgang erin teruggegrepen. Maar een consequente
diachronische studie, en dan nog weer specifiek voor elke landstreek, vormt dit alles
toch niet. Hiertoe bleek namelijk grotendeels het materiaal te ontbreken, zeker betreffende de oudste geschiedenis, terwijl, als het materiaal er wel was, er gewoonlijk
een goede historisch-sociologische verwerking ontbrak. De louter historische werken
zijn dikwijls wat (of zelfs zeer) misleidend, waarvan nog wel voorbeelden genoemd
zullen worden.
Natuurlijk ishetjammer dat ergeenmeerzuiver diachronischebehandeling vollediger
naast de sociologisch-systematische kon worden gesteld, maar men kan denadelen hiervan allicht ook te hoog aanslaan. Ons inziens kan aannemelijk worden gemaakt dat het
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tijdperk waar het hier o m gaat zozeer een eenheid was en zozeer verschilt van de o m standigheden van in elk geval na 1900, dat het verloop binnen dit tijdperk als van betrekkelijk ondergeschikte betekenis moet worden beschouwd. Men kan dit ook aldus
uitdrukken: wat er omstreeks 1900 aan plattelandsbeschaving gevonden wordt zal
ongetwijfeld deels niet zo oud zijn, maar in zijn hoofdtrekken heeft deze beschaving
meer dan 1000jaar de tijd gehad te groeien. Daarom kan die ook tegen de achtergrond
van de algemene situatie van dit tijdperk worden gezien. Dit geldt ook al zou die
beschaving n o g elementen van een vroeger tijdperk omvatten. D e meer dan 1000jaren
zullen dit vroegere, zeker wat betreft de hier centraal staande deelgebieden, niet ongemoeid hebben gelaten.

1.4 E N K E L E S C H R I J V E R S E N N O G M A A L S E N K E L E I N Z I C H T E N

In dit hoofdstuk mag zeker niet verzuimd worden twee auteurs te noemen vanuit wier
grondgedachten hier gepoogd wordt voort tewerken. Het betreft DURKHEIM en M A R X .
Aan enkele van hun inzichten zal nu enige aandacht worden besteed.
W a t DURKHEIM betreft komen wij vooral in aanraking met de hoofdgedachten in
D e la Division du Travail Social. De schrijver merkt hierin op, hoezeer de samenleving
in zijn tijd - omstreeks 1900 - gedifferentieerd was geraakt vergeleken bij vroegere
tijden. In Durkheim's tijd gaven de economen in de sociaal-wetenschappelijke literatuur
de toon aan. Het is vooral tegen hen dat hij zich afzet als hij stelt dat de differentiatie
veel verder doorwerkt dan alleen in de economische sector. Het gehele maatschappelijke
leven wordt erdoor beïnvloed; de maatschappij is er zelfs diepgaand anders van geworden. Dit komt volgens Durkheim doordat de arbeidsdeling aan degenen die in de
maatschappij samenleven zó verschillende taken oplegt, dat velen daardoor (en doordat
ze zich hiervoor scholen) mensen worden die niet zonder meer voor anderen verwisselbaar zijn. Dit stimuleert het ontplooien van individuele gaven zoals nooit tevoren werd
gezien. W a a r dit geschiedt kan niet anders worden verwacht dan dat tenslotte, na
langere of kortere tijd, het individuele als zodanig ontplooid wordt en maatschappelijk
een hoog aanzien krijgt.
De kern van deze gedachtengang (en van die in dit boek) is dus dat de samenleving
diepgaand anders is geworden. Zij is geworden van een overwegende 'société de
solidarité mécanique' tot een overwegende 'société de solidarité organique'. Deze
namen doen mogehjk wat 19e eeuws aan; zij zijn ook ontstaan in een al of niet denkbeeldige discussie met tijdgenoten en met voorgangers. Men leefde in de tijd van de
zich ontplooiende techniek en van grote biologische ontdekkingen.
In de société mécanique voltrekt zich alles bijna mechanisch, dus in sterke mate
buiten het bewustzijn van de cultuurdragers om. De moralité (een w o o r d dat vrijwel
de functie vervult van ons begrip cultuur) heeft ietsvanzelfsprekends, onoverlegds, nietindividueels. Niet-individueel wil niet zeggen, dat de individuele mensen niet de
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dragers zouden zijn van die moralité, doch alleen dat de ene menszichweinig van de
andereonderscheidt. Hierdoor hebbenzeietsmechanisch.Hetrechtisooksterkrepressief,
dus werkend met veel geboden en verboden.
In desociété desolidarité organique, desamenleving dieeenzekere differentiatiegraad
gepasseerdis,ligt ditanders.Daarisdemoralité veelminder dwingend omdat demensen
er meer geïndividualiseerd zijn, hetgeen inhoudt dat hun bewustzijn er ruimer ontwikkeld is. Ze gedragen zich niet meer zo sterk als vroeger als gelijke eenheden, maar
meer gedifferentieerd als delen van een organisme. Dit laatste betekent niet dat er nu
een onbeperkte vrijheid heerst. De mensen hebben nu alleen een marge van vrijheid
zou men kunnen zeggen. Deze marge treft ons alsindividualiteit, maar men moet zich
blijven voegen in het organische geheel.Er blijft dusook 'contrainte sociale'werkzaam,
die de mensen in de société organique in het gareel houdt. Maar er is meer keuze op
welke plaats men in het geheel wil komen te staan. Dit staat in tegenstelling tot de
société mécanique, die enerzijds bijna willekeurig deelbaar was en toch steeds levenskrachtig kon blijven omdat er weinig gespecialiseerde organen waren; maar waarin
anderzijds toch de contrainte sociale de neiging heeft eenieder gelijk te makenaan een
ieder.
Men kan zich afvragen, waarom de^samenleving die een geringere graad van ontplooiing kent dan de organische1 een zo sterke neiging tot eenvormigheid zou kennen
enzoweinigverdraagzaamzouzijn t.a.v.afwijkingen, deindividuele ontplooiing van de
enkeling inbegrepen. Want al had zij deze ontplooiing niet nodig, zoals de société
organique, ze zou die toch hebben kunnen toelaten.
Men kan niet zeggen dat Durkheim bijzonder veel werk maakt van vragen als deze.
Daarvoor ishet voor hem tevanzelfsprekend (criticisprekenhiervan zijn 'metaphysica')
dat de samenleving een solidarité handhaaft en dan uiteraard niet meer toelaat dan met een modern woord - functioneel is.Paswanneer eenhogere vorm van samenleving
wordt bereikt (ditishet 'doel' van de division du travail) kan het andersworden en datis
dan eveneens functioneel. Maar uit zijn werk kan men wel allerlei meer specifieke
argumenten samenstellen.
Volgens de auteur is het ondenkbaar dat een mens, ook de mens uit de société de
solidarité mécanique, degenekan zijn diehij iszónder die société. Zelfs bij een primitief
niveau van leven past elk menszoveeltoe dat hij het merendeel ervan, ook albetreft het
deeenvoudigste gedragingen waardoor het levenin stand blijft, onmogelijk van zichzelf
kan hebben. Hij heeft het dan ook uit de samenleving:van ouders en van tijdgenoten.
Dit moet elkeen onbewust het gevoel geven afhankelijk te zijn, of wat hetzelfde is,
dat decollectiviteit gezagheeft. Maar ook alsiemand hetvoorzichzelfniettoezou willen
geven dathijinvergaandemateiswiehijisdóór degemeenschap metanderen,danzalhij
1

Hoe men op grond van redeneringen waar telkens op zichzelfveelvoor tezeggen isuitkan komen op tegengesteldebetekenissenvanwoordenzietmenalsmen SAAL'S(1958)begrip organische maatschappij naast het onze
legt. Genoemde auteur bedoelt erjuist de oudeplattelandssamenlevingmee- omdat die zo'n eng en informeel
samenhangend geheelis- terwijl hij demoderne samenleving- gekenmerkt doorveeluitdrukkelijk organiseren
- een organisatorische samenleving noemt. De Durkheimse namen mogen hun bezwaren hebben, zekomen ons
niettemin alsfundamenteler voor. Saaisbegrip staat in de traditie van Tönnies.

17

het (in wezen) voor ieder ander (onbewust) wél voor waar houden (en voor waar
móeten houden, daar er anders geen orde-mogelijkheid is, endusgeenleven).Dit houdt
de 'contrainte sociale' in stand, want hij issteeds zélf 'ieder ander', behalve in het enkele
geval dat het zichzelf betreft. En wanneer er dan geen tegenkrachten aan het werk zijn
die de tegenpool van de collectiviteit, namelijk de enkeling, versterken, blijft het erbij
dat de collectiviteit volle zeggenschap heeft over de enkeling en alle enkelingen min of
meer modelleert tot een eenvormig type. Het repressieve karakter van de moralité
wordt dan eveneens duidelijker.
Doch hoe men de ruimte die Durkheim laat (en die hem iets 'mystieks' geeft) ook
opvult,het is voorhemgeenwonder datmenindesamenlevingvangeringe differentiatie
inbeginselsteeds eensterkeintolerantie t.a.v. het individu aantreft. Wij zullen dit op het
oude platteland nog ontmoeten: 'afwijkingen' (individualiteit) vindt men er ronduit
belachelijk. Ze wekken de meest venijnige spot op, zo geen hardhandige maatregelen.
Wij zullen verderop in dit boek ook nog andere argumenten aanvoeren om deze
onverdraagzaamheid voor het oude platteland begrijpelijk te maken. Het zou namelijk
klaarblijkelijk gevaarlijk zijn geweest (zoals het niet-functionele in beginsel steeds gevaarlijk isl als deze samenleving niet zou hebben gezorgd voor een zo groot mogelijke
uniformering.
Debezwaren diementegenDurkheim inbrengt1zijninhetvoorbijgaan welgenoemd:
mysticisme, metaphysica e.d. omdat hij de neiging heeft het boven-individuele te
verzelfstandigen zonder de betrekkingen met het individuele duidelijk uit te spinnen.
De société, de moralité, de contrainte sociale: zij worden allen krachten 'sui generis',
vrijwel zonder meer. Zij zijn 'faits socials', dus ook 'choses', die als zodanig (d.i. socio1

Bijvoorbeeld J. P. KRUIJT, Het sociologisme van Emile Durkheim, 1958.
Kruijt's artikel in SCTENTIA (deel n, 1957) raadplegend vraagt men zich af, waarom deze schrijver niet de
verbinding legt tussen de door hem genoemde vondst van de z.g. wolfskinderen (kinderen, in de bossen van
India aangetroffen, levende met en als dieren, en niet meer te gewennen aan de menselijke samenleving) en
Durkheim's toekenning van een groot gewicht aan het menselijke groepsleven, doch wel Bougie noemt, die
zich bij de lectuur van Durkheim 'terecht' zou hebben afgevraagd of de menselijke arm (en K. wil daar de
hersenen nog aan toevoegen) ook al een product is van het groepsleven. Komt dit niet neer op onverdiende
ridiculisering?
Zeer zeker echter ishier een ernstig te nemen bezwaar aan de orde: ook het ondervinden van tijd en ruimte
zou volgens Durkheim sociaal bepaald zijn, hetgeen heel weinig aanspreekt. Waar men hier tegen op loopt is
vooral de oorspronkelijke menselijke aanleg(of de evolutie tot mens).Toch willen wij hier - los van de vraag
waar het sociologisme, al ofniet bij D., begint - nog eenlansbreken voor het verschijnsel. Menselijke aanlegis
namelijk een bijzonder inoperabel iets (een antwoord, waar verder geen antwoord is) gebleken. Hoe anders
zoumenhierin danverder door moetendringen dansociologistisch, psychologistisch, historistisch, biologistisch,
enzovoort; een dergelijke algemene ongrijpbaarheid nodigt daartoe uit.Of wat menook kan zeggen:aangezien
deze ongrijpbaarheid betekenis heeft voor zovéélwetenschappen, moet elk wel trachten eruit te halen wat erin
zit. Deintegratie, het oplossen van de-ismen,islater zorg. Of met een concreet voorbeeld, verband houdende
met het behandelde in 4.3 : als de mens o.a. sociale aanleg zou hebben, dan moet er een sociologische weg zijn
deze te hanteren, want anders zou uit die aanleg niet én een société mécanique én een société organique voort
kunnen komen (en zelfs 'wolfskinderen'). Wat het tijdsondervinden betreft: verderop zal het tijdsondervinden
vandepeasantwordenbesproken.Ditis gewoonlijk eengeheelander dandatindemodernesamenleving, terwijl
het nauwelijks denkbaar is dat het verschil los staat van de omstandigheden die beide typen samenlevingen
bieden.
Zie over Durkheim ook BEBELING,Wijsgerig sociologische verkenningen, 1964.
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logisch en bijvoorbeeld niet psychologisch) behandeld moeten worden. Maar er zijn
genoeg plaatsen in zijn werk waaruit blijkt dat hij de individuele mensen als de uiteindelijke dragersvan het supra-individueleziet. Het wilonsvoorkomen dat men slechts
enkele accenten behoeft te verleggen om Durkheim weer volkomen actueel te maken.
Hij behoort trouwens niet tot de vergeten schrijvers, ook al heeft zijn werk in feite
weinig doorgewerkt.
Als men zich eerst een tijd verdiept heeft in de fundamenteel-sociologische geschriften
van Durkheim, is het wel een heel merkwaardige ervaring met Marx' woorden in
aanraking te komen: filosofisch, profeterend, sarcastisch en toch ook weer droog
gedetailleerd. Alles wordt bij Marx gedragen door een zeer sterke emotie; in het
bijzonder door eengloeiendeverontwaardiging. Hetisuit dentreurebetoogd, dat Marx
wetenschappelijk (sociologisch en economisch) in een aantal opzichten helemaal niet zo
sterk stond. Wij gaan dit nu niet bespreken doch merken slechts op dat het voor een
belangrijk deel door hem geweest is dat talrijke sociale verschijnselen, waaronder vele
die wij nu onaanvaardbaar achten in het licht van de publieke opinie en in dat van de
wetenschap zijn gekomen. Hierbij zijn erwaar wij ook meeinaanraking komen, enwel,
zo lijkt het, onvermijdelijk in de Marxiaanse zin.
Zo ishet onsinziensvolmaakt onontkoombaar, dat wie ook maar enigermate van de
oude plattelandscultuur en van de oude cultuur in het algemeen begrip wil krijgen,
oog moét hebben voor de principiële gelaagdheid van de oude samenleving. Men kan
als men wil talloze maatschappelijke lagen onderscheiden, maar in veel gevallen, zoals
gewoonlijk hier, is het voldoende voor de vroegere samenleving uit te gaan van twee
lagen: die der heren en devolkslaag. De heren hadden, en streefden na, een min of meer
volledige zeggenschap over het volk. Volgens Marx berust dit in wezen op machtstoeëigening of usurpatie en op niets anders. Dit geldt niet alleen ten aanzien van het
industriële proletariaat, dat zijn hoofdaandacht had, maar evenzeer voor het landvolk
waarvoor hij o.m. omvangrijk Engels historisch materiaal aanvoert1. De analyse van de
oude plattelandscultuur voert ons tot wezenlijk dezelfde conclusies. En ook al zijn er
allerlei verschillen tussen een machtstoeëigening die zich in de loop van vele generaties
voltrekt en de cultuur 'meekrijgt', en een enkele usurpatie-daad, vooral als die laatste
de cultuur tegen zich heeft, er moet usurpatie hebben plaatsgevonden. Tevens menen
wij ook de hoofdreden hiervoor aan te kunnen geven. Deze is gelegen in de alzijdige
zwakte van een gezeten plattelandsbevolking tegenover eventuele usurpatoren. Deze
zwakte zien wij voortkomen uit de situatie van geringe differentiatie, die geldig is voor
de gehele samenleving. Het komt ons dus voor, dat een in wezen Durkheimse redenering (van de fundamentele situatie van geringe differentiatie uit; waarin bovendien
iets autoritairs ligt besloten) de maatschappelijke tweedeling van Marx mede kan omvatten, en dat dit een basis is voor de wetenschappelijke doorgronding van de samen1
In 't algemeen was Marx (en de Marxist) geen kenner van het boerendom, waarop bijvoorbeeld MITRANI
(195I) wijst.
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leving van het verleden, alsook voor die van allerlei verschijnselen in de hedendaagse
samenleving welke in menig opzicht het verleden nog heeft vastgehouden.
Onontkoombaar is dan ook de andere hoofdgedachte van Marx, namelijk dat die
oude samenleving er (in deloop van eeuwen) in geslaagd iseen soms nogal geraffineerd
stelsel van rationalisaties 'bovenop' de rauwe werkelijkheid te zetten. In wezen dienen
deze dan om de bestaande toestand te stabiliseren en de mensen erin te accomoderen.
Dit kan dan nauwelijks anders dan door het bestaande 'goed te praten'. Marx gaat
zover dat hij nagenoeg alle hogere uitingen van de geest door dit rationalisatiekarakter
zag aangedaan. Zewaren volgens hem ideologie, eenschoonlijkende bovenbouw die tot
taak had de ware toestand te verhullen. Marx' 'fout' (zeker begrijpelijk in zijn tijd en
bij zijn temperament) zal zijn geweest dat hij er nauwelijks iets anders in kon zien. Hij
zal dus het autonome aspect 'vergeten' hebben. Hij vergat ook het aandeel dat het volk
zelf dikwijls gehad heeft in de totstandkoming van de rationalisaties. Zijn essentiële
gelijk tast dit ons inziens echter niet aan1.
Wat deze bovenbouw betreft komen wij in dit boek vooral in aanraking met het
bestuur, het recht en met de godsdienst. Over het recht, en zijdelings over het bestuur,
werd hiervoor reeds een opmerking gemaakt. In verband met de godsdienst moet nog
weer op Durkheim worden teruggegrepen. Als deze stelt dat de godsdienst eigenlijk
'de maatschappij' is, dan wordt hem sociologisme verweten (KRUIJT, 1958). Hoewel
Durkheim in het begin van Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse2 stelt dat het
religieuze iets zelfstandigs heeft, beginnend bij de steeds terugkerende vragen van
levensoriëntering, ishet (afgezien van de behoefte het bovennatuurlijke karakter van de
godsdienst te handhaven3) wegens de algemene bezwaren die men tegen Durkheims
werk kan hebben wel begrijpelijk dat men tot deze critiek komt.
1
In Nederland is het THOENES (1964) diein dejongste tijd weer pleidooien voor Marx voert. Ons inziens dus
terecht al zullen verscheidene thesen van Marx nu wat genuanceerder kunnen worden geformuleerd, zoals
uiteraard ook Thoenes' bedoeling is.
2
Hier werd een Engelse uitgave gebruikt.
3
Dit komt nog aleensvoor, terwijl men erin gelovigekring somstrots opis.Van wetenschappelijk standpunt
uit gezien moet dit echter ongeoorloofd worden geacht, daar de wetenschap dan geen vrij zoeken meer isnaar
algemeen overtuigende (algemeneinstemming oproepende) waarheid, of, wat op hetzelfde neerkomt, dat men
niet zou mogen veronderstellen dat de waarheid open en wordendeis.
Schrijver zelfishumanist, wat in zoverre een overbodige opmerking is, omdat humanisme, hoezeer het ook
voorzichtig behoort te zijn met de uitkomsten van de wetenschap van het ogenblik, het conflict ermee in beginselniet kent. Maar het zij vermeld om nog eens terug te kunnen komen op de eisvan waardevrijheid in de
wetenschap. Even sterk namelijk als velen vasthouden aan de veronderstelling dat 'levensbeschouwing' zo
belangrijk zou zijn voor de wetenschapsbeoefening, houden eveneens velen vast aan de mogelijkheid van een
waardevrije wetenschap. Dit ligt ons inziens dus anders; waardevrijheid (ook al moet men in de wetenschap
spelregels erkennen) is onmogelijk, maar het is vooral een bepaald soort levensbeschouwing (waarheidsopvatting), de traditioneel-gelovige, die telkens wetenschapsbeperkend (zelfs werend) op kan gaan treden
wegens een wezenlijke ongelijkgerichtheid. Wetenschap is dus vaak objectiever dan men denkt, en tegelijk
anders subjectief dan men denkt.
In de sfeer van de waarden leggen wij hier de nadruk op een evenwichtig-verrijkende ontplooiing van mens
enbeschaving.Ditzalwelhumanistisch mogenheten, maar,zoals betoogd, zijn erinhet'sowieso' geschiedende
zulke dringende redenen voor aan te wijzen dat dit een punt van bewuste overweging moet worden, dat ook
een sociologie die voor universele gangbaarheid (als niet-particuliere doeleinden dienend) in aanmerking wil
komen, hier niet aan voorbij zal kunnen (blijven) gaan.
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Niettemin is het ons inziens hoogst wenselijk (terwille van de wetenschappelijke
vruchtbaarheid) hier ver met beide auteurs mee te gaan, en dus te stellen dat het nietautonome tot dicht bij de autonome pool moet zijn gekomen. In de loop van dit boek
zullenwij dan ook deniet-zelfstandige (demaatschappelijke) aspecten van de godsdienst
als omvangrijk en als zeer wezenlijk voor het begrip van zijn historische verschijningsvormen gaan zien; namelijk de hele bovennatuurlijkheid bepalend, redelijkerwijs
gesproken.
Dit aspect gaanwesamenvatten met determ 'spiegelpatroon' of'paracultuurpatroon'.
Dit is het cultuurpatroon - voornamelijk berustend op psychologische projectie1 - dat
het meer empirische patroon, aangehaakt aan de vragen van levensoriëntering, spiegelt,
begeleidt, omspeelt en hierdoor bevestigt. De noden en de verhoudingen van de mensheid in de behandelde historische fase, kortom 'alles', vindt men er op een of andere
wijze in terug.
Wanneer men zich hierop bezint is het ook niet zo verwonderlijk dat men op een
omvangrijke bepaaldheid van de godsdienst uit de overige cultuur stuit. De religieuze
vragen betreffen immers vooral uiteindelijke zin en uiteindelijk weten. Men kan dit
centrale vragen noemen voor het gemoed (vooral als de cultuur hier sterk op werkt of
alserneurotiserende krachten werkzaam zijn), maaruitkenstandpunt gezienbewegen zij
zich aan de rand van het vatbare. Het ligt dan zelfs voor de hand dat de concrete voorstellingen diemen zichhier vormt (hetbetreft ook een samenleving zonder wetenschap)
sterk het stempel dragen van de concrete levenservaring. Heeft deze vorming eenmaal
plaatsgevonden, dan treden natuurlijk weer die vormen van zelfstandigheid op die we
reeds bij het recht zagen. Dit is vooral de eigen ontwikkeling op grond van het faitsocial geworden zijn, alsook (zoals b.v. bij het vorstenrecht als er 'genade' voor recht
gold) dat de godsdienst telkens zijn waarschijnlijk meer wezenlijke roeping niet misten
(behalve bovennatuurlijke genade voor bovennatuurlijk recht schenkend) humanitaire
arbeid draagt2.
Wegens dit spiegelkarakter van de godsdienst, waardoor die een rijke vindplaats is
van wat cultuurpsychologisch belangrijk is, zullen wij er in het vervolg ook veelvuldig
op terugkomen. Dit spiegelen omvat dan tevens het aspect dat Marx zo duidelijk zag,
namelijk dat de feitelijke (onrechtvaardige; in Freud's terminologie: neurotiserende)
maatschappelijke verhoudingen eveneens werden weerspiegeld en religieus werden
bevestigd, dat zij diep in theologie en hiërarchie zijn doorgedrongen en daar meer of
minder harmonieus of met meer of minder virtuositeit zijn verwerkt. Hier is de godsdienst 'Domestikationsmitter, naar een uitdrukking van Max Weber. Maar het niet1

Vergelijk A. KARDINER, 1956, blz. 372: „To be sure, religion never regulated social life directly, but it was
ableto offer compensatory and deferred gratifications for decompensations, and henceunder certain conditions
could contribute to social stability. The advent of sciencehasdeprived religionof its rightto be considered asa
tenable reality-system, being derived from purely projective sources. Religeous ideology from Job to Calvin
wasnever adirect form ofsocialcritique;but one caneasilyfollow thesocialconditions through the projective
imaginary in the religious ideology". Ook dit geeft exact weer watwijin dit boek zullen concluderen.
2
Het zal geen betoog behoeven dat men deze visie niet behoeft te zoeken bij VAN HOLK, De autonomie des
Geloofs. Daar gaat het dan nog om een vrijzinnig protestante visie.
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autonome aspect omvat dus meer: de gehele levenssituatie werd weerspiegeld, terwijl
het hier ook om spontaan volksbeleven gaat. De bevolking had, officiële en nietofficiële motieven gebruikend, soms zelfs een hoofdaandeel in de vorming van de
gestalten die de godsdienst uiteindelijk kreeg.
Behalve de twee klassieken Durkheim en Marx moeten hier ook nog enkele anderen,
voor ons eveneens algemene hoofd-auteurs, worden genoemd. Op hun werk wordt
meer in detail echter meestal elders teruggekomen.
De eersteisAlexander RÜSTOW, een schrijver uit derij derDuitseerudieten enevenals
dezemet eenbredebelangstelling voor vakgebieden alseconomie, sociologie, geschiedenis en vaak in het bijzonder de cultuurwetenschap. Bij Rüstow gaat het om zijn driedelige werk 'Ortsbestimmung der Gegenwart', geschreven in ballingschap voor de
Nazi's. Hoewel het werk naar Rüstow's eigen gevoel nog niet geheel doorwrocht was,
heeft hij het - hij was reeds 70jaar - mede onder de aandrang van Wilhelm Röpke,
de bekende econoom-erudiet en een neo-liberaal als Rüstow zelf, uitgegeven (19501957). In dit werk, waarvan deel 1 de hoofdlijnen geeft, vinden wij op wereldschaal
getekend (en daardoor met de voorbeelden erbij uit landen waar het heel wat minder
gematigd is toegegaan dan in Nederland) terug wat wij voor Nederland moesten
concluderen. Dit isessentieeldeMarxiaanselijn, namelijk dateréén beschavingsgegeven
uit het verleden overweldigend belangrijk is, zijnde de permanente (en corrumperende)
toestand van heren en volk, berustend op 'Überlagerung'.
Zoals opgemerkt is Rüstow's theorie wat schetsmatig gebleven; hij geeft vooral
historische hoofdlijnen. Mogelijk kan zijn werk hier dan ook wat worden aangevuld,
niet alleen door een veel gedetailleerder (en een ander) Nederlands materiaal toe te
voegen dan waarover hij beschikte, maar vooral door depoging om meer sociologischsystematisch te werk te gaan. Door deze,naar ons gevoel, verder gaande analyse menen
wij ook op sommige punten met Rüstow van mening te kunnen verschillen. Daar
behoeft echter niet op te worden ingegaan.
Alsbezwaar tegen Rüstow's werk wordt door anderen welingebracht dat het te veel
op de Weense school van culture anthropologie zou zijn georiënteerd. Wij kunnen dit
niet beoordelen, maar menen er ook niet van afhankelijk te zijn. In 3.3 vindt men meer
over dit werk.
In dit zelfde verband, de voortzetting van de Marxiaanse lijn, kan ook genoemd
worden het experimentele werk van een aantal voornamelijk Amerikaanse psychologen
en sociaal-psychologen. Matige (in verhouding tot hun faam) sociale-wetenschapsbeoefenaren als ons inziens Amerikanen gemiddeld nu eenmaal zijn (waardoor psychologen onvoldoende worden geleid als zij op maatschappelijk terrein komen), blijft dit
werk sociaal-wetenschappelijk welwat beneden de maat. Maar het heeft toch groot nut
alsietsaanvullends, om welke reden het in 5.4 ook gebruikt wordt.
Als het een van de logische inhouden van de overherigheid is dat er een beschaving
ontstaat van twee complementaire delen, die van de heersers en die van de beheersten,
dan moet dit in het individueel-psychologische vlak de bevordering inhouden van de
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'autoritaire' persoonlijkheid. Dit kan het geval zijn in een positieve zin (de heerser, en
afgeleid hiervan devoorvechter van wat altijd geweest is) ofin eennegatieve: de onderdanige, de zich nietswaardige noemende (en afgeleid, degeen die zich steeds weer laat
vangen in wat altijd geweest is). Voorts moet dit ook de bevordering inhouden van een
autoritaire volksmentaliteit, gewoonlijk negatief, maar met omslagmogehjkheid naar
het andere uiterste, het positief-autoritaire. Op de aangegeven plaats zullen we de
overeenkomsten zien tussenbepaaldevolksmentaliteiten en delangspsychologische weg
gevonden typen van notoire autoritaire persoonlijkheid. Hiermee kan het aannemelijke
verband tusseneenautoritaire (overherige) streekgeschiedenis endeze volksmentaliteiten
hechter gemaakt worden.
Voorts zal men bemerken, in 4.6, dat de Amerikaanse anthropoloog REDFIELD voor
ons een belangrijke betekenis heeft. Deze betekenis komt overeen met die van Rüstow,
namelijk doordat ook Redfield in staat stelt onze resultaten in een ruimer verband te
plaatsen; opnieuw op wereldschaal. Hier gaat het echter niet om de algemene maatschappelijke structuur ofbeschaving (almerkt ook Redfield op dat de 'peasant' steeds in
een heren-en-volk situatie voorkomt), maar om het innerlijk van de oude plattelandsbeschaving. Dit sluit vooral aan op Durkheim, doordat hier blijkt hoezeer het oudplattelandsetypevan mechanische maatschappij verspreidisgeweest (ennog is)opaarde.
In een soortgelijke betrekking tot Durkheim als Redfield zullen wij ook ROMEIN voornamelijk in6.1 - tegenkomen. Inzijn Algemeen Menselijk Patroon schetst Romein,
weer op wereldschaal en nu ook in het algemeen maatschappelijke vlak, de oude beschaving als doordrenkt van wat de mechanische samenleving typeert. Voorts helpt
Romein ons wat op weg - al komen wij er niet uit - naar enkele gedachten over het
merkwaardige feit dat Europa, ondanks algemeen heersende overherigheid, het eerste
grote gebiedindewereld wasdat uit deoudelethargiekonkomen. Ofhet de overherigheid zelf ook harmonisch zal kunnen overwinnen?; men zie 5.10, doch ook het gehele
zesde hoofdstuk.
Tenslotte mogen nog Fromm en Elias genoemd worden. Deze schrijvers hebben hier
een iets meer zijdelingse, maar wel een belangrijke, betekenis. FROMM moet genoemd
worden om de indrukwekkende wijze waarop hij in zijn gehele oeuvre het funeste
(het vermoedelijk niet met diepere menselijke aanleg en niet met een evenwichtige
ontwikkeling strokende) van het autoritaire denken blootlegt. Deze problematiek van
de 'uiteengerukte' mens weet Fromm zowel op individueel als op beschavingsniveau
uitstekend te stellen, waardoor zijn werk ons inziens sociale psychologie van hoog
gehalte is.Wat hij op beschavingsniveau schetst is een mensheid die niet helemaal meer
(zo ooit; nee nooit) bij gezag en gehoorzaamheid bestaat, maar zich dit ook niet consequent realiseertenindealdus ontstanebewustzijnsschemering (deangstvoor de vrijheid)
zijn 'mondigheid' nauwelijks of niet aanvaardt.
ELIAS, met zijn Über den Prozess der Zivilisation (reeds van 1939;waarom vindt men
dit werk zo zelden vermeld? Dit is cultuursociologie van hoog gehalte, beter dan men
b.v.van zoveleerudieten gewendis)noemenwij omdat hijinwezen dezelfde conclusies
trekt. De wereld is niet echt beschaafd zolang we onderling allerlei angsten in stand
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houden. In een fraaie opzet toont hij aan dat er echter in deloop van enkele eeuwen op
onderscheiden gebieden toch zo iets alseen beschavingsvooruitgang moet zijn geboekt.
De (Westerse) mens lijkt beheerster te zijn geworden in zijn uitingen. Doch wij vermelden dit tweedelige werk vooral ook omdat het in zijn analyses zo uitvoerig stilstaat
bij het spectaculaire element in de vroegere samenleving. Hofkringen, de hofintrigant,
de courtisane, ze worden ons ten voeten uit getekend in hun 'autoritaire' persoonlijkheidsstijl, die(volgensRüstow)bestaatuiteenmengelingvansadistischeen masochistische
trekken. Om eenmaaltekunnen gloriëren moet degene diezichmet ambitiein de buurt
van de machtige(n) bevindt veel vernedering kunnen ondergaan en voor de toekomst
kunnen riskeren. Bij tijd en wijle moet men ook tot zelfvernedering (wat gevallen
communistenleiders doen isin wezen dusnietsnieuws, maar voortzetting van het oude)
over kunnen gaan. Daar Elias erniet in het bijzonder op uit was omjuist dit te tonen is
hij een ongewild en goed getuige bij wat verder in dit boek nog aan de orde moet
komen.
Uit deze literatuurschets is tevens nader de verwikkeling van dit boek in de fundamentele samenlevingsproblematiek gebleken. Deze biedt ongetwijfeld een moeilijke
stof.De moeilijkheid steekt zekervoor eenbelangrijk deelhierin, dat deze fundamentele
problematiek, ook al is zij in de eerste plaats die van de samenleving in het verleden,
tevens rondom elementen speelt diethansnog deeluitmaken van ons milieu. Bovendien
is ook het verleden als zodanig ons milieu, omdat we er ons mee verbonden gevoelen.
Het isnu eenmaal moeilijk zijn milieu op een afstand te zien. Hier komt bij dat wij geneigd zullen zijn het ruimere milieu (hier steekt een soort verweer in) als uniek te zien
en de herhalingen die zich elders voordoen niet te kennen of te negeren. Zulke herhalingen zijn er echter wel:de samenlevingen van het Midden-Oosten (voor zover niet
nomadisch), India of China waren of zijn bijvoorbeeld eveneens agrarisch-tweedelig.
Anderzijds is een verleden, ondanks continuïteiten, nu ook weer niet het belangrijkste
deelvan ons milieu. En alshet danzoisdat er omstreeks 1900diepgaande maatschappelijke veranderingen zijn gaan optreden, dan moet ook langzamerhand een scherper
zicht op het gehele verleden mogelijk worden.

I.5 OVERHERIGHEID

De term overherigheid die reeds enkele malen werd gebruikt zal weinig toelichting
meer behoeven. Daarnaast zullen we de term feodaloïditeit gebruiken. Beide termen
worden in beginsel als gelijkwaardig beschouwd, hoewel elk zijn eigen voor en tegen
heeft. Overherigheid heeft het voordeel meteen de aandacht te bepalen bij het voornaamstecultuurferment in deoudetweedelige samenleving:demeer ofminder absolute
heer. Feodaloïditeit (feodaalachtigheid) roept het specifiek Europese maatschappelijk
stelsel (het leenstelsel) voor de geest waarmee voornamelijk die overherigheid tot zo'n
belangrijke beschavingsvormende kracht is geworden, zonder dat dit stelsel als zodanig
24

wordt bedoeld. Een dergelijke aanduidingsmogelijkheid moest er wel komen, omdat er
latere vormen zijn dieniet meer strikt dit stelselvertegenwoordigen maar er toch slechts
gradueel van verschillen. Wordt het wel alszodanig bedoeld, dan is er uiteraard sprake
van feodaal.
In sommige gevallen voldoet het ene woord echter beter dan het andere, verband
houdend met waar elk in het bijzonder naar verwijst. Men ziet dit bijvoorbeeld in de
combinatie met geesteshouding. Een overherige geesteshouding betekent onwillekeurig de geesteshouding van de overheer, terwijl de nederigheid van zijn onderdaan
ter sprake kan zijn. In dat geval past beter 'feodaloïde geesteshouding', terwijl onderdanige of negatief-autoritaire geesteshouding natuurlijk ook goed zijn.
Hetgangbarewoord overheersing zouookjuist zijn geweest.Maar ditheeft hetnadeel
van een hecht gevestigde zeer wijde betekenis in het dagelijkse spraakgebruik. Zoals
gemeld spreekt Rüstow van 'Überlagerung'; daarnevens van 'Überschichtung'.
Ten overvloede waarschijnlijk, maar het behoeft slechts een korte opmerking te zijn:
het gaat hier dusniet om desociale ongelijkheid in het algemeen, zoalsonlangsnog eens
door DAHRENDORF (1961) werd behandeld. De maatschappehjke ongelijkheid zal, ook
zover wij overzien,nog weleenblijvend ietszijn in desamenleving. Het gaat dus om de
starreen(interugblik) nog alprimitievevorm vanongelijkheid, diehetverleden zo heeft
gekenmerkt, en die Rousseau deed schrijven (wij vonden dit bij Rüstow): „s'il y a des
esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature". Overigens
zouden we DahrenHorf wel wat meer Rüstow toe willen wensen.
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EEN EERSTE K E N N I S M A K I N G
MET DE O U D E P L A T T E L A N D S B E S C H A V I N G
Een hulde aan driegoede waarnemers

2.1 V E R A N T W O O R D I N G

Uit het vorige hoofdstuk blijkt wel dat de vraagstukken die in dit boek aan de orde
komen een levendige voorstelling van de oude plattelandsbeschaving nodig maken.
Deels is hieraan in het vorige hoofdstuk reeds tegemoet gekomen toen het 'vraagstuk'
enigermate werd uitgewerkt. Maar wat meer inleving en engagement dan deze korte
uiteenzetting kan geven blijft wel gewenst. In dit hoofdstuk wordt getracht hieraan zo
goed mogelijk tegemoet te komen. Hiertoe worden enkele beschrijvingen van streekbeschavingen gegevenwaarbij enkeleschrijvers worden gevolgd diezichop indringende
wijze niet hun onderwerp hebben bezig gehouden.
Er is een keuze gemaakt van drie schrijvers en drie streken. Elk van die streken zal
bovendien een van de groepen vertegenwoordigen die in hoofdstuk 5 onder 'Geestesgesteldheid' nader ter sprakekomen. De streken zijn: het Noordbrabantse, het UtrechtsZuidhollandse en het Noordhollandse platteland.
Bijzulkeenengagerendebeschrijving - vooral als dieooknogwerk vaneenromancier
gaat omvatten - komt meteen de waarheidsvraag op. Wij zullen daar telkens, bij de
inleiding vanelkebeschrijving bij stilstaan, maar ertochpas definitief opterug komen in
hoofdstuk 5 als de hier gewekte indrukken tezamen met andere gegevens als geestesgesteldheid worden besproken1. In de eerste van de drie beschrijvingen vindt men
bovendien een vooraftekening van wat in hoofdstuk 4 als grondpatroon aan de orde
komt.
Wij zien er in dit hoofdstuk vanaf bladzijdenverwijzingen te geven daar ze hier
nauwelijks enig doel dienen en de lezer er vermoedelijk op zal vertrouwen dat het
vermelde bij de diverse schrijvers ook voorkomt.
1
Met anderewoorden: devraag ofwat in dit hoofdstuk aan deordekomt weltot defeiten behoort (enniet tot
de pseudo-feiten die aanleiding geven tot pseudo-vraagstukken en vergeefse theorie) wordt hier nog niet aan
de orde gesteld. Deze andere bewoording werd ons ingegeven door Merton en Inkeles (MERTON et al. 1959).
Deze auteurs vragen zichop blz.xrv,resp.267-268 afofhet 'nationaal karakter' e.d. (dus ook regionaal volkskarakter) wel tot deechte vraagstukken behoort, zolang het niet passend 'psychologisch' (d.i.in de eerste plaats
met steekproef-ondervragingen en tests) is gesteld. De auteurs demonstreren hier met hun eigen betoog dat de
weg tot feit envraagstuk inderdaad moeilijk is. Want het nationaal karakter kan niet met het micro-analytische
apparaat van de psychologie aan de orde worden gesteld, doch alleen cultuursociologisch. Dit is: met begrip
voor de cultuur als zelfstandigheid, als 'emergent' (KROEBER and KXUCKHOHN 1952), of als 'fait social' (DURKHEIM). Hier ishet vraagstuk werkelijk 'thuis', terwijl denormalemethodiekvan hetpsychologische onderzoek
alleen aanvullend kan zijn. Tevens is dit een voorbeeld van hoe weinig Durkheim (met name in de gangbare
Amerikaanse sociologie) nog heeft doorgewerkt.
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2.2 ' H E T O U D E K E M P E N L A N D ' V A N DR. P. A. B A R E N T S E N

Dit werk werd geschreven door een arts, die van 1903 tot 1916 zijn praktijk heeft uitgeoefend te Bergeijck in de Noordbrabantse Kempen. De schrijver blijkt een bijzonder
fijn waarnemer te zijn geweest, waarom hij onlangs nog is geroemd door Dr. C. D . Saai
in Het boerengezin in Nederland.
Het theoretische deel van dit werk kan wel als verouderd worden beschouwd, daar
er een te nauwe aansluiting bij de biologie zal zijn gezocht. Dit was in de jaren dat
Barentsen schreef (1935) al vrij ongewoon, maar voor een arts misschien wel wat voor
de hand liggend. Het eigene van maatschappij en cultuur dreigen echter te veel verloren
te gaan als men er een quasi-biologisch organisme in ziet. Anderzijds, wanneer in dit
boek met cultuurpatroon als hoofdbegrip wordt gewerkt, dan betekent dit ook dat een
geïntegreerd en gecoördineerd geheel in het oog wordt gevat, iets dat een organisme
tenslotte óók is. Mogelijk is het door deze verwantschap, dat wij zoveel van onze gading
vinden in Barentsens boek.

Een ingang tot dit rijke materiaal wordt verkregen als wij de schrijver volgen in zijn
behandeling van het evenwicht tussen mens en bodem. Hierbij moet men denken dat
Barentsen schrijft over een tijd, waarin ontginningen minder goed mogelijk waren dan
later, maar vooral ook: buiten de gezichtskring van de bevolking lagen. Een door
wetenschap geschraagde landbouwtechniek, die onder meer kon ingrijpen in de o m standigheden waaronder men landbouw moest bedrijven, werd weliswaar bekend en
elders ook reeds toegepast (ook in N.-Brabant, soms door Noorderlingen), maar lag
ver van de bevolking. De traditionele boer van hier en elders was iemand die zijn o m standigheden in vergaande mate als gegeven aanvaardde. Hij was er mentaal niet toe
uitgerust deze te veranderen, zelfs niet al had hij voor 'een heer' allerlei nieuwigheden
moeten toepassen. Voorts zou de sociale controle het hem wel belet hebben, mocht hij
het nieuwe hebben willen toepassen. O p deze manier was de hoeveelheid bruikbare
grond ongeveer gegeven, alsook de opbrengstmogelijkheid ervan. De meest geschikte
gronden hadden reeds hun gebruikers.
Het evenwicht bestaat nu hierin, dat de mogelijkheid van overbevolking op deze
bodem werd tegengewerkt door de volgende krachten. Ten eerste doordat er van de
geboren kinderen vele stierven, ten tweede doordat er dikwijls laat getrouwd werd,
waardoor de voortplanting verminderde en ten derde, doordat een aantal volwassenen
niet aan trouwen toekwam en dus geen afhankelijken kreeg. Onvruchtbaarheid wegens
onvoldoende medische hulp, bijvoorbeeld bij een eerste geboorte, k w a m veel voor.
Elders noemt Barentsen het instituut van het 'in het klooster gaan'.
In zekere zin nemen dus ook de kloosters (endepriesteropleidingen) een overschot op,
dat dan gaat dienen o m een ander systeem, n.1. het religieus-maatschappelijke, gaande
te houden. Tot ver in de vorige eeuw heeft Noord-Brabant een vrij laag geboortecijfer
en een weinig groeiende bevolking gehad. Dit wordt veelal in verband gebracht met
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voorafgegane slechte tijden, maar deze zullen hun werking vooral door middel van
bovenstaande krachten hebben getoond.
Een van de opvallende dingen rondom dit evenwicht is dus dat men het huwelijk
ermee in verband moet zien. Het huwelijk wordt door Barentsen uitvoerig behandeld.
Het isin twee opzichten een nogal eng-zakelijke aangelegenheid. Ten eerste moeten de
huwehjksgegadigden gewoonlijk beschikken over een boerderijtje; of algemener
gesteld: zij moeten zélf toegang hebben tot de bodem. Gewoonlijk is het dus niet
voldoende, dat de man alleen maar ergens werk heeft. Dit komt omdat het arbeidsloon
van de man alleen niet voldoende is. De lonen van man en vrouw samen zouden
misschien nog wel een basis bieden, maar er is gewoonlijk geen betaald werk voor de
vrouw te vinden. Een arbeidsloon én een eigen bedrijfje samen (welk laatste dan vooral
wordt bewerkt door devrouw) zou ook voldoende zijn. Hiermee zijn de mogelijkheden
grotendeels uitgeput. Hoe men dezaak nu ook wendt ofkeert, een zelfstandige toegang
tot de bodem (eigen of gehuurd) is bijna steeds noodzakelijk. Ten tweede wordt de
vrouw nog al zakelijk uitgezocht. Zij moet bekend staan als te kunnen en te willen
werken.Min ofmeervanzelfsprekend iszijdaarbijvanboeren- ofminstensvanagrarische
afkomst. Brengt zij grond mee of een kapitaaltje (Barentsen noemt als voorbeeld
ƒ1500.—) dan ismen héél goed af. „Met zoveel geld kan men wel gelukkig zijn", werd
dan wel gezegd. Maar geld maakte dikwijls ook hard.
Bij de bespreking van de factoren van het evenwicht werd eveneens vermeld, dat er
veelal laat wordt getrouwd of dat men soms niet aan trouwen toekomt. Het moeten
wachten op een eigentoegang tot debodem brengt beide met zichmee.Eenreden voor
dit wachten is dat de welvaart zo gering is, dat de ouders er niet vroeg mee op kunnen
houden. Dit betekent dan dat de oude generatie zijn tijd moet 'uitdienen'. Hierbij was
het meestal tevens noodzakelijk, dat die oudere generatie 'plezier van zijn kinderen'
(doordat zij alsafhankelijke hulp dienden) beleefde. Degenen diehet langst ongetrouwd
blijven wonen dikwijls zo lang mogelijk bij de ouders en brengen deze aan hun einde.
Als zij later alleen achterblijven, kunnen zij een onderkomen vinden bij een getrouwde
broer ofzuster,naarhetklooster gaan,ofalsnogtrouwen. Maaralsermeer ongetrouwde
kinderen overzijn,ishetsomsmoeilijk uit temakenwienog zaltrouwen enhoedan de
boedel moet worden verdeeld. Bovendien zullen er op de leeftijd die men inmiddels
bereikt heeft allerlei psychische remmingen tegen het huwelijk (men heeft het zichzelf
steeds alsonaantrekkelijk voor moeten stellen) hun intrede gedaan hebben. Een belangrijke mogelijkheid is dus ook als 'de kinderen N ' op de ouderlijke doening achter te
blijven1.
Merkwaardig is, dat ook stands- of welvaartsoverwegingen hierbij hun intrede
kunnen doen. Barentsen merkt op, dat het verschijnsel van 'de kinderen N ' vooral
voorkomt onder de meer gegoede boeren of middenstanders. Hier valt een zekere
1

In verband met 4.3, als wij ingaan op de 'psychologie' van het ongehuwd(moeten) blijven, is ook dit opmerkenswaardig: Het lijk van de ongehuwd geblevene wordt (evenals datvan kinderen) het mooist getooid.
Maar de zelfmoordenaar wordt zonder zorg in de kist gelegd; de gehangenemet de strop nog om zijn hals,
aldus Barentsen.
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stand of een welvaart te beschermen, temeer daar het opnieuw bereiken van welvaart
mede afhangt van het kindertal dat men na een huwelijk en een eventuele boedelscheiding kan bereiken.
Ook het kindertal werd reeds in onmiddellijk verband met het evenwicht met de
bodemgenoemd.Hetwas'gunstig' daterdoornatuurlijke omstandigheden velestierven.
Maar uit gezinsoogpunt gezien was een ruim kindertalj^dPgühstig. In verband hiermee
ishet belangrijk kennis te nemen van wat Barentsen mededeelt over de grote bewerkelijkheid van bedrijf enhuishouden. Beidezijn enorm bewerkelijk, omdat men nagenoeg
alles zelf moest doen. Voor het bedrijf beschikte men over slechts zeer eenvoudige
werktuigen, zodat er veel moeizame en langzame handenarbeidmoestwordenverricht.
Bijvoorbeeld moest men vaak lange afstanden afleggen om werkzaamheden te gaan
verrichten diemen nu niet meer kent, zoals het steken en halen van plaggen (voor mest
enbrandstof) ofvoor hethalenvangeriefhout uit debossen.Waar turfvoorhanden was,
ging men ook turfsteken. In dehuishouding werden veelklerennog zelfgemaakt, soms
van zelfgesponnen garens; het brood werd dikwijls nog zelf gebakken en de olie zelf
geperst. Al dit werk vergde veel handlangersdiensten, welke vooral dekinderen konden
leveren. Hierbij gold bovendien, dat het succesrijk voltooien van die werkzaamheden
samenspel vereiste. Een gezin met veel leden kon dit alles opbrengen. Met andere
woorden: in zulk een gezin kon een goed gecoördineerde arbeidsorganisatie gevormd
worden.Hethebbenvangéénkinderen golddanookalseenongeluk.Wiegeenkinderen
had, kon bij een buurvrouw wel eensbrood meelaten bakken, terwijl de buurman wel
eens wat geriefhout of iets dergelijks meebracht, maar dit alles verving de arbeidsorganisatie met eigen kinderen niet. Zulke mensen konden dan ook moeilijk tot welvaart komen. Op de koop toe stonden ze soms bloot aan (medelijdende) spot.
Dit brengt ons op het economische systeem. Hierop wordt eerst ingegaan, waarna weer
kan worden teruggekomen op enkele aspecten van huwelijk en gezin. Het economische
systeem is dat van de zelfverzorging. De economische uitwisselingsbetrekkingen met
anderen waren slechts van geringe omvang; men kocht en verkocht dus vrij weinig.
Zulk eengeringe ontwikkeling van deeconomie betekent uiteraard dat het verzorgingsniveau met goederen laag was. Men stond als het ware, elk gezin voor zich, met blote
handen tegenover de bodem en moest dan maar ziendat men zijn bestaan vond. Er was
natuurlijk wel enige economische werkverdeling; zo was er bijvoorbeeld een middenstandsgroep. Maar - typerend - ook deze was voor zijn voedselvoorziening zelfverzorgend. Men zou zich zelfs schamen de gewone levensmiddelen te moeten kopen.
Men kón ze ook niet 'normaal' kopen.
Deze gehele situatie brengt met zich mee, dat goederen in het algemeen duur zijn
en dat arbeid goedkoop is. Ook alheeft men geen honger (dit was omstreeks 1900niet
het geval), men heeft toch steeds allerlei onbevredigde behoeften aan goederen. Deze
duurte van goederen blijkt bijvoorbeeld alsBarentsen beschrijft hoe men met een nieuw
werktuig om gaat. Als men na veel wikken en wegen besloten heeft het aan te schaffen,
danwordt het zoveel mogelijk gespaard. Men trachtnog zolang mogelijk met het oude
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werktuig - desnoods door touwtjes bij elkaar gebonden - door te werken. Voordien
had men er ook al 'eindeloos' aan gerepareerd. Blijkbaar mag een goed dus veel arbeid
kosten, of, met andere woorden:arbeid is relatief goedkoop. Dit betekent echter niet,
dat arbeid ooit waardeloos wordt of dat vrije tijd méér waard wordt. Daarvoor isalles
weer veel te bewerkelijk. Men werkt dus van de vroege ochtend tot de late avond,
gewoonlijk in een kalme gang.
Bij deze arbeid, die zo geringe vruchten afwerpt, gaat het vooral in slechte tijden om
het belangrijkste: genoeg te eten voor allen, wat kleren en een dicht dak boven het
hoofd. Dit brengt alsvoor dehand liggend met zich mee, dat het werk buiten voorrang
heeft boven het werk binnen. Men kan dit ook aldus uitdrukken:het productieve werk
in het bedrijf moet steeds voorrang hebben boven het meer consumptieve werk in het
huishouden. Daar de man voor het eerste beter geschikt zalzijn dan de vrouw, behoeft
het niet te verwonderen dat het eerste meer geïdentificeerd wordt met mannenwerk en
het tweede met vrouwenwerk. Dit maakt het ook begrijpelijk dat er, voor zover men
betaald werk vindt, zelden vrouwenwerk te krijgen is, zoals hiervoor reeds bleek.
Het consumptieve werk moet het laatst aan bod komen. Tevens is het begrijpelijk dat
vrouwenwerk altijd minder betaald wordt.
Overbodig bijna is nog op te merken dat zo'n bevolking, die betrekkelijk zonder
gedifferentieerde maatschappelijk-economische organisatie aan zijn bestaan moet
komen, niet commercieel kan denken en moeite moet hebben gehad de overgang van
zelfverzorging naar een uitwisselingseconomie mee te maken.
Deze situatie leent zich, temeer daar zij vele eeuwen zo bestaan heeft, uiteraard uitstekend voor een traditievorming, gevoed uit diverse bronnen. Hierbij worden diverse
belangen afgewogen en in een vaste vorm gebracht. Zo kent het werk zijn traditionele
onderbrekingen eniser veelalweltijdvoor eenpraatje.Wij zagenookreedsdescheiding
in mannenwerk en vrouwenwerk. Een gezin met alleen maar meisjes ishierdoor niet in
eenvoordeligepositie.Dit gezinisimmersvooral 'geschikt'voor het meer consumptieve
vrouwenwerk. Men kan er wel eens een knechtje bij krijgen en een van de meisjes kan
elders wel eenseenhandje gaanhelpen en daardoor wat verdienen, maar daarmee moet
men voorzichtig zijn. Een vreemdejongen bij al die meisjes heeft zijn gevaren (botst
tegen een ander vast belang), terwijl men de eigen dochter liefst wat in debuurt houdt.
'De zedelijkheid is spoedig in gevaar', hetgeen correspondeert met de geboden voorzichtigheid met het huwelijk.
Wat het knechtje of meidje betreft, dit wordt in het gezin opgenomen en op gelijke
voet met eigen kinderen behandeld. Er wordt dus ook gewaakt over hun gedrag.
Voorts gelden er traditionele prijzen voor een knechtje. Als deze som niet wordt geboden, houdt men dejongen eenvoudig thuis. Te eten is er wel (in de niet-hongersituatie) en hij kan altijd wel zoveel doen dat hij zijn kost waard is. Hierbij past ook dat
maaltijden of slaapplaatsen bij het loonbedrag een ondergeschikte rol spelen. In de sfeer
vandezelfverzorging hebben dezeimmersnauwelijks eengeldswaarde, omdat er weinig
inwordt gehandeld. Het thuiseten ofslapenvan het knechtje maakt danweinig verschil
in zijn prijs.
30

De gezinsverhoudingen zijn sterk patriarchaal. Het vrouwenwerk is ondergeschikt en
aldus is ook de vrouw. De mannen hebben allerlei voorrechten. Zondags na kerktijd
gaan zij naar het café, terwijl de vrouwen zich naar huis spoeden. Zondagsmiddags
zitten de mannen met hun hakken op de stoelsporten, terwijl de vrouwen allerlei werk
doen. In feite zijn dewerkelijke gezagsverhoudingen wel eens omgekeerd, vooral als de
vrouw veelflinkerisdan de man ofalsdezelaatste aan de drank isgeraakt. Zij isdan de
werkehjke spil waarom alles draait. In de sfeer van de zelfverzorging heeft zij ook een
positie, waaruit zij gemakkelijk kan overzien wat er nodig is;zij is dus van alles op de
hoogte en neemt het werk van de man wel over; omgekeerd echter niet. Maar ook in
dezegevallenwordt naar buiten toevolgehouden dat deman debaasis.De vrouw loopt
overdag op de openbare weg ook steeds enkele passen achter de man aan en draagt de
zwaarste lasten.
Nauw verbonden met de situatie van dreigende schaarste is ongetwijfeld ook de
soberheid, diezobij uitstekkenmerk van debevolking is.Dezesoberheid isuithet voorgaande eigenlijk al gebleken; de consumptieve sfeer stond duidelijk ten achter bij de
productieve sfeer. Maar als zodanig kan deze ook duidelijk traditionele kenmerken
krijgen, zodat deze geheel uit de sfeer van het bewuste overleg komt en in de sfeer van
het vanzelfsprekende 'zóhoort het' wordt opgenomen. Zonam Barentsen waar dat men
welversierselen verwijderde van voorwerpen dietot dagelijks gebruik dienen. Mochten
deze erop aanwezig zijn dan was het dus niet passend alsze erop bleven. Dit voorwerp
kon bijvoorbeeld alsgeschenk het huiszijn binnengekomen. Men isgewoonlijk trots op
geschenken en toont deze gaarne. Maar eerst moeten de versierselen er dus af, en een
geschenk waar men géén nuttig gebruik voor wist toonde men helemaal niet. Men
geneerde zich ervoor.
Hiervoor werd het huwelijk behandeld: ook hiermee moest men 'sober' zijn. In
overeenstemming hiermee gold dan ook, dat men zo weinig mogelijk sexueel mocht
prikkelen en dat de vormen van de vrouwen werden weggewerkt. Uitdagendheid van
de vrouw werd met grote afkeuring waargenomen. Zo'n vrouw gold als slecht. Waarschijnlijk staathier ervaring achter,want alseenvrouw ondanksdedoor de gemeenschap
zosterkbekrachtigderepressiestoch debehoefte hadtebehagen, danzaldekansook wel
aanwezig zijn geweest dat zijminder dan deanderen ervan doordrongen was datniet het
spel maar het werk de eerste eis deslevenswas.Een meisje mocht zichook niet alleen
bevinden op plaatsen waar zij geen werk had te doen.
Bijzonder aardig isde onderscheiding die Barentsen maakt tussen onbekenden, bekende
vreemden en vreemden.
Onbekenden zijn streekgenoten die men, omdat ze van een andere plaats komen,
niet naar persoon en omstandigheden kent. Maar als het geval dit meebrengt, kan dit
vlug verholpen worden. Zo'n onbekende wordt ook feilloos als streekgenoot herkend.
Is hij toeschietelijk, dan mag hij spoedig alles wat de plaatsgenoot ook mag. Hierbij
behoort het vrij betreden van de woningen of het verlangen van kleine diensten van
kinderen. Hij mag zelfs kinderen tot de orde roepen en hun kleine bestraffingen toe31

dienen voor vergrijpen. Komt de onbekende zich vestigen, dan wordt hij feestelijk
ingehaald. Ishij daarbij scheutig met drank en dank, dan ishij spoedig een der hunnen.
In een ommezien zijn zijn huishouden en stal voor ieder bekend; zijn huis en zijn
land kent men reeds.
Erisook eenintensieve burenhulp. Bij ziekten, overlijden e.d. gelegenheden springen
buren in. Men helpt totdat men het gevoel heeft dat het geholpen huishouden het normalerwijs nu zelfweer aan moet kunnen. De ouderebuurman treedt ook op alsadviseur
voor dejonge boer, terwijl de ouderebuurvrouw dejonge vrouw van raad gaat dienen.
In het algemeen zijn de onderlinge verhoudingen zo, dat men weinig voor elkaar
verborgen houdt en kan houden. De voornaamste uitzondering is dejuiste financiële
toestand; deze blijft ook voor de eigen kinderen verborgen. De woningen hebben
gewoonlijk drie ingangen die in beginsel voor elk open staan:de voordeur (die zelden
wordt gebruikt), de achterdeur (staldeur) en de zijdeur naar 'de geut'. De laatste wordt
voor het persoonlijke verkeer het meest gebruikt. Van deze deuren lopen er vaak paden
naar de deuren van de huurwoningen. Men oefent een nauwgezet toezicht op elkaar
uit. Dat echtelieden in onmin leven wordt bijvoorbeeld niet verdragen. Nadat men dit,
waar nodig, herhaaldelijk heeft laten voelen, kan het tot actiekomen. In dit geval tracht
men demantevangenenhem voor zijn ploegtespannen. Hij moet dande hardgetreden
grond voor zijn huis omploegen. Een hardgetreden grond voor het huis geldt als
zinnebeeld van huiselijke vrede.
Men vergisse zich echter niet in de vertrouwelijkheid van de onderlinge relaties.
Het nauwgezette toezicht van zoevenwijst reedsop demogelijkheid van een sluimerend
wantrouwen. Eventueel wordt er ook hard ingegrepen, zoals reeds met een voorbeeld
werdverduidelijkt. Tekenendervoor ditsluimerendwantrouwenisechterwat Barentsen
opmerkt over de ongevraagde tekst en uitleg die men elkaar steeds geeft, wanneer het
voorkomt dat men ietsdoet datnietgeheelnormaalzoukunnenlijken, ofalsmenzichop
een enigszins ongewone plaats bevindt. Hierdoor is men gewapend tegen allerlei
inbreuken. Het meest voorkomende is de diefstal, vooral van het schaarse geld. Meestal
gaat het uiteraard bij deze bevolking om kleine bedragen. De bevolking weet nu door
dit systeem van voortdurende rekening en verantwoording dikwijls onmiddellijk wie
zij moet verdenken. Een eerstekeer, of soms de eerste paar keer, wordt nog niet zoveel
openbare actie ondernomen. Maar als men er genoeg van heeft gaat men tot ontmaskering over. De dief helpt daarbij soms zonder het te weten. Want ook hij heeft de behoefte uitleg van zijn doen enlaten te geven. Vooral 'te mooie' alibi'swekken het wantrouwen. Wij zullen nog nader zien dat men zo'n zaak bij voorkeur zelf beslecht en
buiten dehanden van het gerecht houdt.
Het besprokene wijst er al op dat onderlinge standsverschillen niet veel hebben te
betekenen. Maar zeer zeker zijn er zulkeverschillen, enhet zijn ook de meerbezittenden
die men in allerlei besturen, zowel van kerkelijke als van niet-kerkelijke aard, aantreft.
Hun gezag is echter niet groot. Hun gezichtskring reikt ook nauwelijks verder dan die
van de anderen, zodat zij ook geen leiding kunnen geven. Pas als een geestelijke de
leiding heeft (van bijvoorbeeld een vergadering), is er orde; de kans is dan ook groter
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dat er een besluit komt. Tevens is dekans dan toegenomen, dat men een volgende keer
niet meer op het besluit terugkomt. Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het stichten
van een zuivelfabriek, komen gemakkelijk buiten de sfeer van het zakelijke overleg.
Zoiets wordt danspeelbalvan dedorpspolitiek;van facties en onderlinge antagonismen.
De zuivelfabriek, om bij dit voorbeeld te blijven, komt dan op een plaats die door
compromis of door machtsoverwicht is aangegeven en niet op die welke zakelijk de
beste zou zijn.
In Barentsens categorie van de vreemden vallen zij die geen streekgenoot-boer zijn en
die men ook overigens niet kent. Dit kunnen vreemde heren zijn, maar ook handelaren,
zwervers en anderen. Als zulk een vreemde in het dorp komt, dan loopt men wel te
hoop om hem tezien.Vraagt hijietsenisdievraag geheeldoorzichtig, dankrijgt hij wel
een antwoord. Begrijpt men hem niet, of heeft hij anderszins wantrouwen gewekt,
dan kan men een vijandige houding tegen hem aannemen en hem zelfs lastig vallen.
Inlichtingen over dorpelingen zalhij niet los krijgen. Deze vreemden zijn vrij zeldzame
verschijningen.
Anders is dit met de 'bekende vreemden', de notabelen die vooral in de wat grotere
dorpen voorkomen. Deze categorie omvat de pastoor, de burgemeester, de notaris,
de dokter en enkele anderen. Men is nooit gemeenzaam methen. Een poging tot gemeenzaamheid van notabele zijde ondernomen wordt ook niet gewaardeerd en bovendien verkeerd uitgelegd. Tracht een notabele, behalve mogelijk de pastoor, in het
informele, individuelegesprek destreektaaltespreken dankandereactieeen geprikkelde
zijn: 'men wéét welwat beschaafd is'. Eenzelfbeschuldiging van eennotabele tegenover
de bevolking, ook al was er alle aanleiding voor, wordt wantrouwig opgenomen.
Van eenheer wordt nu eenmaalnietverwacht dat hij afdaalt. Menneemt ook bijna niets
van de notabelen over. Dit geldt landbouwkundig, zoals reeds werd opgemerkt, maar
ook voor wat bijvoorbeeld de pastoor tot een beschaafd mens stempelt. Blijkt de
notabele inzijn hoogte eenfiguur tezijn diemet debevolking weet om te gaan, dan kan
hij rekenen oployaliteit. Dit betekent evenwelniet dat men vrijuit met hem zalspreken.
Men doet aan mooi-praten, hetgeen wil zeggen dat men eigen en andermans zaken al
gauw te mooi voorstelt. Men belooft ook gemakkelijk méér dan men na kan komen.
Maar menzalnietklikken.Deklikkerisalspoedigalszodanig bekend endanwordt hem
duchtig te verstaan gegeven wat men van hem denkt.
De notabele wordt zeer critisch in zijn doen en laten bestudeerd. Zijn zwakheden of
eigenaardigheden heeft men spoedig door, en deze zijn dan een gerede grond voor een
bijnaam. Ook depastoor ontkomt hier niet aan. Meestal zijn debijnamen goedmoedig.
De komst van een notabele, doch vooral die van een nieuwe geestelijke (feest), is een
belangrijke gebeurtenis.
Hierboven werd even op politie enjustitie geduid. Elke gemeente heeft verplicht zijn
veldwachter. Dezeisechter gewoonlijk ineenzodanige positie, dat hij voor opsporingswerk van betekenis onbruikbaar is, afgezien nog van zijn bijna steeds geringe ontwikkeling. Meestal komt hij uit debevolking zelf;in elk geval moet hij met haar leven.
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Gewoonlijk vóélt hij dus ook als de bevolking, terwijl hij anderzijds 'vreemd gezag'
vertegenwoordigt. De praktijk is, dat de veldwachter meer bodediensten e.d. verricht
dan dat hij daadwerkelijk politiegezag uitoefent1. Isdit laatstenodig, dan komt soms de
marechaussee. Deze isinderdaad identiek met het vreemde gezag en gevreesd. Met een
opsporing, behalve als het een vreemde betreft, werkt men ook niet gemakkelijk mee.
Ook voor de rechtbank weet men al gauw 'niets' of alleen iets ontlastends. Wie een
bekeuring heeft opgelopen heeft niet goed uit zijn ogen gekeken. Als men zelf de wet
gaat gebruiken, dan is het om elkaar te hinderen.
Betekent dit nu, dat er voor de politie inderdaad zoveel te doen was op de dorpen?
Wij zagen reeds, hoe de bevolking eigenlijk haar eigen (als het ware ingebouwde)
opsporingsapparaat bezit. Afgezien van bijzondere gevallen of van wat zich aan de
zelfkant (Noord-Brabant had een sterk-bezette zelfkant, maar deze blijft hier buiten
beschouwing) afspeelt, iser ook weinig te doen. Of met andere woorden: wat de overheid verlangt en wat de bevolking wil valt in hoge mate samen, zodat de botsingen
tussen beide op slechts enkele beperkte categorieën van vergrijpen betrekking hebben;
Deze zijn vooral: letsel in dronkenschap toegebracht, smokkel en stroperij. Letsel,
toegebracht in dronkenschap, heet „een ongeluk"; loopt zo'n dronkemanssteekpartij
dodelijk af, dan heet dit „een ramp". De man die een kwade dronk over zich heeft,
en die men gewoonlijk heeft aangemoedigd, staat niet in aanzien; men vermijdt hem
liever. Stroperij en smokkel vindt men niet erg. Men zal de stroper ook een seintje
geven als er onraad is.En wat de smokkel betreft, waarom zou een „èrme mens" geen
suiker gaan halen in België alsdie daar goedkoper is?Maar^g^k deberoepsstroper en de
beroepssmokkelaar staan niet in aanzien. Nette mensen doen dat toch maar liever niet
ofnietregelmatig.De beroepsstropers en-smokkelaars zijn meestaldan ook marginalen,
zelfkanters.
Inhet algemeen iser ook weinig conflict met de geestelijke overheid. Met deze werkt
menvaak loyaler meedan met dewereldlijke. Voor eenkerkschending zalmen, alsmen
het raadsel zelf al niet heeft opgelost, meestal wèl met de gerechtelijke opsporing mede
willen werken. Een schandaal onder de geestelijkheid wekt verslagenheid. De kerk
plaatst zich ook niet gemakkehjk tegenover de bevolking. Deze omvat die bevolking
veeleer, terwijl er het een en ander door de vingers wordt gezien. De soms nogal
uitgelaten kermis behoort hiertoe en lange tijd ook het alcoholisme. De kerk prest ook
niet tot het huwelijk, stimuleert de zedelijkheid en verwelkomt een ruim kindertal.
Anderzijds bindt zij debevolking aan zich door de vervulling van een aantal plichten te
verlangen en door haar te omgeven met allerlei vereringen. Verder handhaaft zij haar
hoogheid door voor te schrijven wat geloofd zal worden en geen theologische discussie
toe te laten.
Uithetvoorgaande mogezijn geblekenhoezeerhetoudeKempische beschavingspatroon
een goed in elkaar grijpend geheel was, afgesteld op de reële omstandigheden van de
1

Bekend is dat in vele streken de landheren en overheden mensen van elders aantrokken om als boswachters
e.d. op te treden. Ze maakten minder gauw gemene zaak.
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bevolking. Zulk een stelsel,waar debevolking absoluut niet bovenuit kan kijken, vormt
natuurlijk in sterke mate het geweten. Een aardig voorbeeld hierbij geeft Barentsen op
zijn eigen terrein, het geneeskundige. Uiteraard was de grote zuigelingensterfte een van
zijn grote zorgen. Hij trachtte de vrouwen te overtuigen van denoodzaak van een veel
grotere hygiëne en van betere voedingsgewoonten. (Zo werd de oude-Kempenlander
slechts eenmaal in zijn leven geheel gewassen: onmiddellijk na zijn geboorte). De
moeder, en achter haar de grootmoeder en de buurt, wisten echter wel beter dan de
dokter. Er waren immers bij hun verzorgingswijze altijd al mensen groot geworden?
En zwakke kinderen werden er altijd wel geboren, zodat het geen wonder was dat deze
stierven! Als het eens gebeurde dat een moeder naar de dokter luisterde, dan ging er
achteraf een zucht van verlichting op alshet 'goed was afgelopen'. Deafwijking van het
normale had het geweten van dejonge vrouw danig belast. Zij zou het aan zichzelf te
wijten hebben gehad als het mis was gegaan, en anders zou de buurt haar wel aan dit
besef hebben geholpen. Dejonge vrouw weet ook bijzonder weinig als de eerste geboorte aanstaande is.Enige voorlichting heeft zij nooit gehad, behalve dan de geheimzinnige aanduidingen in de verhalen van de vrouwenkring. Hierbij werd een geboorte
nog al eens in de sfeer van de verschrikkingen getrokken, zodat de aanstaande moeder
dikwijls grote angst had.
Deze totale en ongereflecteerde integratie zal ook gemaakt hebben, dat de oudeKempenlander zich buiten zijn eigen samenleving weinig op zijn gemak voelde. Ook
hier isBarentsen weer een meesterlijk waarnemer. Zo beschrijft hij het gedrag van deze
plattelander in eenstadje alshet toenmalige Eindhoven nog maar was.Hij loopt er rond
met een strak gespannen gezicht en in een wat gedwongen, houterige houding; wat
militair rechtop. Hij wordt er - en door buitenstaanders in het algemeen - gemakkelijk
misverstaan. Zijn mooipraten wordt soms als onbetrouwbaarheid gezien; zijn hulpvaardigheid kan als bemoeizucht aangemerkt worden. Toch deed hij alleen maar zijn
best een aanvaardbaar menste zijn. Hij komt dan ook gemakkelijk inverkeerde handen.
Mensen die meegaandheid met hém vertonen, geeft hij te snel vertrouwen. Vóór en in
Barentsen's tijd zijn er velen naar het Rijnland (Roergebied in opkomst) gegaan. Maar
alte dikwijls hoorde men danlater dat de uitgewekene aanlager wal was geraakt.
Van deze rondheid van het beschavingspatroon kan ook als het ware een parasitair
gebruik gemaakt worden. Dit ishet geval met het alcoholisme, dat door Barentsen dan
ook onder deziekteverschijnselen van het 'organisme' wordt behandeld.
Het aangrijpingspunt bij uitstek van dezewoekering isongetwijfeld gelegen in de vrij
eenzijdige gezagsverhouding tussen man en vrouw. Het tweede is wel de verplichting
mee te doen in het gemeenschapsleven. Het alcoholisme profiteerde dus mee van
cultuurelementen, die om andere redenen aanwezig waren. Gebruik en misbruik van
alcoholicazijn aloud, maarindevorigeeeuwging het omeenwareplaag.IndeKempen
heette het nog al eens dat een vrouw haar man 'wat behoorde te gunnen'. Zelfs als het
zover kwam dathet gebruik eenmisbruik wasgeworden endathetbestaanvanhet gezin
werd aangetast, dan behoorde de vrouw zichnog, althans in het openbaar, te schikken,
en bovendien haar huishouden in orde te houden. Slaagde zij daar niet in, dan trof hââr
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in de eerste plaats de blaam. Alleen de naastbetrokkenen zouden trachten de verslaafde
in te tomen; de overigen moedigden hem eerder aan. "Wiealsliefhebber bekend stond,
kreeg veel toegeschoven, terwijl het slachtoffer zelf dikwijls maar al te graag zijn
capaciteiten ten toon spreidde.
Kinderen, vooral jongens, werden ook al vroeg met de sterke drank in aanraking
gebracht.Meisjesleerdenzichtebeperkenenwerden daarinaangemoedigd.Maarjongens
konden hun wasdom tonen door, naar gelang hun leeftijd, mee te doen. Zij werden
daarbij, vooral weer door niet-verwanten, aangemoedigd.
Voorts waren er de burenplichten, de familiefeesten en de droeve plechtigheden, de
verkopingen en het elkaar de nering moeten gunnen, die het gebruik bevorderden.
Een burendienst bracht mee dat de begunstigde zich niet durfde te onttrekken aan een
alcoholisch onthaal, terwijl debegunstiger(s) het niet mochten weigeren. Degenen wier
nering uit alcoholica bestond, mochten erop rekenen dat demanlijke passanten Zondags
na dekerk bij hen aankwamen. Sloeg iemand eenpaar keer over dan kon het gebeuren,
dat de caféhouder zo eens informeerde waar dat om was. Bij bijzondere gelegenheden
door de week, zoals bij de aangifte van een geboorte of bij een doop, werden de cafe's
evenmin overgeslagen. Voorts werden er veel zaken in deherberg afgedaan. Betrof het
de verkoop van vee of iets dergelijks dan betaalde de boer, die dikwijls toch al aan het
kortste eind had getrokken.
Vooral wie aan spot waren prijsgegeven, konden tot alcoholisme vervallen, bijvoorbeeld de kinderloze man. Zij en anderen konden het verschijnsel van 'huisvaderalcoholisme' gaan tonen. Zij kwamen dan niet beschonken uit de herberg, maar bedronken zich thuis.
Een aantal beschrijvingen uit Barentsen's boek laat zich zeer wel groeperen onder het
gezichtspunt van beginnende dynamiek. Dit geeft tevens een goede gelegenheid ook
nog wat nader op het economisch aspectvandezesamenlevingterug te komen. Voordat
de schrijver in de Kempen kwam hadden er zich al veranderingen in moderne zin
voltrokken. Allerlei werkzaamheden, zoals olie persen, zwavelstokken maken, brood
bakken en dergelijke werden reeds afgestoten. Men ging reeds meer en meer kopen.
Tijdens zijn aanwezigheid kon hij deze dynamiek verdervolgen. Zij betekende het minder belangrijk worden van dezelfverzorging en deinschakelingvan delandbouw inhet
geldverkeer; men werd geleidelijk aan ook meer welvarend. Maar voorlopig is deze
opneming in denationale huishouding slechtsgedeeltelijk. Zo werden demeeste woningen nog zelf gebouwd en de meubels zelf gemaakt. Dit betekent verder dat het bedrijf
ook slechts ten dele gecommercialiseerd is, of wat hetzelfde is,dat sommige produkten
direct een geldswaarde vertegenwoordigen (diewaar handel in is) en andere minder of
niet. Boter was bijvoorbeeld zo'n directgeldvertegenwoordigend produkt; aardappelen
daarentegen veel minder. Boter zou men ook niet weggeven; aardappelen daarentegen
wel.Dezegehelesituatiebetekendevoorlopig ook dat ereeneconomisch binnensysteem
was waarin traditionele prijzen golden, en een economisch buitensysteem waar de algemene marktwaarde gold. Daar het eerste systeem dat is van arme lieden en het tweede
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dat van een rijkere buitenwereld, en daar de aanraking met die buitenwereld bovendien
tot standkomt viaeenopzogroot mogelijk voordeel uitzijnde handel,behoeft men niet
tevragen welk van beidesystemen het goedkope wasenwaar bij deaanraking van beide
systemen de winsten bleven.
Op dit punt doet Barentsen opnieuw een van zijn scherpe waarnemingen. Er zij
herinnerd aan de conclusie dat goederen in het algemeen wel duur moesten zijn ten
opzichte van arbeid. In detijd van debeginnende dynamiek kan men ook van de arbeid
zeggen dat die voorlopig een traditioneel goed bleef, dus zonder meer diende voor de
instandhouding van het leven en slechts een traditionele (lage) prijs deed. Barentsen stelt
nu tegenover elkaar de schoenmaker en de caféhouder1. Hetwashem opgevallen datde
eerste weinig kans had rijk te worden en de tweede een veel betere. Dit ligt in het feit
dat de schoenmaker zo overwegend arbeid levert. De schoenen worden nog geheel
met de hand gemaakt zodat het bovendien een vakarbeid betreft die niet aan willekeurige anderen overgelaten kan worden. Schoenen worden bovendien zeer veel hersteld. De schoenmaker krijgt dus al spoedig te horen: „Moet het zóveel kosten;je hebt
er toch alleen maar wat werk mee gehad?" De bevolking weet uiteraard dat in veel
gevallen het materiaal bijzaak is en is dan niet genegen de (vak)arbeid te betalen; deze
arbeid, daar 'is' hij voor. Voor zover de schoenmaker tijd over heeft besteedt hij deze
aan zijn boerderijtje, of anders moet zijn gezin daarvoor zorgen. Het wordt voor hem
pas 'beter' als de schoenen meer algemeen worden en de fabrieksschoen daarbij zijn
intrede doet. Hij zet dan ook in belangrijke mate goederen om.
Voor de caféhouder ligt de situatie totaal anders. Hij is ook dikwijls caféhouderwinkelier-handelaar-boer, waarbij eigenlijk ieder willekeurig element uit de combinatie
voorop kan staan, of, behalve het boer-zijn, kan ontbreken. Wij nemen de caféhouder
als uitgangspunt. Deze zet in de eerste plaats goederen om, welke uit de buitenwereld
komen, en dan uiteraard duur zijn. Daar is dus winst op te maken. Maar bovendien
levert decaféhouder geen vakwerk. Zijn vrouw, ofeenvan dekinderen, kan ook in het
café staan. Dit verschaft hem tijd en gelegenheid om er een eveneens gemakkelijk te
drijven winkel bij te houden, terwijl voorts 'den baas' bij zijn klanten kan zitten. Aldus
krijgt hij inlichtingen, die voor allerlei soort handel van betekenis kunnen zijn, temeer
daar veel handel in het café wordt afgedaan en beklonken. Het beoefenen van handel
ligt hier dus ook voor dehand, terwijl hij er, alshij deboerderij (eneventueeldewinkel)
geheel aan het gezin over kan laten, ook nog op uit kan gaan. In het hierbeschreven
bedrijf zit dus een bijna dwingende cumulatietendens. Goederen en niet algemeen bekendeinlichtingen vormen er dehardekern van. Bovendien kan mentöch tot debevolking doordringende inlichtingen, bijvoorbeeld die uit de schaarse krant over vee-,
boter- en eierprijzen, gemakkelijk ontkennen. Deze gelden dan voor Hollands vee,
Hollandse boter en Hollandse eieren. Daar er dikwijls een kern van waarheid in zit dat
diebeter zijn, kan men hier nog extra voordeel uit trekken.
1

Ditvoorbeeldwordt door onstrouwenswatuitvoeriger uitgewerkt danBarentsendeed,metname betreffende
de caféhouder.

37

Caféhouders en dergelijken, die aldus met beleid (enmeteengroot gezin) een gunstige
positie hebben verworven, kunnen het op de dorpen tot aanzienlijke macht brengen.
Zij bevinden zich uiteraard het meest in de wat grotere dorpen, de 'kerkdorpen', en
kunnen daar dan de bezitters zijn van veel geld en huizen. Door de controle over de
grond hebben zij soms ook vrij goed in de macht wie er zich vestigt en wie niet. Men
zalgeen concurrent van zichzelftoelaten, maar ook niet dievan een ander uit zijn buurt.
Deze bezitter zal er dus rekening mee houden dat hij geen bakker de gelegenheid geeft
zichbij eenanderebakker tevestigen. Inhet algemeen geldt ereen ongeschreven 'meestbegunstigings-clausule' ten behoeve van de dorpsmiddenstand, dus niet alleen onder
elkaar, maar ook in de betrekkingen tussen de bevolking en deze middenstand.
Voor de Kempische dorpen met kleine industrie geldt dit patroon evenzeer alsvoor een
dorp zonder nijverheid; voor eenkerkdorp evenzeer alsvoor eenbuurtschap. Het neemt
per soort dorp alleen eigen vormen aan. Het bovenstaande zalhet duidelijkst zijn in een
kerkdorp. In een industriedorp gaat het vooral om de sigarenmakers. De sigarenfabrikanten steken in hun gehele doen en beschaving nauwelijks boven de rest van de
bevolking uit. Zijn zij in goeden doen dan kunnen zij een bovenomschreven machtspositie bezitten. Zij doen daarbij aan alles mee. Zij geven geld voor feest, komen in het
café van een van hun sigarenmakers, enzovoort. De verhouding fabrikant-sigarenmaker
is ook verder echter patriarchaal. Doet de fabrikant mee zoals het behoort, dan is hij
een gevierd man.
Merkwaardig is ook de dynamiek die Barentsen waarneemt met betrekking tot het
religieus-maatschappelijke systeem.Na 1870ongeveerbegint destijging vandewelvaart.
Van na die tijd dateert ook een opmerkelijke activiteit in de kerkbouw. Veel oude
kerken worden vernieuwd en/of uitgebreid; nieuwe worden er gesticht, mede vanwege
de nu toenemende bevolking. Overeenkomstig hiermee is, dat men meer en meer
overgaat van bijdragen in natura op bijdragen in geld. Eerder konden alleen de rijken
zich bijdragen in geld veroorloven, zodat er ook een sociale onderscheiding in stak
zulks te doen. Het was ook steeds een eer een familielid in het klooster te hebben.
Gewoonlijk gold het dan een lekebroeder of -zuster. Maar meer en meer gaat de
bevolking nu ook priesteropleidingen bekostigen; een 'roeping' wordt gewoonlijk
toegejuicht en aangemoedigd. Eenjongeman kon gemakkelijk weerstanden ontmoeten
als hij in het huwelijk wilde treden; dit verstoorde immers de arbeidsorganisatie thuis,
zodat men nog wel eens vond dat er nog tijd genoeg was voor die stap.Eenjongeman
die het in zijn hoofd haalde iets te willen leren (bv. op instigatie van een onderwijzer)
kon zelfs bijna zeker zijn van vele weerstanden: men kon hem niet missen en de opleiding kon men niet betalen; deze was bovendien nergens goed voor. Maar bij een
klooster- of priesterroeping blijven deze weerstanden gewoonlijk achterwege. Men ziet
hieruit, hoe de gestegen welvaart een van zijn eerste bestedingen vond in de kerk.
Voorts ziet men hoe het streven te stijgen op de maatschappelijke ladder, voor zover
aanwezig, bijna geheel gekanaliseerd werd in de kerk.
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2.3 H E T WERK VAN DE ROMANSCHRIJVER HERMAN DE MAN

Het oeuvre van Herman de Man speelt hoofdzakelijk op het Utrechts-Zuidhollandse
platteland, in het bijzonder dus in de Lopikerwaard, de Krimpenerwaard en in de aangrenzende streken.
Het feit dat hier gebruik wordt gemaakt van werk uit de schone letteren vergt zeker
een rechtvaardiging. Een eersterechtvaardiging ligt onsinziensin het werk zelf, dat ons
voorkwam te getuigen van een scherp inlevingsvermogen van de schrijver en van een
grote psychologische consistentie1. Voorts stemt het werk van De Man overeen met wat
elderswerd gevonden overhet Utrechts-Zuidhollandse geestelijke klimaat. Dit wordt in
hoofdstuk 5 verder besproken. Verder hebben wij ook geen streekkenner gesproken
die niet meende dat De Man zijn mensen 'door' had.
Een bijzonder gelukkige omstandigheid was, dat de letterkundige HENRI A. ETT een
studie heeft gemaakt van De Man's leven, werk en werkwijze. Deze Studie kon (nog)
niet worden gepubliceerd, maar hoofdlijnen eruit werden door Ett reeds in diverse,
hoofdzakelijk literaire,tijdschriften geplaatst2.De onderzoeker waszovriendelijk ons zijn
studie ter beschikking te stellen. Hieruit werd de indruk verkregen dat De Man de
sterke behoefte had 'naar het leven te tekenen'. Om deze reden werkte hij veelvuldig
met authentiek materiaal. Dit ishem ook ruim in handen gekomen, doordat hij (evenals
zijn familie) reizend koopman was geweest en daardoor in intensieve aanraking met de
streekbevolking kon komen. Hij werkte metnaastzicheenstafkaart van destreek waarin
zijnroman zouspelen.
Het isEtt diverse malen gelukt de mensen, die geheel of gedeeltelijk 'model' gestaan
haddenvoor eenvanderomanfiguren, op te sporen en zelfs te spreken te krijgen. In de
volgende weergave komen enkele van zulke personen voor. Uiteraard moest De Man
ervoor zorgen dat zijn figuren niet meer openlijk herkenbaar waren. Handelingen
konden dus dikwijls niet geheel historisch worden weergegeven. Deze komen dan
dikwijls terug bij andere personen. Maar deeindindruk bhjft dat hij er sterk op gewerkt
heeft (en er ook in geslaagd is) zijn modellen psychologisch intact te laten.
Een voorval, vermeld door Ett, dat hier nog als bijzonderheid en ten teken van de
'betrouwbaarheid' van De Man's werk kan worden vermeld is hetvolgende. Toen de
1
Technisch gezienschijnt dezeschrijver weleenseensteektehebbenlatenvallen,bijvoorbeeld inHet Wassende
Water. Maar dit ishier natuurlijk geheel bijkomstig.
2
De Heer Ett was ook zo vriendelijk alle namen en citaten te controleren, waarvoor de volgende uitgaven
werden gebruikt. Alleen het laatstgegeven citaat bleek daarin niet terug te vinden. Het komt, alswij ons goed
herinneren, uit een omnibus-uitgave.
De geciteerde werken van Herman de Man (pseudoniem) zijn:
Het Wassende Water, Rotterdam 1925
Meester Lampelaar, Rotterdam 1929
De Kleine Wereld, Rotterdam 1932
De barre Winter van Negentig, Baarn, 1936
Marie, of hoor ook de Wederpartij, Rotterdam, 1937
Geiten, Amsterdam 1940
De Heersers van het Gewest, Naarden, z.j.
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schrijver in november 1946 bij een vliegongeval om het leven was gekomen en te
Oudewater werd begraven, bleek de belangstelling uit de streek zelf enorm groot.
Van alle torens hebben de klokken geluid. Wie De Man's oeuvre leest zal bepaald niet
de indruk krijgen dat hij zijn streekgenoten rooskleurig heeft getekend. Integendeel;
hij lijkt veeleer oog gehad tehebben voor het moeilijke in de verhoudingen der mensen
en voor hun tegenstrijdigheden. Het dagelijkse leven en de individuele karakters zullen
zelfs gewoonlijk milder zijn geweest dan de doorsnee romansituatie of romanfiguur.
De Man heeft dus vooral de tendenties in dit dagelijkse leven en in deze karakters getekend. De belangstelling bij de begrafenis wordt nu door Ett zo uitgelegd, dat men de
spontane behoefte moet hebben gehad de laatste eer te bewijzen aan hem die hen allen
door en door kende, hun fouten doorzag en tevens van hen hield.
De gelegenheid uit het werk van een romancier te putten leek ook hierom zo aantrekkelijk, omdat er, bij alle waarnemingen over het platteland, eigenlijk nauwelijks
werk beschikbaar is dat direct de individuele persoon van de plattelander toont. De
Man's werk telt zeerveelpersonen dievol tot leven gebracht worden, somsin nagenoeg
hun gehele levensgeschiedenis, soms in een deel ervan en vele malen in korte rake
schetsen.
Het werk van een romanschrijver, vooral als wij de levensgeschiedenis van zijn
personen intact willen laten, moet wel enigszins anders worden weergegeven dan het
materiaal dat in de vorige paragraaf werd besproken. De weergave zal dus wat vrijer
moeten zijn, maar niettemin zal getracht worden enige rubricering aan te brengen.
Een telkens terugkerend thema inDe Man's werk ishet belang dat deboer heeft bij zijn
grond, en het daarmee verbonden stands- en familiegevoel. Dit thema vinden wij bijvoorbeeld in het verhaal De Heerschers van het Gewest. Ergens in Westelijk Utrecht is
op een Zondag een uitgebreide familie van grote boeren verenigd. Wij hebben de leden
van deze familie aan zien komen rijden en hen zien verwelkomen door de oude vader.
Deze neemt tevens het gerij in ogenschouw: het moet degelijk en van hun stand zijn;
maar niet overdadig, dat zou verkwisting verraden. Wij zien hen voorts enorme
maaltijden houden en tussentijds de ouderlijke boerderij aan alle kanten bekijken en
bespreken; de mannen alleen de mannenkant en de vrouwen vooral de vrouwenkant.
Aanhet einde van de dag gebeurt erietszeerernstigs.Een ongelukkig kind in de familie
wordt door een van de zoons openlijk toegeschreven aan het te vaak voorgekomen
familiehuwehjk. Deze zoon 'bestaat' nu niet meer.
Deze zelfde thema's, vermeerderd met het stands-en cultuurverschil tussen de boeren
enerzijds en de adel en de burgerij anderzijds, vindt men in de roman Het Wassende
Water.Hoofdpersonen zijnhierGieljanBeijen enzijnmoeder,eenlandbouwersweduwe.
Gieljan isdetweedezoon. Alsdemoeder bemerkt dat haarzoon- dezeisdan alzojong
niet meer - belangstelling gaat krijgen voor een 'daggeldersdochter', heeft zij snel een
vrouw voor hem uitgezocht. Onder de druk van de familie (w.o. tranen van de zuster)
doet hij hun de schande niet aan het arbeidersmeisje te trouwen. Gieljan zou het vermoedelijk ook niet van zichzelf gedaan hebben kunnen krijgen. Hij trouwt de aange40

wezen boerendochter en laat zichinstalleren op een boerderij. Maar hij voelt niets voor
zijn vrouw enneemt danzijn moeder hethuwelijk kwalijk. Moeder enzoongeraken van
elkander verwijderd. Als de echtgenote sterft houdt Gieljan boeldag en zwerft wat.
Hij komt weer tot evenwicht en daarna ook weer op goede voet met de moeder.
Moeder en zoon gaan elkaar nu - zonder dit uit te spreken, want dat doet men nu
eenmaal niet - waarderen. Ze ontdekken van elkaar dat ze, hoe dan ook, uit één stuk
zijn en dat kunnen beide zeer waarderen. Gieljan komt op de ouderlijke boerderij en
wordt als hoogheemraad gevraagd, hoewel zijn oudere broer in de eerste plaats recht
meende te hebben op deze plaats. Na aandrang van de moeder neemt hij aan, maar hij
gevoelt zichvoorlopig niet thuisin depapierwinkel enindeabstracties van waterschapskeuren endergelijke. Eigenlijk voelt hijzichwat minderwaardig tegenover de geletterde
mensen die daar wél weg in weten. Hij bijt echter door en slaagt erin de stof te gaan
beheersen. Hij blijkt dan een man te zijn met doorzicht en van strikte rechtvaardigheid.
Alshet er een keer op aan komt met hoog water isde dijkgraaf- een adelijk heer die er
niet zoveel van begrijpt - in het buitenland 'wegens ziekte'. Beijen leidt de strijd tegen
het water; de dijkgraaf komt terug als alles voorbij is.Enige tijd later sterft deze dijkgraaf. Doch als er een nieuwe benoemd wordt, is het niet Beijen of een andere boer,
maar weer een heer van adel. Beijen gaat nu coöperaties organiseren.
Menzaluithetvoorgaande bemerkt hebben, dat tweeërlei standsverschil een belangrijke
rol speelt. Een is het intern-plattelandse verschil tussen de boeren, vooral grote boeren,
enerzijds en de arbeiders en kleine boeren anderzijds. Het andere is het verschil tussen
plattelanders, de grote boeren inbegrepen, en 'de deftigheid' of wat daarnaar zweemt.
Met deroman Marie, of hoor ook de wederpartij gaan wij wat nader in op het internplattelandse standsverschil. Men lette hier tevens op het intellectuele niveau van de
boerenarbeider, op de sociale controle die de arbeiders onderling toepassen en op de
sociale controle die de boeren op de arbeiders toepassen.
Aai Koot was een daggelder wiens vrouw was overleden. Zij had hem met acht
kinderen achtergelaten. Aai kon met zijn zuster, die daarna alles beredderde en heel
goed Het voelen dat Aai een afhankelijke was geworden, niet opschieten. Bovendien
deedhemzijnbedstedenog alleegaan.DaarAailezennochschrijvenkon,plaatstehij door
bemiddelingvaneenkoopman(DeMan'svaderplachtwelschrijfwerk voordebevolking
te doen) die niet al te dicht in de buurt woonde, een advertentie. Onder meer kwam
hierop een briefvan eenjonge vrouw met een onwettig kind; haar foto was ingesloten.
De koopman las Aai de brief voor doch hield de foto even achter. Nee, van zo'n onzedelijk vrouwspersoon moest Aai uiteraard niets hebben. Toen kwam de foto voor
den dag. Aai draaide om alseen blad aan een boom. Hij ging halsoverkop met het gerij
van zijn boer zijn Marie halen. Het werd een goed huwelijk ondanks de vele aanmerkingen van de buurt en ondanks het feit dat het echtpaar nergens bij gevraagd of in
gekend werd. Maar Marie kreeg iets op haar kerfstok. De armoede waar de daggelder
niet tegenaan kon verdienen (het aantal kinderen was toegenomen) had haar voor de
verleiding doen bezwijken onrechtmatig geld te ontvangen toen zich daarvoor een
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gelegenheid voordeed. Marie wordt veroordeeld en zit haar straf uit. Aai was nu wel
overtuigd dat de buurt gelijk had:zezou er niet weer in komen. De koopman, nu door
de vrouw om bemiddeling verzocht, brengt haar toch op een goede avond. Als Aai
zijn vrouw weer ziet, neemt hij haar weer aan. Maar nu krijgt hij van zijn boer gedaan.
Die is lang lankmoedig geweest, zo meent hij, maar hij kan het nu niet langer meer
verantwoorden iemand als Aai in dienst te hebben. Aai gaat nu handelen. De oorlog
komt (1914-1918) en het gaat hen verder goed.
Schriller wordt de plattelandse sociale tegenstelling hier en daar getekend in De barre
winter van negentig. In deze roman zien wij bijvoorbeeld een oud vrouwtje uit haar
dunwandige huisje naar buiten komen. Zij begint een dagtocht naar haar zoon. Zij had
wat zilver aan een opkoper verkocht en voor het geld wat (duurgeworden) etenswaren
kunnen kopen. Zij heeft daarvan een half zwart brood en drie winterpeeën in haar
mandje gedaan. Haar man had zich al eens, toen er geen eten was, vergrepen aan een
boer. Iets dergelijks stond haar nu ook voor ogen, want „toen zij haar dure last had
uitgeschud en er stilvan gegeten wier van deesgave, trok zenaar het achterhuis en stak
ze de riek, de zeis en de spaai in het dakriet; moeder kende haar jongen".
Op een andere plaats in De barre winter van negentig ontmoeten wij „de stinkende
zeven", een gezelschap van zeven grote boeren, die van verveling door de lange winter
in een café kaartspelen en drinken. Dit doen zij anders nooit en zelaten in hun midden
zelfs een vrijzinnige boer toe. Onder deze zeven bevinden zich 'houten Gert', die zich
danig weet te verrijken, voorts Piet Montijn, de vrijzinnige, die op sluwe wijze een
bende paupers in handen van dejustitie speelt, en verder Pietje Vis, die Piet Montijn
in een ruzie doodsteekt met een mes.
Eveninteressant, envoor onswerk hoogst belangrijk, ishetna tegaan waar de scheiding
ligt tussen de plattelandse en deniet-plattelandsewereld, alsook hoe de aanraking tussen
detwee werelden is. In de roman De barre wintervan negentig krijgenwijhier zicht op
in de figuur van de boer van de Gansenburght, die zijn minderwaardigheidsgevoelens
t.o.v. de 'hogere stand' compenseert met boerentrots.
Deze boer is getrouwd met de mooie struise dochter van een steenfabrikant. Dit was
al iets waar de boerenwereld afwijzend over had geoordeeld: een niet-boerendochter!
Maar dejaren overdekken zoiets wel een beetje, ofschoon nooit geheel. Corrie heette
op de Gansenburght Kee. De lange strenge winter bracht ook deze boer in aanraking
met eenluchtiger leven. Dit washet leven van ijsfeesten en dergelijke in dezedelijk toch
al zo verderfelijke stadjes. Hierbij ontmoet Kee een bekende uit haar vroegerejaren en
omgeving: een steenbakkerszoon. Kee wordt weer Corrie en er ontstaat een rivaliteit
tussenboer en'steenovenjonk'. Zij gaanelkaar overbieden inhet doen vanluxe uitgaven
en in tractaties. In dit grimmige spel kan de fabrikantenzoon zijn hoofd koel houden,
maar deboer niet. Deze laatste werkt zichin de schulden en verliest zijn Gansenburght.
Ook zijn Kee-Corrie gaat bij hem weg.
Een aardig kijkje op de grens tussen de boerenwereld en de niet-boerenwereld geeft
ook de volgende kleine flits uit De Kleine Wereld, een roman over twee bedelaars die
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op hun periodieke dagtocht zijn van Schoonhoven naar IJsselstein. Hierin komt een
organist ter sprake, Deze geeft veelvuldig harmoniumles aan boerendochters: „Zo'n
jong boerending...stikt bekant van de eerbied voor haar geleerde meester". Deze
meester speelt zijn leerlingen ook wel voor op het orgel: „Daarin smelten ze, de opgroeiendejonkies". De organist kan zich daarom wel enkele kleine vrijheden veroorloven.„Hijheeftbekantalledeerntjes uit de contreien zachtjes achter den orgel gekust",
want,zofilosofeerthij:„'tLompeboerenvolk, datlaterjaren metzijnélèvestrouwenging,
er de boer en de baas van wier, de vader van heur vuile blagen, dat kent de pure tederheid niet".
Moge de afstand tussen de boerenwereld en de niet-plattelandswereld al groot zijn,
groter is die uiteraard nog voor de arbeider, en nóg groter als het hier een arbeidersvrouw betreft. Wij zien dit bijzonder duidelijk in de tragische figuur van Geitemie,
de daggeldersweduwe uit de roman Geiten.
Geitemie had haar ziekelijke man liefderijk verzorgd, 'zelfs' toen het hun het met
moeite verworven koetje ging kosten. Mie zou het in het vervolg met de geit (de
'armelui's koe') moeten doen. Zij is toen ook alle voordelen van de geit 'gaan zien'.
Ze is deze zelfs gaan belijden en propageren. Dat had haar ook haar bijnaam bezorgd.
Toen de man stierf kon ze met haar geiten, en doordat ze nog wat ander werk wist te
bemachtigen, het levensonderhoud voor zichzelf en voor het nagekomen dochtertje
welverdienen. De anderekinderen waren de deur aluit. Op een dagkomt ereen kunstschilder langs. Geitemie 'kende' deze heren wel. Ze had vroeger in het kleine naburige
stadje gediend en daar zagje zeregelmatig: allemaal deftige rijke heren, die met deftige
dames verkeerden. Ze had er wel eens verlangend omheengedwaald. Nu zou haar
dochtertje, haar oogappel, geportretteerd worden. Mie kon en zou het wel betalen.
Ze schrok van het grote bedrag dat deschilder vroeg. Het was eenveelvoud van wat zij
gedacht had dat het ooit kon zijn. Ze begreep ook niet dat een kunstschilder arm kon
zijn. Maar deze kreeg plezier in het geval, portretteerde toch en dronk daarbij zijn
geitemelk. Geitemiesdochtertje groeit verder openwordt door demoeder gestimuleerd
tot buiten hun vertrouwde gezichtseinder te gaan. Geitemie zou zo graag eens iets
hebben in haar leven dat boven ziekte, tegenslag, dood, en boven een leven met geiten
uitkwam. De dochter komt in degrote stad,waar zenaenige tijd wordt gemainteneerd.
De moeder moet het meemaken, dat zij haar laatste dagen bij haar dochter in de aldus
verworven deftigheid moet slijten. Eerst begreep zij haar dochters positie niet en toen
ze het wel deed kon ze niet meer terug.
Het voorgaande geeft zeker niet het beeld dat het leven in het door De Man beschreven
gebied emotioneel gemakkelijk was. Er is een tendens naar onderdrukking van de
spontaneïteit, hetgeen hetleven ersomsietsonechtslijkt tegeven.In deweergavevan de
roman Marie of hoor ook de wederpartij werd dit reeds geconstateerd, bijvoorbeeld
inhet oordeelvanAai Koot over Marie vóórdat hij haar foto had gezien en daarna.
Meesterlijk, en met weinig woorden, kanDeMan dezesfeer ook eldersschilderen, bij—
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voorbeeld alshijMarienahaar gevangenisstraf door dekoopman weer bijAaiterug laat
brengen. Onderweg in het rijtuig komen ze langs een boerderij die de naam draagt
'Oordeelt niemand'. De koopman wijst daarop en merkt langs zijn neus weg tegen
Marie opdathetleven infeite meer beheerst wordt door hettegendeel. Deze repressie,
het verlies van de spontaneïteit en in verband hiermee eenzekere bloedeloosheid van
het leven dachten wij ook het hoofdthema te mogen noemen van de roman Meester
Lampelaar.
De latere meester Lampelaar washetenige kind vaneenaannemer ineenklein stadje.
Na de dood van zijn vrouw bleef de aannemer met zijn zoontje en met zijn ongetrouwde broer het voorouderlijk huis bewonen. Het waseengroot huis dat door een
huishoudster helder werd gehouden. Erwasnogeenderde broer, maar diezatergensin
Pommeren. De familie had veel op hem aan te merken gehad; hij was ook meteen
'willekeurig' meisjegetrouwdenhadbegrependathijdefamiliemaarlieverniet dagelijks
aan allerlei schande moest herinneren.
DejongeLampelaar mocht niets;desZondags ginghijtweekeermetdebeide mannen
mee naar dekerk en daarna maakten zijhunvaste ommetje. Hetkind gewent eraan al
zijn verlangens te onderdrukken, of minstens voor de buitenwereld te verbergen.
Dit luktvoortreffelijk, zodat dejonge Lampelaartenslottealleennog maarhet verlangen
overhield éénseenverlangen tehebben waaraan hij konvoldoen. Doch toen degelegenheid - lang verbeid - zich voordeed konhijookdatniet meer. Hetverlangen nogeens
een verlangen te hebben waszelfs bezig te verdwijnen. De lang verbeide gelegenheid
zicheensuitteleven deedzichvoor toen- Lampelaar wasalonderwijzer - kortnaelkaar
Oom enVader stierven. Hijonderging datin koelte. De enige 'uitspatting' diehijvan
zichzelfgedaan konkrijgen was,dathijineenandere plaats ging wonen. Daar werd hij
later hoofd van een school. Hij trouwde ook niet. Slechts éénmaal had hij een meisje
aangesproken, maar daarna washij snel gevlucht.
Dezebespreking vanDeMan's werk willenwijnubesluitenmetdeweergave vanenige
losse figuren, situaties offragmenten zonder dat wordt getracht thema's aante wijzen.
Men zalechter allerlei thema's gemakkelijk herkennen.
In De barre winter van negentig komt onder meer nog Co van Wees voor. Deze
renteniert inzijn helderehuisje;hijheeft nooit andersgedaan.Nadedood van deouders
woonde hij eerst metzijn zuster samen; nahaar dood kwam ereendove huishoudster.
Co houdt veelvanzichzelf,maar zijn huishoudster gunt hij toch ookwelwat,alwordt
daar nooit over gesproken. Beidehouden zichzelf, maarelkafzonderlijk, goed'onder de
pekel'. Datvinden zevooral nodig alsin debarre winter de Cholera Asiatica opkomt;
Co had er zich al dood aan gewaand. Voor elke voorbijganger heeft Co het goede
woord: „Ikwensje, oprecht gezegd, eengoeie morrege!"
In eenvandedorpen - ditisookuitdeBarre winter vannegentig - woont meester
Heycoop.Hijkandearmoedeaandeenekant enderijkdom enweldoorvoedheid aande
andere kant niet meer verwerken. Hij geeft wat hij heeft, komt in een godsdienstwaanzin ensterft. Zijn weduwe blijft arm achter.
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Een hoogtepunt uit De Kleine Wereld mag mogelijk nog het volgende heten. De
twee bedelaars, Chef enJochem, komen bij een oudenotaris, diein een tuinhuis woont.
De notaris woont daar „als eenlandjonker in 't klein. Zo'n zomerhuisje isdan ook krek
een kasteel, maar dan in 't nietige". De notaris vraagt zich af ofhij zijn bezit wel rechtmatig verworven heeft, ook al is het allemaal volgens de wet toegegaan. Nadat ze mede vanwege hun puntige prevelement - met een kwartje vertrokken zijn, zegt de
realistJochem dat één ding zeker is: „Die grond is wél van hum. Maar niet lang meer.
Want hij wordt oud en keinds,het eindje isnabij". De vergoelijkende Chefzegt hierop:
„We hebben er veulontmoet diewaren bezetenvanhet bezit, waarJochem? Meneer de
Notaris wordt er allenig maar van geplaagd".Jochem antwoordt: „Alweer een teken
Chef, dat het einde nabij is".
Als het tweetal een trouwstoet ziet komen, betekent dit voor hen een buitenkansje.
Ze maken er vakkundig gebruik van. Intussen nemen zij waar dat de bruid wel ongewoonjong is.De gezichten staan weliswaar vrolijk en de zwepen knallen, maar achter
die harde boerenschedels zal wel gedacht worden, aldus de conclusie van het tweetal,
dat eenjonge bruid een kwade kans geeft op veel erfgenamen.
Verder treden zij bij vier ongetrouwde broers en zusters binnen. Deze zitten daar vast
op hun doening, maar kunnen de vereenzaming blijkbaar niet helemaal verdragen.
Als Chef enJochem aankomen, heeft een van haar net 'een aanval'. Chef weet daar wel
raad op; hij gaat bij de hysterica op de vloer liggenjammeren en wentelen en brengt
haar aldus tot kalmte. Zij verdienen nu twee cent in plaats van de ene die zij anders
ontvangen.
Of wij komen bij Hein Bontebal, dewatermachinist. Hein iseenwat bizarreman met
eenopstandigegeest.Ook elderszietmenDeMandesocialeopstandigheid, alofniet met
socialistische sympathieën, in min of meer bizarre - marginale -figuren plaatsen.
Zo gaan de beide bedelaars voort: „langs fijnen en heel fijnen, langs roomsen en
gereformeerden, maar het is allemaal gelijk; ze zitten vast aan hun geld en aan de eer
vanhet geldhebben".De ZwarteJannetjes (ledenvan eensecte) dieevenbuitenIJselstein
wonen, slaan zij maar over.

2.4

BIJ ONS IN N O O R D - H O L L A N D , EN N O O R D - H O L L A N D S C H E MENSCHEN EN

DINGEN VAN DS. H. J. HEIJNES

Het hier te bespreken werk bestaat uit twee boekjes van eenApredikant, die lang te
Landsmeer gestaan heeft. Wij menen weer te mogen stellen dat deze boeken van Ds.
Heijnes bekend staan als goede typeringen van de bewoners van Holland ten noorden
van het IJ. Ze bestrijken echter een minder breed terrein dan de voorgaande werken;
ze zijn ook minder analytisch dan vooral het geschrift van Barentsen. Maar op zijn
terrein schrijft Heijnes met een gevoeligheid, die zijn werk vér boven de gemiddelde
streekliteratuur doet uitkomen. Bovendien blijkt uit vergelijking met anderwerk of met
gegevens uit andere bron, dat de schrijver veel 'waars' moet hebben medegedeeld.
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Er is ons ook nog ander werk van de schrijver bekend, maar het genoemde leek het
meest geschikt:berustend, afstand houdend, liefdevol waarnemend.
Het zal begrijpelijk mogen heten dat het centrale thema voor een predikant de relatie
Noordhollander-protestantse godsdienstis.Dezerelatieisalbelangwekkend genoeg, en,
zoalslater in dit boek zal blijken, waarschijnlijk ook onthullend genoeg voor de psyche
van debewoners van deze streek ten noorden van het IJ.Er wonen hier mensen die wel
zéér sterk verschillen van degenen die ten zuiden van dit water wonen. Zelden in
Nederland, zo zullen we nog nader zien, vindt men ook zo'n abrupte mentaliteitsovergang als aan het IJ.
Reeds de eerste bladzijde van Bij ons in Noord-Holland tekent Heijnes' thema ten
volle; daar vinden wij:
„Godsdienst - De godsdienst is verwant aan het Christendom. Er zijn godgeleerden
en anderen, die dit ontkennen; maar dat moet liggen aan een gebrek in hun kennis,
hetzijvan het Christendom, hetzij van deninlandschen godsdienst. Ikbenvan gevoelen,
dat de bij de Noord-Hollanders inheemse godsdienst inderdaad een soort Christendom
is. Want in hun kerken ligt op denkansel een bijbel, en zij passen goed op".
Uit zijn geschriften komt Ds. Heijnes ons naar voren als iemand, die twee zaken van
harte lief heeft: zijn Noordhollanders en zijn Leer. Deze laatste is steeds iets officiëler
dan de 'Noordhollandse', zodat hij deze maar niet naar zijn zin tot een eenheid kan
krijgen met de Noordhollanders. Uit bovenstaand citaat blijkt dit misschien niet zo
duidelijk. Hier staat hij het meest aan de kant van zijn ene liefde:de Noordhollanders,
tenzij het slotvan het citaat ironisch bedoeld zou zijn.
De andere liefde krijgt het hoofdaccent bijvoorbeeld in het slothoofdstuk van het
tweede genoemde boek. Dit hoofdstuk is getiteld: „Ik zie hen als bomen wandelen".
Deze bomen, de zielen van de Noord-Hollanders, blijken knotwilgen te zijn. Telkens
lopen zij (in gelove) weer uit, maar ook telkens weer worden zij geknot terwille van
'het nut'. Zo is er een vader, die zijn pasgehuwde zoon gaat bezoeken. Er was bij de
ouders enige verontrusting oferin hetjongehuishouden wel gebeden werd. Dit althans
was het onderwerp van het gesprek tussen hen. Bij zijn zoon en schoondochter aangekomenkomt hetgesprek- vanzelfsprekend - eerstopwat anders.Hetgaat over demelken de kaasprijzen en over de voordeligheid in verband hiermee van de kaasmakerij.
Dit thema wordt niet meer losgelaten. Vader komt 's avonds thuis en bericht in alle
tevredenheid dat hij en moeder toch maar een flinke schoondochter hebben. Zij gaat
kaasmaken en ziet dusniet op tegen het velewerk dat daaraan verbonden is.
VaneenderestrekkingishetverhaalEendenkroos.Hierinvalt eenjuffrouw uit destad
in een sloot, omdat het eendenkroos de scheiding tussen water en land onduidelijk had
gemaakt. Een Noordhollander echter zalletterlijk nóch overdrachtelijk op eendenkroos
stappen,behalveinzakedegodsdienst.Daarinstapthijrustigophetkroosderverlichting.
De botsing tussen debeideliefdes beschrijft Ds.Heijnes mogelijk het bestin Hoedanig
wij schuldig zijn onder elkander te verkeren (uit Noord-Hollandsche Menschen en
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Dingen). Dit verhaal iseenlofzang op de Noordhollandse verdraagzaamheid en op het
elkander ontzien. Vechtpartijen en ruzies zijn zeldzaam en als er iets ontkend moet
worden dan heet het: „ik zou wel zeggen, ik heb er niet van gehoord". Bokkigheid,
diezichb.v. uitin 'geen woord zeggen' isietsheel ergs.Eris ook weinig standsverschil.
De schrijver besluit aldus:„En wie aldus leeft en sterft, deze zal een flink karakter, een
oprechte ziel en een waar christen... Halt mijn pen! Hoe gaat gij, werwaarts ik U niet
uitzend! Een ander slot zeg ik U! En wie aldus leeft en sterft, deze zal een waardig
medebewoner van vredevol Noord-Holland zijn en geweest zijn".
Soms kunnen beide liefdes elkaar echter toch wel vinden naar 's schrijvers hart.
Zo in de figuur van Arie Lol, de stoere, wat stugge, maar toch begrijpend optredende
evangelisatie-man uit Edam. Of ook op het Noordhollandsche Zendingsfeest. Dit iseen
Noordhollands initiatief, een vroom feest, maar zonder kwezelarij; nuchter en mooi.
Verder in De Liefdezuster, handelend over de verpleegster die, al lang vóór er kruisverenigingen bestonden, door weer en wind aan huis ging om zieken te verzorgen.
Van de mensen had zij de naam Liefdezuster ontvangen. Ook dit is een initiatief van
Noordhollanders, uitgevoerd door de kerk.
Nemen wij nu het thema geloofshouding van Noordhollanders afzonderlijk, dan is
hierover nog menig treffend woord of tekenende schets te vinden.
Geciteerd kan worden:
„Zij zeggen, dat het er minder op aan komt, wat wij geloven, dan wat wij doen".
„Zover het tegenwoordige geslacht nog dammen opwerpt, strekken deze zich
merendeels tot tegenhouding van geestelijke gevaren, zulke namelijk, welker kort
begrip ligt besloten in dit ene woord: de 'fijnen'.
„De meester: „Neen, hier bij ons zijn de mensen niet mystiek." De leergrage knaap:
„Meester, waar dan?" De meester: „Aan de andere kant van het Noordzeekanaal".
„Wetenschap. Deze vereert hij, maar hij weet niet wat het is".
Het verhaal van Wiesje. Wiesje wordt gedoopt „omdat het aan een kind toekomt".
Toen Wiesje trouwde, vroeg zij geen kerkelijke inzegening van het huwelijk; Wiesje
'móest' ook trouwen. Ze sterft helaasjong en laat haar man met vijf kinderen achter.
Op de begrafenis komt de dominee „omdat het knap staat en omdat wij gereformeerd
zijn". Maar het kerkboek blijft gesloten, „omdat wij niet fijn zijn".
Het andere thema op zichzelf, deNoordhollanders, komt mogelijk het besttot uiting in
schetsen als Het heerschap en Alwaar de eenden kwaken.
Het heerschap, de Amsterdamse eigenaar van de boerderij, is gekomen. Vader klaagt
over het slechtejaar; want hij hoopt op pachtvermindering. Gaarne bevestigt hij de
veronderstelling van het heerschap dat de gindse toren die is van de kerk, waar hij en
zijn gezin, evenals ook de knecht, regelmatig ter kerke gaan. Maar de ware Vader antwoordt hier niet. Deze ontpopt zich beter bij de meester: „Vader heeft verleden week
aan den nieuwen ondermeester, tot diens niet kleine voldoening, te kennen gegeven,
dat hij van vooruitstrevende gevoelens is. Zoo vooruitstrevend mogelijk. De meester
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mocht gerust zeggen: tegen rood aan. Maar niet helemaal rood. Want dat is de knecht.
En dan zou er geen onderscheid meer zijn tussen dezen en debaas".
In Alwaar de eenden kwaken ontmoeten wij Trijn, een flinke en een knappe meid.
Trijn gaat naar de Purmerender kermis, waar Kreel haar een brandewijntje doet toekomen. Deze heeft er daarom wel recht op dat hij Trijn naar huis brengt. Trijn heeft
ook eenbroer. Vader en Moeder zijn trots ophun beide kinderen. De zoon mag naar de
H.B.s. De conciërge geeft de eerste inlichtingen, en als het niet meer zonder directeur
afkan, dan deze.Kreel komt bij Trijn vrijen (de ouders gaannaar geldende zede op hun
tijd naar bed) maar Trijn is toch maar half tevreden. Kreel krijgt tenslotte de bons,
ook al draagt Trijn een kind. Vader en Moeder vinden dat niet aangenaam, maar als
Trijn niet wil trouwen, dan staan ze achter haar. Trijn zal haar weg toch wel vinden.
Zo is nog menige schets de moeite waard. Bijvoorbeeld die over een man, die als
melkboer inAmsterdam deschrobberingen van dienstbodes gelateninontvangst neemt,
maar in eigen dorp de geziene wethouder is. Enzovoort.
'Enzovoort' kan ook hetjuiste woord zijn om dit hoofdstuk mee te besluiten. Want de
oude plattelandswereld is een veelkleurig geheel waarin men lang kan toeven zonder
zichtevervelen. Wij moeten echter voort met detaak in ditboek:de wetenschappelijke
doordringing in deze wereld.
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ALGEMEEN M A A T S C H A P P E L I J K E V E R H O U D I N G E N
Wiens broodmen eet,diens woord men spreekt

3.1 D E BEDOELING MET DIT HOOFDSTUK

Na dewat brederekennismaking metdeoudeplattelandsbeschaving inhetvorige hoofdstuk, rijst devraag hoehet best eenverdere strategie voor analyseenverklaring van deze
beschaving kan worden opgezet.
Zoals reeds werd gesteld kan men de oude plattelandscultuur niet los zien van het
ruimere maatschappelijk verband waarin het platteland was opgenomen. Dit maakt het
wenselijk wat meer aandacht te besteden aan de structuur en de algemene beschaving
van de vroegere samenleving dan in hoofdstuk 1kon geschieden.
Eveneens werd reeds gesteld dat de vroegere samenleving zal moeten worden gezien
als een weinig geëvolueerde; als een in geringe mate ontplooide. De structuur- en beschavingskenmerken die hier worden behandeld zullen met vrucht als voortvloeisels
hieruit kunnen worden beschouwd. Dit geldt al zeer direct voor het overwegend
agrarisch karakter van de vroegere samenleving. Dit was geheel en al onontkoombaar.
Maar iets dergelijks geldt ook voor de grote tweedeling in heren en volk, die eveneens
zo karakteristiek was voor de oude samenleving, en voor de hiermee nauw verwante
intern-plattelandse tweedeling. Deze laatste kwam voornamelijk in de 19een het begin
van de 20eeeuw hier en daar zeer duidelijk voor. Niettemin zullen deze tweedelingen het betreft immers bij uitstek beschaving - ook als menselijke maaksels worden gezien.
Zezullen, met eenNietzschiaans woord, 'menschlich allzumenschlich' blijken. Vooral de
eerste twee kenmerken: het agrarisch karakter en de overherigheid zijn van algemeen
belang. Het laatste, de intern-plattelandse tweedeling, is meer alleen van plaatselijkplattelandse betekenis, maar daarom niet minder symptomatisch.

3.2 D E BINDING AAN DE BODEM

Het meest algemene uitvloeisel van de geringe graad van evolutie, of eigenlijk een
wezenlijk inhoudskenmerk ervan, is ongetwijfeld dat hierdoor de meerderheid van
de bevolking plattelands móest zijn. Een geringe differentiatiegraad houdt immers een
geringe mate van economische differentiatie in, of wel een geringe mate van arbeidsdeling. Dit betekent zonder meer dat de productiviteit laag was omdat hogere productiviteitjuist voortspruit uit de mogelijkheid van specialisatie waarin de economische
differentiatie zich manifesteert. Deze specialisatie draagt op allerlei wijzen bij tot een
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grotere productiviteit. Ten eerste voert zij het vakmanschap op. Dit is te verwachten,
want de gespecialiseerde heeft zichkunnen oefenen in zijn specialiteit en er een scholing
voor kunnen ondergaan. Ten tweede maakt de specialisatie het mogelijk dat er van
bijzondere werktuigen en machines gebruik wordt gemaakt. Ook dit ligt voor de hand
omdat de gespecialiseerde - hetzij persoon, hetzij onderneming - gelijksoortig werk
verzamelt, waardoor het de moeite waard wordt speciale werktuigen enzovoort
te gebruiken. Ten derde betekent specialisatie dat er (een wisselwerking) wetenschap
kân en móet zijn. Deze wetenschap gaat, via een technologie, ervoor zorgen dat de
zoeven genoemde werktuigen en machines bestaan, maar ook directe bijdragen leveren
tot een productieve vakbeoefening. Ten vierde houdt specialisatie in, dat aan meer
fundamentele wetenschap, onderwijs, communicatie, maatschappelijke veiligheid en
dergehjke aandacht wordt besteed, waardoor al het voorgaande weer beter tot zijn
recht komt enwaardoor het voorgaande ook alléén tot zijn recht kan komen. Uiteraard
moet de landbouw in dit proces betrokken zijn, zodat een ruime voorziening in de
primaire levensbenodigdheden het mogelijk maakt dat veel anderen zichaan alle andere
takenvan de gedifferentieerde enproductieve samenleving kunnen wijden.
Het is duidelijk dat demensbij het ontbreken van deze differentiatie enzijn veelzijdige
werking is aangewezen op minder productieve handelwijzen en dus ook directer is
gebonden aan de meer primitieve bronnen waaruit men het leven in stand kan houden.
Tevens moeten zich dan alle behoeften op een minimaal peil bevinden, namelijk dicht
bij het minimum waarbij het leven nog in stand blijft1. Dit wil niets anders zeggen dan
dat de mensheid zeer direct aan de bodem is gebonden, of in elk geval, dat een grote
meerderheid dit is. Het woord bodem moet ruim worden opgevat. Zo valt het vee
hieronder, dat overigensookweervan debodem moet bestaan.Eenmeer ondergeschikte
betekenis hebben verder nog dejacht en de visserij. Deze kunnen meestal buiten beschouwing blijven of eveneens onder een ruim begrip bodem worden begrepen.
De uitzonderingssituatie is denkbaar dat die bodem van nature zodanig productief is
dat er overschotten zijn. In dit geval zou een aanzienlijk deelvan debevolking zich dan
niet met de voorziening in de eerste levensbenodigdheden bezig behoeven te houden
en tot andere activiteiten over kunnen gaan. De doorsneewerkelijkheid is echter onge1

Volgens Colin Clark bedroeg het reëleinkomen per hoofd in 1846, uitgedrukt in procenten van dat van
1950, voor Frankrijk en België resp. ongeveer 25 en 20. SÄNGERS(1963 ; blz. 56e.v.) aan wie we dit ontlenen,
berekent verder dat het gemiddelde inkomen in de 15eeeuw slechts ongeveer 10tot 12% van het reële inkomen in 1950kan hebben bedragen.
Nauw hiermee verbonden is de sfeer van de armoede en de wanhoop die men in geschriften van vorigeeeuwse economen tegen kan komen. De 'ijzeren loonwet' (Ricardo) die zegt dat loonarbeid nooit anders zal
afwerpen dan een inkomen óp of net boven het bestaansminimum (daarbeneden kan niet - reeds volgens
Adam Smith - want dan zouden de arbeiders uitsterven). Voorts het pessimisme van Malthus dat zegt dat elke
reële inkomenstijging zich zal omzetten in bevolkingsvermeerdering. Vervolgens komt Marx die dit alles (en
ook dat deed Smith reeds) aan de onderhandelingspositie van de arbeiders toeschrijft. Nog in 1899 schrijft
Veblen - in de Verenigde Staten! - zijn Theory of the leisure class, waarin hij eigenlijk ook nog geen ontkomen ziet aan de tegenstelling van uiterste rijkdom en uiterste armoede. Een goede samenvatting van dit alles
vindt men bij GALBRAITH(1958).
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twijfeld (zekerinstrekenvan gematigd klimaat, zelfs alleeft er eenzeer dunne bevolking
van de verzameling van de gaven der natuur), dat deze mogelijkheid er voor slechts
weinigen is en zelfs, dat de in grote meerderheid landbouwende bevolking van tijd tot
tijd nóg door honger en gebrek wordt geteisterd. Hierbij behoeft men nog niet eens te
denken aan een relatieve overbevolking, maar aan de moeizaamheid van primitieve
landarbeid, aantegenwerkende natuurgesteldheden, aanplageningewasenveeenaande
plagen voor demenszelf.De situatievan geringe differentiatie brengt mee dat men deze
ook niet kan vermijden en bestrijden.
Een aldus levende bevolking behoeft zeker niet primitief te zijn op de wijze van de
ons nu nog bekende 'natuurvolkeren'. Een zeker technisch niveau, een zekere graad van
ontwikkeling eneenzekere graad van maatschappelijke differentiatie kan aanwezig zijn.
Dit allesheeft danalleeneenzekeredrempelnognietoverschreden,zoalsvoorhet tijdvak
van omstreeks 800 tot omstreeks 1900 zal gelden. In dit tijdvak was er zeer zeker, en
toenemend naarmate het laatste jaartal wordt genaderd een bepaalde differentiatie
aanwezig. Er waren ambachten en handel, er was gespecialiseerde bestuursactiviteit,
soms over grote gebieden, en meer. Ten dele vond men deze specialisaties, zoals ambachten en ook een deel van de handel, ook op het platteland. De meeste van die gespecialiseerde bezigheden waren gewoonlijk echter in desteden tevinden, zodat men de
stad zelf reeds als teken van differentiatie op kan vatten. Maar over het geheel gezien
waservóór 1900,invergelijking met detegenwoordige tijd, nog nietveel differentiatie.
Dit is er ook oorzaak van dat de vroegere samenleving nog vrij willekeurig deelbaar
was. Een verstoring van een van de gespecialiseerde activiteiten veroorzaakte vroeger
nauwelijks een breuk in het dagelijkse leven van de meerderheid. De samenleving was
nog geen 'organisme' dat de verstoring of het uitvallen van een der organen maar
moeilijk kon verdragen. Die samenleving kon nog op vrij grove wijze bestierd en
bestuurd worden, zoals nu zal worden uitgewerkt.

3.3 D E GROTE MAATSCHAPPELIJKE TWEEDELING

Het tweede te behandelen uitvloeisel was de overherigheid. Het maatschappelijk bestel
van vóór 1900 kende dus énige ontplooiing, énige arbeidsverdeling, énige beroepsspecialisatie. Het merkwaardige is nu, dat een aantal van deze vrij weinige specialisaties
of functies in een ruime mate van afzondering en exclusiviteit beoefend werden. Ze
waren min of meer onafhankelijk gemaakt. Deze afgesplitste functies waren wel voornamelijk die betreffende de openbare orde:bestuur, recht en weerbaarheid. In de loop
van deze paragraaf wordt geconstateerd dat ook in de handel dezelfde tendenties
aanwezig waren, enverderop in dit boek dat degodsdienst hoofdzakelijk eveneens aldus
functioneerde. Deze functies werden gewoonlijk door een afzonderlijke stand of door
afzonderhjke standen uitgeoefend, dikwijls ook vanuit centra. Het feit van die centra is
echter niet zo verwonderlijk; wellicht méér dan in onze tijd zal men het nodig gehad
hebben een en ander van een centrum uit te overzien. Het merkwaardige steekt dus ten
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volle in de geslotenheid van die stand of standen en, tegenover het platteland, de geslotenheid van die centra.
Met deuitdrukking geslotenheid wordt gedoeld ophet feit, dat er door deplattelandsbevolking, en in het algemeen door 'het volk', gewoonlijk geen toezicht werd en kon
worden uitgeoefend op dewijze waarop deopenbare enanderefuncties werden waargenomen.Voortstreffen wijaandatdezestandenofdiecentrasomsmetaanzienlijke dwang
tegen het volk optraden. Dit kon de verzekering van een voedselvoorziening dienen,
maar ook zonder meer de vestiging van macht en de onderdrukking van allerlei niet
directagrarischeactiviteiten ophet platteland. Voortskon dithet genoegen van deheren
dienen, zoals metjacht- en visrechten dikwijls het geval was en met vele andere; zelfs
kwam wel het 'jus primae noctis' voor1. De uitoefening van deze functies wordt dus als
uitsluitend recht van de persoon of van de stand opgevat en niet, en dit vooral is kenmerkend, in functionele kaders gezien. Men was in deze functies geen eersten onder
gelijken maar absoluut meerderen. Wat daaraan verbonden was werd in een zekere
machtsvolkomenheid genoten. Een echte heer legt nu eenmaal géén rekening en verantwoording af.
Het moet overduidelijk zijn dat hier voortdurende overmacht in het spel is, omdat
moeilijk aantenemenisdat het opvrijevolkswilberustte dat deopenbare zaaken allerlei
economische activiteiten maar liever zónder henzelf afgedaan moesten worden. Zoals
opgemerkt zullen wij dan ook zien dat een bevolking, hoewel zij onder gunstige omstandigheden tot eengrote mate van aanvaarding van haar positiekon worden gebracht,
heel gemakkelijk gefrustreerd kon geraken en dit dan ook op allerlei indirecte wijzen - want de directe weg is niet open — uit. Een voorbeeld van de indirect geuite
frustatie geeft het Utrechts-Zuidhollandse platteland; als zodanig zullen wij het nog
nader leren kennen.
De vraag isnu waar deze overmacht en zijn kennelijke ondoorbrekelijkheid vandaan
komen. Daar de brede meerderheid des volks, zeker ten tijde van het ontstaan van deze
verhoudingen, plattelands was, zal het antwoord hier ook grotendeels gezocht moeten
worden.
Het vorige hoofdstuk kan de lezer er reeds een beeld van hebben gegeven hoezeer de
plattelandsbevolking als het ware was vastgezogen aan een situatie die inhield dat er in
letterlijke zin een levensonderhoud moest worden ontworsteld aan een weerbarstige
omgeving. Dikwijls was dezebevolking hierbij uitgesproken naïef. Of men nu de Zuidhollandse of de Kempische situatie neemt maakt eigenlijk weinig verschil. Maar de
Kempische zal dit wel het duidelijkst demonstreren. En hier betreft het 'opnamen' van
omstreeks 1900toen velerlei al zoveel 'beter' was dan vroeger. Maar ook toen ging het
er nog om in directe zin de armoede, het elementaire gebrek, te keren. Men zal opgemerkt hebben dat er ook niet voor de gehele bevolking gelegenheid was om tot een
1
Behalve de grove vorm van machtsmisbruik, dat dit eerstenachtsrecht van de heer op een huwende vrouwelijke onderhorige was,konhet somsookinallerleibizarrevormen voorkomen. Zo konden degegoede burgers
van Gent rechten laten gelden op de weesmeisjes van de stad, zoals wij ergens tegenkwamen.
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enigszins volle levensontplooiing te komen. Een ruim aantal jonge mensen was bijvoorbeeld verhinderd tot een huwelijk te komen en nageslacht te hebben. Voorts kan
men zeggen, dat de bevolking doordrongen was van het besef van armoede, en zelfs
van het cumulatieve in de armoede, dat elders nader zal worden behandeld. Het is dan
begrijpelijk dat het loutere overleven sterk de aandacht bond, en dat ernauwelijks plaats
wasvoor zaken alsontwikkeling, organisatie envele andere.Dit geldt temeer daar men,
omdat er alleen maar primitievere tijden zijn voorafgegaan, geen traditie hierin kon
hebben.We legdenhierreedsdenadruk op.Menkon ooknieteenvoudig op inlichtingen
uit gaanenzovoorts, enditallestreft onsdanalsdegenoemdenaïviteit. Zeerzekerisdeze
onnozelheid ook nog door de overherigheid bevorderd, maar wat hier het meest moet
interesseren is wel dat de binding van de aandacht aan het primair noodzakelijke iets
natuurlijks heeft. Ook waar defeodaloïditeit minder sterk isofzelfs ontbreekt, treft men
deze binding en die naïviteit aan.
Behalve begrijpelijk kan men dezeaandachtsbinding inzekere zin duszelfs verstandig
noemen. Maar zij moet evenzeer noodlottig zijn geweest, omdat zich nu bij de vele
plagen die men reedskendenog de mogelijkheid van, wat wij maar zullen noemen, een
'herenplaag' ging voegen. De heren blijken namelijk gebruik te hebben gemaakt van de
altijd zwakke positie van het agrarische volk, en daardoor juist absolute heren te zijn
geworden. Men denkezichhierbij ook deverdere omstandigheden eensin: De meerderheid van de bevolking móest verspreid en in kleine eenheden wonen, hetgeen devolkscommunicatie endeorganisatienog aanzienlijk zalhebbenbemoeilijkt. Voortswaserhet
feit dat de oogst en het vee zo moeilijk waren te verbergen. Die oogst had bovendien
tevoren als gewas een halfjaar of langer te velde gestaan, open voor vernieling. Het
plattelandlagdusalshetwareuitnodigend openvoor 'wettige'enonwettigevormen van
dwang en schatplichtigheid. Wie wat ruiterij om zich heen verzameld had en zich te
zwaard had geoefend kon deze gezeten bevolking dienstbaar maken, hetzij geleidelijk
van binnen uit, hetzij plotseling van buitenaf. De bevolking kon dit bovendien niet
nadoen door zichzelf ook te gaan uitrusten en oefenen, want dan zou zij haar velden
hebben moeten verwaarlozen. Wij zagen dat er slechts een beperkte mogelijkheid was
zonder landbouw te bestaan, zodat de 'verzadigingsgrens' met niet-landbouwenden
spoedig bereikt was. Er was dus ook slechts beperkte plaats voor heren of voor steden
met heerlijke allures. Wie eenmaal zo'n herenplaats bezat had wel zijn concurrenten te
vrezen maar nauwelijks meer demeerderheid der bevolking. Deze gafgewoonlijk liever
wat af dan door wie dan ook 'gestraft' te worden. Tot op de drempel van deze eeuw
zien wij dan ook dat de grenzen van vorstendommen of andere bestuurseenheden zich
kunnen wijzigen zonder dat dit opdemeerderheid van debevolkingveelindruk maakte,
laat staan dat dezehierbij gekend zou zijn. Voor haar washet maar alte vaak slechts een
zaak van gebeten te worden door de hond of door de kat.
Dat het argument van 'wat ruiterij' een ernstig argument is, moge blijken uit de
gebeurtenissen in een periode van de Groningse geschiedenis, zoals deze werden beschrevendoor HOFSTEEinHet Oldambt (hoofdstuk :Schetsvan depolitieke geschiedenis).
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In de 14e eeuw stak in wat tegenwoordig ongeveer de provincie Groningen is, een
zogenaamd 'hoofdelingenschap' de kop op. Groningen was niet gefeodaliseerd en
allerlei bestuursrechten waren verbonden aan boerderijen van zekere grootte. De
hoofdelingen trachtten nu zo met derechten temanipuleren datze deze rechten zoveel
mogelijk konden verzamelen. Intussen versterkten zij hun hoeven tot 'borgen' en verzamelden zij wat 'rüters' om zich heen. Soms hadden zij niet meer dan drie van deze
knechten te paard. Voorts bemoeiden zij zich, waar zij konden, met allerlei veten.
Aldus trachtten zij zich te ontwikkelen tot dorpspotentaten en dit een schijn van recht
te geven. Men ziet hieruit hoe drieknechten tepaard soms reeds voldoende konden zijn
om in wat troebel water - en waar zou dit niet te vinden zijn geweest - tekunnen gaan
vissen. Bovendien gebeurde dit in een landstreek waar ook toen reeds eennaar verhouding goed ontwikkelde boerenstand aanwezig was.Voorts waren deze boeren nog veehoudersenaldus,naarnietonwaarschijnlijk is, minderkwetsbaar dandetotaalimmobiele
akkerbouwers1.
Hiervoorwerdvooralaandachtbesteedaanhetmilitaireaspect van de intrinsieke zwakte
vanhetplatteland.Erisechterookeeneconomischezijdewelkeblijkt tenopzichte van de
handelentenopzichtevande natuurlijkecentravandehandelenvandebeginnende nijverheid.Dit aspectkwam in het vorigehoofdstuk ookreedsaande orde,enwelbijde behandeling van enkele economische tendenties in het OudeKempenland. Daarzagenwehoe
de handel gemakkelijk aan het langste eind trok vanwege de oningelichtheid en de
schaarste aan mogelijkheden totingelicht-zijn voor het landvolk. Bovendien werd daar
begrijpelijk gemaakt, dat de handel ook sterk stond door het loutere feit dat deze met
goederen te doen heeft. In een situatie van algemene schaarste zijn deze uiteraard duur,
geven ze uiteraard een sterke positie. Er is dan maar weinig meer nodig of de centra
kunnen economisch oppermachtig worden en het platteland aan zich dienstbaar maken
door het te verplichten alle belangrijke koop en verkoop via de stad te doen, door
nijverheid op het platteland tegen te gaan, of door de nijverheid op het platteland te
gaan beheersen. Een politiemacht om op de naleving toe te zien kon er eveneens gemakkelijk gevormd worden, terwijl de onveiligheid op het platteland soms een gemakkelijke aanleiding opleverde aldaar op te treden. Bovendien werd aan het einde van de
middeleeuwen de wereld steeds meer ontsloten, hetgeen voor vele steden neerkwam
op het ontstaan van aanvullende bronnen van rijkdom.
In het algemeen hebben vooral de Hollandse steden zich hier niet onbetuigd gelaten.
Dordrecht beheerste in de middeleeuwen in economisch opzicht een groot deel van
zuidelijk Zuid-Holland. De diendermacht van deze stad zag erop toe dat het stapelrecht
zowel door het platteland als door het rivierverkeer in acht werd genomen. Kleinere
1

Vergelijk SUCHER VAN BATH, i960, De agrarische Geschiedenis van West-Europa, blz. 209: „Het verzet tegen
de feodaliteit of de landsheerlijkheid was - naar wij reeds eerder zagen - slechts daar mogelijk, waar de naturale
economie niet in ernstige graad was doorgedrongen. Derhalve verkeerden de bewoners van de veeteeltgebieden in een gunstiger positie, zoals in de lage weidevlakten langs de kust van de Noordzee en in de Zwitserse
Alpendalen. Bovendien, de boeren uit de Friese landen voeren op zee en dreven er handel bij".
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stadjes als Schoonhoven werden daarbij overvleugeld. Rotterdam heeft voor zijn
opkomst bijna dagelijks moeten vechten. Bekend is ook de moeite die Amsterdam zich
eeuwenlang getroost heeft om de nijverheid van het platteland ten noorden van het IJ
te onderdrukken. In het algemeen waren ook de tussenliggende Hollandse steden sterk
autarkisch. Zij hadden zich over het omringende platteland dikwijls heerlijke rechten
kunnen verwerven, terwijl zij in de hoge colleges van landsbestuur de uiteindelijke
beslissingsmacht hadden.
Het wil ons voorkomen dat hiermede de zaak in beginsel gesteld is. Er was noodzakelijkerwijs een meerderheid des volks die plattelands was. Het is onwaarschijnlijk
dat die meerderheid, oorspronkelijk ofvan nature, ooit een positie van onmondigheid
heeft begeerd, zodat er onmacht inhet spel moet zijn. Deze onmacht isdan tezoeken in
een alzijdige zwakte van plattelandsbevolkingen. Daar deze zwakte eeuwenlang bestaan
heeft (en zichookuitstrekteoverhetstedelijkevolk,waaroververderopenkelewoorden),
lag ook de weg open voor een rustige cultuurvorming rondom het gegeven dat een
kleine minderheid in grotere of kleinere absoluutheid heer kón zijn, én, hier komt het
menschlich allzumenschliche voor den dag, ook heer wilde zijn. Deze weg lijkt dus vrij
volledig en nog al consequent te zijn begaan. Naast de volksbeschaving ontstond er nu
een herenbeschaving, terwijl beide zich in tendentie aanvullend op elkaar instelden.
Tevens isdan deideologiseringsnoodzaak, de noodzaak tot goedpraten, gegeven en alle
mentale en geestelijke verwringing die hiermee samenhangt.
Dit alles zal ook met voorbeelden van het platteland nog duidelijk gemaakt worden,
maar algemeen kan men stellen, dat diewederzijdse aanvulling meer ofminder voltooid
kon zijn, dat het absolutisme aan herenzijde meer of minder volledig, meer of minder
schril, meer of minder vergeestelijkt kon zijn. Aan de volkszijde vindt men gewoonlijk
de gedweeë aanvaarding of de stille, zijdelingse, opstandigheid. Slechts zo nu en dan,
en vooral waar de onderlinge aanvulling en de aanvaarding het minst voltooid waren,
of waar het absolutisme bijzonder schrille en fysieke vormen had aangenomen, breekt
de openlijke opstand uit1.
Het openbare beschavingsideaal, van herenzijde gesteld en van volkszijde min of
meer duidelijk overgenomen, was, dat er gestreefd behoorde te worden naar het goede
heer zijn en naar het gehoorzaam volk zijn, en dat dit goddelijk recht was.

1
Een werk dat in kort bestek een goed overzicht geeft van de sociale situatie op het Westeuropese platteland is
het reeds aangehaalde van SUCHER VAN B A T H : D e agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850). O p
blz. 209 : »De middeleeuwse boer had geen gemakkelijk lot. Zijn bestaan was karig. In 'normale tijden' konden
hij en zijn gezinjuist van het bedrijfleven, maar wanneer waren de tijden normaal, zonder veten en oorlogen
en zonder misoogsten? D e boer moest allerlei lasten dragen: de pacht, de tienden, soms nog allerlei uitgangen
aan andere rechthebbenden, beden aan de landsheer, etc. Er was weinig rechtszekerheid en veel machtsmisbruik.
De heren eisten geduld en gehoorzaamheid: „Jacques B o n h o m m e a bon dos, il souffre tout", of „Der Bauer ist
an Ochsen statt, nur dass er keine Hörner h a t " . . . Oorlog en opstand waren in die slecht geordende maatschappij
vrijwel de enige mogelijkheden van verdediging en verzet... Marc B l o c h . . . „Aux yeux de l'historien... la
révolte agraire apparait aussie inséperable du régime seigneurial que, par example, de la grande entreprise
capitaliste, la grève".
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Maar ook almoge dezaak in beginsel gesteld zijn, enige nadere uitwerking zal gewenst
blijven. Zo ishet verhelderend de Groningse geschiedenis,waaruit hiervoor een episode
alsvoorbeeld werd gekozen, wat nader te beschouwen1. Dit dient dan om nog eens aan
te tonen, hoezeer het maatschappelijk leven van vóór 1900 voortdurend in de greep
van de overherigheid neigde te geraken.
In het hoofdelingschap werd reeds een min of meer spontane poging tot feodaloidisering van het Groningse land gezien. Deze poging is mislukt, maar slechts ten dele
omdat deboeren er zelfeen einde aan gemaakt hebben. Het mislukte vooral doordat de
Stad zich er mee ging bemoeien. Dit plaatste de boeren echter voor een nieuwe overherigheidsdreiging, want destadwas het erom te doen de macht, desouvereiniteit, over
het platteland te winnen. Dit is goeddeels wél gelukt. De stad verwierf hier en daar,
en meer of minder volledig, inderdaad souvereiniteitsrechten en legde bovendien een nooit geheel erkend - stapelrecht op aan ongeveer het gebied dat we nu kennen als de
provincie. Voorts werd zij erkend als het middelpunt waar het gewestelijk bestuur
(vooral rechtspraak) moest vergaderen en kon zij bewerken dat de dagelijkse zaken aan
haar zorg werden overgelaten. Zij had ook, met haar betere organisatiemogelijkheden,
de sterke arm. Een overwicht heeft Groningen dus tot omstreeks 1800 zeker gehad,
alwerd daar niet het politie-regiembereiktdatDordrechtweleer over het zuidelijke deel
van Zuid-Holland uitoefende. Maar hierbij is ook verder nog iets bijzonders op te
merken, hetgeen de Groningse situatie tot eenuitzonderlijke maakt. Dit isdat dit platteland de stad ook met intellectuele wapens bestreed, dus als het ware met een van de
eigen middelen der stad. Reeds vroeg bezochten Groningse boerenzoons de scholen en
de universiteit, werden zij zelf magistraten en beoefenaars der vrije beroepen, mede
waardoor de potentiële vijandschap (met maximaal wantrouwen) werd geneutraliseerd
tot hooguit een antagonisme, een rivaliteit.
Hiermee was de strijd echter niet uitgestreden. Natuurlijk moet hier gedacht worden
aan de landsheerlijke tussentijd, die een groot deel van de 16e eeuw geduurd heeft.
Tengevolge van allerlei gebeurtenissen in Friesland en Oostfriesland, waar onenigheid,
hoofdelingenmanipulaties e.d. veel scherpere vormen hadden aangenomen dan in
Groningen, kregen enkele dynasten de kans er zich als landsheren te doen erkennen;
in Oostfriesland definitief. Groningen moest toen ook enkele elkaar snel opvolgende
landsheren erkennen. Wat Friesland en Groningen betreft maakt detachtigjarige oorlog
hier een einde aan. Maar na het herstel van het stadsoverwicht - we nemen Groningen
weerafzonderlijk - bespeurt men opnieuw hetdrijven van dehoofdelingen, vooral waar
de stad de minste macht had. Sommige boeren trachten zich nu tot 'dorpsjonkers'
op te werken. Eigenmachtig gewapend optreden, zoals in een vroegere eeuw, was nu
weliswaar niet meer mogelijk, maar er werd wél weer druk gemanipuleerd met de
stemrechten. In Friesland trad dit, in aansluiting op een zekere landsheerlijke erkenning
van het vroegere hoofdelingenschap, ook op, leidende tot devoor de tijd van de Republiekzokenmerkende regenten-oligarchie.Eenzosterkegesloten elitealsFriesland heeft
1

Hoofdzakelijk gebaseerd op HOKTEE, Het Oldambt.
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Groningennooit gekend, maarhetging ook hierindierichting,totdat deFransetijd ook
aan deze vorm van 'ancien régime' een einde maakte.
Maar ook de vorige eeuw bracht, weer in een wat nieuwer gewaad, zijn dreigingen
mee. Allereerst de bestuursinrichting van Koning Willem I. Deze inrichting voorzag
in eenbevoorrechte positievoor deadel. Uit het oude patriciaat werden ook adelstandsverhefhngen gedaan. De Koning zocht dus ook in Groningen naar een adel, en dit
verschafte aan het dorpsjonkerschap een erkenning die het tevoren nooit had kunnen
bemachtigen. Men zal zich derhalve het liberale radicalisme van veel Groninger boeren
uit de eerste helft der 19e eeuw wel voor kunnen stellen. Maar ook hiermee is de geschiedenisvanhet bijna overherig worden van Groningen nog niet uit, enwel, omdat de
boerenstand zélfinmiddelsin zijn geheel eenbijna overherige bovenlaag was geworden.
Men ging er onder de gezeten boeren hoe langer hoe meer toe over afstand te bewaren
tot het volk en men had dit volk bijna volledig in zijn macht. Men bouwde toen ook
die voor Groningen zo karakteristiek geworden voorhuizen-als-villa's voor de enorme
graanschuren en verder ging men wel (iets bijzonders voor boeren) in of bij de stad
rentenieren. Haren bij Groningen was een geliefkoosd oord. Het bleef echter bij een
quasi-feodaloïditeit, omdat men toch in enkele - doorslaggevende - opzichten plattelandersbleef, althans deafstand tot het volk niet voltooide. Zo bleef men het Groningse
dialect spreken (en geen Frans, zoals b.v. de regenten). Voorts was en bleef men volkomen wars van volksmennerij en ideologische verhulling. Men beleed er zijn macht
zelfs verrassend openlijk. Ook de religieuze verhullingen die, zoals we nog zullen zien,
onder het volk wél weerklank vonden, kregen bij de boeren geen gehoor.
De Groningse geschiedenis zal inderdaad bijzonder indrukwekkend mogen heten,
juist omdat deze de voortdurende aanval van de overherigheid, telkens in een eigentijds
gewaad, zo duidelijk laat zien. Tevens werd hier nog eens getoond hoe zwak het
platteland eigenlijk was enhoezeer het alshet ware uitnodigde tot overheersing. Anderzijds kan worden opgemerkt, dat het uiteindelijk met de feodaloïdisering van Groningen nog welismeegevallen.De bevolking heeft ook nooit nagelaten zichactieftegen
depogingenteverzetten. Inditopzichtishet gewest dannietrepresentatief. Een verdere
opgave voor deze paragraaf moet dus zijn te schetsen hoe het normalerwijze wél afliep.
Teneinde hiervan een beeld te krijgen kan men natuurlijk denken aan de geschriften
van Marx en van de Marxistische historici. Het dogmatisme waarin deze soms zijn
vervallen (alwordt dit vaak overdreven) heeft ons echter doen omzien naar een recent
geschrift dat niet in deze traditie staat, maar niettemin volle aandacht schenkt aan wat
hier aan de orde is. Het geluk was wel met ons door het bestaan van het in het eerste
hoofdstuk reeds ingeleide werk van RÜSTOW, Ortsbestimmung der Gegenwart. Onder
de indruk van wat hij, de balling die ook overigens in Midden- en Oost-Europa heel
wat schril leven had gezien, van de Nazi's had meegemaakt, gaat hij in het verleden op
zoek naar dewortels van zowel rechts-alslinks-reactionair. Hij wilde leren hoe erin de
toekomst een meer bevredigende samenleving opgebouwd kan worden, dan zo'n
samenleving beheerst door ultra's.Wij wetenRüstow's antwoord reeds:waar desamen57

leving het meest onder de overherigheid te lijden heeft gehad, daar zijn ook alle kiemen
aanwezig voor de hedendaagse disharmonie en voor het telkenmale terugkeren van de
een ofandere ultra-macht. Rüstow spreekt van Überlagerung ofvan Überschichtung.
Volgens Rüstow dan is de overherigheid, vooral in uiterste vormen, niet telkens
spontaan ontstaan, zoals men misschien uit het Groningse voorbeeld af zou kunnen
leiden. Deze is veeleer van plaats tot plaats, van land tot land en van continent tot
continent medegedeeld, zoals bij aan de hand van zijn omvangrijke materiaal laat zien.
Dit geschiedde vooral door middel van veroveringen, een proces dat Rüstow tot in zijn
oorsprongen vervolgt. Maar ook dan blijkt (evenals in Groningen) dat de overherigheid
zich niet in de mensheidsgeschiedenis verliest - en daardoor min of meer 'natuurlijk'
zouzijn- docheenhistorisch achterhaalbaar gegeven is. Vanuit ontstaanscentra zou deze
als een golf (in feite als een aantal golven van wisselende sterkte, onder meer ook de
z.g. Volksverhuizing veroorzakend, ) over de wereld zijn gegaan, in het begin dikwijls
een einde makend aan devrijheid van gezeten landbouwers1. Overal werd daarmee ook
het voorbeeld gegeven aanhen die enige macht bezaten, dezeverder te voltooien.
Rüstow zoekt de eerste oorsprong van zijn golf al in de tijd, volgend op de laatste
ijstijd, toen de paardenvolkeren uit Azië, militair superieur door hun geoefendheid met
paarden, veroveringstochten begonnen over het Eurazische vasteland2. Dan begint de
'zondeval'3, en daar deze volkeren tevens naar het monotheïsme neigen, de combinatie
van beide gegevens, zoals in de bijbel voorkomt 4 . Massaalwordt het verschijnsel echter
pas in de tijd van ± 1200 voor Christus. Daarna behouden deze overheersingen, in
Azië en oostelijk Europa vooral, zelfs tot diep in de tijd van de geschreven geschiedenis
een vrij primitief karakter. Het is alsof er een kudde volks - vooral akkerbouwers als een kudde runderen door mannen te paard in domesticatie worden gehouden. Een
klassiek voorbeeld dat deze diepe penetratie tot in de geschreven geschiedenis demonstreert, is het Ottomaanse rijk5.
1
Dit is vooral duidelijk in India, waar er een n a u w verband bestaat tussen de Arische overheersingen, het
kastenstelsel en het Hindoeïsme. Zie ook M A X WEBER, Aufsätze zur Religionssoziologie, dl. II.
2
Vandaar volgens Rüstow ook die merkwaardige paardencultus overal. In Nederland is het paard eveneens een
'dier van stand', Het rasdier heeft een hoofd en benen, geen kop en poten.
3
Zoals bekend wordt de zondeval door de bijbel in verband gebracht met verboden kennis die de mensheid
zou hebben opgedaan. Hierbij is het werk van GORDON CHE.DE, Brits anthropoloog, Man makes Himself,
belangwekkend, daar dit de kenniscumulatie beschrijft, alsook het gebruik dat ervan gemaakt w o r d t : veelal
voor de efficiency van de Oosterse despoot. Het is dan niet zo onwaarschijnlijk dat er een met heimwee geladen
volksoverlevering ontstaat zoals het paradijsverhaal. In verband met dit gebruik van de toegenomen kennis
constateert Childe: „te veel en niet genoeg". Hierbij drukt het te veel de vergelijking uit met, laten w e zeggen,
het paradijs, en het niet genoeg die met onze tijd. W a t er achter dit paradijs staat isvolgens Rüstow vermoedelijk
de (matriarchale) planterssamenleving.
4
Dat dit mogelijk als reactieverschijnsel in het Oude Testament terecht is gekomen - Het Joodse volk heeft
steeds sterk geleden van onderdrukkers bij uitstek: Assyriers, Babyloniërs, Egyptenaren - doet weinig ter zake.
W a a r het op aan k o m t is dat het de 'normale' geestesgesteldheid deelde met zoveel anderevolken(vooralnomadische, wat in de lijn ligt; men denke ook aan de Arabieren die later onder M o h a m m e d op zullen gaan treden).
Israël is het uitverkoren volk dat eens over de wereld zal heersen, als het zijn naijverig God maar aanvaardt en
stipt volgt.
5
Het is misschien weinig elegant o m bij dit voorbeeld vooral gebruik te maken van gegevens van TOYNBEE
(onder Abortive Cultures; ook in de samenvatting van Somervell), een schrijver die zelf het overherigheidsdenken nog niet is ontwassen. O o k bij Toynbee vindt men het idee van kudde-beheer. Het gaat hier dus o m het
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In het algemeen echter is de samenleving minder primitieve - meer 'culturele' vormen gaan ontwikkelen voor het houden en voltooien van de afstand tussen heersers
en beheersten, waar het hier om gaat. Dit is zeker ook het geval geweest in WestEuropa, voornamelijk in het historische kielzog van het Romeinse rijk1 en deels belichaamd in de rooms-katholieke kerk. Wij zullen hier gaandeweg de nodige aandacht
aanbestedenentenslottenogkunnenwijzen (in5.7) opdefrappante overeenkomst tussen
de rooms-katholieke wijze van volksbeheer en de Ottomaanse.
Zoals in het eerste hoofdstuk ook kort reeds ter sprake kwam, besteedt Rüstow
uitvoerige aandacht aan de mentale en culturele gevolgen van die wereldveroverende
overherigheid. Onder meer steldehij dezeintermen van sadismeen masochisme, terwijl
de dissociatie van de persoonlijkheid, die dit inhoudt en waarvan vooral Fromm de
beschrijver is, hem ook niet ontkomt. Volgens Rüstow kan de 'Sozialgrenze' dwars
dooreenpersoonlijkheid heengaan, of, meerinpsycho-analytischetermen,het feodaloïde
über-ich (ik-ideaal) kan zodanig opgevoerd geraken dat het met een meer natuurlijk ich
geen vol contact meer heeft.
Voor heren en hen die zich met hen identificeren komt natuurlijk in de eerste plaats
de sadistische trek in aanmerking. Voor uiterste vormen moet men dan denken aan
typen als de wrede heerser, of aan de op een pronk-carrière beluste officier. Maar zoals
gezegd, er kunnen meer ingewikkelde vormen voorkomen: sadisme afgewisseld met
Ottomaanse rijk dat zolang een bedreiging in de zuidoostelijke flank van Europa isgeweest. Dit werd centraal
bestuurd door een enorme Mohammedaanse slavenhuishouding. Hiervoor werd zowel door conscriptie van
kinderen - van hoofdzakelijk orthodox-christelijke ouders - als door koop op slavenmarkten gerecruteerd.
Vervolgens werd de grootste zorg besteed aan de opleiding, waarbij de banden met het ouderlijk huis zoveel
mogelijk werden doorgesneden. Deveelbelovenden enintelligenten werden in alleaspecten van het burgerlijke
en militaire (doch vooral het laatste) regeringsapparaat doorkneed en daarna vaak nog gespecialiseerd. Ze
waren absoluut onderworpen aanhet hoogste gezag dathun promotie en degradatie regelde.Wie voldeed kon
de hoogste rangen bereiken (groot-vizier worden) en een prinses ten huwelijk ontvangen; wie faalde stond de
strengste straffen te wachten. Binnen het corps werd geen enkel ambt erfelijk, het familieleven ontmoedigd,
het verwerven van groot bezit tegengegaan of de eigendom onzekergehouden. Zelfs desultantrouwde geen
prinsessen maar slavinnen die titel-en aanspraakloos bleven. Hierop berustte enkele eeuwen lang de Pax Ottomanica,streng maarniet geheelondraaglijk. Het ondraaglijke kwam pastoen deerfelijke enbezittende adelzijn
intrede in het systeem deed en het ontaardde. Ziek en welheeft het nog tot 1922bestaan.
1
Wat het Romeinse rijk zelf betreft kan men niet zeggen - wij volgen Rüstow - dat het steeds zonder meer
despotisch was, zeker niet in de tijd van zijn hoogste bloei en onder de gematigde keizers. Het gaf veeleer een
gelukkig evenwicht te zien tussen Griekse bespiegeling en oudromeins (en toen weinig scrupuleus) nuchter
beheersen.Dit evenwicht heeft zichechter gemakkelijk latenverstorenendaarna,tebeginnen met de 'Soldatenkeizers'van ± 180n . C , ishet maar éénkant opgegaan: dievan onverbloemde overherigheid. Sommigekeizers
hielden er zelfs een aanbrengsysteem op na.
De Achillespees van het Romeinse evenwicht wordt door RÜSTOW als volgt weergegeven (dl. 2, blz. 178):
„Unter alldiesenVorbildern undreichen Erbschaften fehlte aber völlig etwas,dasfür unsheuteim Mittelpunkt
jeder democratischen Regierungsweise steht, die Technik der indirekten Demokratie, der Volksvertretung und
des Wahlrechts. Antikes Staatsdenken kannte nur entweder direkten Demokratie oder Absolutismus... sodass
für einen entsprechend veranlagten und eingestellten Kaiser der Weg zu dem persönlich weit bequemeren und
genussreicheren Despotismus stets offen stand und nur eines einzigen Schrittes bedurfte; als (oft genug angewandtes) Korrektion- und Milderungsmittel blieb dann nur der Meuchelmord".
Waarschijnlijk ishet feit dit het eensgelukt isietstebenaderen van eenvredig enrechtvaardig wereldrijk, dat
bovendien nooit eerder geziene cultuurvorderingen maakte, ook het hoofdbestanddeel van de glans van Rome
waarvan verderop sprake zal zijn.
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masochisme, alnaar desituatie en demeer persoonlijke aanleg; er kanimmers een overtrokken über-ich zijn gevormd dat depersoonnietmeergeheel beheerst. Men krijgt dan
het voor de middeleeuwen zo gewone type van wreed én vroom; vorsten en andere
hooggeplaatsten die op het ene ogenblik de grootste wreedheden bedrijven (ten aanzien
van opstandige boeren bijvoorbeeld) en zich het volgende ogenblik in - oprechte deemoed ter aarde werpen om hun zondigheid te belijden. De uit onze Nederlandse
geschiedenis zo bekende Philips II is wel een voorbeeld uit deze categorie1.
Weinig benijdenswaardig was vanzelfsprekend ook de positie van de tussenfiguur.
Deze kan men zich gesymboliseerd denken in de (vooral Midden- en Oosteuropese)
onderofficier. Rüstow noemt hem alsvoorbeeld, enzorecent iszijn verschijning nog dat
de Berlijnse volksmond hem en zijn evenknie in het burgerlijke leven een moderne
bijnaam heeft kunnen geven. Deze luidt: „Radier" (fietser), gebogen rug naar boven en
trappend naar onder. Deze fietser is de man tussen twee werelden: één wereld waar hij
niet meer toe zou willen behoren en de andere waarin hij op geen stukken na aanvaard
wordt. Onder de dienaren nemen verder bijvoorbeeld de kroniekschrijvers nog een
vermeldenswaardige plaats in2.
De meest tragische verankering van de overherigheid (zijn uiterste ideologisering )
moet echter plaats gevonden hebben in de godsdienst, waarin het humanitaire in de
oorspronkelijke evangeliën als de ene pool in de dissociatie gezien kan worden (en als
'bewijsgrond' ervoor dat het christendom de 'godsdienst van de liefde' zou zijn),
en de officiële kerkleer (veelal ook aanknopend bij het veel minder geëvolueerde Oude
Testament) alsdeandere. Op ditterreinwordt door Rüstow deonontkoombaarheid van
de eenmaal bestaande overherigheid in de vroegere situatie tevens ook het felst gedemonstreerd. Dit is het geval als hij de al bijzonder tragische episode en figuur van
Maarten Luther behandelt3.
Zoals bekend (ofjuist niet?) heeft deze hervormer (vooral toen 'Rome' onhandelbaar
bleek) met het enorme vuur datin hem was deboeren tot het uiterste toe aangemoedigd
hetjuk van de adel van zich af te schudden. Dit was nog het geval in april 1525. Maar
enkele weken later, in mei 1525, schrijft hij zijn Büchlein Wider die räuberischen und
mörderischen Rotten der Bauern, waarin het „Jedermann sei Untertan der Obrigkeit"
wordt neergelegd, en waarin Godsbevel aan deheren luidt dat deboerenopstanden met
1
Voor het naderlerenkennen van dit typewerd inhoofdstuk 1 reeds ELIASgenoemd. Hier past ook te noemen
HUIZINGA'S Herfsttij der Middeleeuwen, dat eveneens voorbeelden van deze bloed-en-boete-mentaliteit geeft.
2
Voor de Nederlanden kunnen genoemd worden: Froissart, de lofbezinger van vooral de Henegouwse adel,
enJacob van Maerlant. Dezelaatste weet nauwelijks van ophouden alshet erom gaat deFriezen- in het belang
van de graven van Holland - 'ideologisch' tebestrijden. Hun rechten berusten op valsepapieren, en wat willen
die Friezen zo heerloos te leven? Dit staat zelfs gelijk met een goddeloos leven (wat psychologisch gezien nog
niet eenszoonwaaris).
3
Vermeldenswaard ishier weer FROMM(ned. 1952),voorts ook eenwerk van veelgeringere allure,n.1. dat van
OVERSTREET(ned. 1950).Beide mogen genoemd worden om hun analysesvan de autoritaire karakterstructuren
van desleutelpersonen Augustinus, Luther en Calvijn. De 'Sozialgrenze' gaat ook hier dwars door de personen
heen; door dievan Luther, zoalsweindetekst zien;door dievan Augustinusindezevorm dathijeerst man van
de wereld was, daarna asceet. Alle drie formuleren ze ook een feodaloïd über-ich ten opzichte van de meer
menslievende toon van de evangeliën, terwijl Calvijn dit te Genève mogelijk wel het meest schril in praktijk
heeft gebracht.
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kracht moeten worden neergeslagen: „Darum Liebe Herrn, löset hier, rettet hier, helft
hier, erbarmet euch der armen Leute: Steche, schlage, würge hier wer da kann; bleibst
du darüber tot, wohl dir!Seligeren Tot kannst du nimmermehr finden".
Dat deherenweinig aansporingnodighaddenzalgeenbetoogbehoeven, maar dat hun
Luthers nieuwe woorden (en welke woorden!) welkom waren evenmin. Het Lutherdom wordt nu voor hen een werkelijk alternatief voor de oude kerk, mede door het
aantrekkelijk vooruitzicht van een 'caesaro-papisme' (kerk en staat één, en de eerste
aan de laatste onderworpen). Later in 1529 komt zijn Heerpredigt wider den Türken.
Deze Turken (Ottomanen) zijn weliswaar „des Teufels eigen und mit dem Teufel
besessen wie ihr Herr Mohammed", maar wie in hun gevangenschap of slavernij
geraakt mag niet weglopen: „Denn du raubst und stiehlst damit deinem Herrn deinen
Leib welchen er gekauft hat oder sonst zu sich gebracht, dass er forthin nicht dein,
sondern sein Gut ist, wie ein Vieh oder ander sein Habe".
Men ziet hieruit met welk een volledigheid hier tenslotte de spelregels van de overherigheid in acht worden genomen en welke psychologische extremen er van de ene
dag op de andere verlangd worden: het meest categorische 'te vuur en te zwaard'
zolang tegenstander van het duivelse, de meest categorische ontpersoonlijking (een stuk
vee) in het geval men in zijn gevangenschap geraakt. Voorts ziet men hieruit welk een
volmaakte tegenstelling er ligt tussen de hoop die de volksleider eerst gewekt moet
hebben enzijn optreden daarna.Rüstow meent dan ook dat dezeheet-koud behandeling
van april-mei 1525deruggegraat van het Duitsevolk een definitieve knak moet hebben
gegeven, ofin elk geval een van de meest pijnlijke en verraderlijke uit een aanhoudende
historische reeks van tot onevenwichtigheid conditionerende gebeurtenissen en toestanden was1.
Voorts merke men op dat deze zelfde Untertanenfrommigkeit in de Nederlanden
(zij het op wat gelijkmatiger wijze, maar ook niet zonder oorlog en vervolging!)
wordt ingevoerd door het Calvinisme. Deze is direct vervat in Artikel 36 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis2. Maar het meest merkwaardig is mogelijk wel dat dit
allesomstreeks 1900door Abraham Kuyper enzijn 'kleineluyden'nog eenskon worden
herhaald. De zondeval heeft de zelfverheerlijking van God Almachtig gestoord, zodat
1
Niettemin zou het onjuist zijn Luther alseen verrader tebeschouwen. Daar washij ongetwijfeld te subjectiefeerlijk voor. In zijn inzichten was alleen - en dat behoorde bij de middeleeuwer - geen plaats voor een maatschappelijke oorzaak-en-gevolg keten, zodat zich voor hem alles zeer direct onder het oog en de wil Gods
voltrok. Verplaatst men zichhierin dankan men zichook wel ongeveer zijnbelevingen indenken.Wat hij voor
zich zag waren geen ordelijke mensen in opstand maar ruwe (getergde) boeren, die tot elk bestuur en tot elke
matiging onbekwaamwaren.Bovendien zalhijdeonvermijdelijke afloop van deopstandwei hebben voorvoeld.
Dit moest voor hem dan betekenen dat debestaande orde kennelijk naar Gods wil en bedoeling was. Als man
van God legde hij zich daar dan niet alleen bij neer maar wilde hij ook naar vermogen meewerken die orde te
herstellen, temeer daar hij zelf mede oorzaak was geweest van de onorde.
2
Art. 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis luidt in verkorte vorm:
„Wij geloven, dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des mensehjken geslachts, Koningen,
Prinsen en Overheden verordoneerd heeft... En hierin verwerpen wij de Wederdopers en andere oproerige
mensen, en in het gemeen al degenen, die de Overheden en Magistraten verwerpen en dejustitie omstoten
willen, invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder de mensen
gesteld heeft".
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de mens (zelfs het kleinste kind, want dat heeft het uit de moederschoot meegekregen)
nu absoluut doemwaardig is, hatelijk en verfoeilijk in de ogen Gods. Aldus zijn ook
overheden zondig, maarniettemin aandemensheid gegeven, genadig alsGod toch weer
is, om deze af te houden van nóg grotere dwaalwegen. Overheden dienen dan ook als
zodanig gerespecteerd te worden; van volkswil kan geen sprake zijn. De beginselen van
de Franse Revolutie, van het liberalisme en dievan het socialisme (waar men het dan in
het bijzonder tegen op moet nemen), zijn zondig, voor nu en tot de Wederkomst van
Christus, waarna ze niet meer nodig zijn1. De Waarheid Gods? Opbouwend Geloof?
Of de spiegeling van het levensgevoel van volk dat erop rekent verdrukt te worden,
bang is en geen oplossing ziet, en daarom zo emotioneel aan religieus projecterende
leidershangt, dieerdannatuurlijk ook komen.
Weer teruggekeerd naar huis moet nu voor Nederland iets nader uitgewerkt worden
hoe het normalerwijs wel afliep. Men zalbegrepen hebben dat het Groningse voorbeeld
ook nu niet representatiefis.
In deeersteplaats moet opgemerkt worden dat voor ons de schokgolfniet in een zeer
ver verleden ligt of rechtstreeks uit Azië zou zijn gekomen, maar zijn oorsprong
dichterbij heeft. Het 'epicentrum' van de feodaloïditeit ligt voor ons land ongetwijfeld
in Zuid-Europa. Eigenlijk gaat het om twee golven.
De eerste is die van de Romeinse verovering, niet in het gehele huidige land doorgedrongen en waarvan we het 'sediment' in het Zuiden nog duidelijk terugvinden.
De Romeinse veroveraar werd echter opgevolgd door de Frankische die veel dieper in
ons land doordrong. Deze veroveraar had, zoals bekend, zijn beschavingsoverwicht,
militair en cultureel, eerst aan moeten leren in het Gallo-Romeinse gebied. Naar verluid
moeten deeerstekoningen enoversten der Franken denieuwe waardigheden ook nog al
potsierlijk gestaan hebben2.
1
Over Kuijper's calvinisme wordt men goed ingelicht in BANNING'SHedendaagse Sociale Bewegingen (1954).
Van KUIJPER zelf raadplege men Het Calvinisme, zes Stone-lezingen, 1898, en Antirevolutionaire Staatkunde
(2 dln., 1915en '16).
2
Deze opmerking over potsierlijkheid komt voor bij GEIJL, 1948,1,in een uiteenzetting op blz. 18.Daar vindt
men tevens:„Integendeel,zij(denaastenvanMerovech) haddenin Galliëgeleerd hetvorstelijk gezagteverstaan
op een wijze waarvan de Germaanse koningen nooit hadden gedroomd".
Wegens het zeer grote belang dat dezeepisodevoor onze geschiedenis, en deWesteuropesein het algemeen,
heeft zou dezevolledig de moeite van een grondige sociologische studie waard zijn. Zulk een studie isons niet
bekend, maarwelmoetopgemerkt worden datvoortreffelijke historicizichreedsdiepgaand metdeze bijzondere
geschiedenis hebben beziggehouden. Zo FUSTEL DE COULANGES (1888) en PIRENNE (b.v. 1948, maar ook in
andere werken). Beide auteurs, en Pirenne wel het sterkst, zijn er van onder de indruk hoe snel die Germanen
geromaniseerd werden, en dit blijkbaar ook wensten. Er is, toen zij de heerschappij over Gallië verwierven,
daar nauwelijks iets wezenlijks veranderd. Zeker werd er geen volkszeggenschap in regeringszaken ingevoerd.
Zelfs detaalheeft eigenlijk allegermaanseinvloed weerstaan.De glansvan het oudeRomeinseRijk, van Rome,
van de kerk die daar ontstond, moet weergaloos zijn geweest, waarbij men ook denke aan de latere Duitse
Keizers, die de titel van keizer van het 'Heilige Roomse Rijk' mochten voeren. Van de gebieden die eenflinke
dosis romaniserende invloed hadden ondergaan, aldus Pirenne, was het eigenlijk alleen Britannië dat er zich
weer volledig aan heeft onttrokken. Het was, tot de normandische verovering in 1066, van zuiver Germaanse
signatuur geworden. Maar ooknadieveroveringbleeft heteeneigenkoersgaan; met name dievan een betrekkelijke maatschappelijke gematigdheid. In 1215werd dekoning reedshet (prompt door dePausInnocentius III
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Wat er ook tussentijds of nog voor de Romeinse tijd aan veroveraar-veroverden
verhoudingen mogen zijn geweest, het is, terwijl de penetraties ten Noorden van de
Grote Rivieren al omstreeks 600begonnen, pas omstreeks 800met devestiging van het
rijk van Karel de Grote dat er een verovering plaats vindt die naar definitief overherige
samenlevingsvormen leidt. Met definitieve vormen wordt niet bedoeld dat erniets meer
verandert, maar wel dat de veranderingen niet meerabruptplaats hebben, dochveeleer
langs de weg van de geleidelijkheid tot stand komen. Van die tijd af is er in alles een
sterke invloed uit het Zuiden te bespeuren, waar nu een blijvende aansluiting op tot
stand isgebracht. Dit Zuiden zalveleeeuwen lang het voorbeeld geven, zelfs alsmen er
zich later wat los van maakt. Al het spectaculaire, schoon zowel alslelijk, komt hoofdzakelijk daarvandaan naar het boerse en zich vaak (zelfs vandaag nog in sommige
opzichten) minderwaardig voelende Noorden.
Toch kan men niet zeggen dat Nederland aan een uiterste feodalisering heeft blootgestaan. In dit verband denke men eens aan Frankrijk, voor onze streken bij uitstek het
doorgeefcentrum van dezuidelijke cultuur:aandegrote macht van deadelaldaar op het
platteland, aan de middeleeuwse boerenopstanden, de Jacqueries, aan het absolute
koningschap, aan de heftige revolutie die dit alles kort vóór 1800 ontketende, aan de
geringe politieke rust van daarna, voortdurend tot in onze tijd, en aan de nog steeds
bestaande grote tegenstelling tussenstaden platteland. Men kan ook vergelijken met ons
Duitse achterland, waar ook niet zonder reden heftige boerenopstanden gewoed hebben
enwaarvorst,hofenadelheteigenlijk tot 1918voor het zeggenhebben gehad. Zulk een
overmacht van deadel,zulk eenabsolutistische monarchie,zulkeheftige boerenoorlogen
hebben onzestrekenniet gekend. Het moet duswelzozijn dat degolfder overherigheid
hier slechts gedempt is aangekomen; deze bhjkt hier zelfs, zoals verderop wordt uitgewerkt, vóór het bereiken van alle kusten zijn kracht te hebben verloren.
In verband hiermee staat ongetwijfeld ook, dat wij voor Nederland, duidelijker dan
voor de omringende landen, sedert ± 800 drie perioden van overherigheid kunnen
onderscheiden. Dit zal tevens nader rechtvaardigen, dat het gehele tijdvak van 800-1900
niet zonder meer feodaal, maar feodaloïd werd genoemd.
De eerste periode is de middeleeuwse, waarin mede onder de invloed van de nadere
omstandigheden, zoals de onveiligheid in de tijd van de Noormannen-invallen, uit het
monarchale régime van het Frankenrijk het bestel ontstaat dat door de historici het
feodale stelsel is genoemd. In die tijd is de overheersing vrij direct militair, terwijl
het machtsstreven- hoezou menook andersverwachten ineenagrarischesamenleving sterk gericht was op de directe beheersing van de bodem. Bodembezit en (militaire)
macht stonden in een direct verband tot elkaar; de beheersingvan de bodemwas het
veroordeelde) Magna Charta afgedwongen. Dit damde een te ongebreideld absolutisme in, doordat het aan
het volk enkele grondrechten bood en adel, geestelijkheid en burgerij een gemeenschappelijk belang verschafte
tegenover dekoning en waardoor zezich minder gemakkelijk tegen elkaar heten uitspelen.
Een aardige indruk van het leven van de boer en zijn lasten (bekken van Parijs, Karolingische tijd) geeft
EILEEN POWER (1954) met haar beschrijving van Bodo, defrankische peasant.
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begin van eventuele macht. Deze periode eindigt voor Nederland tussen 1550en 1600.
De volgende periode is dan een toenemend burgelijke. Deze periode vindt pas omstreeks 1900 zijn einde, maar men kan beter nog twee perioden onderscheiden: de
patricische van ±1550 tot ± 1800en een weer méér burgerlijke (dekapitalistische) van
Jb 1800tot i 1900. Aan de eerste periode ligt ten grondslag dat er grote ontdekkingsreizen gedaanzijn, waardoor dan,zoalsopgemerkt, dewereld meer openkomt teliggen
en de reeds ontstane steden een verdere bloei en een grotere macht verkrijgen. Deze
machtkomt hoofdzakelijk inhandenvan deopdehandel(inmindere matedenijverheid)
georiënteerde patriciaten. De op grondbezit, het niet-stedelijk bestuur en het militair
handwerk ingestelde adel wordt nu verdrongen door de rijke stedelijke kooplieden.
Deze kunnen geleidelijk aan zelfs het grondbezit en de militaire diensten van de adel
gaankopen,alsmedetitelsenanderefeodaleprerogatieven(dieindetijdvan deRepubliek
der Verenigde Nederlanden hoge prijzen deden!). Het economische moment in de beenoverheersing vanhetvolk, hetplatteland niet uitgezonderd, isbelangrijker geworden.
Tussen 1800en 1900is deverburgerlijking van de heerschappij snel voortgeschreden.
De eeuw begon nog met de reeds genoemde poging van de zijde van de souvereine
vorst, een bestuursstelsel in te voeren waarin hijzelf, hof en adel de centrale plaats
innamen. De tweede helft van de eeuw bracht echter vooral de industrie en de sociale
woelingen. Daartussenin, zo omstreeks 1850 voltrekken zich allerlei wijzigingen in het
staatkundige bestel: de constitutionele monarchie wordt ingevoerd. In de loop van de
eeuw wordt ook het kiezerscorps geleidelijk uitgebreid, terwijl men in het algemeen
meer verlicht en humanitair denkend is geworden: het burgerlijk paternalisme.
Indietijd ontstond ook dewelwillendeherenbemoeienis methetplatteland, bijvoorbeeld
in devorm van de Maatschappijen van Landbouw, waarin men trachtte de landman op
de hoogte van zijn tijd te brengen.
In verband met de ontplooiing der industrie mogen nog enkele woorden gezegd
worden over het stedelijke volk. Dit was uiteraard in een even zwakke positie als het
landvolk en waarschijnlijk in een nog zwakkere. Want mocht het enerzijds soms
meeprofiteren van allerlei beschermingen die de stad bood, het had zich anderzijds van
deenige en meest zekere bron voor deinstandhouding van het leven verwijderd zonder
daar op directe wijze ook maar enige macht voor terug te krijgen:de bodem. Door de
eeuwen heen vinden we in de steden het volk dan ook gewoonlijk in armoede, vaak
bittere armoede. Soms wordt het stedelijke volk, evenals op de dorpen de landlozen,
zelfs niet anders aangeduid dan met 'de armen'. De beginnende industrie bleek de omstandigheden van het volk aanvankelijk niet te verlichten, maar, men denke hier ook
aan de toenemende omvang der stedelijke volksklasse, te verzwaren1. Het verzet tegen
deze massale armoede en afhankelijkheid is bekend genoeg. Het heeft aanzienlijk bijgedragen tot de afbraak van het regiem van de grotere en kleinere burgerij. Ter oriëntering:in 1919 wordt het algemene kiesrecht ingevoerd.
Wat wij dus in Nederland zien is, behalve een gematigde, ook een geleidelijke
1

Zie bijvoorbeeld BRUGMANS (1929) of VLIEGEN (1905).
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ontwikkeling, beide zeer zeker in onderling verband. Reeds vroegtijdig is het adellijkvorstelijke regiem vervangen door het in tendentie mildere regiem van het patriciaat.
Dit patriciaat hadimmers veelgecompliceerder (endaardoorgevoeliger)belangen,zodat
het gewoonlijk wel minder absolutistisch moest zijn, meer moest ontzien. In de vorige
eeuw, als het maatschappelijk bestel weer ingewikkelder is geworden (weer minder
willekeurig deelbaarenhierdoor kwetsbaarder),ishetregiemongetwijfeld weer milder1.
Maar wat ook de veranderingen in de tijd zijn, men zal niet uit het oog moeten verliezen, dat deoverherigheid allemaatschappelijke vormen en beschaving omvat, waarin
principieel werd gedacht in categorieën van mensen die bepaalde grondrechten wél
bezaten en anderen die deze niet bezaten, ofin categorieën van mensen die de openbare
zaak kónden dragen en hen die dit niet zouden kunnen. Wat dit laatste betreft had men
gewoonlijk nog gelijk ook: het volk kón meestal de openbare zaak niet aan; het was
eeuwenlang uitgesloten geweest.
De feodaloïditeit omvat dus, wat zijn bovenlaag betreft, zowel Spaanse grandes als
Nederlandse plattelandsnotabelen uit de vorige eeuw, hoezeer deze heren ook mogen
zijn 'bien étonnés de se trouver ensemble'. Maar ook zalduidelijk zijn dat de voorgeschiedenisvan gematigdheid eenbelangrijke factor moet zijn geweestin de betrekkelijke
pijnloosheid, waarmee het Nederlandse maatschappelijke bestel, toen de tijd daarvoor
rijp was, overging naar meer democratische vormen. De Nederlandse voorgeschiedenis
bood voor, tijdens ofna deze overgang geen grondslag voor terreur v?n links ofrechts,
en ook niet voor die van het midden2.
1

Hoor bijvoorbeeld wat de 'Asser Heren' in hun (liberale) krant schreven n.a.v. descherpe armoede en honger
in dejaren '80 (PRAKKE, 1951, blz. 186): „Gij spreekt, Mijnheer Krijthe (de socialistische 'profeet van Coevorden', sehr.), van honger, groote honger, koude, bittere koude, en tevens van koude harten, baatzucht,
schraapzucht. Hoe durft gij het wagen, nu bijna ieder van de bezittende klassein ons Vaderland zich opmaakt
om den noodlijdende te helpen? Wij beweren integendeel, dat hoe kouder het wordt hoe warmer het hart
voor den minder bedeelde bij demeer bedeelden in Nederland klopt... Aan het bedelen wordt op deze manier
(erisn.1.eenCommissie terleniging van dearmoede gevormd, sehr.) voor goed eeneinde gemaakt, want ieder
die komt voor een gift, kan men verwijzen naar de Commissie".
Men bemerkt het dat men hier de lesleest en niet meteen met de sabel rammelt. Dat zouden de Pruisische
Jonkers wel anders aangepakt hebben, zeker alshet oprelletjes uitliep,zoalste Assenin 1885.Overigens, ook in
Nederland worden detroepen gereed gehouden (PRAKKE, 195I, blz. 185),terwijl erin het parlement gesproken
werd van „enigeopruiersenverdoolden"(Schaepman) envan„deroodelap" die„niet meer geduld"zalworden
bij optochten (Min.Heemskerck).Indezezelfdejaren wordt eenverzoek van deAssense Werkliedenvereniging
aandegemeenteraad om tuin-enveld-arbeidvan 6-12jarigen onder schooltijd teverbieden, afgewezen: dit zou
leiden tot algemene leerplicht! Ook een eigen ziekenfonds was overbodig, door het bestaan van de Asser
philanthropie, en (blz. 184): „kon of mocht de arbeider een zodanig gunstbewijs verachtend afwijzen... waar
zou dan de grens van loon en arbeid blijven!"
2
Wij denken hierbij aan de zeer verhelderende studie van LIPSET, Political Man (i960). Hierin zet hij de drie
vormen van gevaarlijk extremisme uiteen: rechts (vroeger dat van troon en altaar en nu Gaullisme e.d.), in het
midden dat van de belangen van de wat kleinere of grotere man (industriebelangen, middenstandsbelangen;
morele herbewapening, poujadisme, e.d.) en dat van links, waarin een geheelnieuwe groep mensen - uit naam
van het volk- inwezen de oudepaden betreedt (ofer nolens volensinwordt gestuwd). Nederland kent aldeze
vormen dusnauwelijks. Menbedenkeook eenshoemildeen'revolutionaire' sfeer- zoalsin 1919- in Nederland
altijd geweest is, hoe weinig echte schandalen (zoals Dreyfus of Panamaschandaal), kluchtige schandalen
(Köpernickade)e.d. hetlandgekendheeft, ofhoeeengemoedsbeweging verloopt alsdiewelkewerd beschreven
in PAYS B A H .
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Blijft nu over nader aan te geven welke ruimere betekenis het Groningse voorbeeld
dan wél heeft. Het zal duidelijk zijn dat deze verband houdt met het reeds opgemerkte
dat de overherigheid ons land niet geheel heeft overspoeld. Tevens verschaft dit reeds
een nader inzicht in de omstandigheden die Nederland zo'n gematigde en geleidelijke
ontwikkeling moeten hebben bezorgd.
Waar het Groningse voorbeeld eveneens naar wijst is dat het niet geheel overspoeld
zijn geraakt van Nederland vooral een mentale betekenis heeft. We zagen dat de
bevolking van Groningen wel degelijk met feodaloïdiserende tendenties, van buiten af
en van binnen uit, te maken heeft gehad. Deze hebben zich alleen niet volledig door
kunnen zetten, terwijl de bevolking er tevens niet 'onderdoor' is gegaan. Iets dergelijks
geldt voor de gehele Noordrand van Nederland, ofprecieser, voor Nederland ten noorden van de 'Overherigheidsgrens' die in het Westen langs het IJloopt en in het Oosten
langs de Fries-Overijsselse en deDrents-Overijsselse grens.Ten Noorden van deze grens
is, zo kan nu ook gezegd worden, de overherigheid slechts een overslag gebleven.
Wij komenhieruitvoerig opterug (hoofdstuk 5enkleurenkaart achterin).
Van die Noordrand moet hier verder nog worden opgemerkt dat die als een restant
kan worden gezien, gebaseerd op een ongebroken historische continuïteit, van een oud
beschavingsgebied. Uiteraard was er in ons land ten tijde van de Karolingische veroveringen geen beschavingsvacuum en moest er dus iets teruggedrongen worden.
Het gebied dan waar deze Noordrand deel van uitmaakte werd door SLICHER VAN
BATH 1 het Noordzeecultuurgebied genoemd met reeds een tamelijk ontwikkelde landbouw (vooral veeteelt) en een sterk ontwikkelde handel (wat onderlinge plundering
overigensniet uitsloot).Dit Noordzeegebied omvattevoor 800ongeveer dezogenaamde
Friese landen van Zwin tot Eder (met een moeihjk te bepalen diepte landinwaarts),
eengroot deelvanEngeland, en Scandinavië.Voor enna zijn erinbreuken op dit gebied
gepleegd, in ons land door de Karolingische veroveringen, in Engeland (na 1066) met
de verovering door de volledig geromaniseerde Normandiërs. Hierop volgt een gedeeltelijk herstel, in ons land door het ineffectief worden van het Frankische gezag in de
uiterste delen. Hoever dit herstel in Engeland reikt werd hiervoor reeds kort uiteengezet2. Zulk een herstel is Noord-Duitsland ongetwijfeld niet beschoren geweest,
waarschijnlijk vooralnietomdatermedevandaaruiteenÜberlagerung overdeSlavische
bevolking ten Oosten van de Elbe werd gelegd, waaruit dan weer de Pruissische Staat
is ontstaan. Niettemin is ook dit Noorden, in elk geval bewesten de Elbe, wel wat
'anders' gebleven dan overig en Zuid-Duitsland. Oostfriesland is, zoals we zagen ook
pas laat gefeodaliseerd geraakt. Scandinavië heeft geen eigenlijke feodaliteit gekend;
echterwelallerleivormenvanoverherigheid envan overslag3.
Indesfeer van dehogere cultuur waren dezelanden aanvankelijk ook weinig produk1
Het gaat vooral om zijn Groningse Rede: Boerenvrijheid (1948) en om zijn bundel Herschreven Historie
(1949). Daarin weer in het bijzonder om de opstellen Problemen rond de Friese M.E. geschiedenis, en Volksvrijheid en Democratie.
2
Zie blz. 62.Voorts blz. 239.
3
Goede overzichten van de Scandinavische geschiedenis geven DANSTRUP, History of Denmark, 1949 en
J. ANDERSON, A history of Sweden, 12e druk 1956.
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tief. Zovermocht bijvoorbeeld hetIers-Angelsaksischechristendom - sterk humanitair,
en waarmee ook meer noordelijk Nederland voor eenbelangrijk deel gekerstend is geen eigen vormen door tezetten. Het ispasopheteinde vandemiddeleeuwen dat de
noordelijke landen een eigen koers gaan. Religieus worden zij grotendeels of geheel
protestant. Indewetenschap wordt sterk dekoers gevaren van empirieenpragmatisme.
De natuurwetenschappen enhun toepassingen ontstaan; Engeland ontketent deindustriëlerevolutie. Deze landen worden ookdemeest werkelijke uitvoerders vande ideeder
democratie. Bovendien ziet men ditallesweer duidelijk terug indievolksplanting inde
Nieuwe Wereld welke hoofdzakelijk vandit Noorden is uitgegaan: in de Verenigde
Staten1.
Waar deVerenigde Staten genoemd worden alseensoort projectie van NoordwestenNoord-Europa, daar mogeook Latijns-Amerika genoemdworden alseen soortgehjke
projectie - hoewel een meer karikaturale - van Zuid-Europa. Maar het zalniet 'onzuidelijk' mogen heten datdeSpanjaarden enPortugezen erzo 'hebben huisgehouden'
en datzijer samenlevingen vanuitersten hebben gesticht diemaar niet tot evenwicht
kunnen komen.
Ook Nederland zien wij nademiddeleeuwen weer verder een hoofdzakelijk noordelijk karakter aannemen:indevrijheidsstrijd tegen Spanje enindegelijktijdige protestantisering. Hetheeft echter moeite gekost aandebreuk methet zuiden te wennen. Het
woord protestant - getuigend- zegt dit reeds.Watmenbegeerde wasniet zozeereen
nieuwe religie alsweleenzuivering vandeoude. Men protesteerde derhalve tegenhet
gegroeide. Men behoeft de geschriften van omstreeks 1600ermaar opnateslaan om te
beseffen hoezeer men het meende met zijn getuigenissen2. Ook staatkundig viel de
breuk niet gemakkelijk, zozeer was een niet-aristocratisch bestel indie tijd ondenkbaar.
Militair was mendanookaangewezen opdemedewerking vanalthans eendeelvande
adel. De Republiek der Verenigde Nederlanden heeft daarom vooral slechts een vrij
toevallige vorm gekregen; deze wasniet geconcipieerd3. Vande stadhouder bijvoorbeeld,isnooit geheelduidelijk geworden wat zijn positienueigenlijk was. De Verenigde
Staten zullen derepublikeinse staatsvorm paspractisch enduidelijk concipiëren enalseen
voorbeeld naast devoor Europa zonormale absolutistische staat stellen.
In deze vrijheidsstrijd wordt tevens (door welke factoren danook)eenandere grens
door ons land effectief, aangevend waar denoordelijke 'rollback' zijn beschavingsgreep
1
DatookindeVerenigde Staten (nog afgezien van het'koloniale Zuiden') desfeer van deoverherigheid niet
onbekend wasendatmen metdedreiging ervan (inkapitalistische vorm) rekening moest houden, bewijsthet
uiterst rijk enuiterst armuithetbegin vandeze eeuw aldaar. Reeds werd Veblen genoemd alsde(misschien
overgevoelige) optekenaar van dezedreiging.Wat hij omzichheen zagwasdeverspillende rijke, vechtendom
allerlei subtiele voorrangetjes endeEuropese adel nabootsend. GALBRAITH (1959) schrijft over hem - blz. 55 „Op hetlaatst van zijn leven was zijn enige troost degedachte datheteconomische stelselinzijn ontwikkeling
niet alleen zichzelf maar ookdegehele beschaving vernietigen zou. Zozagdewereld vandegrootste denker
onder depioniers (vandeeconomische wetenschap, toen nogweinig gescheiden vandesocialewetenschapsbeoefening in het algemeen; W.) er uit".Hetis deze draad van Veblen, die door de ook reeds genoemde
WKIGHT MILLS weer wordt opgenomen inzijn The Power Elite, 1956.
2

Zie BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Protestantse Pleidooien, 1 en n, 1962.

3

Zie FOCKEMA ANDHEAE, 1961.
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had verloren. Het is de 'romaniseringsgrens'. Deze grens volgt deels de Waal, maar
hoofdzakelijk de Maas, voor zover die Oost-West loopt, en buigt bij de Moerdijk
naarhet zuiden af.Tenzuidenvan diegrensvindt mendegrootste trouw aanhet Zuiden,
bijvoorbeeld in een homogeen rooms-katholicisme. Daar vindt men ook de streek van
het meest uitgesproken romaanse beschavingspatroon, Zuid-Limburg. Nederland ligt
dus wel op een merkwaardige wijze over cultureel noord en cultureel zuid uitgestrekt.
Beide grenzen, de overherigheidsgrens en de romaniseringsgrens, zijn belangrijk
voor ons. In hoofdstuk 5 zal blijken hoe deze grenzen opnieuw het volksreageren
afbakenen alsdevormen van de weinig ontwikkelde maatschappij plaats moeten maken
voor dievan desociétédesolidarité organique.Erzalblijken dat mentennoorden van de
feodaliseringsgrens de nieuwe vormen zelf vermocht te vinden, terwijl het land ten
zuiden van de romaniseringsgrens hierbij veel leiding nodig had. Socialisme van het
eerste uur, symptoom van volksbereidheid met de overherigheid te breken, vond men
het meest ophetnoordelijke platteland, veel minder in Nederlands midden, enhet minst
ten zuiden van de Waal en de Maas. Hetzelfde geldt voor een waarlijk liberaal-zelfstandig denken, het 'linkse' denken uit de vorige eeuw.

3.4 D E PLATTELANDSE TWEEDELING

Als derde uitvloeisel van de geringe mate van differentiatie werd de intern-plattelandse
tweedeling genoemd. Deze heeft zoalswerd opgemerkt niet diealgemene maatschappelijke betekenis die de twee voorgaande uitvloeisels hadden, maar was voor ons onderwerp eveneens belangrijk, én symptomatisch.
Inhetvorigehoofdstuk heeft menreedsenigbeeldvan dietweedeling kunnen krijgen.
Dit was in het werk van Herman de Man dat in de Utrechts-Zuidhollandse Waarden
speelt. In deze streken bleken standsoverwegingen een belangrijke rol te spelen, terwijl
goede stand nauw verbonden was met toegang tot de bodem en met economisch
vermogen in 't algemeen. Bijzonder duidelijk was dit alles ook in Groningen. Maar het
merkwaardigste van allesis, dat het sterk voorkomen van een plattelands standsverschil
nogal verrassend nauwkeurig een grondsoortengrens in Nederland volgt.
Deze grens is die tussen de klei- en laagveen gronden enerzijds en de zandgronden
anderzijds. De eerstebevinden zichin zuidwestelijk, westelijk en noordelijk Nederland;
de zandgronden in het Midden, Oosten en Zuiden (zie kleurenkaart). De klei- en laagveengronden zijn derijkere gronden; dezandgronden dearme.
Het is echter niet alleen het verschil in natuurlijke vruchtbaarheid van de grond die
het effect van scheiding in rijk en arm heeft teweeggebracht. Hierbij speelt ongetwijfeld
ook een rol dat sommige gronden, met name de laagveengronden, tot een betrekkelijk
eenzijdig (gespecialiseerd) gebruik uitnodigden. Voegt men hierbij dat het kustgebied
van Nederland reeds vroegtijdig - al ten tijde van het 'Friese Rijk' en later door de
stedenontwikkeling in Holland - in de ruilhandel en in de buitenlandse handelsbetrekkingen werd betrokken, dan is het begrijpelijk dat aan deze uitnodiging ook
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gevolg is gegeven. Deze delen van Nederland kenden eerder dan de andere delen de
gecommercialiseerde landbouw, voornamelijk de veehouderij (vee, pecunia, was in
oude tijden geld!) en de zuivelbereiding. Men kan ook zeggen dat deze delen eerder
ontsloten eneerder wat verder gedifferentieerd waren danoverig Nederland. Het belang
hiervan zal ook nog blijken als we voor Zuid-Limburg (eveneens met een goede
grondsoort) een andere structuur, vooral andere sociale breuklijnen, tegenkomen.
Indetijd van deRepubliek waren dezeverschilleninontsluiting zeerbekend. Men sprak
toen van de zeeprovincies tegenover de - minder belangrijke - landprovincies. Niettemin blijft het in het bijzonder een grondsoortengrens die de gebieden waar de interne
standendeling voorkomt, scheidt van die waar deze in veel mindere mate voorkomt.
Deze grens loopt van het Zuidwesten (ongeveer waar de Zeeuws-Noord-Brabantse
grens de Belgische raakt) naar het Noordoosten (de Dollart). In het midden vormt het
Westelijke gebied een uitstulping tot aan de Duitse grens; het rivierkleigebied tussen
Maas en Rijn behoorde - zijn grondsoort is overeenkomstig - ook tot het land van de
intern-plattelandse tegenstelling.
Dit duidt erop dat de economische factor bijzonder belangrijk moet zijn in de verklaring ervan. Merkwaardig is ook dat dit intern-plattelandse standsverschil dikwijls
ook op incidentele wijze terugkomt waar de genoemde bodemvoorwaarden aanwezig
zijn. Zo bijvoorbeeld in het IJsseldal, dat ingebed ligt tussen de zandgronden van het
Midden en het Oosten, en op de smalle kleirand tussen de Veluwe en de Zuiderzee.
Anderzijds zijn er ook uitzonderingen, zoalsHolland ten noorden van het IJenin zekere
zin het reeds genoemde Zuid-Limburg. Deze komen in hoofdstuk 5nader ter sprake.
Denkt men op deze gegevens door, dan is ook wel duidelijk wat hier de hoofdzakelijk
vormende kracht moet zijn geweest. Om deze zichtbaar te maken kan weer worden
aangeknoopt bij onze bespreking van het Oude Kempenland. Daar werd betoogd dat
men eigenlijk van arbeid alléén geen bestaan op kan bouwen. De betrekkelijke ongedifferentieerdheid van het maatschappelijk leven bracht mee dat men zelf zijn arbeid in
verband met debodem moest kunnen brengen. Erwasietsvaneenkwaadaardige wisselwerking tussendeongedifferentieerdheid diedearmoede meebracht en de terugwerping
van een ieder op een eigen toegang tot de bodem. Door de armoede was er geen
differentiatie en door de geringe differentiatie moest elk (met zijn gezin) zijn stoffelijk
bestaan in al zijn aspecten bijna geheel zelf opbouwen. Ook werd reeds geconstateerd
datrijke strekennietzórijkwaren ofdedreiging vandearmoede, zijhet wat meerop de
achtergrond, bleef bestaan. Ook daar kon het ongeluk (zowel van natuurlijke als van
maatschappelijke oorsprong) de plattelander gemakkelijk zo achtervolgen dat zijn welvaart werd vernietigd. Maar dekansen om het goed tehebben waren in derijkere streek
van nature in elk geval groter. Doch hiermee zal- zeker alscommerciële overwegingen
bekend zijn - eveneens de kans zijn toegenomen voor de opeenhoping van vermogen
en grond, en van de sociale zekerheid die daarin gelegen is. Men behoefde er niet zo
van dehandindetandtelevenalsonder armere omstandigheden enhad dusgemakkelijkereenoverschot.Door met ditlaatste'goedteboeren'kon men zichdaneen gevestigde
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positie verschaffen, vooral door méér grond in eigendom te houden dan voor een strikt
overleven nodig was. Er zal dan maar weinig bij behoeven te zijn gekomen of er ontstond een schifting in rijk en arm, welke zich veelzijdig sociaal kon consolideren. De
machtigste stand - en dit moet een aantrekkelijk vooruitzicht zijn geweest - kan dan
alle belangrijke maatschappelijke functies, voor zover deze niet in handen van de nietplattelandse bovenlaag waren, gaan bezetten. Polderbestuur, kerkbestuur, dat alles
bevond zichomstreeks 1900indeaangegeven strekenoverwegend ingrote-boeren hand.
Ook de plaatselijke arbeidsmarkt had men volkomen in handen.
Aan de historische wording van de plattelandse tweedeling in de verschillende delen
van Nederland kan hier, overeenkomstig de opzet van dit boek, geen diepgaande
aandacht worden besteed. Maar voor enkele opmerkingen moge toch een plaats worden
ingeruimd.
De eerste is, dat deintern-plattelandse tweedeling in zijn volle scherpte pas ietsis van
het einde van het overherige tijdperk. HOFSTEE bijvoorbeeld constateert uitdrukkelijk
voor Groningen dat de grote afstand tussen boeren en volk pas omstreeks 1800 is ontstaan1. In die tijd voltrekt er zich een overgang van de veeteelt op de akkerbouw (die
winterwerkloosheid bracht), alsook een verdere commercialisering van de landbouw.
Hierbij komen de boeren tot grote welvaart. Voordien waren er ook wel arbeiders en
bezitlozen, maar de verhouding tot de boeren was er een van veel geringere afstand.
Er heersten toen patriarchale verhoudingen waarbij de boer verantwoordelijkheid voor
het gehele welzijn van de arbeider gevoelde. Dit veranderde dus allemaal omstreeks
1800. De kapitalistische tegenstelling was ontstaan, terwijl de ellende ongekend groot
werd. In dietijd schieten ook decafé's - erwaren er voordien weinig - als paddestoelen
uitdegrond.
Wat Hofstee hier aangeeft over de ouderdom van de tegenstelling geldt ongetwijfeld
ook wel ongeveer voor de andere gebieden waar die ontstond2. Hier moet men echter
wel bij bedenken dat deze in latente vorm, en aansluitend op defeodaloïde tweedeling,
meestal reeds veel ouder is. De Groningse dorpsjonkers vormden ongetwijfeld een
voorbode, terwijl men in Zuid-Holland en Zeeland dekasteelachtigeboerderijen kende,
meestal bewoond door iemand die deelde in heerlijke rechten, het rentmeesterschap
erover voerde, en dergelijke3.
1

In Het Oldambt. Ook in Rede Wageningen, 1946, en uitvoerig in De Historische ontwikkeling van de verhouding tussenboer enlandarbeider, VerslagAlgemene Vergadering 1945van deGroninger Maatschappij voor
Landbouw, 1945, blz. 20-39. Over 'café's alspaddestoelen', Oldambt blz. 230-231.
2
Bijvoorbeeld SNELLER (red.) Geschiedenis van de Nederlandse Landbouw 1795-1940, 2e druk.
3
Zeer duidelijk zo'n overgang vormden ook de Scholtenboeren in de Oostelijke Achterhoek en een deel van
Westfalen. Gaat men hun geschiedenis na (zie T. HEERINGA, 1934) dan komt men wel bij de praktijk van
het bestuur en van het goederenbeheer van de aldaar zetelende heren, de graven van Loon, de Heren van
Breedevoort.Eenaantalmensenmoetzichhebbenkunnen opwerken tot plaatsvervangend heermetbeheer over
goederen. Deze positie moet dan verder geleidelijk aan onaantastbaar zijn geworden, waarbij ook oorspronkelijke beheersgoederen in eigendom zullen zijn overgegaan. Aan deze positie werd de naam schölte (schout,
Schulze) verbonden, die dan na 1800 toen het bestuur werd geüniformeerd en gecentraliseerd, algemeen is
geworden voor invloedrijke boeren. Bij deverdeling van demarken in deloop van devorige eeuw waren het
ook de scholtenboeren dieer de grootste complexen uit ontvingen; zij waren demeest 'gewaardeelden'.
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Niet te betwijfelen is ook dat de demografische ontwikkeling van de laatste eeuwen
in eennauw verband staat met detoenemende scherpte. De bevolking nam toeen dan de bodem was geoccupeerd - uiteraard voornamelijk in de categorieën der bezitlozen
en weinig bezittenden, dus in het algemeen: in de categorieën der afhankelijken.
SLICHER VAN BATH werkt dit uit voor Overijssel (1957).Daar ontwikkelde zich onder de
vanouds gezeten boerenstand een groep van keuters en arbeiders. Keuters zijn zij die
zich een klein bedrijf hadden weten te scheppen, dikwijls - onder passief of actief goedvinden van boeren en adel - op de gemeenschappelijke woeste gronden. De arbeiders,
in delandbouw uiteraard slechts ten deleemployeerbaar, vonden dikwijls hun armelijke
bestaan in allerlei huisnijverheid of door migratie. In Overijssel leidt dit echter niet,
overeenkomstig het karaktervan de zandgrondensamenleving, tot een algehele sociale
scheiding alsinhet Noorden enhetWesten. Maar ditisinditverband slechts bijkomstig.
Waar het om gaatis dat de demografische ontwikkeling onder deverhoudingen van de
'zeeprovincies' in elk geval mede de omstandigheden heeft geschapen waaronder de
tweedeling een opvallend verschijnsel kon worden.
De tweede opmerking betreft de rechtssfeer. Men zal zichin kunnen denken dat ook
allerlei rechtsgewoonten al of niet bevorderend moetenzijn geweestvoor detotstandkoming van de tweedeling, en dat het recht dat invloed heeft op de bedrijfsgrootte
hier zeker toe behoort. Voorts zalmen zichinkunnen denken dat waar tweedelingen zo
gemakkelijk ontstonden, er aan allerlei recht ook het aspect verbonden was dat het óf
de feodaloïde óf de intern-plattelandse tweedeling bevorderde.
Interessant ishet nu op te merken dat vooral het Noorden en Oosten van Nederland
zoveelrecht- met betrekking tot debodem- kendedatanti-feodaloïd vanstrekking was
en dus,waar de omstandigheden verder bevorderend waren, deplattelandse tweedeling
in de hand werkte.
Een zeer duidelijk voorbeeld geeft reeds het recht op de landaanwassen uit de zee,
dat vooral in Zeeland, Friesland en Groningen van betekenis was. In Zeeland - gelegen
ten zuiden van de feodaliseringsgrens - kwamen deze aanwassen aan de ambachtsheren
enversterktenzijdusdefeodale positie.InGroningen daarentegen kwam ditrecht aande
aanwonenden, enversterktehet dusdepositievandeboer. Menige groteboerderij aldaar
dankt hieraan zijn omvang. Frieslandneemt een tussenpositie in, doordat dit recht tot in
het begin van de 16eeeuw aan de aanwonende boer kwam en daarna- de landsheerlijke
tussentijd wasaangebroken - aan de Staten; in depraktijk van deRepubliek dus: aan de
regentenoligarchie.
Voor Groningen kan men ook nog denken aan het beklemrecht, welks ontstaan wat
in het duister is gehuld, doch vermoedelijk te maken heeft met een malaisetijd toen er
moeilijk pachters, vooral vermogende pachters, te krijgen waren1. Zij kregen dan het
recht om opstallen te bouwen waardoor de bodem eronder 'beklemd' werd. Dit heeft
tenslotte de praktische betekenis gekregen dat ondeelbaar verklaarde goederen, dikwijls
grote goederen, tegen eenvaste(relatief dussteedslager wordende) pachtsom in handen
1

Samenvattende bespreking bij HOFSTEB, Het Oldambt, blz. 166-172.
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van erfpachters, de bezitters van het beklemrecht, zijn gekomen. Het is ongetwijfeld
allemaal wat toevallig zo uitgekomen, maar ook hier isdestrekking weer anti-feodaloïd
en, onder delatere Groningse omstandigheden, deplattelandse tweedeling bevorderend.
Voorts moet het Boerenerfrecht ('Anerbenrecht') genoemd worden dat formeel of
informeel over grote delen van het Noorden en Oosten gegolden moet hebben1.
Dit recht bevoordeelt een van de kinderen, meestal de oudste zoon, door te verlangen
dat hem de boerderij integraal en zonder vernietigende lasten zal worden doorgegeven.
Zulk recht bevordert natuurlijk ook niet de versplintering van het bodembezit, doch
veeleer dat in elk geval een deel van de boerenfamilies een krachtige basis behoudt.
Wordt dit aangevuld met een beheerste procreatie - en deze tendentie mag zeker als
algemeen voorkomend aanhet Noorden en Oosten worden toegeschreven - dan was de
strekking hiervan ook antifeodaloïd, terwijl het romeinse recht van gelijkheid der
kinderen bij de verdeling, en dan vooral als de procreatie ruim was, een feodaliserende
strekking moest hebben;men kreeg in het laatste geval, als de verdere omstandigheden
maar even ongunstig waren, veel en arm volk2.
In het algemeen zal men mogen zeggen dat er in het Noorden en in het Oosten van
Nederland allerlei recht en allerlei zeden golden die de zittende boer in zijn positie
verstevigden. Bij de bespreking van de bestuursrechten in Groningen heeft men dit
bijvoorbeeld reeds op kunnen merken. Later zal nog worden gezien dat de gezeten
boeren in het Oosten medegerechtigden (of, zoals in Drenthe: alleengerechtigden)
waren op dewoeste gronden eneveneensin hetbestuur.Ditallespastuitstekendbij het
'boerenrealisme' dat wij ook nog op andere wijze voor het Noorden en Oosten zullen
ontmoeten en dat mogelijk ook eenbelangrijke reden ervoor isgeweest, dat het Oosten
defeodalisering heeft kunnen doorstaan zonder zijneigenoordeelsvermogen teverhezen.
Hierboven werd over de sociale schifting op het plattelandsteedsgesprokenals over een
tweedeling. Voor deplattelander zelfginghet echter meestalom eenveel genuanceerder
1
Men vindt dit goed samengevat bij COHEN, 1958, vooral op blz. 39, waar ookDuitseschrijvers worden aangehaald. In aangrenzende delenvan Duitsland ishet namelijk belangrijker dan bij ons.
AardigisdatCohen eenlogischverbandlegttussenditerfrecht énhetoostelijke systeemvandriegeneratiesondereendakeneenverzekerdeplaatsvoor deongetrouwden,waarwijinhetvolgendehoofdstuk opterugkomen.
Voortskan,inverband met 5.5worden opgemerkt dat erhier,evenalsbij demarke,eenoost-west-verloopis.
De Oostelijke Veluwe kende nog slechts reminicenties van het boerenerfrecht.
Tenslotte nog een aardig staaltje van vorige eeuws notabel optreden. Cohen ontleent dit aan CateElderink,
Twenter laandenlueenléven,Enschede 1937. Het gaat overeennotarisdieernaarstreefde zoveelmogelijk het
boerenerfrecht toetepassen.De officiële regeling noemde hij: „Napoleon zien wérk, doar hèwi-j hier nig met
te maken". Alsiemand zich daar toch op wilde beroepen en begon te zeggen„Meneernotaris, nog begriep ik
toch nig..." dan werd hem demond gesnoerd met dewoorden:„Hef 'nenboer dan ooit wat begreppen? Asik
et begrieppe is 't mooi genog" (blz. 38).
2
Een onverwachte illustratie vindt men in PITT RIVERS (red.), Mediterranean Countrymen (in de Introduction
van de redacteur zelf). Onverwacht omdat het in Spanje speelt. In het Baskenland kende men ook een soort
boerenerfrecht en, alsinhet Oosten van onsland, noemde men zichook naar zijn land ofhoeve.In het grootste
deelvan Spanje echter (Andalusiëwordt met name genoemd) bestaat ditniet ,doch welhet leven in agrosteden,
uiterste versnippering van land, sterke bevolkingsdruk, notoire armoede. Misschien wordt hierdoor (in elk
geval mede) duidelijk waarom de Basken zo'n lastig volkje zijn, terwijl eveneens niet uiteengezet zal behoeven
te worden dat het officiële Spanje aan het 'rechtvaardige' Romeinse systeem devoorkeur gaf.
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iets. Er zijn grootste boeren-eigenaars,grote boeren-huurders, kleinere boeren-eigenaars
en -huurders, kleinste boeren, boeren die ook uit werken gaan, arbeiders met een klein
bedrijfje, arbeiders met alleen wat grond van hun boer en meestal nog wel enkele
nietsnutten. Aldezenuances,eenhiërarchie vormend, voelde men zeernauwkeurig aan1.
Voor ons doel is het echter, evenals met betrekking tot de grote maatschappelijke
standendeling, gewoonlijk voldoende een tweedeling te onderscheiden en de wat
vloeiende grens tussen 'beide' plattelandse standen in het midden te laten. Laten wij de
nietsnutten buitenbeschouwing, dangaat hethiervooral om dearbeidersendekleinsten
onder de zelfstandigen tegenover de groteren en grootsten. De kleine man was dikwijls
volledig van alleopenbare verantwoordelijkheden uitgesloten enbovendien economisch
sterk afhankelijk. Voor de kleine zelfstandigen bestond de afhankelijkheid dikwijls
hierin, dat zij van de groteren moesten pachten, waarbij omstreeks 1900 verpachtingssystemen voorkwamen die geen enkele bedrijfszekerheid aan de pachter boden. Vooral
deBetuwe washier berucht om; daar werd soms zelfsvoor delenvan hetjaar verpacht2.
Het sterkst afhankelijk waren echter ongetwijfeld dearbeidersendit niet alleen omdat
de boeren de arbeidsmarkt en het loonpeil beheersten, maar vooral om de 'natuurlijke'
tendentie waar ook deze beheersing door de boeren voor een belangrijk deel uit zal
voortspruiten, namelijk dat men in de weinig welvarende samenleving van zijn arbeid
alleen niet kon leven. Vooral in Zeeland, Noordwestbrabant, op de Zuidhollandse
Eilanden,in Friesland enin Groningen kwam het omstreeks 1900veelvuldig voor dat de
arbeider in een huisje van de boer woonde, een lapje grond van de boer voor zichzelf
bewerkte, dat zijn vrouw meehielp inhet huisvan deboer en dat vrouw ènkinderen bij
drukte (b.v. in de oogst) meegingen op het veld van de boer. Men had de inkomsten
die hieruit voortvloeiden wel nodig en miste dan ook elke mogelijkheid een opwaartse
druk op het loon uit te oefenen of eens vrijuit te spreken om zijn gemoed te luchten.
Elke verandering van werkkring was gevaarlijk, maar zeker die welke voortvloeide
uit ruzie met deboer. Hier ligt in beginselnatuurlijk grote conflictstof. Omstreeks 1900
breken de conflicten hier en daar ook uit, terwijl men de huidige situatie, n.1. dat het
landarbeidersberoep wordt vermeden ofvaarwel wordt gezegd, grotendeels nog alseen
uitvloeiselhiervanmoet zien.Hetlandarbeidersberoep isindiscredietgeraakt. Overigens
moet men niet menen dat dergelijke tendenties in de armere streken afwezig waren.
In de Kempen zagen wij dat ook dàâr de rijkeren de besturen, zowel van kerkelijke als
van niet-kerkelijke aard, in handen hadden. Het verschil is vooral - en dit geldt algemeen voor de zandgronden - dat deze rijken er geen geconsolideerde stand vormden,
terwijl de sociale controle er wel voor gewaakt zalhebben hen ook zo weinig mogelijk
1

Bijzonder goedvindt men dit uitgewerkt ineenverhaaluit Groningen van SienJentsema,Berend Kopstubber.
Berend was trekkend borstelkoopman (kopstubber = ragebol) en stond dus ongeveer onderaan op de sociale
ranglijst. Zijn vrouw lette 's avonds op of overal de lichten al aan waren; dan kon zij ook de lamp opsteken.
Behalve van deze schrijfster is er veel goede Groningse plattelandsliteratuur.
2
Deze systemen hebben tot na delaatste oorlog doorgelopen. En nóg komt het voor dat zeinformeel worden
voortgezet, van de zijde van de pachter vaak mede omdat men vreest geen grond meer te kunnen krijgen als
men op eenformeel contract, en danvolgens deregels,aandringt. Het neemt nu afomdat velen het landbouwbedrijf verlaten.
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ontsnappingskans te geven. Het sociaal niet-meedoen en het geldelijk schriel voor de
dag komen wordt dezemeer welvarenden zeerzwaar aangerekend. Hier ziet men dusde
sociale controle aan het werk, zodat men ten aanzien van de plattelands-kapitalistische
tweedeling ook kan stellen, dat de wat grotere welvaart op de betere gronden en de
traditie van een wat grotere economische differentiatie voldoende zullen zijn geweest
om op zeker ogenblik de tegenwerking van de algemene sociale controle te boven te
komen, daardoor geheel aan de sociale homogeniteit te ontsnappen en vervolgens te
komen tot een gedifferentieerde sociale controle: die van de grotere boeren onderling,
die van de groten over de kleintjes en die van de kleinen onderling. Dit is het systeem
dat we in het vorige hoofdstuk in Zuid-Holland in werking zagen.
Merkwaardigerwijze werd in de Kempen ook geconstateerd, dat de plaatselijke handeldrijvende middenstanders tot de meest welvarenden en invloedrijken behoorden.
Tevensstuittenwij,inverbandhiermee,ophetmlichtingen-monopolie vandezemensen.
Gewoonlijk echter geldt deze middenstand ook op het platteland letterlijk als 'middenstand', dus meer met de middelgrote boeren mee, waar zij soms ook mee verwant zijn.
Hun monopolie van ingelichtheid is gewoonlijk ook minder uitgesproken dan in de
arme Kempen. In eenlandstreek alsGroningen enhier en daar ook eldersin het Westen
enNoorden staandemiddenstanders echtervèronder deboerenenkomen zij,uit boerenperspectief gezien, soms nauwelijks boven 'het volk' uit. Deze boeren waren zelf ook
te goed ingelicht dan dat zij zich door een plaatselijke handel behoefden te laten overspelen.

3.5 E É N ONTSTAANSGROND VOOR DE 'GROTE' EN DE 'KLEINE' TWEEDELING

Inhetvoorgaandewerd dusmetdefeodaloïde enmetdeintern-plattelandse tweedelingen
kennis gemaakt. Het zalduidelijk zijn dat men ookkanzeggen dat kenniswerd gemaakt
met degrote en dekleine tweedeling, ofook: met devoltooide en de onvoltooide.
Wat de grote tweedeling zijn voltooidheid gaf zal eveneens duidelijk genoeg zijn
geworden, terwijl de psychische situatie die deze schiep blijkt te kunnen worden gekenschetst als te bestaan uit vrees én bewondering, of als vrees en gehoorzaamheid.
Dit iseen 'onmogelijke' situatie, dieniettemin eeuwen lang bestaan heeft en de geestelijke tang moet hebben gevormd waar de bevolking in gevangen zat, en waar ook
allerlei geestelijk bederf, waar tevens voorproefjes van werden gezien, uit voortkomt.
Over de onvoltooidheid van de kleine tweedeling zal het Groningse voorbeeld
voorlopig reeds genoegzaam hebben ingelicht. De boer bleef ook daar boer, zij het
dat hij het wel iets verder in herenrichting had gebracht dan meestal elders met boeren
het geval was. Niettemin zal de praktijk nog te zien geven dat de reacties op de laatste
tweedeling ineenvloeit met die op de eerste. Geen wonder ook, omdat de kleine tweedeling nauwelijks los van de grote voorkomt. Deze wasjonger en vond dus steeds de
overherigheid reeds op haar plaats, of, zoals in Groningen, toch een overslag daarvan.
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Bovendien magnietworden vergeten dat ook dekleinetweedeling reeds 'mondhouden'
inhield.
Tenslotte merke men op dat de grote en de kleine tweedeling in wezen op dezelfde
ontstaansgrond berusten. Het feit dat de overherigheid zelf een agrarische fase gehad
heeft duidt hier ook reeds op. Deze grond is,meer in het algemeen gesteld, dat de oude
samenleving een uitgesproken schaarste kendeaan machtsvormingsmogelijkheden. En waar,
door welke nadere oorzaken dan ook, eenmaal dichotome verhoudingen voorkwamen,
waren ze voor het vervolg (tot in onze tijd, als de basissituatie verandert) meestal ook
verder onontkoombaar. Een ondertoon, of zelfs een boventoon, van cultuurpessimisme
ligt dan wel voor de hand. Sedert Pelagius, de Keltisch-Britse christen, door kerkvader
Augustinus in het begin van de5e eeuw in de ban gedaan was gold de mens definitief
alsvan nature verdorven1. Toen kon het christendom, reeds staatsgodsdienst geworden,
een door en door feodaloïde geest gaan ademen en, menschlich allzu menschlich, een
overherige instelling worden. In elke kentering der tijden stond het danook maar aan
éénkant:defoute.

1

Pelagius (Morgan) kwam uit het rustige Keltisch-Brittannië, Augustinus uit het van despotische ambities
kokende Middellandse Zeegebied. Zien we hier een soortgelijk verschil als in hoofdstuk 5 tussen Noord- en
Zuid-Holland wordt geconstateerd? Het niet overspoelde Noord-Holland humanitair denkend; het overheerste Zuid-Holland sterk religieus projecterend.
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HET GRONDPATROON
De 'principia media van de oudeplattelandsbeschaving

4.1 G R O N D P A T R O O N EN BASISSITUATIE

In het eerste hoofdstuk werd gewezen op de dubbele ervaring die men - nog steeds met plattelanders kan hebben, namelijk dievan „hetisoveralhetzelfde" én dievan „wat
zijn er toch een verschillen". Het gaat in dit hoofdstuk om het telkens terugkerende in
alle oude plattelandscultuur. Dit wordt het grondpatroon genoemd. Dit grondpatroon
is bovendien niet alleen in Nederland te vinden, maar, hoewel niet wereldomvattend,
nogal internationaal.
De vraag rijst nu hoe een passende benadering tevinden van dit telkens terugkerende.
Het feit dat de ervaring het bestaan van zoiets algemeens aangeeft kan mogelijk de weg
wijzen. Wat anders,zokan men zichafvragen, zou hier in dewereld van vroeger dagen
de oorzaak van zijn, dan dwingende en algemeen voorkomende omstandigheden?
En welke andere omstandigheden zouden dan weer aan de orde zijn dan die welke
desituatievan geringe differentiatie vormen? De hier uitgestippelde weg zal begaanbaar
blijken, zodat meteen ook het grondpatroon kan worden omschreven alsgevormd door
die hoofdlijnen in de oude plattelandsbeschaving die men in een onmiddellijke betrekking tot de toestand van geringe ontplooiing kan zien. Met deze hoofdlijnen bhjkt ook
het lijstje van cultuursectoren zinvol ingevuld te kunnen worden.
Ook in het vorige hoofdstuk werd het uitgangspunt gekozen in de toestand van
geringe ontplooiing. Daar was het er echter om te doen de grote lijnen van de maatschappelijke opbouw te gaan onderkennen en begrijpelijk te maken. Zeer zeker zullen
de verschijnselen uit het vorige hoofdstuk hier weer worden ontmoet, maar toch zal
blijken dat deoudeplattelandsbeschaving ook geheeleigenwortelsin deze grondsituatie
heeft. Dit betekent onder meer dat die oudecultuur dusslechtsten deleonder deinvloed
staat van met name de overherigheid. Deze laatste oefent, hoe belangrijk ook, meer
een invloed uit alsverschijnsel van, naar oorzaak gezien, gelijke orde.
Aan de basissituatie van geringe differentiatie of evolutie zullen drie aspecten worden
onderscheiden, het economische, het sociale en het intellectuele. Met telkens zo'n aspect
voor ogen zal getracht worden in de oude plattelandsbeschaving door te dringen en
deze doorzichtig te maken.
Alsaldus dehoofdlijnen van decultuur naar voren zijn gekomen kan onder 'culturele
situatie' nog enige afwerking worden gegeven. Daarna vindt de internationale verkenning plaatsenhetinvullen van het lijstje van deelgebieden, terwijl inde slotparagraaf
de kwestie van de zelfstandigheid van deze beschaving nader aan de orde kan komen.
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Tevens kan daar de vraag aan verbonden worden of de oude plattelandsbeschaving van
werkelijkheidszin mag heten te getuigen of niet.

4.2 D E ECONOMISCHE SITUATIE

In de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk werd kort uiteengezet, dat de weinig
gedifferentieerde structuur van de samenleving in economisch opzicht voor in elk geval
de meerderheid van de bevolking een vrij onmiddellijke afhankelijkheid van de natuur,
vooral van de bodem, meebracht. Hierin lag tevens besloten dat er geen algemene
welvaart kon zijn. Het was duseenwerkelijkheid van deeersteorde, dat men het van de
bodem moest hebben en dat er ook dan nog maar weinig behoefde te gebeuren of men
was arm. Het feit dat er personen of centra waren wier eerste aandacht niet de bodembewerking (in ruime zin) gold is hierbij een bijkomstigheid. En wel omdat ook deze
niet-agrariërs de directe waarde van de bodem voor hun bestaan en voor hun positie
beseffen. Dit is al zeer duidelijk in het feodale tijdvak. Feodale macht was immers
rechtstreeks of vrij rechtstreeks met de beheersing van de onmiddellijke en middellijke
toegangen tot de bodem verbonden. Maar ook de voorname stedeling uit het toenemend burgerlijke tijdvak kende de waarde van de bodem en van het bodembezit,
en dit waarlijk niet alleen om er feodale titels aan te ontlenen. Het vermogen dat hierin
belegd was, gold als het zekerste bestanddeel van een totaal vermogen, zeker voor de
koopman zolang de (overzeese) handel zo riskant en speculatief bleef. Omstreeks 1500
bleek danook dat debestebodem in Holland voor het merendeelinhandenwasvanniet
alleendeadel,maarvooralookvanstedelingen1. Wat deboerenindietijd zelfbezittenis
dikwijls de slechtere grond. Als later het Amsterdamse patriciaat droogmakerijen gaat
bekostigen dan is het eveneens óm de grond. Tot in deze eeuw heeft het geduurd dat
bodembezit alshet zekerst denkbare gold, enhet zalhier ook zeker verband mee houden
dat de streken waar de betere bodem gevonden wordt niet alleen de meeste grote
bedrijven tellen, maar ook de meeste pachtbedrijven, en voorts dat die pachtbedrijven
dikwijls juist de grote bedrijven zijn. Dit gold omstreeks 1900 (en ook heden, daar
bezitsstructuren zich slechts langzaam wijzigen) voor Friesland, Zeeland, NoordwestBrabant, de Zuid-Hollandse Eilanden en Zuid-Limburg2. Uiteraard heeft hierbij elk
gewest weer zijn eigen geschiedenis, waar dus bijzondere factoren in voor kunnen
komen, die het beeld mede bepalen (zoals het grote kerkelijk bezit in Friesland dat
1
Dit veelvermelde feit gaat terug op de Informacie (een grafelijke census) van het jaar 1514. O n d e r mee b e sproken door NlBRMEYER, IO46.
Het was trouwens een algemeen voorkomend verschijnsel, zoals SUCHER VAN B A T H opmerkt (i960) met de
woorden „ . . . men kan haast overal constateren, dat het boeren eigen bezit voornamelijk voorkomt in de arme
minder vruchtbare streken" (blz. 341).
3
Dit blijkt uit de grondgebruiktellingen van 1910, 1921 en 1930. Tevens blijkt daaruit duidelijk dat de zandgronden als geheel gemiddeld de kleinste bedrijven kennen, maar naar verhouding de meeste eigendom.
In N o o r d - en Zuid-Holland heeft de opkomst van de tuinbouw niet alleen het kleinbedrijf in de hand gewerkt,
maar vermoedelijk tevens de eigendom. Tuindersbedrijven zijn namehjk aanzienlijk meer eigendom dan
landbouwbedrijven.
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merendeels van het grondbezit van kloosters afstamt). Maar op toeval zal het niet
berusten dat de zandgronden in deze opsomming niet zijn vertegenwoordigd. Pas de
grotere economische differentiatie van omstreeks en na 1900 heeft het noodzakelijk en
mogelijk gemaakt dat deze belangstelling ging verflauwen. Noodzakelijk was dit,
omdat de bodem nog maar een klein onderdeel uitmaakt van het huidige reusachtige
bezit aan productiemiddelen; een overgrote belangstelling voor de bodem zou dan de
prijzen alleen maar opdrijven tot vér boven de waarde voor de productie1. Voorts is
dezeverflauwing van deaandacht mogelijk geworden, omdat deveelverder gedifferentieerdemaatschappij hetbezit van andere vermogensbestanddelen minder speculatief en
onveilig heeft gemaakt, en ook heeft móeten maken om het welvaartsgebouw en daarmeezichzelfstaandetekunnen houden.
Waar ook de bovenlaag voortdurend deed blijken dat de waarde van de bodem werd
beseft, daar behoeft het niet te verwonderen dat de plattelander bij uitstek was doordrongen van deeerstelevenswaarheid dat hetvan debodem moest komen. Hij kon zich
gewoonlijk immers zelfs geen illusies maken van macht of van rijkdom door onzekere
handel of nijverheid.
De landman hield het dus gewoonlijk bij zijn grond en er zal nauwelijks een algemener ideaal op het oude platteland zijn geweest dan het zelfstandig boer wórden of
blijven, en meestal ook het gróter boer worden. Verderop in dit hoofdstuk zalnog kort
de nawerking van dit ideaal worden besproken: Nederland (en Europa) kent daardoor
thans de problematiek van té veel en té kleine landbouwbedrijven en van te veel opvolgers voor die bedrijven.
Zeer duidelijk isdit besefreeds uit het vorige hoofdstuk gebleken, toen daar de kleine
(de plattelandse) tweedeling werd behandeld. De mate van toegang tot de bodem is,
zo zou men het kort kunnen uitdrukken, hier en daar het plattelandse openbare leven
totaal gaan beheersen, zeker in devorige eeuw. En waar dit niet het geval was bleef het
een belangrijke factor in het openbare leven. Dit alles is ondenkbaar zonder een zeer
werkzaam (hoewel misschienniet steedsbewust) besefzoalshier wordt besproken, en dit
weer niet zonder de 'harde werkelijkheid'.
Hoezeer dit besef levend was bleek ons ook uit een studie die nog maar enkelejaren
geleden werd verricht (WICHERS, e.a. 1959).Te Elim-Hollandscheveld (in de gemeente
Hoogeveen) was een vroegere veenarbeidersbevolking erin geslaagd in overgrote
meerderheid een zekere mate van toegang tot de bodem te verkrijgen. Dikwijls had
men die bodem in bezit, soms ook in pacht. De bedrijfjes waren nagenoeg alle zeer
klein. Maar zo sterk was in dejaren vijftig nog de herinnering aan de armoede van het
bezitloze arbeidersbestaan, dat de bevolking de bodem als haar voornaamste sociale
zekerheid beschouwde. De crisisjaren en de oorlogsjaren hadden haar bovendien nog
1

Eenverschijnsel dat we tóch hebben gezien, maar dan voornamelijk door een specifiek agrarische bevolkingsdruk. Voorts isdit ook, naar het zich laat aanzien, een terugkerend verschijnsel in dichtbevolkte gebieden
(waar langzamerhand geheel Nederland toebehoort), maar dan omdat-een welvaartsverschijnsel- het hebben
van ruimte relatief meer waard wordt; wel een reëel economisch verschijnsel.
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eens bevestigd datzijhierin geen ongelijk kónhebben. Inbeide gevallen stagneerdede
moderne economie enwas hetdeeigen bodem diehetergste gebrek keerde. Omscholingen of aanbiedingen van arbeid elders, diehet opgeven van deze zekerheid meebrachten, werden langnade oorlog dan ook nog beslistvan de hand gewezen. Men wist
té goed, zo meende men, welke gevaren het bestaan van de bezitloze bedreigden.
In het algemeen stond deze bevolking met wantrouwen tegenover de buitenwereld;
zijvertrouwde dusookniet demoderneeconomie en demodernesociale voorzieningen.
In hetvorige hoofdstuk, toen deontstaanswijze vandegrote maatschappelijke tweedeling aande orde kwam, werd reeds even gewezen op de zuiging vande armoede.
Daar moetnuopworden teruggekomen, omdat het doorzien daarvan belangrijk isvoor
het verder doorgronden van de economische werkelijkheid en de corresponderende
beschaving, alsook om duidelijker te zien hoehard diewerkelijkheid was. Hetvoorbeeld vanElim-Hollandscheveld isuitstekend geschikt omdittoetelichten. Inde bijlage vandehier genoemde publikatie vindt men een aantal gevallen vanvechten tegen
de armoede beschreven,waarvan erenkeleworden overgenomen1.
Wie demoeite neemt deze door telezen ziet hieruit welk eencumulatieve, ofinelk
geval vicieuze werking dearmoede maar alte gemakkelijk konhebben. Menzal ook
gemakkelijk bevroeden, dat het elders niet anders was dante Elim-Hollandscheveld.
Dit vicieuze'endikwijls cumulatieve, ligt danhierin datmenbijvoorbeeld, omuitde
armoede te komen, overgaat tot zeer hard werken en lichamelijke verwaarlozing.
Hierdoor treedt ergemakkelijk ziekte op, die, vooral alsmenookdan eerst nogaarzelt
uitgaven tedoen aan arts engeneesmiddelen, ertoe leidt datmenalhetverworvene,en
dikwijls méér, weerprijs moet geven.Menkon zelfsindeschuldenterecht zijn gekomen
en danwas hetalbijzonder moeilijk weer opgang tekomen.
Dit wasslechts éénweg bergafwaarts; anderelopen over ziekteinveeengewas, tijden
van slechte prijzen, en dergelijke. Maar tevens betekent dit alles dathet 'slagen inhet
leven' dikwijls eenslagen tégen dezuiging vandearmoede in was. Geen wonderdan
dat hetwelslagen dikwijls slechts een betrekkelijk welslagen, een Pyrrhus-overwinning,
was. Het derde beschreven geval toont dit: menhadhet ver gebracht, maar koner
nauwelijks devruchten meer vanplukken omdat menziek wasgeworden.
Begrijpelijk zalook zijn, dat sommigen de moed er niet inhielden en vervielen tot
1

Ineen geval had deman een niet gebruikt oud ledikant 'swinters maar totbrandhout gehakt, want men zou
er welnooit aan toekomen erbeddegoed voor tekrijgen, hoewelergrotebehoefte aanwas.Het gezin waswat
voddig enslordigenhad deneiging vandeene dagindeandereteleven.
In eenander gevalvertelde devrouw dathaarvoorkamer alelfjaar langleeg stond;zolangnamelijk alszijin
deze (woningwetwoning woonden. Ze ging erwel eensin zitten alsde zon erzomooiinscheen;vanachter
nam zijdaneenstoel mee. Tevoren hadden zij 13 jaar opeen landarbeidersplaatsje (wet 1918) gewoond, doch
deaflossing, hoe mild ookgeregeld, niet opkunnen brengen. Aan een zekere mate van zelfstandigheid zouden
zij wel nooit meer toekomen, alhadden zij wel weer watgrond gehuurd.
In weer eenander geval was hetechtpaar erin geslaagd eenhuismet 3J haland teverwerven. Menhad er
beiden zéérhardvoor gewerkt. Enooktoen zijditbedrijfje betrokken moest demanblijven bijverdienen, zodat
ditbedrijf grotendeelsvoorrekeningvandevrouwkwam.Maartoenzijerbovenopbegonnentekomen werden
beidenziek:hart-enandereklachten.De manhadbovendien aleenslongtering gehad eneenjaar moetenliggen.
Bron: HARTEMINK,van derKLEYenWATTEL, Hoogeveen, ongepubliceerd.
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dofheid. Dezemensenkwamen danaandezelfkant van desamenleving terecht waar van
de ene dag in de andere leven, van de hand in de tand leven, proletarische huwelijkssluiting en gezinsvermeerdering (vroeg trouwen en veel kinderen) de gewoonte waren.
Het eerste geval ging in die richting; Elim-Hollandscheveld kende zeer duidelijk zo'n
categorie. Elders vindt men tevens dat deze mensen overgaan tot bedelarij, diefstalletjes,
somszelfstot grotere misdadigheid; hiervanwasteElim-Hollandscheveld echter nauwelijks iets te bespeuren. Ook dît zal de bevolking allemaal 'geweten' hebben toen zij
beslist weigerde haar grond op te geven en te vertrouwen op de moderne sociale voorzieningen.
Waar de armoede in alle onmiddellijkheid het leven begeleidde of bedreigde, daar,
zoligt voor dehand, zalmen ook gezocht hebben naar een (alsmen debodem alseerste
beschouwt) tweedeverdedigingslinie. Deze treft men ook algemeen aan, en typerenderwijs vooral op de zandgronden. Het betreft het eigen huisje met erf. In tegenstelling tot
de grond waren huizen goed vermeerderbaar. Wie dan geen grond kon bemachtigen,
zocht dustenminste naar een klein plekje grond met een huis. Of, met andere woorden;
kon men zich geen zekerheid verschaffen omtrent zijn voedsel, men kon dit dan tenminstenog doen voor zijn beschutting tegen deregen en dekou. Ook te Elim-Hollandscheveld was het zo, dat wie vertelde dat zijn bedrijfje gepacht was, dikwijls wél de
bezitter bleek tezijn van eenhuis met erf. Dit was ook veelvoorkomend onder de kleine
mensenin meer welvarende streken. Ook alsarbeider wasmen een 'klassebeter' alsmen
een eigen erf en huis bezat; daar werd bijvoorbeeld bij huwelijk wel degelijk op gelet.
In welvarende streken was men dan tevens iets rninder afhankelijk van de boer en in
feodale streken wat minder van de heer.
Begrijpelijk is ook dat de - gewoonlijk stille - strijd om de bodem soms tot conflicten leidt, en, als de cultuur verlangt dat men gedesinteresseerdheid voor moet
wenden (vooral voorkomend waar er in de samenleving 'iets niet klopt'), tot innerlijke
tegenspraak. SILLEVIS geeft hiervan een aardig voorbeeld in De boer en zijn wereld
(Noordehjke Veluwe). Er was zo'n stille strijd gaande tussen twee gezinnen om een
stuk grond. Het enegezinwasinbeteredoendanhetandereenhad degrond ookniet zo
nodig. Maar de boer uit het eerste was ongetwijfeld de beste onderhandelaar. Deze
won de strijd dan ook, waarbij tevens van minder kieskeurige middelen gebruik werd
gemaakt. Zijn vrouw, een religieus 'doorgeleide', had hem daarbij flink geholpen. Deze
vrouw merkte later tegen de schrijver op, dat de mensen toch wel erg veel drukte
konden maken om het aardse slijk.
Gaan wij het hier behandelde nog eensna, dan kan reeds gezegd worden, dat er twee
'grote prijzen' aan de zelfstandige toegang tot de bodem waren verbonden. Op het
bescheiden niveau, dus daar waar de zuiging van de armoede onmiddellijk geldt (zoals
dikwijls op de zandgronden en bij de weinig bezittende bevolking daarbuiten), was het
dat de toegang tot de bodem het ergste gebrek kon keren en onafhankelijk maakte van
wisselvallige loonarbeid en (uiteraard) laag arbeidsloon. Op ditzelfde niveau gold ook
dat er veel waarde werd gehecht aan de tweede verdedigingslinie, een eigen huisje.
Dit was dan de eerste grote prijs: 'dat men zichkon redden'.
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Op wat hoger niveau, bereikbaar in de meer welvarende streken, was er bovendien
nog een grote prijs, namelijk dat een ruime toegang tot de bodem sociaal aanzien en
exclusieve openbare zeggenschap met zich mee kon brengen.
Wij zullen nu trachten de oude plattelandscultuur verder te onderzoeken en dan nog
eenderde grote prijs tegen komen, namelijk het huwelijk. Als uitgangspuntwordt weer
de besproken studie over de Kempen gekozen.
De bespreking van Het Oude Kempenland werd geopend door te wijzen op een evenwicht tussen mens en bodem. Dit evenwicht werd gehandhaafd door een aantal natuurlijke enbeschavings-factoren. De natuurlijke waren dehogekindersterftecijfers, de grote
kans op onvruchtbaarheid en in het algemeen de korte levensduur van de mens. De
beschavingsfactoren waren vooral het late trouwen en het niet trouwen. Dit brengt
het huwelijk, het gezin en defamilie binnen degezichtskring alsverschijnselen die mede
in het licht van de beperkte economische mogelijkheden moeten worden besproken.
Het latetrouwen enhet niet trouwen kwamen algemeen voor en,naar te verwachten
is,inwezensteedsom dezelfde reden1.Menmoestwachten opeentoegangtotde bodem,
en als die niet beschikbaar kwam, dan trouwde men niet. Hierbij waren diverse verschijningsvormen, met allerleiaccentverschillen, mogelijk ;deKempen gavenereenvan.
Op de Oostelijke Zandgronden vinden we een wat andere en zeer doordachte vorm.
Inhet vorige hoofdstuk werd reedshet vroegere boerenerfrecht vermeld, dat een van de
kinderen tot opvolger op de boerderij bestemde. Er werd ook reeds op gewezen dat dit
recht detendentie in zichgehad heeft (eigenlijk door eenzekere benadeling van een deel
der kinderen) een sterk familiebezit in stand te houden. Hoewel het reeds lang geen
openbare rechtskracht meerhad, en dushier endaar (vooralinhet oostenvan de Achterhoek) slechts alsgewoonte tot deze tijd kon voortbestaan, tekent het wel weer opnieuw
het volksbewustzijn van de schaarste aan bodem. Maar in verband hiermee was er óók
een- eveneens uitdrukkelijk inhetvolksbewustzijn beleefd - rechtvan de ongetrouwden
op een blijvende plaats aan de ouderlijke haard. Deze ongetrouwden vormen dan de
'ooms en tantes', diesomskans zien zijdelings een grote invloed op de gang der familiezaken uit te oefenen2. Ook de wijze waarop de oude generatie plaats maakt voor de
jonge waseenvasteensteviginhet volksbewustzijn verankerde.Dezehieldhierindat de
jongelui bij de ouders introuwden, terwijl vader en moeder zolang mogelijk bedrijf en
huishouding bleven besturen. Hiermee is verbonden dat de grootmoeder geworden
moeder gewoonlijk de kinderen opvoedt en dat van dejonge vrouw wordt verwacht
dat zijhet grovere huishoudelijke werk doet en ophetland enindestallen werkt.
1

Het hier beschreven 'voortplantingspatroon' kan men het agrarisch-ambachtelijke noemen, zoals HOFSTEE
deed(1954en 1962).Behalvevoor deboer gold het ook voor deambachtsman; vandaar denaam. Daarop volgt
in deloop van devorige eeuw een 'proletarische tussenfase'. Vooral onder het volk datweinig vooruitzicht had
was de stemming ontstaan dat wachten met het huwelijk zinloos was. Men trouwdejong, hetgeen, daar men
niet aan beperking binnen het huwelijk deed, mede de grote geboortenstijging van die tijd af veroorzaakte.
Deze tussenfase wordt opgevolgd door het patroon van moderne geboortebeperking. Dit is eerst opgekomen
onder hen die status en vermogen te verliezen hadden en voorts door hun betere ontwikkeling geacht konden
worden open te staan voor de idee van beperking.
*ZieK00Y, 1959,Deoudesamenwoning ophetnieuweplatteland.
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Ook in rijkere streken komt men het late trouwen en het niet trouwen regelmatig
tegen. Daar waar geen proletarisering is opgetreden of waar patriarchale verhoudingen
boer-knecht intact zijn ziet men dit verschijnsel ook onder de knechts. Deze trouwen
pas als zij een gevestigde landarbeiderspositie hebben.
Het meest opvallend ishet echter onder de boeren, temeer daar het mede voorkomt
in verband met het standsverschijnsel, dat overigens ook op de bodem was gebaseerd.
Waar de standsoverweging zijn intrede doet, zo zou men kunnen zeggen, is het veilige
minimum dat men aan de toegang tot de bodem gaat stellen, verhoogd. Het gaan
beneden dit minimum betekent niet alleen een grotere kans om bij tegenslag geheel
'uitgeboerd' te geraken, maar bovendien dat men stand verliest en dat men bij de
arbeiders of bij de andere - mede door het standsverschijnsel - extra weerlozen terecht
komt. Waar de standsoverweging sterk gaat overheersen beperkt deze dus ook ten
zeerste dehuwehjkskeuze. Want waar men wélnaar boven maar niet naar beneden wil,
daar kan pas evenwicht worden bereikt als men strikt in eigen bodem- en vermogenscategorie trouwt. Of, zoals de Betuwse volksmond het uitdrukte, als 'het aantal koeiestaarten gelijk' was. Allerlei remmingen, zoals ouderbindingen, het groot zien van de
nadelen van het huwelijk en dergelijke, zullen dan ook gemakkelijk een kans hebben
gekregen de overhand te krijgen. Indien dit het geval is, krijgt men behalve met de
vrijgezellen zónder toegang tot de bodem tevens te doen met de vrijgezellen mét een
eigen bedrijf. Zoeven werd de Betuwe als voorbeeld genoemd. In een aldaar in enkele
dorpen verrichte studie (WicHERS, 1957) kwamen wij tot de ontdekking dat van de
generatie die omstreeks 1900klaar stond de bedrijven over te nemen er zoveel vrijgezel
zijn gebleven, dat ongeveer 1/5 deel van de bedrijven in hun handen was gekomen1.
De levenssfeer diehier heerst kan men ook proeven uit onze weergave van Herman de
Man's werk over Utrecht-Zuid-Holland. Het is de levenssfeer, waarin ook het familiehuwelijk voor kan komen. Onder de leiding van een soort familie-patriarch kunnen er
voortseensterkefamiliesamenhang entraditiegaanheersen,welke dan oudtestamentisch
aandoet. Het Oude Testament staat bij velen dan ook hoog in ere.
Men menéechter niet, dat het hier om hoogst uitzonderlijke verschijnselen gaat. Ook
voor deKempen werd opgemerkt dat het voorkwam: 'dekinderen N', inhet bijzonder
onder de meer welgestelden. De weinige welgestelden vormden hier alleen geen eigen
subcultuur, maar er was dus wel degelijk de neiging het verworvene te beveiligen door
niet aan het avontuur te beginnen van boedelverdeling, trouwen en afwachten of men
(als men voldoende kinderen kreeg) er weer bovenop kon komen.
In het algemeen gold dus voor het oude platteland dat men op moest passen met het
huwelijk en dat men er zichniet te snel toe moest laten verleiden. In de Kempen zagen
wij, dat een verkering die uitzichtsloos was, ook zo spoedig mogelijk moest worden
verbroken. In het algemeen mocht een verkering niet langer dan een halfjaar duren.
'De zedelijkheid hep anders gevaar'. Wij zagen ook dat (in overeenstemming hiermee)
een onderdrukking van de vrouwelijke lichaamsvormen gebruikelijk was en dat het
1

Wie hier ook uitvoerig opin gaat is HOL, in een overigens niet erg sterk werk, De Betuwe, 1957.
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uitlevenvan enigebehaagzucht bij devrouw sterkveroordeeld werd.Deze verschijnselen
zijn ook algemeen, zijhet weer dat er diverse uitwerkingsmogelijkheden waren.
Zelfs waar op het eerste gezicht enige ongebondenheid zou heersen, vooral blijkend
uit het vele voorkomen van een 'gedwongen huwelijk', is er meestal (behalve waar
proletarisering is opgetreden, doch dit is meestal onder arbeiders) slechts sprake van
schijn. Een van die streken waar het gedwongen huwelijk veel voorkwam (en voorkomt) was (is) de Veluwe. SILLEVIS beschrijft hiervan de omstandigheden. Deze zijn
dat men elkaar alsjongelui kent en vooral, dat men de families en gezinnen waar ieder
uit stamt, door en door kent. Pas wanneer men zo ongeveer aan een huwelijk toe is
begeeft men zich in de gevaarlijke situatie van een verkering. Doch men weet dan zeer
goed met wie. Als de natuur vervolgens 'zijn deel opeist' bij dezejongelui, die sexueel
overigens onder sterke verdringingen en taboes leven (en volgens Sillevis vooral ook in
reactie op die verdringingen), dankanmen de gevolgen dragen. Men wénst zelfs deze
gevolgen, want dan iser enige zekerheid dat men niet kinderloos zalblijven. De waarde
die men hieraan hecht blijkt wel uit de nogal ruwe gewoonte die men hier en daar,
bijvoorbeeld in Drente, vond, dat men dejonge vrouw die niet zwanger werd eenvoudig 'zoor holt' (dor hout) ging brengen. Zo'n meisje werd niet gehuwd.
Bij de bespreking van het Oude Kempenland bleek niet alleen dat men belang had
bij nakomelingschap maar ook dat men dikwijls belang had bij een ruim kindertal.
Men kan stellen dat dit ook een algemeen belang was.Men denkein dit verband aan de
ontvolkingen die van tijd tot tijd dreigden of plaats hadden door ziekte en oorlog;
het land kon dan 'in vogelweide' komen te liggen. Berucht waren in dit opzicht de
middeleeuwse 'Wüstungen' in Duitsland, maar Noord-Brabant heeft ze ook gekend.
De dreiging van zulke rampen was eigenlijk voortdurend aanwezig. Meer individueel
gezien was een enigszins ruim kindertal dikwijls van belang voor de opbouw van een
betrouwbare arbeidsorganisatie. Zoals in het tweede hoofdstuk werd besproken waren
zowel bedrijf alshuishouden zeer bewerkelijk. Er was veel handlangerswerk te verrichten; erwasgeen gedifferentieerde maatschappelijke organisatie (compleet met machines,
enzovoort) om dit op te vangen. Alleen door in het gezin gezamenlijk te werken,
gecoördineerd door de vader, de moeder of door beiden, kon men aan de weerbarstige
bodem een zekere welstand ontfutselen; of negatiever: kon men de dreiging van het
gebrek zo ver mogelijk van zich afhouden. Wie dan geen kinderen had, aldus de Kempenlander, wasongelukkig geweest enhij werd zelfs voorwerp van spot.De buren ofde
kinderen van deburen konden wel eenswat voor zulk een echtpaar doen, maar dat men
het eens goed zou krijgen (oplatere leeftijd door de geldverdiensten ofhet werk van de
kinderen), kon men wel uit zijn hoofd zetten.
Mogelijk is dit wel het punt waarop rijke en arme streken het verst uit elkaar gaan.
In het algemeen vindt men deze wens van een ruim kindertal het sterkst op de zandgronden. Voorts vindt men deze bij de arbeiders in derijkere streken; dekinderen gaan
immers al spoedig meeverdienen, hetgeen ook hier de kans vergroot dat men het op
middelbare leeftijd wat beter heeft. Maar onder de welgestelden, vooral in de rijke
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streken (waar zij dus enigermate een eigen (sub)cultuur hebben gevormd), komt men de
wensniet ofveelminder tegen. In Herman deMan'swerk bleekdit duidelijk. Eenuitgesproken voorbeeld levert ook Groningen, waar, vooral in dekleistreken, een kinderrijk
gezin de welgestelde boer dikwijls zeer onwelkom was. Veel kinderen betekent in deze
situatie immers dat er veel mededelers zijn in de erfenis en dit ondergraaft de welgesteldheid en de sociale positie. Ook een ongelijke verdeling van de erfenis helpt hier
(waar de gevoeligheid voor stand zeer groot is) niet, want men kan geen echt arme
familie maken, daar men dezetóch tot last zou houden als men aan zijn stand geen afbreuk wil doen.
Uit het hiervoor behandelde blijkt, dat er een gerede mogelijkheid van conflict schuilt
tussen de oude generatie en dejonge, een mogelijkheid die cultureel weggewerkt moet
worden.Zoweluiteenoogpunt vanalgemeenbelangalsuitdatvandezittendegeneratie,
iseenruim kindertal, in streken waar het standsverschil niet domineert, gewenst. Maar
niet voor al deze kinderen is er later een volwaardige plaats met eigen bodem en eigen
gezin. Ondanks de grote sterfte-kansen blijven er gewoonlijk dus zoveeljonge mensen
over, dat devrijgezel (zonder gebreken vanlichaam en geest) eennormaalverschijnselis.
Men kan dan zeggen dat de oude generatie deels leefde met behulp van dejonge.
De culturele verwerking hiervan kent weer allerlei accentverschillen. Het kan voorkomen dat de ouder-generatie zeer duidelijk de neiging heeft ten koste van de jonge
te gaanleven.In Nederland zag men ditnauwelijks, maarinmeer zuidelijke landen treft
men het wél aan.De ouders gaanhet er op middelbare leeftijd dan eensecht van nemen
en laten het daarbij op de kinderen aan komen. Zij vinden dan tevens, en dit is de
culturele bevestiging, dat ze daar recht op hebben. Over het algemeen vind men in
Nederland - land van matiging in alle opzichten - dus dat de ouder-generatie weinig
méér op dejonge leunt dan nodig is om haar tijd uit te dienen. Gewoonlijk zag men
eveneens (en hieruit blijkt weer het welslagen van de culturele verwerking) dat de
kinderen met liefde en ontzag de ouders door hun laatste dagen leidden.
Wat men daarna onder deze kinderen te zien kreeg waren de bekende beelden van
bijvoorbeeld een dochter die ongehuwd achterbleef, soms in het huisje blijft waar de
laatste ouder is overleden, of elders een (goed) heenkomen zoekt;of dat van de dochter
diemet eengebrekkige broer achterblijft en dezedanverder verzorgt. Verwant hiermee
is het beeld van een oudste dochter, die na moeders overlijden haar plaats in het huishouden isgaaninnemen en,nadat ook vader isoverleden en de andere kinderen de deur
uit zijn, eveneens alleen achterbhjft. Hier ligt een thema met vele variaties, welke alle
met een stilgedragen - dikwijls in vroomheid omgezette - tragiek kunnen zijn geladen.
Uiteraard past het volkomen in dit beeld, dat kinderen die buitenshuis werken de
verdiensten thuis afdragen. Bij gelegenheid, en als ze ouder zijn regelmatig, krijgen zij
(vooral na 1900 als het aantal evenementen en de welvaart toenemen) wat zakgeld.
In overeenstemming hiermee is verder dat thuis medewerkende kinderen géén loon
verdienen, nóch op grond hiervan een bijzondere aanspraak op een deelvan de erfenis
kunnen laten gelden. Maar tegenover dit alles staat dan weer dat de ouders bij huwelijk
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op eenofanderewijze meehelpen deuitzetvanhetjonge paar op tebouwen.Bij families
in goede doen kan dit betekenen, dat dejongelui volledig in de spullen worden gezet;
men denke hier aan Gieljan Beijen uit hoofdstuk 2.In armere gezinnen zagen de ouders
dan wel af van de afdracht van bijvoorbeeld de geldverdiensten van het laatste jaar;
een thuismedewerkende zoon of dochter werd zelfs welin de gelegenheid gesteld elders
voor geldloontegaan werken.
De studie over Elim-Hollandscheveld kan hier weer een goed voorbeeld verschaffen
vanhoehettoegingin eenminder welvarendestreek.Tevensdemonstreert dit voorbeeld
duidelijk het aanpassingskarakter van deze gewoonten aan vroeger dwingende omstandigheden. Deze studie speelt immers in een tijd (het afgelopen decennium) dat de omstandigheden reeds sterk veranderden. Meteen wordt nu - ook te Elim-Hollandscheveld
- de behoefte zichtbaar aan een anders opgezette financiële verhouding tussen ouders en
kinderen. Vanzelfsprekend gold er vanouds, dat er geen loon werd betaald aan eigen
kinderen en dat de volledige afdracht normaal was. Pijptabak e.d. bevonden zich 's
zaterdags bij de boodschappen van de kruidenier, zodat er ook weinig zakgeld nodig
was; tevens kon moeder dan een oogje in het zeil houden wat betreft deze uitgaven.
Maar langzamerhand hadden de oudelui het helemaal zo slecht niet meer, terwijl de
moderne sociale voorzieningen hen een betrekkelijk onbezorgde oude dag tegemoet
deden gaan. De jongelui reageerden hierop met voorstellen kostgeld te gaan betalen.
De ouders daarentegen bleven reageren uit de onbewuste referentie aan de omstandigheden van vroeger. Zevonden dat kostgeld ietswasvoor 'vreemden', maarniet voor de
eigen kinderen voor wie zezoveel gedaan hadden envan wiezewelietsterug mochten
verwachten. Natuurlijk werd dit op verontwaardigde toon uitgesproken, terwijl het
'Eert Uw Vader en Uw Moeder' eveneens in het geding werd gebracht. Dit deed
sommigejongelui reageren door te spreken van 'uitbuiting' door de ouders en door op
te merken dat de opvoeding hen al bijzonder weinig gekost had; zelf stonden zij voor
denoodzaak degemiste scholingnog oplatereleeftijd intehalen. Zij meenden dusrécht
tehebbenopwatmeerfinanciëlevrijheid. Menziethierhetgeneratie-conflict, verbonden
aan de overgangstijd. Het is een conflict, dat elders weer andere vormen aanneemt.
In dewelvarende streek kan het zijn dat dekinderen opstandig worden tegen de familieheerser,diemaargeen'troonsafstand' kandoenendeargumentenhanteertdieindevolksmond bekend staan als: „ik kleed meniet uit voor ik naar bed ga". Dit laatste betekent:
ik geef het beleid niet uit handen voor ik sterf of anderszins onbekwaam word.
Het grondpatroon is dus weer overal hetzelfde. Dit houdt in, dat er in de oude tijd
als het ware generatie na generatie werd 'afgewerkt', en dus ook dat er een 'teruggeefverhouding' bestond tussen de oudere en dejonge generatie. De oude tijd maakte iets
anders ook welhaast onmogelijk. Zeker gold dit voor de arme streken; maar eigenlijk
ook voor derijke, omdat er bijhet verhesvanrijkdom - afgezien nog van standverlies al spoedig geen redelijke welvaart overbleef, maar slechts armoede. Er was,zokan men
ditalgemeen stellen, onvoldoende welvaart om eenrentenierende ofeen gepensioneerde
oudste generatie in stand te houden. Men kan ook stellen dat de welvaart onvoldoende
was voor een 'doorgeefverhouding' tussen de generaties, zoals wij die tegenwoordig
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meer en meer kennen. Deze doorgeefverhouding houdt dan in dat de ouders de opvoeding, inclusief dikwijls een scholing tot aanzienlijke leeftijd, bekostigen en niet
verwachten (en behoeven te verwachten) dat dit op enigerlei wijze, behalve door dankbaarheid en aanhankelijkheid, wordt teruggegeven. In een Duitsestudie (WURZBACHER,
PFLAUM, e.a. 1954) vonden wij twee tekenende uitdrukkingen voor wat hier werd
besproken. Het huwelijk zou 'arbeitsbezogen' zijn, hetgeen wil zeggen dat het een sterk
zakelijke grondslag heeft en voorts dat men in het huwelijk samengroeit door samen te
wérken en door gezamenlijk de scherpe strijd om het bestaan te moeten voeren. De
gevoelskant is in dit huwelijk slechts gedempt aanwezig; deze wordt niet gecultiveerd.
Voorts zou de opvoeding 'elternbezogen' zijn. Dit houdt niet alleen in dat deze erop
gericht was de kinderen geheel en al in de beschaving van de ouderste conditioneren,
maar ook, zoals werd gezien, dat de ouders dekinderen nodig hebben om hun bestaan
te kunnen voltooien.
In het tot nu toe besprokene ligt ook besloten, dat de gezinsverhoudingen zeer algemeen patriarchaal waren. Patriarchaliteit kan twee dingen inhouden, namelijk de
absolute autoriteit van de ouders over hun kinderen, welke reeds voldoende werd
toegelicht, en voorts het gezag van de man over de vrouw, wat nu besproken moet
worden. In het Kempenland zagen wij dezelaatste gezagsverhouding reeds zeer duidelijk; daar liep de vrouw overdag op de weg ook een paar passen achter de man aan.
Wij verbonden daarhetverschijnsel ookreedsmetdeconsumptievesfeer.Devrouw zou
daarmee geïdentificeerd zijn geraakt, terwijl die noodzakelijkerwijs achter moest staan
bij de productieve sfeer.
Dit noodzakelijke verschil in waardering van de productie ende consumptie kwam
eveneensoveral ophet plattelandvoor. Maar intussen- eninovereenstemming hiermee
- wist de boerenvrouw overal óók zeer goed wat er in het achterhuis en op het land
gaande was; béter meestal dan omgekeerd. Zelf geeft zij achterhuis en land ook steeds
voorrang boven het voorhuis. Te Elim-Hollandscheveld namen wij waar dat men de
neiginghadombijdeaanlegvanwaterleidingmaaréénkraaninhuistelatenaanbrengen;
anders kostte het ook zoveel. Deze kraan kwam dan in de stal. Dat de vrouw hierdoor
veel moest lopen was geen bezwaar, want 'zij is niet lui'. Ook elders werd waargenomen dat de kraan in eerste aanleg kwam waar vroeger de pomp was.
Gaan wij nu wat verder in op het verschijnsel van de patriarchaliteit, en in het bijzonder op het gezag van deman over devrouw, danligt het voor dehand weer aan het
vorige hoofdstuk te denken. Daar werd uiteengezet dat overheersen (en dat was het
openlijke oflatentealgemenestreven)langetijd echt 'handwerk' was.Ditbetekent tevens
dat de verdediging (in primitievere tijden van veten e.d. ook onderling) echt handwerk
was. En bovendien was de meer vreedzame strijd om het bestaan nog eens echt handwerk. Het manhjk-weerbare, de grotere lichaamskracht van de man, moet zo dus wel
de kans gehad hebben op de voorgrond te komen, en daarmee de man. Blijkbaar is dit
dan gebeurd, onder welke nadere omstandigheden danook.
Wat devrouw betreft ishier nog bij tebedenken dat zijvooralintijden van zwangerschap al bijzonder kwetsbaar is, terwijl de handenbindende verzorging van de kleinere
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kinderen, haar gemakkelijk toevallend, tot verderebeperking kan strekken. Wat een uitgesproken martiale cultuur alsde Arabisch-Islamitische ervan gemaakt heeft iseen bijna
totaal rechteloze positie van de vrouw, waar ook Zuid-Europa hier en daar nog al wat
van heeft. Enhoe Israël,nauwelijks minder nomadisch-militair, erover dacht vinden wij
in de bijbel: Eva is uit Adam's rib geschapen. En zo is bijvoorbeeld ook de roomse
hiërarchieereenvan mannen.
In de praktijk van meer vreedzame tijden en omstandigheden echter kon de vrouw,
vooral als de man meer met het woord de flinkste was dan met de daad, de werkelijke
spil zijn. Daar de man zich dikwijls ook nauwelijks met het engere huishouden inliet,
maar devrouw omgekeerd wel met het bedrijf, zalzijvaak ook het beste overzicht van
zaken hebben gehad, temeer alshet bedrijfnauwelijks uitwisselingsbetrekkingen met de
buitenwereld had en dus een zelfverzorgingsbedrijf was. In overeenstemming hiermee
is dat de vrouw in vele landstreken, onder meer in Noord-Brabant, in feite de koorden
van de beurs houdt. In het algemeen had de vrouw in Nederland een flinke stem in het
kapittel; ook in dit opzicht dus weer weinig uitersten.
Ons uitgangspunt was het huwelijk dat als derde grote prijs aan de toegang tot de
bodem was verbonden. Het zal duidehjk zijn geworden dat die prijs zelfs groter is dan
op het eerste gezicht lijkt. Behalve de mogelijkheid tot sexueel leven en nageslacht die
het gaf, was het getrouwd zijn ook de sluiswaardoor men, tenminste als man en al was
het ook nog zo bescheiden, tot een plaatsje in de gezagsstructuur van de samenleving
werd toegelaten. Hoe gezagsloos de ongehuwde was blijkt ook nog eensuit het gedicht
waar dit hoofdstuk mee eindigt. Over het hoofd van de oudste zoon, die voor alles gezorgd had, heen, krijgt dejongste praktisch het hele gezag over de boerderij in handen
omdathijdegetrouwdewas.
Uit het tot nu toe behandelde zaltevenszijn gebleken dat deplattelandsbevolking niet
alleen zakelijk bij haar omstandigheden betrokken was, maar dat dit ook gevoelsmatig
en in haar opvattingen over wat zedelijk is het geval was. Hiermee is dan aangegeven
dat men geheel geworden is wie men móest zijn; wij spraken reeds van 'geslaagde
cultuur'. Het is op deze gevoels- en zedelijkheidskant, dat wij nu nader in willen gaan.
Zo was de bodem over het algemeen voor de plattelandsbevolking niet louter iets
zakelijks, maar ook iets dat men hef had. Vooral wie hun leven doorgebracht hebben
met de grond of met een bepaald stuk bodem, geraken er gewoonlijk zeer aan gehecht.
Hun gehele welenweeiser steeds meeverbonden geweest. Ietsdergelijks geldt voor de
behuizing en voor de stallingen. Zowel de verknochtheid aan de bodem als die aan de
boerderij, zeker als beide ook nog gedurende generaties in de familie zijn geweest,
zijn bekende verschijnselen en tevens dankbare onderwerpen voor goede en minder
goede 'streekromans'. Gaat het bovendien over een bezit van grote omvang, dan kan
men er een flinke stoere boer op kwijt die tegen elke spoorlijn ofnieuwe weg over zijn
landerijen isenfanatiek verzet pleegt tegen elkevernieuwing inhet algemeen. Maar wat
er soms ook gestereotypeerd wordt, de oude plattelandsbeschaving had begrijpelijkerwijs deze tendenties, en zoals wij nog zullen zien, vooral in de feodaloïde streken waar
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de boer wel enige compensatie behoefde in zijn overigens minderwaardige positie.
Het is dan eveneens geen wonder dat deze eerbied of piëteit, ook deze trots en verbondenheid, overgaan op deprodukten van die bodem. De landman isdus meestal ook
gehecht aanzijn produkten. De onderlinge vergelijking van gewas enveeiseen van zijn
meest geliefde bezigheden. Ook dit behoort bij zijn loyaliteit tegenover zijn beroep en
bij zijn 'way oflife', of, zoals men ook kan stellen: bij de Liefde tot zijn Lot. Opnieuw
steekt hier romanstof in, al behoeft men niet steeds meteen te geloven dat de boer
's avonds nog eensop kousevoeten zijn zolder opsluipt om het 'gouden graan' door zijn
vingers telaten spelen.Daar heeft hij overdag meestalwelaangedacht, terwijl zijn zakelijk-romantische (doch vooral zakelijke en zorgelijke) gedachten hem veeleer in zijn
bedstee zullen zijn opgekomen.
Ineennauw verband met dezegevoelsmatige binding moet ook staan, dat ersomseen
zekereangstvoor hetverbruik optrad. Zeer duidelijk en algemeenisdeze waarneembaar
met betrekking tot het bijna immer schaarse geld, het meest gemakkelijk en universeel
bruikbare der goederen die de bodem, zij het indirect, op kan leveren. Het is dus wel
begrijpelijk datjuist de plattelanders bekend stonden als potters bij uitstek. Zij kenden
hunrisico's:geldkon men tenminste verbergen. Nog nadelaatste oorlogkwam onshet
geval ter ore van een melkboer die 's avonds een halfuur fietste om bij een kampeerder
een cent op te halen. Hij had zich namelijk 's morgens een halve cent vergist. In de
Kempen zagen wij, dat men geld of produkten die direct geldswaardig waren ook niet
gemakkelijk weggaf; dat deed men op de Veluwe ook niet en nauwelijks ergens. Een
dergelijke angst zagen wij voorts ook met betrekking tot het werktuig. Een werktuig
kosttegeld, en dathad men zomaar niet. Men herstelde dus 'eindeloos' aan oude werktuigen; ook alsmen het nieuwe alin huis had, probeerde men nog zoveel mogelijk het
oudetegebruiken,welketijd ditookkostte.
Naar te verwachten iszaleen dergelijke grote angstvalligheid vooral bij bevolkingen
ofbevolkingsgroepen zijn voorgekomen die uitgesproken arm waren. Het isdan slechts
een klein stapje verder of de angst neemt abnormale vormen aan en wordt daarmee en
zeer specifiek stukje beschaving. Wij denken hier aan wat wij aantroffen bij zo'n arme
bevolkingsgroep ergens in de Betuwe (WICHERS, 1954). Hier hadden het respect voor
goederen en de angst voor het gebruik ervan zich gekristalliseerd tot een neiging oude
rommel op te kopen of teverzamelen en te trachten deze voor het bedrijf te gebruiken
of er in te handelen. Wij zullen de Betuwe nog nader leren kennen als een landstreek
waar de beide tweedelingen hebben gegolden. Het waargenomene speelde zich af bij
mensen die béide boven zich hadden en dus behoorden tot de categorie van mensen
voor wie het eigenlijk sociaal verboden was een bedrijf te beheren. Deze sociale remmingen waren zo effectief, dat zij het inderdaad ook niet kónden.
Een dergelijke zuinigheid, maar dan niet in het abnormale,kan men totindejongste
tijd vrij algemeenobserveren metbetrekking tot denieuwefiets.Hetgebruik ervan werd
strikt gereglementeerd; het was de zondagse fiets die bovendien voorlopig ook alleen
nog maar werd gebruikt bij mooi weer. Verder werd de oude fiets zo lang mogelijk
gebruikt.

Het zedelijk ondervinden werd in het voorgaande reeds in ruime mate behandeld,
zij het niet nadrukkelijk. Men denke bijvoorbeeld aan de gezinsverhoudingen en hun
aanvaarding, en aan de zedelijkheid rondom het huwelijk. In deze aanvaarding ligt de
erkenning van de ethischejuistheid der verhoudingen besloten.
Het isechterniethierop datwij terug willenkomen,maaropenkele andere houdingen
die meer direct met de bodem in één adem genoemd kunnen worden. Het zijn dezedelijke eisen van onvoorwaardelijke arbeidzaamheid en soberheid. Deze zijn, dit isnu wel
duidelijk, eveneens noodzakelijk complementair bij de vroegere omstandigheden.
Alleen door een voortdurende arbeidzaamheid kon men de mogelijkheden (van de
bodem) voor deinstandhouding vanhetleven gebruiken. Maardannóg washetresultaat
zo, dat men alleen door soberheid deeindjes aanelkaarkon knopen. Dit gold zeer direct
in dearmestreken en onder dearmebevolking in rijkere streken. Dit gold indirect voor
de rijkeren. Dikwijls waren deze laatsten dóór soberheid tot welstand gekomen, en
steeds moest men door soberheid dezewelstand beschermen tegen develerisico's,zowel
natuurhjke als maatschappelijke.
Arbeidzaamheid en soberheid waren wel de voornaamste elementen uit de deugdzaamheid of oppassendheid, zoals die in het begin van deze eeuw nog werden opgevat.
Een 'goede man' (echtgenoot) was er een die wil werken en niet drinkt. Voor een
'oppassend arbeider' gold ongeveer eenzelfde omschrijving. Hier lagen ook de toetsstenen die armbesturen dikwijls Heten gelden of die in aanbevelingsbrieven werden
gebruikt.
De onvoorwaardelijke arbeidzaamheid en soberheid waren ook belangrijke toetsstenen voor de huwelijkskeus, daardoor bijdragend tot het zakehjke karakter ervan.
Een vrouw, zo werd reeds gezien, was in trek als ze land (of kapitaal) meebracht. Was
ze verder arbeidzaam en sober, dan was ze een zeer aantrekkelijke partij. Stond ze
bovendien bekend als niet-humeurig, zo merkt SIIXEVIS op, dan was ze, bijna afgezien
van aesthetische eisen,ideaal. Alsvrouw in een welgestelde boerenfamilie kon zedan de
zware huishouding (met knechts) leiden en bovendien nog allerlei werk in het bedrijf
(boter ofkaasmaken, deverzorging van bijvoorbeeldjongvee ofvarkens, de verzorging
van degroentetuin) op zich nemen. Alsvrouw van de armere boer kon zedeze werkzaamheden ook zelf verrichten, maar nog vermeerderd met allerlei werk op het land,
vooralin oogsttijd. Alsarbeidersvrouw kon zedeeigengrondbewerken, alswerkvrouw
dienen bij de boer, of mee in loondienst op het land gaan.
Bij dezevoortdurende arbeidzaamheid behoeft men niet te denken, dat het nooit eens
kalm aan ging. Er waren slappe tijden en als het enigszins kon gunde men zich wel de
tijd voor een praatje. Maar aanhet beginsel doet dit niet af. De arbeidzaamheid was een
zedelijke eis,welke mede het zoalgemene vooroordeel tegen deburgervrouw bepaalde.
Behalve dat die burgervrouw rriet sober en zuinig was,kon zein plattelandersogen ook
niet werken; ze ging veel te gauw zitten en soms deed ze helemaal niets. In het laatste
gevalleek zewel een adellijke dame,van wie men dit nog welkon verdragen, ofzelfs bij een goed feodaloïde bevolking - kon verlangen. Men herinnere zich in dit verband
het oordeelvan deboeren overdevrouw vandeGanzenburght inhettweede hoofdstuk.
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Ook de oude vader in Heersers van het Gewest vond dat hij een 'verkeerde' tussen zijn
schoondochters telde. Hoewel zij boerendochter was, had zij burgerlijke allures.
Ook de eis van de soberheid is er een die men soms zeer consequent neigt door te
trekken. Hier kan eraan worden herinnerd dat de bevolking van het Oude Kempenland
welversierselen verwijderde van overigens nuttige voorwerpen. Deze behoorden er niet
op aanwezig te zijn, vond men; men schaamde zichervoor. In onze bespreking van het
Oude Kempenland trokken wij de soberheid ook door tot in de verhouding tussen
jonge mannen en vrouwen. Moest men in de consumptie terughoudend zijn, dit gold
ook voor de'consumptie' van hethuwelijk. Dit werd echterreedsvoldoende besproken.
Een van de beste beschrijvingen van de soberheid, zowel in het algemeen als met
betrekking tot de geslachten zal weer die van SIIXEVIS mogen heten in:De boer en zijn
wereld. In deze studie worden bijvoorbeeld de betrekkelijke 'geslachtloosheid' van de
hand, het gezicht en van het lopen beschreven. Er is, volgens Sillevis, vooral bij iets
oudere mensen, nauwelijks verschil tussen een mannehand en een vrouwehand. Beide
zijn 'instrumenteel'; de gezichten zijn 'houten gezichten', omdat zij arm zijn aan expressie en vooral geen gevoelens uit willen drukken. Bij het lopen is de gang zwaar en
plomp; het volle lichaamsgewicht wordt telkens van de ene voet op de andere overgebracht. En nu toch de aesthetica wordt genaderd moet ook maar het ideale uiterlijk
voor een vrouw worden omschreven, zoals dit voor deVeluwsejongeman zou gelden:
stevig, zelfs robuust, en rond van vormen; bijvoorbeeld volle bovenarmen. Doch wij
zagen reeds dat het geen bijzondere rol speelt bij de feitelijke keuze. Overal op het
platteland kon de stedeling worden getroffen door wat er soms wat het uiterlijk betreft
'op de koop toe' werd genomen.
Eenhouding van soberheid legt men dikwijls ook, zoalszojuist reedswerd aangeduid,
ten aanzien van zichzelf aan den dag. Men klaagt gewoonlijk niet over zichzelf, althans
nietineendirectevorm. Menzalookniet gauw naar dedokter lopen, afgezien ervan dat
dedokter somszo'n deftig persoonisen ... dat eenvisitegeldkost.Dezelaatste houding
isookweer aanleiding tot eenbekendstereotype,namelijk datereerdereenveeartsbijde
koe wordt gehaald dan een dokter bij de vrouw. Die vrouw redt zichzelf wel, zou men
denken. De Camera Obscura doet er nog een schepje bovenop en boekstaaft dat het
vervangenvaneengestorvenkoegeldkost,hetgeenniethetgevalzouzijn..., enzovoort;
integendeel: een nieuwe vrouw zou nog weer geld of grond mee kunnen brengen.
Maar, zoals met de meeste stereotypen het geval is, een bestaande of bestaan hébbende
neiging geeft het wel aan1.
Van de soberheid als ethische houding naar de soberheid als aesthetische houding is
maar een stap, zoals reeds werd bemerkt. Behalve van soberheid kan men hier ook
dikwijls van onontplooidheid spreken. Schoonheid en kunst worden dikwijls weinig
1

Nicolaas Beets plaatst dit in Noord-Holland. Deze tendenties zullen daar zeker niet afwezig zijn geweest,
maar horen in enige duidelijkheid toch eerder in Zuid-Holland thuis. Mogelijk heeft Beets, zoals zo vaak met
stedelingen (zekerin devorige eeuw),zijn observatie maar ergens gelocaliseerd omdat boer enboer toch precies
hetzelfde is.
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beleefd, althans weinig bewust. Sillevis geeft hierbij weer een aardig voorbeeld van de
Veluwe. Dit voorbeeld berust op eenproefneming. De schrijver lietin dekring van zijn
bekenden platen zien, reproducties van schilderijen, en stelde daarbij enkele vragen.
Het was frappant zo 'instrumenteel' men alles interpreteerde. Men zag bijvoorbeeld
géénlandschappen maar alleenhuizen, bomen endergelijke. Bij het zienvanhet Angelus
van Millet merkte eenvrouw (!)op dat devork maar drietanden haden dus ongeschikt
wasvoorhetaardappelrooien,waar mentochkennelijk meebezigwas1.Inhet algemeen
vond men eenplaat alleen mooi alsalleser duidelijk herkenbaar op stond.
In ons onderzoek te Elim-Hollandscheveld zijn wij ook op de geringe ontwikkeling
in dit en verwante opzichten gestuit. Dit was in verband met het vraagstuk van de
besteding van de grotere welvaart (geld en vrije tijd) die daar langzaam begon door te
dringen. Het was vooral een vraagstuk voor dejongelui. Traditioneel was daar, zoals
op zovele plaatsen, dat de weinige vrije tijd metslenterenwerddoorgebracht en dat van
tijd tot tijd de remmen eens los mochten komen bij een biertje.Bij toenemend zakgeld
kan dit een gevaar gaan vormen, en dan deed de omstandigheid zich voor, dat er zo
weinig grondslag was om zowel de besteding van het meerdere geld als die van de
meerdere vrije tijd in andere banen te krijgen. Voor een meer intellectuele ontspanning
ontbrak de basisvorming en belangstelling;voor spel ontbraken de oefening en de ontwikkeling van de sportiviteit; voor liefhebberij-arbeid waren de handen dikwijls te
weinig soepel en ontbrak eveneens de instelling hier aardigheid in te hebben.
Dit allesbetekent niet, dat bij delandbevolking alle gevoelvoor schoonheid ontbrak;
•ferwerd alleen geen werk van gemaakt het te ontwikkelen. Het zal dus gewoonlijk op
onbewuste groei berusten, dat men op het platteland dikwijls uiterst verantwoorde
vormen en combinaties zag en ziet. Velerlei kleding en klederdracht getuigt hiervan,
zelfs alishet soms 'gesunkenes Kulturgut' uitdeburgerwereld.Voortsdenkemenaanhet
prachtige evenwicht dat zo dikwijls in de boerderijbouw werd bereikt. Ook hier kan
gelden, dat men er eeuwen de tijd voor heeft gehad om tot iets moois te komen.
Maar typerend zal ook mogen heten dat een kledij, zo gauw deze het eenvoudige en
stemmigeverlaat,althansinNederland, zodikwijls opzichtig enbont is,metnameineen
aantal vissersplaatsen. De toevoeging 'althans in Nederland' is wel nodig omdat men
elders soms heel wat minder 'consequent' is en heel wat meer 'smaak' heeft. Wij zullen
er nog op komen, dat Nederland vermoedelijk ook in andere opzichten een wel zeer
'realistisch' land was, maar voor sommige landstreken (wij noemden reeds het Noorden
en Oosten) geldt dit wel in het bijzonder. Bovendien kan men vermoeden dat het
calvinisme, althans boven de grote rivieren, deneiging tot soberheid nog eens versterkt
heeft door zijn afwijzende houding tegenover vermaak en vertoon.
Intussenisweleenterreinbetreden datbuitenhet bestek van dezestudievalt, namehjk
dat van dekunst en verwante zaken. Om nog eensduidelijk degrensvan onzestudieaan
te geven zij ook het argument voor de beperking nog eens herhaald. Vormgeving en
aesthetica zullen, zeker waar het loutere overleven zo in het geding is, zozeer perifere
1

Maar ook voor een Groninger boer doet een dergelijk verhaal de ronde.Deze boer had in het Mauritshuis te
DenHaagdeStiervanPotter gezien.Zijn commentaar was:„minnebolle"(slechtestier),(mededeling HOFSTEE).
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belangen zijn, datzenietnoodzakelijk behandeld moeten worden. Ook 'inconsequenties'
opditgebied(diewehier eigenlijk weinig ofniet ontmoeten; bovendien kanmen erover
twisten wanneer een cultuurtrek inconsequent is) zijn hier minder belangrijk dan bij
wat voor ons wél centraal staat. Niettemin zien we, dat er ook hier in algemene zin een
verband is met dit centrale.
Tot slot van deze paragraaf moeten nog enkele opmerkingen gemaakt worden over het
economisch functioneren van het oude platteland en,inverband hiermee, over het economisch denken en doen van debevolking1. Het gaathier inderdaad om slechts enkele
opmerkingen, daar dit terrein reedsbij allerlei gelegenheden werd betreden enhet voornaamste voorbeeld, dat van de Kempen, reeds telkens werd gebruikt. Bovendien was
dit voorbeeld, omdat het zo intensief gebruikt moest worden, zelfreeds vergaand uitgewerkt.
Vanwege de fundamentele betekenis voor alle verhoudingen op het platteland en in
de samenleving in het algemeen moge dan nog eens worden gewezen op de economisch tweeslachtige positie die de arbeid innam. Enerzijds was deze weinig waard,
namelijk ten opzichte van de immer schaarse en dus dure goederen. Anderzijds was de
arbeid steeds véél waard, en wel opnieuw door het gebrek. Het laatste maakt dat vrije
tijd niet in aanmerking komt. Economisch uitgedrukt zou men kunnen zeggen dat de
arbeid een nagenoeg constante grenswaarde behield. Het gedrag dat hiermee overeenstemt is de besproken voortdurende, doch veelal kalme, arbeidzaamheid.
Doordat dit door vele eeuwen heen gegolden heeft, konden wij er voor de Kempen
op wijzen, hoe er velerlei vaste gewoonten rondom de arbeid zijn ontstaan en hoe er
allerlei begrijpelijke verbindingen met bijvoorbeeld het gezinsleven tot stand kwamen.
De arbeid en de andere belangen hadden zich onderling op elkaar afgesteld. Men herinnere zich bijvoorbeeld de vaste prijs die het knechtje of meidje moest opbrengen.
Wie bereid was deze te betalen en overigens een veilig milieu kon bieden, was de man;
hijnam ook degezinszorg overzonder dat ditveelinvloedhad opdieprijs.
Soortgelijke gewoontevormingen vindt men ook elders,tenzij depatriarchale gezagsverhoudingen zijn overgegaan in klassetegenstellingen. In dat geval ontbreekt het zorgende toezicht.
Bijzonder belangrijk was ook, zoalswerd opgemerkt, dat men van louter een arbeidsloon niet kon leven. Men moest er een directe toegang tot debodem bij hebben, omdat
de maatschappelijke organisatie in beginsel nu eenmaal (noodzakelijkerwijs) zo was dat
alléén bodem plus loyale gezinsarbeid effectief konden zijn.
Voorts zijnog herinnerd aan degeringe betaling diemen over hadvoor dearbeid van
devrouw. Dit werd inverband gebracht met het consumptieve karakter van haar werk.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het ook een aanzienlijke maatschappelijkculturele druk was die devrouw zichtot dit soort werk deed beperken, althans bij voorkeur. En was dit niet zo (vele vrouwen deden immers, vooral in oogsttijd, zware veldarbeid), dan nóg werd haar minder betaald, een tendentie die ook heden nog waar te
1

Iets uitvoeriger in WICHBRS, 1961.
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nemen isendiewelverband zalhouden met deeenmaalgemaakte, enreligieus bevestigde,voorstellingen over gezagengezin.
Vervolgens bedenkemenhoeeenvoudig hetbedrijfseconomische rekenen ophet oude
platteland kon zijn, ook waar debedrijven in denationale economie waren opgenomen.
Men kon bijna volstaan met het tellen en meten van dephysieke opbrengsten. De kosten
die daartegenover stonden waren (omdat de landbouwtechniek zeer eenvoudig was en
weinig keuze liet; de produktiemiddelen zeer duurzaam, de toeleveringen van derden
zeldzaam, enzovoort) slechts gering. Ook als er betaalde arbeid in het spel was, Het
deze zichper produkt gewoonlijk wel schattenderwijs berekenen. Van verschijnselen als
economische veroudering van productiemiddelen en smaakverandering bij het publiek
had men geen last. Voor de zelfverzorgingsbedrijven van de zandgronden, nog eenvoudiger van opzet en in wezen geheel zonder arbeidskosten (er was voor die arbeid
toch geen ander emplooi), was het bedrijfseconomische schema nog eenvoudiger.
Hier kon men zich bijna geheel beperken tot een wegen en meten van physieke opbrengsten tegen physieke kosten.
Men zal zich voor kunnen stellen, dat plattelanders moeite gehad hebben (en nog
hebben) naar een meer gedifferentieerd bedrijfseconomisch denken toe te groeien.
Op de zandgronden moesten velen zelfs nog naar een eerste begin van ondernemersdenkentoegroeien. Dat het Westen en Noorden hier,hoewelerook hiergrote sprongen
gemaakt moesten worden om tot een modern bedrijfseconomisch denken te komen,
een voorsprong hadden, ligt wel voor de hand. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verschil
in de mate van het gebruik van de credietcapaciteit, zoals dit enkelejaren geleden nog
bestond tussen de zee- en de landprovincies1. Het Noorden en Westen hadden hun
volle capaciteit nagenoeg in gebruik, in tegenstelling tot de (armere!) zandgronden.
Dit brengt ons op het laatste punt, namelijk: crediet en de oorspronkelijk afwijzende
houding van de plattelander hiertegenover.
Ook deze houding is weer geheel begrijpelijk uit de oude situatie, en wel om twee
redenen. De eerste is, dat een crediet in de vroegere omstandigheden van armoedige en
weinig kapitaalvragende productie zo dikwijls betekende dat men 'aan de grond' zat
enhet dusconsumptiefnodighad. Hoezou degenediezoverwasgekomen, het geleende
- men denke aan de zuigingskracht van de armoede - weer terugbetalen?Crediet werd
danook dikwijls gevolgd door méér crediet.Dit kon tot machteloosheid van deschuldenaar en tot woeker van de zijde van de schuldeiser leiden. Dit werd door de bevolking
zeer gevreesd. De tweede oorzaak, die mét de eerste uit dezelfde situatie voortvloeit is,
dat er vroeger nauwelijks een betrouwbare credietorganisatie was.Dit maakte het geldlenen er ook niet aantrekkelijker op voor degeen die het wel zakelijk zou kunnen
gebruiken. Meestal beperkte de credietverlening zich dan ook tot de familie; en dan
hadden de rijke families weer een voorsprong. Geen wonder opnieuw, dat men algemeen het geld in dekast hield en het volle bedrag gespaard wilde hebben vóór een aanschaf.Was menregelmatig eencontante betaler, danwerd dit bekend en dit waseen eer.
1
Gegevens van het Landbouw Economisch Instituut. Deze werden door HOFSTEEin kaart gebracht. Zie Rural
Life and Rural Welfare, blz. 87. Hier overgenomen op blz. 202.
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De Raiffeisen beweging, die het crediet voor het platteland trachtte te propageren en
organiseren, dateert pas uit de vorige eeuw. Voorts ishet begrijpelijk datjuist de zandgronden de oude houding het langst hebben vastgehouden.
Nergens duidelijker hebben wij deze oude houding tegenover crediet aangetroffen,
dan nog in dejaren vijftig te Elim-Hollandscheveld; en dan volledig met de directe
herinneringaandeoudegevaren.Menzalzichinkunnendenken datwiedoorhetvragen
van een lening openlijk moest toegeven aan de grond te zitten, zéér gemakkelijk algemene schuldgevoelens moest krijgen. Verder zal men zich voor kunnen stellen dat
degenen die bemerkten dat iemand schulden kreeg, al spoedig geneigd waren deze
persoon als'een schuldige' te zien en van hem te verlangen dat hij zich ook als schuldig
menszou gedragen. TeElim-Hollandscheveld werd aangetroffen, dat een man zijn zoon
(ondanks aandringen van het hoofd der school) niet naar de HBS deed omdat hij schuld
had in debuurt. Een andere man kocht géén overjas (dit kledingstuk kwam erpasna de
oorlog algemeen in zwang) omdat zijn schuldeiser er ook geen had. In beide gevallen
ging het om zakelijke credieten, waar op tijd de rente van werd voldaan en op werd
afgelost. Niettemin voelden beide mensen zich moreel schuldigen en verplicht zich
'als de minsten' te gedragen.
Met ditvoorbeeld warenwijweervolopindesfeervandearmoedeenvandebeschaving
van dearmoede, eensfeer diereedszoveelvoorbeelden heeft verschaft. Met opzet isook
dit voorbeeld weer hieruit gekozen om op het einde nog eens de gelegenheid te hebben
erop te wijzen hoe belangrijk het armoede-aspect voor het oude plattelandse leven was.
Er werden drie grote prijzen genoemd in verband met een toegang tot de bodem.
Wat elkdezerprijzen met dezetoegang verbindt issteedsopeenofanderewijze medede
armoede. De bodem diende om deze rechtstreeks te bestrijden (eerste prijs). Maar door
de armoede van anderen, die géén toegang kregen, ontstond ook de tweede (stand).
De derde prijs (het huwelijk) moest zo strikt met de toegang tot de bodem verbonden
worden om te voorkomen dat er nóg meer armoede zou ontstaan en het oude bestel
geheel onbestuurbaar zou zijn geworden.

4.3 D E SOCIALE SITUATIE

De sociale situatie kan voorlopig kort worden omschreven alshet samen móeten leven
inkleine,uniforme, en dusoverzichtelijke samenlevingseenheden, diezijn omgeven door
een onveilige en onbetrouwbare buitenwereld. Ook dit iseen uitvloeisel van de geringe
mate van differentiatie in de oude maatschappij, en niet minder dramatisch dan de
economischesituatie.Degroteprijsishier: niettemin eenloyalegemeenschap tevormen.
De kleinheid, de uniformiteit (vooral met betrekking tot het beroep) en de daarmee
samenhangende overzichtelijkheid van de samenlevingseenheden houdt direct verband
methetbij uitstek agrarischkaraktervanhetplatteland. Omdat ernueenmaalveel grond
nodig was om een mond te voeden, beperkte dit het aantal dergenen die gemakkelijk in
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eikaars nabijheid konden leven. Uit dezelfde hoofde alswaarom men agrarisch en in 't
algemeenniet productiever was,beschiktemen óókniet oversnellevervoersmiddelen en
andere verbindingen. Men móest dus in de nabijheid van de grond leven en dan met
weinigen bij elkaar. Dit sluit enige concentratie niet uit. Concentraties van bevolking
vond men ook algemeen: de meestal kleine dorpen en gehuchten. Maar deze eenheden
hadden dan gewoonlijk weinig met elkaar te maken; met enige ambachts- en handelslieden waren ze grotendeels zelfgenoegzaam. De weinige bindingen die er tussen de
plaatsen warenliepen gewoonlijk naar ofviaeen groter centrum. Bovendien konden die
bindingen dikwijls gestoord worden zonder dat dit het plaatselijke leven zo ernstig
ontwrichtte als dit nu het geval zou zijn. Maar wij weten het reeds;men leefde in een
sterk deelbare wereld. Dit alles maakt de wereld buiten de eigen samenlevingseenheid
feitelijk al buitenwereld en dus ook min of meer vreemd.
In dezebuitenwereld - dit ligt in het bovenstaande besloten - kan men onderscheiden
een buitenwereld van gelijke orde en eenvan andere orde. De buitenwereld van gelijke
orde omvat de medeplattelanders van naburige plaatsen en streken; Barentsen noemde
hen de 'onbekenden'. De buitenwereld van andere orde omvatte enerzijds de ongure
elementen op het platteland, anderzijds deheren en desteden en ten dele ook de handel,
vooral als het stedelijk karakter ervan toeneemt.
Het isniet door de buitenwereld van gelijke orde dat de plattelander zichnog aleens
bedreigd moet hebben gevoeld. Dit betekent niet dat het hier altijd even vreedzaam
toeging. Vooral in oude tijden kwamen er nog al eens bloedige ruzies en veten voor1.
Maar men was gewoonlijk aan elkaar gewaagd. En zeker omstreeks 1900 hadden die
antagonismenweinig tebetekenen. Ze waren meest eenaangelegenheid van dejongelui,
vooral alserkermis was en desterke drank en demeisjes in het spelwaren. De onveiligheid echter, en de onbetrouwbaarheid ofonberekenbaarheid, kwamen uitdewereld van
andere orde, al hebben de onderlinge antagonismen de weerbaarheid daartegen ongetwijfeld vaak verzwakt.
De oorzaken van die bedreiging van buitenaf zal men deels vinden in de aan het
agrarische leven verbonden armoede, deelsin de uit het agrarische leven voortgekomen
grotemaatschappelijke tweedeling, meestalechterinbeide tegelijk.
Vooralwortelend indearmoedeisdeonveiligheid geweest diewerdvoortgebracht door
de ongure elementen: zwervers, bedelaars, rovers, afgedankte soldaten en dergelijke
lieden. Een samenleving die voortdurend dicht bij de rand van het gebrek verkeert zal
gemakkelijk elementen voortbrengen die door dit gebrek of door de dreiging ervan aan
lager wal geraken. Vooral in de rampzalige tijden van oorlog en twist2 kon dit het
1

Deze veten hielden dikwijls verband met familiegroeperingen. De middeleeuwen waren nog vol van reminiscenties van een meer genealogische maatschappelijke orde. Van deze orde uit heeft er vermoedelijk een
geleidelijke overgang plaatsgehad naar dorpsveten, polderveten en dergelijke veten op meer geografische basis,
alvorens deze geheel hun reële betekenis verloren.
2
Doch ook in tijden van usurpatorische maatschappelijke verandering. De tijd van de engelse enclosures,
waarin de gemene gronden particulier bezit werden - vooral van grootgrondbezitters - is hier een voorbeeld
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geval zijn. Meestal kwamen er dan ook verwaarloosde wezen voor; zij die opgroeiden
voor 'galg en rad'. De weinig gedifferentieerde samenleving kon zulke mensen nóch
materieel, nóchsociaal-geestelijk opvangen. Voor geenvanbeide wasmen 'vér genoeg'.
Het domein van deze mensen werd dan, wat men zou kunnen noemen, een 'ongeordende ruimte tussen de nederzettingen'. Zulk een ruimte kon in een meer figuurlijke
betekenis bestaan, maar ook in een zeer letterlijke. Bij de figuurlijke betekenis kan men
denken aan depaupers ofdemarginalen in de dorpen, ofvaker nog aanderand ervan of
ergens in het veld. Deze lieden waren op een of andere wijze ontsnapt aan de interne
sociale controle van de plattelandse samenleving en bevonden zich in deze zin in een
ongeordende ruimte. Bij de letterlijke betekenis kan men, aansluitend aan de betekenis
die het wonen in het veld soms had, denken aan hen die huisden in de barre en weinig
bewoonde streken. Men herinnere zichhier dekwade roep die het Ellertsveld in Drente
had of aan de eeuwenlange onveiligheid van de Brabantse heide. En voorts waren er de
zwervers.
Dehierbedoelde lieden waren de 'slechtemensen' zonder meer. Zij stompten gemakkelijk afen werden trots op hun vreesaanjagende faam. Tegen hen had men luiken voor
de ramen en grendels op de deuren, welke werden gesloten als men naar bed ging en
soms al als de schemering was gevallen. Waren de zigeuners of 'heidenen' in aantocht
dan waarschuwde men elkaar, werden dekippen bij huisgedreven enallelosse goederen
van enigewaarde opgeborgen. De ouderen onder delezersdieop hetplatteland geboren
zijn zullenzichdit zekernog herinneren, enhet betrofhier slechtseennagalm. Sommige
zwervers echter waren inhun soort ook weer wijze enbraveHeden. Men denkehier aan
detweebedelaars Chefenjochem van Herman de Man, ofaanTijl Uilenspiegel en zijn
omgeving zoals die zijn beschreven met de meesterpen van Charles de Koster1.
Alleafgelopen tijden hebben deze mensen gekend. Ook de zonabije vorigeeeuw was
er nog rijk aan, vooral de eerste helft ervan door de algemene verarming die de Napoleontische oorlogen hadden gebracht, alsmede door de bevolkingsgroei. Men stichtte
toen, zoalsalgemeen bekend is, ookwerkplaatsen en opbergingshuizenvoor dezeHeden;
dekolonie in Veenhuizen iser nog een overblijfsel van.
Merkwaardig is dat deze mensen, en zij die daar al bijna toe behoorden, soms eigen
nederzettingen konden vormen, die tegenover de buitenwereld een min of meer asociale houding aannamen. Maar naar binnen toe kenden deze weer een sterke samenhang en een nauwkeurige sociale code. Ook hier was de vorige eeuw rijk aan, terwijl
vele toenjuist tot stand zijn gekomen of aanzienHjk werden versterkt. Hierbij kon men
voor Noord-Brabant denken aan debekende smokkelaarsbuurt Het Heike, ontstaan op
de grens van de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom 2 . Of men
denkeaan debuurten in Osswaar deindejaren dertig zoberuchte 'zaak Oss' betrekking
van. Op dezetijd heeft het bekende gezegde van Thomas Morus betrekking :„de schapen eten demensen op".
In benden trokken de paupers toen wel van plaats naar plaats, angstgedichten ingevend als: „Hark, hark, the
dogs do bark, The beggars are coming to town "
1
Een boeiende wetenschappelijke monografie over dezelieden is bijvoorbeeld die van de historicus ENKLAAR,
Varende Luijden, 1940, studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
2
SCHBEURS, Het kerkdorp St. Willebrord, 1947.
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op had. Menig Brabants dorp had (en heeft) zo zijn a-socialen-buurt1. De Peel was ook
zo'n vluchtoord. Tot deze categorie behoorde ook een aantalheidedorpen in Friesland2.
Hier was een bevolking bij elkaar gekomen, die eigenlijk uit armoede (wering uit de
dorpen en door armbesturen, vooral van de eenmaal zwervenden) de heide was opgedreven. Zwaagwesteinde is hier een goed voorbeeld. Daar had de bevolking zich voor
een groot deel op allerlei handel, geregelde en ongeregelde, en op allerlei ongeregelde
beroepen, zoals dat van mollenvanger, toegelegd. Tot in de jongste tijd onderscheidde
Zwaagwesteinde zich van de omgeving door een eigen mentaliteit. Men was gevat en
vlug en in het algemeen zeer sterk primair reagerend. Men bezat ook de vrolijkheid
van deprimairen, terwijl het platteland zichin het algemeenjuist onderscheidt door een
sterk secundair reageren; men is gewoonlijk zeer bedachtzaam. Ook op de Veluwe
ontstonden - eveneens vooral in de 19e eeuw - van deze nederzettingen der armen,
soms op de grenzen van de vroegere marken, soms aan de randen van oude kernen3.
Men geeft aan dat dezebuurten in hun mentaliteit nog steeds te onderscheiden zijn van
de oudere buurten, ofschoon deze en alle andere besproken nederzettingen inmiddels
gewoonlijk geheel 'normaal' zijn geworden. In het Rijk van Nijmegen was het Reichswald zo'n toevluchtsoord4. Vlaanderen heeft o.m. zo'n dorp gekend in de 'republiek'
Oelegem. Deze was nagenoeg ontoegankelijk voor vreemden, veldwacht en gerecht
inbegrepen5.
Belangrijker dan de zwervers en de zwakke broeders in eigen gelederen was natuurlijk
debuitenwereld diewerd gevormd door deheren en desteden eneigenlijk ook door de
handel. Wij zagen dat de heren en de handel deels ook in de plattelandse samenleving
zelfaanwezig konden zijn. De heren waren dan de 'bekende vreemden' van Barentsen.
Wij zagen ook dat deplattelandssamenleving in het geval van de ongure elementen niet
geheelweerloos was,behalvealszijin gesloten benden optraden, maar dit wasbetrekkelijk zeldzaam. Hoe gewiekst de landloper (typerende naam) soms ook mocht zijn, hij
had géén georganiseerd overwicht van macht en beschaving. Dit was wél het geval met
de heren en de steden, en dikwijls ook met de handel.
Aan deze laatste categorieën werd in het vorige hoofdstuk reeds veel aandacht
gegeven. Maarhet daarnabehandeldemogeernog eenstoehebben bijgedragen dat men
inziet hoe zwak de positie van het landvolk eigenlijk was. Op het vorige hoofdstuk
moeten echter nog twee aanvullingen gegeven worden. Ten eerste kan worden opgemerkt dat er tijden waren dat de plattelandsbevolking óók nog te doen had met een
tussenvorm van ongure elementen enheren.Dit wasdaar- in Nederland vrijzeldzaam waar roofridders, bokkerijders en dergelijke lieden optraden of waar houwdegens,
zoals Maarten van Rossum, huishielden. Deze Maarten van Rossum ondernam allerlei
1

Bijvoorbeeld Uden, beschreven door V A N LIESHOUT (1948).
Heidedorpen in 't algemeen: SÏAHR VAN DER HOEK (1960).
Zwaagwesteinde: SIKKEMA en SIKKEMA (z.j.,).
3
HESLINGA in Handboek voor pastorale sociologie dl. iv.
4
V A N R O O Y (1949).
6
D a KEYSER in De Nederlandse Volkskarakters 1938.
2
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strooptochten, eerst in dienst van de hertog van Gelre en later, toen de hertog had
verloren vanKarelV,indienst van dezelaatste.Nog in Gelderse dienstbedreigdehij zelfs
Amsterdam. Was het - tot in de vorige eeuw - al veelal zo, dat de legers gewoonlijk
voor een belangrijk deel ten koste van de boer leefden, met zulke ongeregelde heren
was dit zeker en helemaal het geval.
De tweede aanvulling betreft de handel, en wel in de situatie van het einde der
vorige en het begin van deze eeuw. De vorige eeuw was er ongetwijfeld reeds een van
aanzienlijk toegenomen economische differentiatie. In de tweede helft ging die
differentiatie ook reeds het platteland beroeren, zodat dit meer grondstoffen e.d. van
elders ging betrekken (kunstmest, voedergranen e.d.) en meer en gevarieerder ging
afleveren (tuinbouwprodukten, zuivel; ook steeds meer voor het buitenland). In eerste
aanleg gaf dit aanleiding tot allerlei knoeierijen, waarbij overigens de boer dikwijls ook
bepaald niet onschuldig bleef. Men vond waardeloze vulstof door dekunstmest, onderwicht op grote, moeilijk controleerbare, partijen, knoeierijen met boter, enzovoort.
Het laatstgenoemde bedreigde zelfs de gehele Nederlandse positie op de Engelse markt.
De tuinders die zelf niet ter markt gingen waren soms overgeleverd aan de commissionairs; ze kregen dan uitbetaald wat deze kwijt wilden en soms wel eens niets. In
het laatste kwart van de vorige eeuw gaat het platteland zich dan ook (dikwijls krachtig
gesteund uit andere kring) georganiseerd verweren. Er ontstonden de coöperatieve
tuinbouwveilingen en alom werden er coöperaties gesticht voor aankoop, afzet en
credietverlening. Mede door overheidsmedewerking ontstonden er waarmerken,
kwaliteitscontroles en uitvoercontroles1. Er was zelfs - in Friesland - eenVereniging tot
Bestrijding vanhetBedrogindenBoterhandel.
Waar het hier om gaat is uiteraard niet deze ontwikkeling als zodanig uitvoerig te
schetsen, doch om met dezeenkele inlichtingen nog eenste laten zien dat niet alleen het
arbeidersvolk, maar ook de boeren pas omstreeks de eeuwwisseling tot georganiseerd
verweer kwamen; en in het algemeen dat de sfeer van machteloosheid, hoe 'verlicht'
de grote samenleving toen ook reeds was, tot omstreeks de laatste eeuwwisseling is
blijven bestaan. Ook de boerenorganisaties met algemene maatschappelijke doelstellingen (de z.g. standsorganisaties) dateren uit dezelfde tijd, zij het dat de z.g. Maatschappijen van Landbouw in het midden van de vorige eeuw zijn ontstaan2.
Tegen deze achtergrond gezien mag het evenmin verwonderlijk heten dat de plattelandsbevolking gewoonlijk met een sterk wantrouwen tegenover de buitenwereld
(van andere orde) stond, en meestal geen hoge dunk had van de handel. En daar de
feodaloïditeit wel het belangrijkste element uit die buitenwereld was, zal men ook
moeten denken aan minderwaardigheidsgevoelens waaruit het wantrouwen dikwijls
nog een extra gevoelskleuring onderging.
1

In een veelheid van literatuur beschreven, o.a. VAN STUIJVENBERG 1949, voorts Verslagen van de Landbouw
van ±1890-^1914.
2
Dit heeft dus in het afgelopen decennium verscheidene eeuwfeest gedenkboeken doen ontstaan. Ook hierin
vindt men menig gegeven over 'hoe het was'.
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Het tweede hoofdstuk biedt weer aanknopingspunten als wij zoeken naar voorbeeldmateriaal. In het Oude Kempenland zagen wij hoe de bevolking zich in wezen 'gedekt
houdt' tegenover vreemden. Als dit onbekende vreemden zijn, kon men soms ook
agressief tegen hen optreden. De gehele overheidssfeer behoort hier in beginsel tot het
vreemde. Wat destaat bijvoorbeeld doet om de orde tehandhaven vindt weinig begrip.
Voor zover destaateenordehandhaaft waar men zelfbelangbij heeft, zoalswaken tegen
diefstal, e.d., kan men het zelf wel af, vindt men. Wat de staat verder bewaken wil:
het wildbestand (elders ook viswater) of de onschendbaarheid van het grondgebied,
dat isgeen volksbelang. Het eersteiseen standsbelang en het tweede het belang van een
verre overheid bij een (in het Brabantse geval, en zo dikwijls) willekeurige grens.
Stropen en smokkel zijn dan ook géén ondeugden en bij de opsporing van de bedrijvers
hiervan werkt men niet mee. Tegenover de bekende vreemden vonden wij het mooipraten en het niet-klikken. Typerende trekjes zijn verder het gespannen ('militair
rechtop') lopen in Eindhoven of dereactie op een poging van een notabele destreektaal
te spreken; men weet wel 'wat netjes is'.Zowel wantrouwen als minderwaardigheidsgevoelens zijn hier echter wat gedempt aanwezig. Hoofdzakelijk ismen hier volgzaam,
negatief-autoritair.
Veel laaiender is het wantrouwen en veel morbider zijn de minderwaardigheidsgevoelens in het gebied dat Herman de Man beschreef. De steden zijn 'poelen des
verderfs', enzovoort. Voorts zagen wij in hoofdstuk 2 Gieljan Beijen vechten met de
paperassen van het waterschapsbestuur ;hij had een diep ontzag voor mensen die daar
zo maar mee wisten om te gaan. Wij zagen ook hoe de minderwaardigheidsgevoelens
van deboer van de Gansenburght konden worden bespeeld, ofhoe de organist zich wel
enkele vrijheden kon veroorloven tegenover boerendochters in hun meest romantische
levensjaren; zo lag de sociale grens nu eenmaal.
Zelfs in het van overherigheid zo betrekkelijk vrij gebleven Holland ten noorden van
het IJwerden soortgelijke verschijnselen aangetroffen. Dezewerden inhetvorige hoofdstuk een'overslag'genoemd, waarbij menbijvoorbeeld kan denkenaanhet onderdanige,
maar - in tegenstelling tot de Noordbrabander - buiten zijn persoonlijkheid omgaande,
gedrag van 'Vader' ten opzichte van de Amsterdamse pachtheer; bijvoorbeeld in de
grifheid waarmee hij bevestigde dat 'gindse toren' die was waaronder hij en zijn gezin
en de knecht regelmatig ter kerke gingen. De sociale 'vreesgrens' ligt hier echter tevens
hoger, want tegenover de meester zien we de 'ware Vader' reeds weer.
Menzietuitdezevoorbeelden hoeverscheiden het gedragkanzijn datwelsamen moet
hangen met de afweer van de buitenwereld. De nadere uitwerking is echter voor het
volgende hoofdstuk.
Wij komen nu tot de plattelandse binnenwereld en daarin in de eerste plaats bij de
strikte sociale controle. Bij de korte behandeling van enkele gedachten van Durkheim
(of à la Durkheim) werd reeds iets over deze striktheid gesteld. Deze zou normaal zijn
voor een ongedifferentieerde samenleving zoals de plattelandse binnenwereld. Hierdoor
99

zou dezevoorbestemd zijn eensociétédesolidarité mécaniquetevormen. Devraag werd
gesteld waarom die binnenwereld geen grotere individuele vrijheidsmarge zou laten,
dus verdraagzamer zou zijn. Als antwoord werd gegeven dat het overwicht van telkens
allentegen telkens een- afgezien van storingen - het weinig waarschijnlijk maakt dat de
gelaten individuele vrijheid groter wordt dan functioneel nodig is. Wij zullen nu nader
zien dat een dergelijke niet-functionele vrijheid in de situatie van het oude platteland
zelfs gevaarlijk was; uiteraard, zoals werd opgemerkt, omdat deze onberekenbaarheid
van gedrag en daardoor eenverlaging van desocialezekerheid (==deschepping van een
fundamenteel sociaal onbehagen) mee moet brengen.
In het concrete geval van het oude platteland werden de gevaren inmiddels reeds
gesignaleerd. Er was een grote kans dat, als de gemeenschap een méér dan functionele
vrijheid liet, dezenergens anders toe zou dienen dan ter verhoging van de onveiligheid.
Men zag nauwelijks anders om zich heen: wie niet tot de geïntegreerde plattelandssamenleving behoorden waren onguur element, half-heer of heer, óf stedeling. Stééds
waren zij de potentiële bedreigers van het platteland. Individueel gezien moge het
dikwijls voordelig of onontkoombaar zijn geweest zichlos te maken, en de plattelandse
collectiviteit kon dit ook niet geheel tegengaan, maar deze collectiviteit zaler niet naar
'verlangd' hebben die losmaking te bevorderen. Wij zagen de Kempenlander dan ook
nergens anders geschikt voor gemaakt dan alleen voor de eigen samenleving. In het
Roergebied ging hij gemakkelijk ten onder; zelfs in Eindhoven, zo werd net nog
gereleveerd, was hij al niet op zijn plaats.
Bovendien herinnere men zich het overcompleet vanjonge generatie. Dit maakt dat
er dikwijls niet zo maar werd weggelopen naar debuitenwereld, maar dat er een latente
druk was die wegpérste. Voorts gold dat men deze druk niet zo maar 'af kon schaffen'
daar men er, zoalswe zagen, ook belang bij had dat het overcompleet bestond. De kunst
was dan eencompromis tevinden tussen debelangen oplangere termijn (nagenoeg geen
overschot maar wel enige reserve tegen 'ongelukken') en die op korte termijn (veel
jonge arbeidskrachten of geldinbrengers) en voorts tot de loyalisering te komen van
gemiddeld een wat groter of kleiner overschot.
Hetwil onsvoorkomen dat hiermee dedramatiek van deoudesocialesituatie volledig
genoeg is uiteengezet. Deze hield in dat men met een externe dreiging op de achtergrond moest zien toch een zo goed mogelijk beschermde binnenwereld te scheppen,
terwijl er bovendien nog een botsing van belangen op het vitale punt van de voortplanting bestond. Dat het hierbij (ineen uit deaard van dit allestevens a-intellectuele en vrij
naïve beschaving) de kant op moest gaan van een strikte sociale controle is dan maar al
tebegrijpelijk, alsook dathuwehjk ensexualiteithierinhetbijzonder, enopdebesproken
wijze, in betrokken zijn geraakt.
Toch moet hier opnieuw op sexualiteit en huwehjk worden teruggekomen, en wel
omdat bij de besprekingen in het voorgaande het bestaan van een monogaam huwelijk
steeds als uitgangspunt is genomen. De vraag die nu dus opgeworpen moet worden is
of dit ook in de situatie besloten lag.
ioo

Dit brengt ons in de sfeer van de 'basicinstitutions'1 die telkens ook weer de cultuuranthropologen bezig houden. Inderdaad kan men zeggen dat ook het huwelijk als
zodanig voor de hand lag2.
Om dit te betogen kan het eerste uitgangspunt weer zijn de noodzaak tot loyalisering
van de jonge generatie, en het tweede het onbetwijfelbare feit van een grote natuurlijke
genegenheid tussen ouders en kinderen. Het is dan begrijpelijk dat de samenleving (via
het telkens allentegeneen)van ditlaatsteheeft willen profiteren, door hetjonge geslacht
ook uitdrukkelijk aan het oude te binden. Van wie anders en eerder dan van de ouders
zouden dekinderen debeperkingen vanhetbestaan aanvaardhebbenalsdemiddelen van
bestaan die doorgegeven kunnen worden eigenlijk ontoereikend zijn?3 Maar bovendien
was nog gegeven een direct bestaansbelang van de ouders bij de kinderen, zodat ook
hiervoor zo vast mogelijk moest staan wie recht had op welke kinderen. Dit alles betekent dat het wel de kant op móest gaanvan het scheppen van zo ongecompliceerd
mogelijke betrekkingen tussenoudeenjonge generatie.Dit is ongetwijfeld de betrekking
tussen een vast echtpaar en de kinderen daarvan. Neemt men dan ook nog de ongeveer
i :i verhouding tussen mannen en vrouwen in aanmerking (maar dit is reeds een meer
menslievende overweging, wanneer men denkt aan de Islam4), dan komt men zelfs
onverbiddelijk uit bij het monogame huwelijk. Geldt veel van deze argumentatie
algemeen (ook in onze maatschappij dus, al kunnen wij toleranter zijn en al verschuift
het gewicht der argumenten; men denke b.v. aan de toegenomen waardigheid van de
vrouw), in een samenleving met 'overschieters' gaf het zeker de minste willekeur. Het
welslagenhiervanhebbenwereedsgezien:hethuwelijk waszelfsonverbrekelijk. Voorts
zagen wij de opofferende kind-liefde voor de ouders alsmede de opofferende oudstezuster-liefde voor halfverweesdejongerebroertjes enzusjes.
Wat er van een samenleving terecht komt als het huwelijk in enigerlei vorm zou
ontbreken weten we eenvoudig niet, zoals hiervoor in een voetnoot werd opgemerkt,
omdat er geen voorbeeld van is. Maar aanwijzingen omtrent de chaos die dan zou zijn
teverwachtenlevert deoudeplattelandssamenlevingzelfzeervele; zekomen ook ontel1
Uitdrukking van KAEDINER(1956),van wie wij overigens menen dat hij niet steedseen gelukkige hand heeft.
Er is bij hem kortsluiting tussen zijn (beschrijvende) culturele anthropologie en zijn kennis van de psychoanalyse. Wat ontbreekt is weer wat we steeds tegenkomen: het inzicht dat cultuur fait-social is. Dat er iets
ontbreekt lijkt hij trouwens zelf ook aan te voelen, getuige blz. 36: „Finally it isnot at all certain whether the
differences found (met individueel-psychologische methodiek, W.) hold good for nations or culture areas".
2
Zeer duidelijk bij MALINOWSKI in de posthuum uitgegeven bundel Sex, Culture and Myth, die begint met
een overzicht van wat anthropologen tegenkomen in verband met sexualiteit en huwelijk. Het huwelijk blijkt
een universeel verschijnsel te zijn en gewoonlijk ook monogaam (het echte huwelijk, volgens M.); speciaal
wordt het overal noodzakelijk geacht ter voortzetting van het geslacht. Wat de sexualiteit betreft zijn er vele
beschavingen, dievooral dejongelieden een aanzienlijke tolerantie geven, mits... dit niet uitloopt op ontijdige
zwangerschap. Peasantculturen behoren gewoonlijk tot de minst tolerante, in het bijzonder de westelijkchristelijke van delaatste eeuwen. Het zou demoeite waard zijnna tegaan ofeen grotere tolerantie ook samengaat met een minder bedreigd bestaan.
In het algemeen is dit een belangwekkende bundel, daar deze ook enkele pogingen bevat van M. om de
anthropologische kennis ten nutte te maken voor inzichten in de tegenwoordige liberalisatie van het sexuele.
3
De 'extended family' kon dit ook doen, maar daartoe moet die weer goed georganiseerd zijn - o.a. met
betrekking tot de afzonderhjke huwelijken - zodat dit principieel niets aan de redenering verandert.
4
Deveelwijverij indeIslamisindepraktijk bovendien eenvoorrecht vandewelgestelde.
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bare malen voor in oude verhalen en sprookjes. Zo herinnere men zich hoezeer de
situatie van 'tweeërlei soort' kinderen gevreesd werd in het uitzonderingsgeval waarin
er een tweede huwelijk werdjtoegestaan (in de christelijke wereld: door het overlijden
van een van de echtgenoten) en de slechte naam van de stiefvader, maar vooral van de
stiefmoeder (uitdrukking: stiefmoederlijke behandeling). Of men bedenke het lot van
wezen, zo veelvuldig voorkomend door de vroege sterfte in vroeger dagen. Het waren
ook het stiefkind en het weeskind van wie het meest gevreesd werd dat zij zouden
afglijden naar de ongeïntegreerde onderlaag. Wij zagen reeds dat zij gemakkelijk opgroeiden voor 'galg en rad'. Maar bovendien gold dat zij daar bij voorbaat soms al
(een vicieuze werking ontketenend) opbehandeldwerden1. Voortsdenkemenaanderol
die de bastaarden van de grote heren (die, exempt als ze waren, zich het gemakkelijkst
aaneenopsamenleving gerichteethiek konden onttrekken) zovaakindefeodale politiek
en aan de vorstenhoven hebben gespeeld. Dit was een subversieve rol, ingegeven door
hun niet gekristalliseerde positie2.
Isdus de regeling van debetrekking tussen degeslachten, zowel in dezinvan man en
vrouw als in die van oudere enjongere generatie, via een duidelijk huwelijk de beste,
het blijft natuurlijk, vooral door de geringe speelruimte die de oude samenleving liet en
gegeven het knagende karakter van de sexualiteit, ook een hachelijke regeling. Daarom
is het allerminst verwonderlijk dat die samenleving ook het meest fel reageert op de
overtredingen inzake geslachtelijkheid en huwelijk. Hier vindt het spectaculaire volksgericht plaats,zelfstotopdedagvan heden.
Een voorbeeld daarvan zijn we in het Kempenland tegengekomen, waar het zelfs niet
werd verdragen dat echtelieden in onmin leefden. De man werd dan gevangen en voor
zijn ploeg gespannen. Meestal echter had zo'n volksgericht plaats ter correctie van een
huwelijksweigering (alwas het soms maar een aarzeling) aan eenzwanger meisje, ofvan
overspel.Eenrecentvoorbeeld (1961)van ditlaatsteheeft Staphorst nog tezien gegeven.
Depolitiewasmaar (wijselijk ?) thuisgebleven toen deoverspeligen 'savondslaat werden
gegrepen en door het dorp gevoerd. Zelfs in een gemoderniseerde vorm kan men dit
gericht nog tegenkomen, zoals we enkele jaren geleden uit Groningen vernamen.
Op een van de dorpen was een vrouw die bij afwezigheid van haar man op verdachte
wijze soms andere mannen ontving. Uit debuurt beldemen welop,teneindehet samenzijn te storen. Ook vrouwen van grote (en vrijzinnige of onkerkelijke) boeren waren er
'rusteloos'van, datzoietsplaatskon vinden.
1
W i e kent niet de sfeer van deze opvoeding uit de verhalen van Dickens. Een geschrift uit de sfeer van het
Maatschappelijk W e r k dat dit thema behandelt is HOUSDEN, The prevention of cruelty to children, 1955.
2
Hier ging het natuurlijk ook o m een zeer exclusieve macht en eer, ten aanzien waarvan zelfs de wettige nakomelingen maar al te vaak onbetrouwbaar bleken. D e keizer van Abessynië blijkt zelfs tot op deze dag zijn tot
opvolging gerechtigde zoons buiten alle staatszaken te houden o m de troon te beschermen. Oosterse monarchen
en despoten zouden dit meer gedaan hebben, en het 'voordeel' bleek enkelejaren geleden nog toen een putsch,
waar de Abessijnse troonopvolger bij betrokken was, mislukte. Volgens J. H. HTJIZINGA, de voortreffelijke
journalist van de Nieuwe Rotterdamse Courant, aan wiens reportage over Abessynië wij dit ontlenen, k w a m
dit doordat die zoon eigenlijk als een vreemde tegenover alles stond en voor bijna iedereen een vreemde was;
het berekende effect dus.
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Hierbij zal natuurlijk eveneens komen, zoals Durkheim opmerkt, dat vele van de
overtredingen op dit terrein zo moeilijk waarneembaar of onder een formeel wettelijke
opsporing te brengen zijn: behaagzucht van de vrouw,echtelijke onmin, enzovoort.
Méér dan met daden als diefstal, mishandeling, doodslag, zal 'iedereen' zich ook min
of meer medeschuldig gevoeld hebben - de schuldigheid van de verborgen wens hetgeen ook zal hebben doen reageren. Bovendien blijkt ook uit de psycho-analyse en daarvoor behoeft men nog geen volbloed Freudiaan te zijn - dat mensen psychisch
juist inzake de sexualiteit al bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn en dat hun zorgen
hieromtrent gemakkelijk angsten worden, zeker als er in het algemeen reden is tot bestaansangst. Dat het in de godsdienst ook volledig die kant is opgegaan zullen we nog
zien;ofschoon heteigenlijk algemeenbekendis.
Doorgaande in desfeer van debasicinstitutions - ofvan deTien Geboden, zoalswe ook
kunnen zeggen1- besteden wij nog enigeaandacht aanhetrespectvoor andermans leven
en andermans goed, zo bij uitstek kenmerkend voor de oude plattelander. En opnieuw
is het bestaan hiervan geen wonder, want als er iemand was die het geheel en al moest
hebben van het zich betrekkelijk onbeschermd buiten begeven en van het betrekkelijk
onbeschermd buitenkunnenlatenvangoederen dienoodzakelijk warenvoorhetbestaan,
dan was het wel de oude plattelander. Zoals reeds uitvoerig werd besproken was hierin
ook zijn zwakte gelegen waardoor hem ongunstige bestaansvoorwaarden konden
worden opgedrongen door een usurpatorische bovenlaag. Maar wât er dan was aan
eigendomsregeling en rechtszekerheid, daar moest hij door onderlinge garantie binnen
de volksgroep zelf dan ook volledig op aan kunnen; hier werkte opnieuw het 'telkens
allen tegen telkens een' als gewetensvormende kracht. En wat er ook gebeurde in de
wereldgeschiedenis, waardoor soms ook de boer op roof en moord uitging,er isgeen
enkele aanwijzing dat dit respect zich niet ook vrijwel onmiddellijk herstelde (afgezien
van de pauperbenden die overbleven) alsde rust was weergekeerd en de boer weer naar
zijn haardstede was teruggekeerd. Een Dertigjarige oorlog bijvoorbeeld, wel een van de
meest ontredderende episoden, zalhier geen enkele wijziging tot stand gebracht hebben.
Wat erna zo'n ruwe tijd echter wel overbleef washet knagende van desexualiteit waar
het volksgericht mee in verband werd gebracht. Voor diefstal of mishandeling werd
praktisch geen volksgericht gehouden2.
Toch moet men zich niet voorstellen dat men, buiten het domein van geslachtelijkheid
en huwelijk, geen toezicht op elkaar hield. Uit de Kempen weten we al wel beter.
1

Verderop zalnog sprake zijn van 'principia media' (blz. 117) en van 'media historica' (blz. 119). In deze sfeer
doorgaande zou hier in plaats van basic institutions of van Orde van de Tien Geboden, van 'principia vitalia'
gesproken kunnen worden. Het gaat hier immers om leefregels in het menselijk verkeer die weer moeilijker
veranderen (vitalerzijn, vanvitalerbelang zijn) dandenog tebesprekenprincipia media,alsook onafhankelijker
zijn van de echt formele institutionaliseringen zoals we die in de media historica nog zullen tegen komen.
2
Wat PRAKKE (1951) over het vorige-eeuwse Drente nog wel vermeldt is het volksgericht ten aanzien van
paupersinhet veen met hunvaakillegaleoptrekjes. Zo bijvoorbeeld t.a.v. eenzekere Smalbil(kan men zicheen
proletarischer naam indenken?).Maarhier is het dan ook desamenlevingvan het zanddie zich, in zijn geheel
bedreigd door iets totaal anders en nooit gekends, aldus verweert.
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Er was een typische eigen-plattelandse soort van slapend onderling wantrouwen, er
dikwijls op het eerste gezicht helemaal niet de schijn van hebbend, waardoor men dit
toezicht hield. Zo zagen we het als het ware ongemerkt ingebouwde opsporingsapparaat dat hieruit bestond dat men elkaar ongevraagd tekst en uitleg gaf van elk
bijzonder oponthoud of van elke handeling die niet zonder meer begrijpelijk zou zijn.
Opgemerkt werd dat ook de diefde behoefte had om aan dit spel mee te doen, daarmee
de zaak voor zichzelf soms erger makend dan door te zwijgen. Maar of hij praatte of
zweeg, men kreeg hem toch wel.
Dergelijke dingen nu treft men veel aan op het platteland. Vermeldenswaardig isnog
wat SIIXEVISopmerkt over desoort geheimtaalwaarmee op deVeluwe de buurtgenoten
elkaar over alle mogelijke zaken inlichten. Deze geheimtaal (een te^terk woord) bestaat
uit korte en zeer onpersoonlijk gestelde mededelingen die alleen begrepen kunnen worden voor wie in die wereld thuis is en die men voor de buitenstaander ook niet nader
verklaart.
Maar wederom zouden wij niet met een volkomen ingespeelde beschaving te doen
hebben als dit opsporingsapparaat ook niet altijd actief bij iedere enkeling was ingebouwd. Hierbij behoeft men alleen maar te denken aan wat de buitenstaander altijd en
steeds zo opgevallen is op het oude platteland, namelijk dat de bewoner ervan zo onmiddellijk geneigd is bij zichzelf te overleggen (en ook uit te spreken):„Wat zullen de
mensen hiervan zeggen?" Dit ligt hem voor in de mond. Dit apparaat werkt uiteraard
overal waar er samenleving is, dus ook in de organische. Het iseen actiefaspect van het
sociale bewustzijn. Maar wat opvalt is, dat het in de mechanische maatschappij binnen
zulke nauwe grenzen werkt.
Betrekken wij nu ook de godsdienst in debeschouwing, dan vinden wij niets wezenlijk
nieuws meer. Reedswerden deTien Geboden even genoemd. Ook hierin dit repressieve
bepalen binnennauwe grenzen. Zo zijn niet alleenechtbreuk endiefstalzonde,maar ook
de respectievelijke begeerten; een viertal zonden betreft beledigingen van God. Maar
vooral merke men op welk een speciaal angstwerk er in de christelijke ethiek wordt
gemaakt van sexualiteit en huwelijk1. De sexualiteit wordt niet alleen gekanaliseerd in
het huwelijk maar is omgeven door zonde, ja, op zichzelf zondig, wat vooral in de
calvinistischeleersterk tot uiting komt. Indekatholiekeleer (waarhethuwelijk zelfs een
sacrament is) mocht deintentie van de copulatie alleen deprocreatie zijn.
1

Wat wij hier dus zien is de reeks: bedreigd bestaan (o.m. door de overherigheid) - repressieve moraal culminatiedaarvanineensexueleangstmoraal. RÜSTOWlegtookeenrechtstreeksverband tussentweeelementen
uit deze reeks, nl. de overherigheid en de angstmoraal. Het overherig-autoritaire über-ich zwenkt, zoals we
zagen, gemakkelijk tussen uitersten. Daarom passen zowel een libertijnse alseen puriteinse moraal erbij, elkaar
soms afwisselend in dezelfde persoon. Maar aangezien het puriteinse duidelijk het gewetensvollere iskon men
ook dezerzijds (afgezien nog van overwegingen over wat goed was voor het volk) datgene wel als het juiste
beschouwen wat de officiële kerkmoraal geworden is. Dit was dan weer aanleiding - want het libertijnse was
daarmee niet van de baan - tot dubbele moraal en officiële hypocrisie. Overigens is de puriteinse moraal in
engere zin een ontwikkeling van de Nieuwe Tijd, en dan speciaal in het protestantisme. In de middeleeuwen,
toen deheren ruwer en vrijer waren en het volk volkser, lag dit allemaal nietzo scherp,terwijlroomse landen
ook daarna zeer lang veel volkser zijn gebleven.
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En na de geboorte doet de vrouw (!) een zuiveringskerkgang. Voorts denke men aan
de Mariaverering, waarin men een maagdelijkheidscultus kan zien. Zelfs vindt men dat
het de celibatair is die de priesterlijke functie bekleedt en aldus (mede) waakt over de
plattelandse zedelijkheidsorde. Waar dit laatste op neer komt is dat de priester enerzijds
het lot gaat delen van andere celibatairen, slachtoffers van de noodzakelijke orde,
maar in plaats van alszij op delaatste plaatsin de samenleving te staan, opklimt naar de
eerste. Een meer conserverende en repressieve bewaking van de op zichzelf begrijpelijke
orde zal men waarschijnlijk niet hebben kunnen vinden dan door de mogelijkheid te
scheppen van deze psychologische sprong.
Het ishier niet de plaats verder diepgaand op de godsdienst in te gaan. Wat wij hier
laten zien is voorlopig alleen dat de originele (of gemakkelijk te wekken) plattelandse
(angst)thema's erin aanwezig zijn. Voorts valt reeds op te merken dat deze er niet op
zodanige wijze in zijn opgenomen dat er bepaald een geruststelling van uitgaat. Wat
men bijvoorbeeld inhet sexuele ook doet, het isaltijd zonde; en dat met de dreiging op
de achtergrond van de eeuwige verdoemenis voor wie er niet in slaagt (maar de kerk,
althans de roomse, heeft daar wel middelen voor) zich bijtijds hiervan te ontdoen.
Wat zich dus ook aftekent is de mogelijkheid tot vergaande exploitatie van het volk
via zijn angsten, waarvoor vooral het rooms-katholicisme - met de tot priester gewijde
celibatair, al of niet een man uit het volk, als beginpunt - zich een land vol beloften
blijkt te hebben geschapen. Verder is dit een thema voor het volgende hoofdstuk.
De plattelandse société mécanique maakte echter met veel meer zaken ernst dan alleen
met de fundamentalia. Zij regelde eigenlijk alles van enige betekenis, waaronder ook
velerlei, soms typerende, details. Onder de zaken van betekenis kan men de burenhulp
rangschikken. Erwaren, vooralin demeer egalitairesamenlevingen op de zandgronden,
vaste regels voor de burenhulp. Ze berustten in wezen op een wederkerigheid op lange
termijn. In een nauw verband hiermee bestonden er ook vaste regels voor de meer
officiële verplichtingen: bij wie en wanneer men op bezoek ging, wie uitgenodigd
werden bij bruiloft en begrafenis, wie op kraamvisite kwamen, wie bij allerlei gelegenheden voor een gespan moest zorgen, enzovoort. In de Kempen zagen wij dat nieuwe
buren werden ingehaald; dit bestond ook in vele andere delen van het land, in het
bijzonder in het Oosten. Het tekent wederom degrote zorg diemenintuïtief, instinctief
zou men bijna zeggen, aan het gemeenschap-blijven besteedde. Niet de nieuwe buur
moest maar eens kennis komen maken (zoals veelal in de meer gedifferentieerde en
indirecter saamgehouden wereld), maar de gemeenschap ging met hém kennismaken,
want ze wil, alshet even kan, geen ongeïntegreerden. De nieuwe buur behoefde alleen
maar te kennen te geven dat hij de kennismaking aanvaardde; en daarvoor bestond een
'ritueel'. Had hij de nodige tekens gegeven dan betekende dit dat men vat op hem had
en dat hij verder ongevaarlijk zou zijn.
Onder de vele kleinigheden die ook werden geregeld behoorden bijvoorbeeld de
tijden van opstaan ennaar bed gaan, van planten en oogsten, terwijl arbeidsmethode e.d.
dikwijls ook waren 'gestandaardiseerd'. Wat dit laatste betreft kon het voorkomen dat
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in het ene dorp als 'lui' werd gekwalificeerd (bijvoorbeeld het op de knieën verrichten
van veldarbeid in plaats van gebogen) wat in het volgende dorp normaal was. Dit
allesleent zichuiteraard ook tot allerlei grapjes, waarvan er een vermeld moge worden:
veekooplieden en -vervoerders plegen zeer vroeg op te staan, daar de veemarkten
gewoonlijk vroeg indeochtend beginnen enzijvóórdien dikwijls nog eenronde moeten
doen. Een bekend grapje isnu om 'snachts om bijvoorbeeld 3uur bij deboer te komen
(inplaatsvanom4uur) endanquasi-verwonderd tevragen: „Staanjullie hierzólaatop?"
Dit was een echt grapje; dikwijls vindt men er ook die, evenals de spot, dienen om
iemand tot de orde te roepen.
Van menige zijde wordt ook het verhaal gedaan, dat de eerste kunstmest indertijd
(omstreeks 1880) bij nacht zou zijn uitgestrooid. Behalve dat de boer, ook al was hij
'vooruitstrevend', zelf het goedje (dat niet op mest leek) niet helemaal vertrouwde,
wilde hij ook de bemoeiing van de openbare mening met het geval vermijden. In de
Kempen zagen wij, dat de mensen aanvankelijk ook geen landbouwkundige verbeteringen overnamen, zelfs alhadden zij zetoe moeten passen 'bij een heer'. Tot na de
laatste oorlog is het voorgekomen dat er vernielingen werden aangebracht bij boeren,
die zich naar de zin van de meerderheid te weinig aan het gebruikelijke stoorden.
Bijna steeds is dit in streken met een wat agressief-reactionaire mentaliteit, zoals bijvoorbeeld in de Betuwe en in Zuid-Holland. Men zal zich voor kunnen stellen dat de
beschreven controle tot in details, en vooral als deze gepaard gaat met de zojuist genoemde mentaliteit, aan de landbouwvoorlichting in de eerste helft van deze eeuw
veel moeilijkheden heeft bezorgd. Deze voorlichting moest de werking van de société
mécanique op haar terrein doorbreken en demensen ertoebrengen eenmeer individueel
beleid, aangepast aan de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van elk bedrijf,
te aanvaarden. Ook zal men zich voor kunnen stellen dat het landbouwonderwijs
soortgelijke moeilijkheden heeft moeten overwinnen. Er is zelfs een fase geweest,
vooral in sommige streken, dat er wel leerlingen kwamen, maar dat hun kennis betrekkelijk onwerkzaam bleef omdat op de boerderij het gezag van de vader gold.
Tegen de tijd dat de leerling zelfhet beleid overnam was hij zijn kennis wel weer 'vergeten'. Het was een fase van halve aanvaarding, die een Betuws landbouwonderwijzer
nog omstreeks 1950 deed zeggen: Soms denk je alleen maar datje wat bereikt hebt,
want alsje later gaat kijken dan doen ze dikwijls weer net alsde oude.
In zekere zin zal men het geheel van plaatselijke regels voor het uitoefenen van het
agrarischeberoep het 'vakmanschap' kunnen noemen. Uiteraard ondervindt dit dan ook
een sterk plaatselijke invloed. In een van onze studies werd de sfeer beschreven, waarin
de tuinbouw werd beoefend in De Streek (WICHERS, 1959). Er was daar een sterk
'vakethos'. Van hoog tot laag, dag in dag uit en bij elke gelegenheid (ook op verjaarsvisite) spreekt men over 'het vak'. Waarschijnlijk heeft dit vak het hierdoor in aanzien
ook 'gewonnen' van de oorspronkelijk veel belangrijker landbouw. Het komt namelijk
nog al eens voor dat tuinbouw wordt beschouwd als een soort armelui's landbouw.
Het contrasterende werd echter aan de andere zijde van de Afsluitdijk, in Friesland
gevonden (VAN VEEN en WICHERS). Daar was enige grove tuinbouw en men had ten
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tijde van het onderzoek reeds 9jaar lang moeite gedaan deze verder ingang te doen
vinden als oplossing voor vele bedrijven die als landbouwbedrijf te klein waren geworden. Er waren sterke aanwijzingen dat dit niet slaagde doordat het oude ethos nog
niet was doorbroken. In het oude ethos ziet dekleine boer zichalseen grote boer in het
klein en niet als iemand die noodzakelijkerwijs een ander bedrijfstype behoeft. Dat
behoefde vroeger ook niet. De grote boer, die meestal de initiatieven heeft, was het
(onbewuste) voorbeeld gebleven en men wilde nog steeds over dezelfde onderwerpen
praten alszij deden.Een mislukking van eentuinbouwvestiging werd door de betrokkenen dan ook breed uitgemeten.
Het spreekt welhaast vanzelf dat deze sociale controle ook de belangrijke onderwerpen van gesprek aanwijst. Deze houden dan natuurlijk verband met de eigen
wereld. Wie de plaatselijke omstandigheden door en door kent (alle families en personen, velden en behuizingen) is hierdoor reeds min of meer een belangrijk iemand.
Bekend is ook het weer als onderwerp van gesprek. Wie hier met de grootste wijsheid
weet te voorspellen (of met nauwkeurigheid weet te schatten waar een blikseminslag
heeft plaatsgevonden) geniet er een zeker aanzien door. Ook wie het gedrag van wild
nauwkeurig weet en voorspelt is hierdoor belangrijk. Vooral arbeiders konden door
deze deskundigheden soms een houding van gewichtigheid aannemen. Hoe gericht de
kennis was blijkt eveneens als men ervaart dat zeer veel wilde gewassen eigenlijk alleen
onder denaam'onkruid' bekend zijn.
Waar zulk een sociale controle ver is doorgevoerd is de individualiteit natuurlijk niet
sterk ontwikkeld. In dit verband is SILLEVIS' studie weer belangwekkend. Op de Veluwe
is deze verre doorvoering werkelijkheid geweest, terwijl die ten dele nog bestaat. In de
vorige paragraaf werd de nivellering van de uiterlijkheden bij man en vrouw reeds
vermeld. Maar hier moet vooral de ook reeds eerder genoemde 'men-toon' die in het
verkeer met anderen zo volledig mogelijk wordt gehandhaafd, nog eens ter sprake
komen. Als er iets gezegd wordt over derden, hetzij ten goede, hetzij ten kwade, dan is
het „ze zeggen..." Als men zegt: „De mensen voelen er hier niet voor", dan betekent
dit dat de zegsman er niet voor voelt, al zal het meestal wel waar zijn dat „de mensen"
er ook niet voor voelen.
Een wat onpersoonlijke sfeer wordt ook in het gezin gehandhaafd. De man spreekt
over „devrouw"endevrouw tegenover derden overhaar manals„Jansen".Erisweinig
zichtbare vertrouwelijkheid, zowel tussen echtgenoten als tussen ouders en kinderen.
Een meisje uit deze omgeving, dat bij schrijver Sillevis had gelogeerd, vertelde thuis
giechelend dat haar gastheer en gastvrouw elkaar bij thuiskomst een zoen gaven.
Een jongeman die antwoordde op de vraag hoe men aan een meisje kwam zei: „Ie
griept d'r ene." Uit het voorgaande weten we dat dit niet een helemaal willekeurig
grijpen was, maar dat het plaats vond binnen een bepaalde categorie en onder bepaalde
omstandigheden. Dan deed het er ook niet zoveel meer toe wie men precies 'gegrepen'
had.
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In het vorige hoofdstuk, bij de behandeling van de kleine tweedeling, werd er reeds op
gewezen, dat er soms drie stelsels van sociale controle tegelijk werkten. Dit doet zich
niet voor in de betrekkelijk ongedeelde samenlevingen van het Midden, Oosten en
Zuiden van Nederland. Daar heerst éénstelseldat allen omvat en dat ook tot taak gehad
moet hebben de rijken niet te laten ontsnappen. Het gaat dus om het Westen en Noorden, waar de beter gesitueerden wél waren ontsnapt. Er was daar de sociale controle
van de boeren onder elkaar, voorts die van de boeren op de arbeiders en tenslotte die
van de arbeiders onder elkaar. Het lijkt onnodig hier nog diep op in te gaan, zodat wij
volstaan met te verwijzen naar enkele voorbeelden uit het tweede hoofdstuk. Zij zijn
afkomstig uit het werk van Herman de Man. Wij zagen daar dat Gieljan Beijen afzag
van een huwelijk met een arbeidersdochter, niet alleen door de maatregelen van zijn
moeder, maar ook door detranen van zijn zuster. AaiKoot, diewat te weinig had gelet
op wat de mensen zeggen, werd na de keuze van zijn tweede vrouw door de buurt
(zijn medearbeiders) nergens meer in gekend. Toen deze vrouw bovendien nog wat op
haarkerfstok kreeg,werdhetook zijn boer tebar.Dezeboer meendereedsmeer door de
vingers gezien te hebben dan goed was voor zijn naam.
Uit deze voorbeelden blijkt tevens dat ook het Westen en Noorden tot omstreeks
1900 een société mécanique vormden, al was er hier op meer punten differentiatie en
dynamiek danin delandprovincies. Het feit van de driedeligesocialecontroleiserreeds
een uiting van, daar deze inhoudt dat de uniformiteit wat verbroken is. Maar hier staat
tegenover dat nu de standendeling dikwijls met onverbiddelijkheid werd gehandhaafd.
Uit Groningen vonden wij als typerend voorval vermeld dat enkele jonge mannen
achter een paar meisjes aanfietsten, maar dat ze, toen ze zagen dat het „arbaidersgaud"
was, zich ostentatief afwendden en het woord (arbeidersgoedje) ook luide uitspraken.
Overigens zal men de Groningse boerenstand op zichzelf enin het verkeer onder elkaar
omstreeks 1900 reeds als een van de meest geëmancipeerde plattelandse groeperingen
mogen beschouwen.
Relatief weinig een société mécanique is waarschijnlijk reeds vanouds Holland ten
noorden van het IJ.Plattelands was ook dit gewest zeer zeker nog tot in dejongste tijd,
maar meer tolerant. Op hoeplattelandsewijzeisbijvoorbeeldTrijnuithettweede hoofdstuknietaaneenvrijer gekomen enzwanger geworden. Maarhoegeringisanderzijds de
sociale druk die zij ondervindt als zij besluit deze vrijer niet te trouwen. De ouders
respecteren dit, alzullen zebepaald niet gejuicht hebben. Mogelijk is dit voorbeeld niet
geheelrepresentatief, maar inhet kader van wat nog over Noord-Holland te behandelen
is past het volkomen dat een dergelijke individuele beslissing genomen kon worden.
Dit gewest was vanouds reeds alsplatteland meer gedifferentieerd en met zo'n differentiatie neemt de mate waarin er strikte ge- en verboden gelden af volgens Durkheim,
plaats makend voor abstractere beginselen en hun casuïstiek.
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4 4 D E INTELLECTUELE SITUATIE

Ook nog op een derde manier willen wij van de grondsituatie uit de oude plattelandsbeschaving benaderen. Dit isuit het aspect van de verstandelijk-geestelijke ontwikkeling
in het kader van een in 't algemeen geringe ontplooiing. Het spreekt wel vanzelf dat er
geenruimeverstandelijk-geestelijke ontwikkeling pastbijeenweinig gevorderde economische ensociale.Ware dieerweldanzoudendeeconomische ensocialesituatiesimmers
anders geweest zijn, namelijk wat zij nu langzamerhand geworden zijn of verder
zullen worden. Hieruit volgt tevens nog weer eens hoezeer cultuur en omstandigheden
ééngeheelvormen endat ditgeheeluiteindelijk van decultuur uit geregeerd zou kunnen
worden. Zover was het in de oude plattelandsbeschaving echter nog niet en het 'dramatische moment' in de intellectuele situatie was dan dat er een zichzelf bevestigende
a-intellectualiteitbestond, versterkt door eeninwezen hetzelfde betekenendeneiging tot
mythisch denken.
Teneinde vat te krijgen op de verstandelijk-geestelijke situatie moge deze, zoals reeds
eerder kort gebeurde, worden vergeleken met deeconomische. Dezelaatstekan immers
worden omschreven als een toestand waarin geen kapitaalscumulaties van betekenis
hadden plaats gevonden en waarin deze pok niet zo gemakkelijk konden ontstaan;
eenvicieuzecirkeldus.Ietsdergelijks geldt intellectueel.Erwaren geen kenniscumulaties
van betekenis - die welke wij heden wetenschap noemen - terwijl het op alle manieren
moeilijk was ertoe te komen. De welvaart was er onvoldoende voor, terwijl in de
sociale situatie de standenscheiding de aandacht en de geestelijke energie opeiste.
Tijd en gelegenheid te scheppen voor de wetenschappelijke proefneming en het wetenschappelijk overleg, laat staan het 'vrijstellen' en toerusten van personen en instellingen
hiervoor, was wel ongeveer het laatste waar men aan dacht, zeker op het platteland.
Dit alles schiep dan een zeer bepaald geestelijk-intellectueel klimaat. De afwezigheid
van wetenschappelijk verwerkte ervaring, en vooral het niet-zien van de resultaten
hiervan, bevorderde natuurlijk niet dat men een duidelijke verwachting had ooit iets
meer te weten dan men deed. Of, wat hiermee - gegeven een neiging tot afronding der
inzichten - gelijkstaat:men wist reeds alles;alles was vanzelfsprekend.
Wat hier voor den dag komt zijn twee grondhoudingen van de oude plattelander en
van de mens in de vroegere situatie in het algemeen: de genoemde a-intellectualiteit en
een a-dynamische instelling.
Onder a-intellectualiteit wordt verstaan een gering besef van de aard van (en van de
problematiek in) de samenhang der verschijnselen. Dit geldt zowel voor de verschijnselen van de mens zelf alsvoor die van zijn omgeving. Hierbij gaat het vooral om een
gering bewust besef. Het komt herhaaldelijk voor dat het volksweten relaties heeft
gelegd die door dewetenschap bevestigd worden. Doch ook alsdit het gevalisgaat het
meestal om een zuiver intuïtieve kennis en gewoonlijk ook om kortsluitend gelegde
verbanden.
Onder de a-dynamische instelling kan worden verstaan defundamentele, gewoonlijk
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eveneens ongereflecteerde, verwachting dat alles altijd alzo geweest isen dat alles altijd
wel zo zal blijven, een instelling die natuurlijk ook direct gesuggereerd wordt uit de
economische en sociale situatie.
Hiervoor werd naast de plattelander ook de mens uit de vroegere samenleving in het
algemeen genoemd als drager van de a-intellectualiteit en de a-dynamische instelling1.
Mogelijk wil men hier opmerken dat er in het verleden toch een stand was die wèl
over vrije tijd beschikte en dus wetenschap op had kunnen bouwen. Dat heeft deze
stand in de latere, mildere fasen van het overherige tijdperk ook gedaan en daardoor
ongetwijfeld behalve indirect ook direct veel tot die vermildering bijgedragen. In de
loop van het overherige tijdperk zijn dus de cumulaties ontstaan die mede,in één proces
met deontplooiing opoverigeterreinen, ereeneindeaanhebbengemaakt. Hierop wordt
in het laatste hoofdstuk teruggekomen. Maar wat hier belangrijk geacht kan worden is,
dat dit tijdperk van maatschappelijke tweedeling (tussen deprimitiviteit en de moderne
samenleving in) toch betrekkelijk veel tijd in beslag heeft genomen. Dit komt ongetwijfeld hieruit voort dat de tweedeling (behalve in zoverre een gunstige factor voor
verdere ontwikkeling doordat uit de cumulatie van welvaart in weinig handen ook
cumulatie van kennis kon voortkomen) vooral een ongunstige factor is geweest.
Afgezien van het feit dat ook de hogere stand nagenoeg zonder gecumuleerde ervaring
moest beginnen, was het gewoonlijk niet haar belang deze te hebben. De tijd lijkt
geleerd te hebben (doch ook hier komen wij op terug) dat empirische wetenschap
dynamiserend werkt. Vooral in haar toegepaste vormen creëert ze immers nieuwe
economische mogelijkheden, nieuwe beroepen, en maakt ze de samenleving minder
eenvormig en minder controleerbaar. Maar bovendien lijkt wetenschap desideologiserend te moeten werken, zeker als wetenschappen als psychologie en sociologie onvermijdelijk - een plaats in de rij gaan innemen. En het is ideologie geweest, die de
oude maatschappij geestelijk samenbond en de hogere stand mede in het zadel hield:
de ideologie dat God gewild heeft dat er een hogere stand is die gehoorzaamd moet
worden en een lagere die moet gehoorzamen. Ook in de bovenlaag 'wist' men dus
eigenlijk reeds 'alles' en waren er 'vaste waarheden', voor alle eeuwen vastgesteld.
Wetenschappelijke arbeid tendeerde dan noodzakelijkerwijs te zijn een deduceren uit
zulke waarheden en principes, gelijk de middeleeuwse scholastiek dit deed. De eerste
resultaten van een vrijere wetenschap (herb»ren in deRenaissance)moestendanwelhaast
begroet worden, zoals onze westerse geschiedenis leert:met de kerkelijke veroordeling.
Leren en weten hadden dus ook noodzakelijkerwijs min of meer het karakter van versiersel van de geest. Het betrof veeleer een spel voor hen die zich konden veroorloven
eraan deel te nemen dan een behoefte een onophoudelijke nieuwsgierigheid te bevredigen, alswel een noodzaak die voortvloeit uit een eenmaal dynamisch maatschappelijk
proces.
In ditverband behoeft men zichslechtsteherinneren hoelang aan deuniversiteiten de
wetenschapsbeoefening op dogmatische grondslag (vooral theologie) en die betreffende
1

Vergelijk ook het Algemeen Menselijk Patroon van Romein, behandeld op blz.242.

IIO

de minder klemmende werkelijkheden (philologie, enzovoort) de hoofdzaak zijn geweest. De theologie goldt zelfs alsKoningin der wetenschappen en wasin de 16een 17e
eeuw deaanleiding tot destichting van deuniversiteitenindeNoordelijke Nederlanden.
Tot 1876 werden in Nederland alle colleges ook in het Latijn gegeven en nog tot 1917
kon men officieel slechts toegang krijgen tot de universiteit als men tevoren een grote
kennis van de antieke talen had verzameld1.
Dit alleshoudt in dat ook de totale sociale situatieongunstig wasvoor deintellectuele
ontwikkeling van het platteland. De aandacht was nauwelijks op de directe omgeving
gevestigd. Waar dezeaandacht had kunnen optreden bleefmen zichlangetijd ophouden
in het schone, kunstige, dogmatische en ideologische. Het gevestigde diende hierbij
onvermijdelijk tot grondslag, of zoals hiervoor werd gesteld: de overherigheid absorbeerde hoofdzakelijk de geestelijke energie.
In het voorgaande werd even een tendentie tot afronding der inzichten genoemd.
Inderdaad lijkt er in dit opzicht een 'horror vacui' te bestaan of in elk geval bestaan te
hebben. Deze vrees vragen open te laten is ook heel begrijpelijk, daar zulke open
vragen een zekere gedesoriënteerdheid in het leven kunnen betekenen2. Begrijpelijk is
dan óók dat de open vragen beantwoord werden in verband (en in één geheel) met de
laatste levensvragen, welke de moeilijkste van alle zijn. In de loop van dit werk werd
reedsgeconstateerd (enwij zullenhet steedsweer ontmoeten), dat degodsdienst eigenlijk
alle angsten, idealen, toestanden, noodzakelijke normeringen en dergelijke in zich
opnam, verwerkte en - dikwijls in mythische vorm - teruggaf. Het door de godsdienst
geschapen beeld is dan ook sterk a-dynamisch. De wereld zou wel blijven zoals die was
tot een volgende bovennatuurlijke ingreep.
Wat de verschijnselen der a-intellectualiteit betreft moet in de eerste plaats worden
teruggegrepen op veel van wat er hiervoor reeds werd besproken. In het voorgaande
werd herhaaldelijk een zekere naïviteit opgemerkt, hetgeen hier als een ander woord
voor a-intellectualiteit mag gelden. Als het overwicht van de man zijn alcoholisme gaat
dekken of als de vrouw enkele passen achter de man aanloopt, dan zal dit naïef mogen
heten, zo goed alshet nauwkeurig vaststellen van arbeidswijzen en het aanbrengen van
vernielingen bij vernieuwers. Onder alle rangen en standen kwam deze naïviteit voor,
al zal de arbeider, bijvoorbeeld als hij zich gewichtig voelde omdat hij weersvoorspellingen kon doen, gewoonlijk welwat naïever zijn geweest dan deboer. Hij was ook
bijna zeker de minst ontwikkelde van de twee en in elk geval de man met de minst
brede ervaring. Er werd reeds op gewezen dat de naïviteit ook aan weerszijden van de
overherigheidsgrens voorkomt. Als de Groninger boer openlijk zijn macht belijdt,
dan zal hij, behalve op de een of andere manier eerlijk, ook wat naïef mogen heten, zo
1
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goed alszijn Zeeuwse of Zuidhollandse collega die zijn patriarchaliteit uitspeelt en verklaart dat hij „zichniet uitkleedt voor hij naar bed gaat". In het algemeen isalhet hiervoor besprokene nauwelijks ofniet denkbaar zonder a-intellectualiteit.De strikte sociale
controle zomin alshet zakelijke huwelijk, het standsgevoel zomin alsdenu te bespreken
negatieve houding tegenover het onderwijs. Tenslotte gaat het ook om één werkelijkheid en één cultuur in verband daarmee.

De afwijzende houding ten opzichte van het onderwijs voert tamelijk strikt terug naar
de situatie van omstreeks 1900. Het onderwijs, in de tegenwoordige zin, was toen nog
niet zo oud; het was toen zeker nog niet geheel aanvaard1. Dit vindt men bijvoorbeeld
weerspiegeld in de onderwijswetgeving, die zeer lang voor het platteland allerlei
uitzonderingen toe heeft moeten staan. In de toepassing van de leerplichtwetbepalingen
met betrekking tot het verzuim moest ook dikwijls wat door devingers gezien worden.
Het vakonderwijs komt hierbij nog weer enkele decennia achterop. Nog heden vindt
men bij een minderheid de mening dat het zo moeilijke landbouwbedrijf (in de tuinbouw ligt het iets gunstiger) kan worden begonnen zonder aan normen van vakonderwijs te voldoen; dit, terwijl bij de zelfstandige vestiging in bijna alle overige sectoren
van het economische leven wel bewijzen van vakbekwaamheid worden vereist. In
feite is de vakscholing van agrariërs dan ook nog zeer ontoereikend. In 1955 bleken,
zoals reeds werd besproken, slechts 41% van de bedrijfshoofden in de landbouw en
46% van die in de tuinbouw enige vakscholing te hebben gehad. Voor het overgrote
deel bestond deze dan nog uit een of meer eenvoudige avondcursussen2.
De landbouwbevolking moet het onderwijs dus wel lange tijd ondervonden hebben
inhet kader van versierselvan degeest, welnuttig genoeg om dekinderen er de winterdag aan te laten besteden, maar niet meer zo spoedig er 'werk' te doen was. Dit is ook
geheelbegrijpelijk alsmen zichvoor degeesthaalt dat delandbouwpraktijk inhet begin
van deze eeuw nog vrij weinig door de moderne tijd geraakt was. De school had voor
velen op het platteland dannauwelijks te doen met hetlatereleven. Leren, en geestelijke
arbeidin't algemeen,wasdanook géénwerken. Zelfslichtehandenarbeid kon buiten de
omschrijving vanwerken vallen.Deze opvatting heeft zeerlang (zoalsreedswerd gezien
tot in de jongste tijd) kunnen voortleven. Enkele aardige illustraties hierbij zijn de
volgende. AlsJo Ypmahaarverhandeling over deZuidhollanders en Westutrechtenaren
in De Nederlandse Volkskarakters opent, doet ze dit door de streekbewoner te laten
constateren dat het toch maar jammer is dat „zo'n goffert van een jongen" of „zo'n
reuze-maid" nog op de schoolbanken zit. Zelfs in het Westland kan men dit nog heden
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vernemen. Hier werd enkelejaren geleden voor de tweede keer reeds een vakschool
voor de tuinbouw opgeheven wegens gebrek aan belangstelling1.
Te Elim-Hollandscheveld werd bij de meesten ook nog zonder meer de oude afwijzende houding gevonden. De ouders deden al zoveel voor de kinderen, vonden zij,
zodat diemet 14jaar eindelijk wel eensaanhet werk mochten; zehadden bovendien het
geld nodig. Enkele ouders waren echter reeds meer geavanceerd. Maar hun typerende
houding was dan: „hij mag wél naar school, maar dan moet hij góéd z'n best doen en
altijd overgaan; anders heb ik wel werk(!) voor hem."
Tevensillustreert ditlaatstegezegdedevolksdefinitie van werk. Hierbij kan nog een
uitspraak uitElim-Hollandscheveld genoemd worden (maarietsdergelijks had ook elders
gezegd kunnen zijn): „bij... in Hoogeveen (assemblage van lichte apparatuur) hoefje
niet te werken; dat willen de meisjes van tegenwoordig liever dan een boerenjongen
trouwen."
Omstreeks 1900wasdewaarderingvoor deonderwijzer hiermeeinovereenstemming:
een beste man die heel wat wist; gewoonlijk ook een man waarje naar toe kon gaan
als er eens een brief geschreven moest worden of als er iets met de overheid in orde
moest komen. Maar een man tevens diewat buiten het échteleven stond, niet werkte en
véél vrije tijd had. Hij had bovendien 'veel vacantie' en daarbij kreeg hij zijn geld nog
toe ook. In werkelijkheid, dit mag hier wel even uitdrukkelijk opgemerkt worden,
heeft juist de onderwijzer omstreeks de eeuwwisseling bijzonder veel voor het platteland gedaan2. Op vele plaatsen was hij in feite ook een bijzonder geëerd man, waaruit
blijkt datmen- dikwijlsvaag- tochwelhetbesefhaddathetbelangrijk waswat hij deed.
Maar ditneemt niet weg, datdegrondhouding van ditplatteland toennog vrij algemeen
een vrij negatieve was. In dit opzicht deden er zich trouwens (dit bleek reeds) grote
streekverschillen voor, welkehier en daar doorwerken tot in het heden. Dit komt in het
volgendehoofdstuk verder tersprake.

Hiervoor werd de a-dynamische instelling genoemd in verband met de a-intellectuele.
Tevens werd opgemerkt, dat de gehele oud-plattelandse situatie er een was van uiterst
geringe verandering, en dat dit op zichzelfook een a-dynamische houding moet hebben
opgeroepen, zodat dezehouding bijvoorbeeld ook in devorige paragraaf ter sprake had
kunnen komen.
Er werd echter de voorkeur aan gegeven de a-dynamische houding zo direct in
verband met de a-intellectuele te noemen omdat hier de gehele verbeelding - beter de
afwezigheid ervan - omtrent de toekomst aan vast zit. De toekomstverwachting was
1
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als die van het heden en die van het heden als die van het verleden. Een visionaire
(seculaire) toekomstverbeelding kwam pas los met het socialisme.
Ook dea-dynamische instellingkangoedwordentoegelicht door enkele vraagstukken
van het heden te noemen. In het voorgaande werd reeds besproken dat het toekomstideaal van het boer-zijn vanzelfsprekend was. Het gevolg hiervan is,nu de omstandigheden grondig zijn veranderd, dat Nederland (enEuropa in 't algemeen) een teveel kent
aan landbouwbedrijven en vooral dat deze bedrijven gemiddeld te klein zijn voor een
moderne exploitatie. In verband hiermee kan ook gesteld worden, dat de beroepskeuze
op het platteland dikwijls nog zeer gebrekkig is,envooral, dat men er telaat aan denkt.
Op latereleeftijd moet dan somsnog eenander beroep en eenpassendescholing worden
gekozen, waar dan vaak geen bevredigend resultaat mee wordt bereikt. In dit verband
kan een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut naar de stijging en daling
op de maatschappelijke ladder worden genoemd1. Dit onderzoek betrof zoons van
boeren die niet meer in de landbouw waren en men kon vaststellen dat slechts 12%
geacht kon worden maatschappelijk te zijn gestegen, terwijl 36% zou zijn gedaald.
Uiteraard is de beroepskeuze thans een belangrijk onderwerp van gesprek op het
platteland, maar het is opvallend hoe sterk de weerstand is die soms wordt ontmoet.
Bijzonder graag legt men de nadruk op de zelfstandigheid die men als agrariër met een
bedrijf geniet.Deze vergelijkt men dan bij voorkeur met arbeid aan delopende band of
iets dergelijks. Uiteraard is de conclusie dan dat men „liever kleine baas dan grote
knecht" is.Zeer zekerliggen dealternatieven dikwijls ook welwat ongunstig; maar wat
men daarbij vergeet is dat men zichzelf dikwijls in de positie van ongunstige keuzemogelijkheden gebracht heeft. Overigens kunnen de vrees voor onvrijheid en de behoefte aan buitenlucht zeer echt zijn. Te Elim-Hollandscheveld kwam menig arbeider/
kleine boer tot de conclusie dat hij eens op de fabriek was maar nooit weer. Maar de
aardappelmeelfabriek in De Krim stond nog wel gunstig bekend, waarschijnlijk om
zijn geheel agrarische sfeer.
Een ander algemeen vraagstuk dat nog in verband met een gebrek aan toekomstvisie
kan worden genoemd werd enkele jaren geleden door HOFSTEE (1959) ter sprake
gebracht. Het is de passieve, en zo dikwijls negatieve, houding die men maar alte vaak
aanneemt ten aanzien van vraagstukken alsstede-uitbreiding, recreatie-planning, streekplannen en dergehjke. In plaats van zich te realiseren dat het platteland langzamerhand
veel meer functies is gaan vervullen2 dan in het verleden en dan constructief mee te
denken, keurt men soms liever af en laat men dikwijls ook de tijd voor actie voorbijgaan. Hierbij moet worden aangetekend dat het ook niet eenvoudig isin dematerie van
de ruimtelijke ordening, die in enkelejaren tijds tot een enorme omvang is uitgedijd,
thuis te geraken en er 'vrijgestelden' (van de boerenorganisaties) voor te hebben. Tot
omstreeks 1950heeft, ook bij de overheid, gegolden dat alser grond aanhet landbouw1
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areaal kón worden toegevoegd, dit ook moest gebeuren. Pas daarna zijn er andere
inzichten doorgebroken. Bovendien vergeté men niet dat allerlei idealiseringen van het
oude platteland tot voor kort nog algemeen opgeld deden.Bijna onvermijdelijk was het
hierin bron bij uitstek van geestelijke en lichamelijke 'volkskracht'. Sommigen verbonden hieraan de conclusie dat het met de maatschappij (en vooral met de stad) snel
bergafwaarts moest gaan als het platteland niet 'in stand' werd gehouden1. In politicis
kon dit zelfs uitgroeien tot de beruchte 'Blut und Boden'-gedachte.
Bij zulkeenstationair toekomstbeeld pastuiteraard eenstationaire opvoeding. Hetiseen
bijna zuiver conditionerende opvoeding, waarbij niet het gesprek en het leervoorbeeld
vooropstaan, maar het onuitdrukkelijke voorbeeld, de onuitdrukkelijke aan- en ontmoediging. De toon van het gewone dagelijkse gesprek geeft dan bijvoorbeeld aan met
wie men wel en met wie men niet om kan gaan. Wat men dus ook kan zeggen isdat de
praktijk hier tevens de leersituatie is.Dit levert ook het voornaamste argument aan hen
diehetonderwijs niet zonodigvinden:hetis'depraktijk' niet.Dejongenswordenzode
mannenkant opgeleid en de meisjes de vrouwenkant. Dat de details hierbij niet worden
verwaarloosd bleek ook weer in de Kempen; daar werden jongens aangemoedigd tot
alcoholischbravour, demeisjesontmoedigd. Het zonder uitdrukkelijkheid uitgroeien tot
het streektype, zij het in dit geval een tamelijk extreem type, zagen wij eveneens in het
verhaalvan Meester Lampelaar.
Hiervoor werd de strikte sociale controle genoemd als kracht die de conformering
onder tijdgenoten bewerkstelligde. Deze conditionerende opvoeding is het verlengde
hiervan. Deze bewerkt een 'volgtijdige' conformering2. Eenjuiste opvoeding stond dan
ook mede onder de sociale controle, hetgeen in de Kempen bleek wat de kinderverzorging betreft. Devrouw diehet adviesvan defamilie en debuurt indewind had geslagen
en op de dokter was afgegaan, slaakte een zucht van verlichting als het goed was afgelopen. Uit haar aard is deze opvoeding ook een vrij zwijgzame. Maar de mate van
zwijgzaamheidkon vanstreek tot streektochweerverschillend zijn. Sillevis constateerde
ditzwijgende zeersterk voor deVeluwe;hetwasdaarzelfs overgegaanin eentekort aan
vertrouwelijkheid tussen ouders en kinderen. Er heerste volgens Sillevis een 'geest van
touwtrekken' tussen hen. "Wij zullen dit nog meer tegenkomen en vervolgens zien dat
het een van de kenmerken is van de autoritaire karakterstructuur.

4.5 D E CULTURELE WERKELIJKHEID

Het wil ons voorkomen dat er in de vorige drie paragrafen reeds zoveel aan de orde is
gekomen eninverband gebracht dat gezegd kan worden dat het grondpatroon in grote
1
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trekken isblootgelegd. Waar het in deze paragraaf dan nog op aan komt is duidelijk te
maken dat de oude plattelandsbeschaving, met de gevonden hoofdlijnen als kern, een
eigen leven heeft gekregen, of een eigen werkelijkheid was voor de dragers ervan.
Weliswaar zagen we dit op onderdelen reeds telkens, maar het verdient toch nog wel
enige afzonderlijke aandacht. Het gaat hier, zoals men ook kan zeggen, om het suigeneris aspect van de oude plattelandsbeschaving.
Hierbij kan worden opgemerkt dat dit ervoor elkebeschaving is.Maar ineen samenleving waarin gecumuleerde wetenschappelijke kennis, onder meer van de cultuur
zelf, afwezig is, de sociale controle sterk is en er een wijdverspreide a-intellectualiteit
heerst, heeft het natuurlijk een geheel eigen karakter. Dit is tevens het wezen van de
onzelfstandigheid van deze gehele beschaving, waar we nog op terugkomen.
Het eenvoudigst zalmen het inzicht dat dit eigen leven bestond bereiken, alsmede het
karakter ervan inzien, als men zich enkele vragen gaat stellen. Zou de oude Kempenlander bijvoorbeeld hebben kunnen redeneren: „Merkwaardig, dat wij ook de versierselenvanonzegebruiksvoorwerpen afdoen; wijzijntochwelconsequentsoberelieden!",
envervolgens:„De soberheid isons gaanregeren in plaats van dienen!". Zulk een redenering was hem beslist onmogelijk, zoals reeds uit het versierselenvoorbeeld zelf blijkt.
Het isook uit vele andere voorbeelden gebleken, vooral die waarin een zekere naïviteit
of onnozelheid voorkomt.
Van belang is hierbij aan te tekenen, dat dergelijke redeneringen ook aan de herenzijde moesten ontbreken. Men was daar gewoonlijk ook niet in staat op te merken dat
men het toch maar goed voor elkaar had zonder meer gehoorzaamheid te verlangen en
tevenstemenen dat menhiervoor van Hogerhand wasaangesteld. De gehele beschaving
heeft dus, aan beide zijden van de standslijnen en opgebouwd langs enkele hoofdlijnen,
een sterke onbewustheid. Men moet de grondslag ervan als het ware zijn vergeten.
Daar berust ongetwijfeld ook op dat, wat men in de verschillende delen van de wereld
van elkaar zag, gewoonlijk zaken waren als 'vreemde' taal en godsdienst, 'vreemde'
gewoonten en voedsel, enzovoort, hetgeen dan óm die vreemdheid belachelijk werd
gevonden. Men had de eigen vormen dus volkomen 'verinnerlijkt' tot iets natuurlijks
envanzelfsprekends. Men had voor dit allesook eeuwenlang deisolatie en de tijd gehad.
Maar ook op andere wijze blijkt deze eigen werkelijkheid. Hier moet worden herinnerd aan het feit dat het merendeel van onze voorbeelden van vér na 1900 stamt,
vele zelfs uit dejaren vijftig. Het zal de lezer genoegzaam voor ogen staan dat er na
1900eengeheelanderebasissituatiewasontstaandaneromstreeks 1900enzeker daarvoor
nog bestond. Dit betekent dan dat debeschaving van het platteland inaldie 'nagekomen
gevallen' nog niet mee was veranderd. Het waren voorbeelden van nahinkende beschaving of van 'cultural lag', en dan tevens demonstraties van het als een zelfstandige
werkehjkheid voortbestaan van die oude beschaving. In het bijzonder herinnere men
zich de gebrekkige scholing, de gebrekkige beroepskeuze, en in het algemeen de
passiviteit van de oud-agrarische bevolking in vele zaken; voorts het achterblijven van
het vakmanschap hier en daar. De Noordelijke Veluwe is een goed voorbeeld van een
streek diein zijn geheelnog sterk in deoude cultuursituatie vastzit, terwijl iets dergelijks
nó

min of meer kan gelden voor diverse andere streken van het land. Meestal heeft elke
streek welin enkele opzichten deoude tijd vastgehouden. Maar met hoeveel meer reden
zal men dan niet aan moeten nemen dat de bestaande beschaving op zichzelfeen onontkoombare werkelijkheid was toen de oude omstandigheden nog geheel en al golden.
Het zijn vooral dienahinkingen geweest, en devraag waar die eigenlijk aan refereerden,
die tot de poging hebben geleid in dit boek de gehele oude beschaving 'op te rollen'.
Wat eveneens duidelijk zalzijn isdat dit eigen leven van de oude beschaving, hoewel
blijkend uit alzijn uitingen, toch voornamelijk berust op de hoofdlijnen diein de eerste
plaatsbetrekking hebben op degrondsituatie, en dus dat deinhet voorgaande gevonden
hoofdlijnen inderdaad dekern vormen van de oude beschaving. Dit betekent dan tevens
dat er een cultuurscheppende werking aan deze hoofdlijnen kan worden toegekend.
Methet oog hieropkanmendezedanook 'middellijke oorzaken' vanverdere beschaving
noemen, of, in navolging van MANNHEIM, principia media1. Mannheim bedoelde hiermee allerlei wetmatigheden van beperkte werking; veelal naar tijd en plaats specifiek.
Daar hebben we hier ook (zijhet voor een ruime tijd en voor een ruime plaats) mee te
doen.Aangezien dezeprincipiamedia welhettyperendevormenvanwat erindit hoofdstuk aan deordeisgekomen, ishet begrip tevens alsondertitel voor ditgehele hoofdstuk
genoemd. Als principia media kan men aanwijzen: de beginselen van de arbeidzaamheid en de soberheid, de patriarchaliteit, desexuele terughoudendheid, het strikte huwelijk, het wantrouwen en de minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van de buitenwereld, hetconformisme indebinnenwereld, dea-intellectualiteit, enzovoort.
De beschavingscheppende werking van deze hoofdlijnen werd met een mooi voorbeeld reedsontmoet bij debespreking vanhet OudeKempenland. Het alcoholisme werd
daar beschreven alsvermoedelijk ontstaan uit de dominante positie van de man (uitgegroeid tot 'een man moet wat worden gegund') en desocialedruk van de binnenwereld,
waardoor iedereen moet 'meedoen'. Maar nog aardiger isdit voorbeeld alsmen constateert dat het alcoholisme op zijnbeurt moet zijn gaanoptreden alsmiddellijke oorzaak in
tweede aanleg. De Kempische bevolking zal wars mogen heten van alle lust tot mishandelen en doden. Voor de kerk gelden deze ook alszware zonden. Maar in dronkenschap bedreven gelden deze daden vrij laconiek als respectievelijk een 'ongeluk' en een
'ramp'. Waar alcoholisme wordt geduld, soms zelfs aangemoedigd, moet men met deze
dingen- deprincipiavitalia- dehand ookwelwat lichten.
Velerlei verschijnselen kunnen aldus in termen van deze middellijke oorzaken,
worden geanalyseerd en verklaard2. Zo vertelde ons een psychologe van een geval dat
1

MANNHEIM, herdruk 1949, blz. 177-187.
Men zal echter ook op moeten passen genoegen te nemen met een analyse tot aan de middellijke oorzaken.
Dit geheleboek waarschuwt er alvoor dat dit hoogst misleidend kan zijn alsmen niet tevens bevroedt wat deze
betekenen. Eenverklaring uit middellijke oorzakenisook nietsandersdan deverklaring van cultuur uit cultuur,
terwijl het voor dehand ligt dat men deverklaring dikwijls moet funderen in wat niet ofniet helemaal cultuur
meerisofinelk geval uit eenbegrepen cultuurverband. Paswanneer men ook fundamenteel kan peilen vermag
men oorzaken als middellijk te herkennen en te beoordelen wat voldoende is voor de analyse in een bepaald
geval.
Dit brengt onsweer op debezwaren tegen detegenwoordige sociologiebeoefening: men doet weinig moeite
voorbij de middellijke oorzaken te komen, waardoor men deze ook niet eenskent en herkent. Men krijgt dan
2
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zij na de tweede wereldoorlog van nabij had meegemaakt en dat eenjongeman betrof
uit een gegoede en ontwikkelde boerenfamilie in de Achterhoek. Wij geven dit geval
meteen in haar interpretatie. Dezejongeman zou in de stad naar de middelbare school
gaan.Dat wildehij wel,want in destad wonen allemaal mensen dieniet werken en zulk
een herenleven stond hem óók wel aan. Hij werkte dusniet voor school met het gevolg
dat hij bleef zitten. Toen werd hij bij een leraar in huis gedaan. Ook dat wilde hij wel,
want dan kon hij nog vollediger deelnemen in het stads- en herenleven. De leraar wist
hem echter aanhet werk tekrijgen, zodat hij goederesultaten behaalde.Maar toen wilde
hij niet langer naar deze stadsschool. Hij had ontdekt dat men overal moest werken en
toen ging hij maar liever naar de middelbare landbouwschool. Daar behaalde hij eveneens goede resultaten. Spoedig daarop kon hij het ouderlijk bedrijf overnemen waarop
hij een goede boer bleek te zijn. Nog tamelijkjong werd hij ook een leider in zijn omgeving.
Men zal bemerkt hebben welke middellijke oorzaken hier in het spel waren. De
jongeman hadblijkbaar geenlast(althansniet direct)van minderwaardigheidsgevoelens.
Maar hij zat wel vast aan de - inmiddels stereotype geworden - oude beelden omtrent
de stad en het herenleven. Ook zij nog eens de aandacht erop gevestigd, dat het niet
zozeer het directe milieu (het gezinwaar hij uitkwam) zalzijn geweest dat deze beelden
bij hem had gewekt, maar vooral dewijdere omgeving. Pastoen hij dezebeelden kwijt
was en hierdoor een directe aansluiting kreeg op de tegenwoordige omstandigheden,
kon hij zich tot een actief persoon ontwikkelen.
Nog een voorbeeld betreft een situatie die in dejaren vijftig door de voorlichtingsdienst in de Betuwe werd aangetroffen bij de fruitteelt. Deze moest nodig vernieuwd
worden. Het lag dan voor de hand in de eerste plaats te denken aan het niet hebben
kunnen bijhouden van de economische veranderingen door de bevolking; het vastzitten dus in debeschreven economische opvattingen. Bij onderzoek bleek echter dat zij
die het merendeel van de fruitopstanden bezaten veelal ook degenen waren die in het
algemeennog hetsterkstoud-plattelandsdachten. Ook de'slachtoffers' bij uitstekvan die
het soort sociologiebeoefening dat er van uit gaat dat plattelanders nu eenmaal zus en katholieken nu eenmaal
zo zijn. Veranderingen op het platteland enin dekatholieke wereld kan men aldusniet volgen en dusook geen
beleiddienende sociologie leveren, terwijl het vele onderzoek dat er gebeurt (men kan zijn geld dus toch wel
kwijt) niet meer is dan ondergeschikte-punten (beperkte-doelstellingen)-onderzoek waar de meer wezenlijke
gezichtspunten natuurlijk aan ontkomen.
Waartegen hier dus ook gewaarschuwd wordt ishet 'middlerange' geroep dat zovelen hebben aangeheven
in de sociale wetenschap. Is het dat men telkens wat wij hier middellijke oorzaken noemen wil leren kennen,
dan blijkt dat men deze niet loskân kennen. Ishet dat men tochgrotere gehelenwil overzien,dan geldt dat de
aanpak veelal verkeerd ofin elk geval eenzijdig is, daar deze mode-roep in nauw verband staat tot een andere,
namelijk die om 'teamwork' (het Nederlands gaat er ook al zo op vooruit de laatste tijd) van 'specialisten'.
Inderdaad is er wel grote behoefte aan middlerange (of principia media, maar Mannheim moet hier beslist
buiten worden gelaten), maar wat ook duidelijk moet zijnisdat dezealleenin een wisselwerking tussen onderzoek en theorie kan ontstaan. En dan niet tussen dit onderzoek en wat formeel-abstracte theorie zoals de vakmode dan nog weer naar voren brengt (het Parsoniaanse abacadabra), maar tussen dit onderzoek, de historisch
georiënteerde theorie en dân pas de formeel-abstracte theorie als dienstverlenende derde. Omdat het kernstuk,
de historische oriëntering, hieruit mist is dehuidige vakbeoefening zo ontstellend onvruchtbaar, waardoor het
roepen om dit en om dat dan weer kan aanhouden.
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oude beschaving, de vrijgezellen, waren zeer ruim onder hen vertegenwoordigd.
Daardoor had het fruit in het algemeen ook een wat ouderwetse waarde alsbeleggingsobject en als zinnebeeld voor vermogendheid en grote-boer-zijn. Langs deze weg was
het dan gekoppeld aan de standentegenstelling van de kleine tweedeling en aan de verstarring en het conservatisme dat daar ook direct van uitgaat. Wat men dus kan zeggen
is dat, behalve de oude economische opvattingen, ook het principium medium van de
kleine tweedeling in het spel was. Het spreekt vanzelf dat een voorlichting in dit geval
anders moet zijn dan bij een louter economisch object, alsook dat de verwachting van
resultaten zich over langere jaren uit moet strekken dan in het eenvoudiger geval
(WICHERS, 1958). Tevens ziet men hier nog weer eens hoe totaal de cultuur 'bezit'
genomen heeft van de betrokkenen en hoe dezein het gehele doen en laten doorwerkt,
dusopzichzelfeenwerkelijkheid is.
Dit waren slechts enkele voorbeelden waarmee decultuurscheppende werking van de
hoofdlijnen, en daarmee het 'geraamtevormende' ervan, is aangegeven. Tevens laten
dezevoorbeelden nog eenszien hoe groot deverscheidenheid van gevallen isdie er zich
rondom deze hoofdlijnen voordoet. Er is een eindeloze schakering van combinaties en
resultanten, terwijl de hoofdlijnen zelf daarbij allerlei verschillende accenten kunnen
krijgen.
Maar ook zal het inzicht wel levendig zijn geworden dat het voor een algemene
analyse weinig zin meer heeft nóg meer gevallen uit te werken. Het gaat inderdaad
steeds om hetzelfde (ons uitgangspunt voor dit hoofdstuk) terwijl andere schakeringen
meestal meer met het specifieke, of ook het toevallige, in de streekgeschiedenis samenhangen en dus zonder de kennis hiervan niet verder te begrijpen zijn. Onder een ander
gezichtspunt zaltrouwens in het volgende hoofdstuk nog wel weer het een en ander ter
sprakekomen.Inhoofdzaak kunnenwehieronzetaak dusalsgeëindigd beschouwen.
Toch besluiten wij deze paragraaf nog niet, zomin alsdit hoofdstuk, maar stappen over
op iets dat zeer goed in het hier aan de orde zijnde verband kan worden behandeld,
dochopzichzelfveeleertothetvolgendehoofdstuk behoort.
Het spreekt wel vanzelf dat dit spel van ontmoeting der principia en hun resultantevorming - ook compromisvorming - zich niet alleen afspeelt binnen de sfeer van het
plattelandse grondpatroon alleen, maar ook tussen de hoofdlijnen van dit patroon en
dieuit dehogere beschavingssfeer dieinhetvorige hoofdstuk werden behandeld. Voorts
zal het duidelijk zijn dat de principia media uit de hogere cultuursfeer zich vooral
institutioneeluitenofsterkinstitutioneelgedragen worden. Voorop staat dan natuurlijk
deoverherigheid metzijn directeinstellingen,o.m.deoverherigestaat,zodatwij ook kome»-indesfeervanwatmeerspectaculair'geschiedenisgemaakt'heeft.Ditisdesfeervande
'mediahistorica', waartoebehalvehetmeerinstitutioneleookkanbehoren het historischgeografisch karakteristieke (waarin het institutionele iets meer op de achtergrond staat,
doch waarvoor als zodanig mensen ook weer werken of er rekening mee houden).
Als van belang voor het volgende hoofdstuk en aanwijzend welke modaliteit de verschillendehoofdlijnen uithogereenlagerecultuur erinhebben aangenomennoemenwe:
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- protestantisme: gezagsdenken (velen moeten op hun beurt ergens gezag uitoefenen),
patriarchaliteit, arbeidzaamheid, soberheid, relatief individualisme.
- rooms-katholicisme: gehoorzaamheidsdenken (min of meer als gezagsdenken, doch
het accent op de gehoorzaamheid die elke gezagsverhouding meebrengt: allen onderworpen aan het absolute gezag van dekerk), patriarchaliteit, sterk projectieve religiosering van het leven, collectivisme.
- zeeprovincie: (tegenover landprovincie) relatief economisch realisme, relatief individualisme.
- landprovincie: gemeenschapsdenken, striktheid.
Minder institutioneel (reeds meer van een afgeleid karakter; reeds meer passieve resultante) maar niettemin invloeden van historisch karakter en met eigen doorzettingstendenties,zijn:
- feodaloïde landbevolking: patriarchaliteit, wantrouwen en minderwaardigheidsgevoelens, sterk a-intellectualisme, a-dynamisme.
- non-feodaloïde landbevolking: realisme(gemakkelijk voeling houdend metdewerkelijkheid; daar niet zo gemakkelijk van af te brengen), relatief dynamisch.
- grote boeren (bij standendeling onder zeeprovincieomstandigheden) : patriarchaliteit,
arbeidzaamheid, relatief individualisme.
- arbeiders (zelfde omstandigheden):armoededenken en bestaansangst, sterk a-intellectualisme en a-dynamisme.
En ook hiermee ishet spelvan de ontmoeting der tendenties niet afgelopen. Het blijft
zo dat er een steedsdoorgaand cultuurproces is dat de gehele beschavingsruimte (talloze
circuits vormend als het ware) voortdurend vult. Ziehier nog hoe enkele van deze
media historica of media historica-achtige cultuurformaties elkaar - soms als duidelijke
tegendelen, zoals protestantisme en non-feodaloïditeit - ontmoeten en dan weer de een
of andere verdere resultante of een compromis vormen:
- Groningse arbeider: behalve arbeider van oorsprong ook een non-feodaloïd, maar
omstreeks 1900 als type óf gereformeerd enrelatief dynamisch, óf buitenkerkelijk en
dynamisch.
- Zeeuwse of Zuidhollandse arbeider: omstreeks 1900 als type protestant-bevindelijk
(Gereformeerde Bond, secte, conventikel) ófrooms (en dan niet onwaarschijnlijk een
liefhebber van boetpredikers). In beide gevallen geheel en al een arbeider-feodaloïd.
Wat wehierzagenisdusietsvandemeersystematischeaardvanwaterinhet volgende
hoofdstuk nog aan de orde moet komen, alsook iets van de wijze waarop hogere en
lagerecultuur zichmet elkaarin eenwisselwerking kunnen bevinden en complementair
worden.

120

4-6 H E T GRONDPATROON

Het moet nu dusook mogelijk zijn eensamenvatting tegeven vanhet grondpatroon, of,
zoalsindeaanhefvandithoofdstuk werd gesteld,vanhetaspect: „hetis overal hetzelfde".
Doch alvorens dit te doen willen wij nog een blik slaan op de literatuur.
Er is veel literatuur over de boer, de plattelander, ook in Nederland1. Maar wat hier
de belangstelling moet hebben is een cultuur-anthropologisch werk. De plattelander
heeft namelijk ook onder de cultuur-anthropologen, vooral in de Verenigde Staten, de
aandacht getrokken. Het was Robert REDFIELD, reedsin hoofdstuk i genoemd, die hem
in dejaren vijftig ging bespreken. Het aardigste werk dat dit heeft opgeleverd is, voor
zover wij overzien, het boekje van Redfield zelf: Peasant Society and Culture. Dit is
tevens het hier tebespreken werk. De peasant isin deAngelsaksischeliteratuur ongeveer
wat hier de drager van de oude plattelandscultuur is. De moderne plattelander noemt
men 'rural' of 'farmer'.
Redfield's boek bevat veel bijzonderheden die hier de moeite waard zijn. Ze kunnen
de hier verkregen resultaten in een wat ruimer licht stellen. Zo constateert hij dat de
peasant in hoofdzaak een verschijnsel is in samenlevingen met een dubbelcultuur.
Behalve de lowculture van de peasant zelfis er dan ook een highculture. Hij gebruikt
ook welanderebenamingen, maar diezijnhiernietbelangrijk. Voortswijst Redfield ook
op decomplementariteit van beide,daar de highculture gewoonlijk eenherencultuuris,
welke uit de aard der zaak niet denkbaar is zonder 'volk'. Vervolgens constateert hij
dat dezesituatie zichalgemeen voordoet inEuropa en Aziëen, vooral sedert de Spaanse
conquistadores, ook in Amerika, speciaal in Midden- en Zuid-Amerika. Het voorkomen van de peasant dekt dus tevens ongeveer de gebieden in de wereld waar 'hogere
beschaving' voorkwam; de peasantry vormde de niet al te primitieve onderlaag voor
deze hogere beschaving2. Na wat er uit Rüstow's werk werd besproken en na de
1

Een voorbeeld is VAN DBN BERG (1949), Het Karakter der Plattelandssamenleving. Een predikantenwerk dat
kennelijk het OostenvanNederland als ideaaltypischuitgangspunt neemt. Ook indeDuitseliteratuur vindt men
veel, dikwijls met een flinke scheut romantiek en volksverering erbij.
Maar zeker mag niet verzuimd worden hier te noemen THOMAS en ZNANIECKI, The Polish Peasant
in Europe and America. Ook zonder het geduld op tebrengen de ongeveer 2300bladzijden van dit werk door
te gaan ziet men reeds spoedig dat hier de eeuwige peasant tot in de fijnste trekken toe wordt getekend (en
gedocumenteerd). Het is goed werk, waarin men onder meer ook de enorme invloed van het gemeenschapsdenken op de peasant vindt beschreven. Tegen deze algemene achtergrond komen ook talrijke individuele
personen prachtig uit. Bijvoorbeeld de maar wat in de Amerikaanse samenleving rondstropende Wladek
die even wezenlijk ongeschikt was voor deze samenleving als de oude Kempenlander voor het Roergebied.
Ten onder gaat hij echter niet.Maar zijn broershadden eenbetere opvoeding gehad, want zo hadden de ouders
gedacht, dan kunnen die later voor ons zorgen. Kijkt men naar de huidige 'rural sociology' in de Verenigde
Staten, dan is dit werk blijkbaar te goed geweest voor Amerikanen. Per definitie zo ongeveer kijkt men daar
ook niet naar anthropologen als bijvoorbeeld Redfield.
2
Hoeprimitiever de onderlaag, hoemeer kansnatuurlijk op ook eenprimitieve overheersing (allijkt desituatie
in Zuid-Amerika evenveel op het omgekeerde) en hoe minder kans op een ingewikkelde, aaneensmedende,
complementariteit zoals zojuist werd beschreven. Een meer geavanceerde overheersingsverhouding kan ook
een ontwikkeling van de peasantry inhouden, hetgeen in Europa zeker het geval was. Hier kan worden herinnerd aan deinvoering van het zogenaamde drieslagstelsel in delandbouw door toedoen van Karel de Grote,
aan devlucht diede Vlaamse landbouw nam toen daar in de middeleeuwen de steden bloeiden, aan de wijd en
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principiële uiteenzetting over de ontstaanswijze van de heren- en volkverhoudingen, de
worteling hiervan in een alzijdige zwakte van gezeten agrarische bevolkingen in het
algemeen, zal ons dit niet meer verbazen. Wat wij dus zien is opnieuw een aanwijzing
dat de plattelander blijkbaar ook op wereldschaal is overspeeld geraakt.
Eenvolgend belangrijk punt inRedfield's boek isdebeschrijving van de peasant-cultuur
als zodanig. Als basis hiervoor neemt hij drie werken over plattelanders, waaronder
merkwaardigerwijs het 600jaar vóór Christus door Hesiodus geschreven Werken en
Dagen dat over de Boeotiërs in het oude Griekenland handelt. Verder kiest hij het omstreeks 1900 spelende Change in the Village van George Bourne; dit speelt in Surrey
in Engeland. Tenslotte betrekt hij zijn eigen studie over de Maya-Indianen in Yucatan
(Midden-Amerika) in de vergelijking.
De beschavingspatroon-elementen die Redfield telkens terugvindt zijn:
- intieme en eerbiedige houding ten opzichte van de bodem
- het denkbeeld dat landbewerking goed is en handel niet zo goed
- het gelden van arbeidzaamheid als grote deugd
- het plaatsvinden van een huwelijk na zakelijke overwegingen. Er is wel een groot
piëteitsgevoel. Overspel is nagenoeg ondenkbaar; voor zover het voorkomt is het
hoogst ergerlijk en belachelijk. Voorhuwelijks sexueel verkeer komt veel voor, maar
men draagt de eventuele gevolgen.
- kinderen zijn een economisch belang
- er is een sterke hang naar soberheid
- men onderdrukt sterke gevoelens.Eriseen uitgesproken afkeer van geweld, agressiviteit en uiterlijk vertoon. Bravour in sexuele zaken ontbreekt.
- locale kennis is zeer belangrijk
- men heeft een zeker zelfrespect maar in de wetenschap dat men armer en ruwer is
dan de 'heren'
- men is geneigd de wettelijkheid te erkennen van een duidelijke sociale gelaagdheid;
peasantszijn zeldenrevolutionair. Indienzijinaanrakingkomen met 'hogere kringen',
dan blijkt het streven om de allures ervan over te nemen zeldzaam.
Deze punten werden door Redfield in een correspondentie onder de aandacht gebracht van vakgenoten. Zij betwijfelden deze slechts weinig. Wel bereikten hem enkele
aanvullingen en uitzonderingen.
Het voornaamste uitzonderingsgeval werd door kenners van het platteland rondom
de Middellandse Zee gerapporteerd. Met name de Zuiditaliaanse, de Andalusische en de
Syrischeboer- alledriemeestalkleineenarmeboeren- werden genoemd alsdragersvan

zijd erkende deskundigheid (eerst ontwikkeld door enkele kloosterorden) die de Hollanders, onder grafelijk
bestuur staande, in de ontginning van waterrijk land bezaten, aan de vlucht van deEngelselandbouw nadat de
Engelse adel op de grens van de Nieuwe Tijd zijn positie op het platteland nog eens extra had verstevigd.
Nog indevorigeeeuw warenhet, zoalswezagen, deheren diegetracht hebben devernieuwing indelandbouw
op gang te helpen.
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afwijkende houdingen. Soms zijn deze boeren ook geen bewoners van het platteland in
een zeer strikte zin, maar wonen zij in kleine - soms op heuveltoppen gelegen - agrosteden of in stadachtige dorpen. In deze streken zou de liefde voor het land ontbreken,
terwijl de arbeidzaamheid er geen primaire deugd is.Voorts zijn ook desoberheid en de
afkeer van geweld er in veel mindere mate aanwezig. De sexuele 'heldendaad' staat er
zelfs hoog aangeschreven. Een van de correspondenten omschreef het sexuelevoor deze
boeren als „the only way we know to enjoy life". Het geweld, vooral de wraak, viert
er soms hoogtij.
Redfield tekent hierbij aan dat het Middellandse-Zeegebied een gebied is van zeer
oude stadsculturen envoorts dat men ook in de highculturerondom ditbekken(alsook
in andere; men denke aan de Arabische cultuur die ook tot de Middellandse Zee reikt)
dezelfde houdingen kan vinden. Via Spanje zijn deze ook in Latijns-Amerika terecht
gekomen. Als voorbeeld noemt hij de plattelandse ladino (kleurling) van Guatemala.
Deze kan de hoffelijkheid en de lichtgeraaktheid ten toon spreiden van een Spaanse
ridder. Zijn Indiaanse medebewoner van hetzelfde dorp mist dit.
Een correspondent uit Zweden meldt dat daar de arbeidzaamheid weliswaar een
grote deugd is, maar niet wordt begeleid door een liefde tot de arbeid als zodanig.
Die arbeid is veeleer een plicht die voortvloeit uit het gevoel dat het nu eenmaal niet
anders kan.
Kijken wij nu naar Nederland dan kan eveneens geconstateerd worden dat deze
punten in het algemeen heeljuist weergeven wat hier als plattelandsbeschaving gold.
Slechts op één punt moet hier een correctie worden aangebracht, waarvan wij wel
overtuigd zijn dat die niet een uitzondering of een aanvulling betreft, maar algemeen
geldig is. Het gaat over de waardigheid, het zelfrespect, van de plattelander. Wij
behoeven het volgende hoofdstuk niet meer aftewachten om tekunnen stellen dat deze
houding niet zonder meer die van waardigheid is, maar in elk geval dikwijls mede de
compensatie van minderwaardigheid en soms zelfs deverinnerlijkte minderwaardigheid
zelf is:het zichzelf zo goed vinden in zijn rol van kleine man. Geheel onbekend blijkt
dit Redfield trouwens ook niet te zijn blijkens zijn wijze van stellen, maar het mocht
toch wel even duidelijker naar voren komen. Overigens dus: geheel accoord met dit
lijstje.
Merkten wij hiervoor deuniverseel overspeeldepeasant op,hier zien wij de universele
peasantbeschaving. Of overstappend naar Durkheim: hier zien we het plattelandse type
van société mécanique als een universeel verschijnsel. Blijkbaar - en wie zou anders
verwachten - hebben mensen zich dus ook overal op ongeveer dezelfde wijze hun
omstandigheden gerealiseerd en er zich aan aangepast. Maar nu men het constateert is
het toch ook frappant.
Verwonderlijk is het danook helemaal niet dat dit vóór Redfield reeds aan menig
auteur is opgevallen. Redfield haalt enkele van hen aan:
- „From the most Western point of Ireland to the plains of Russia there is always this
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imperturbable sameness" (Oscar Handlin bij de waarneming van immigranten in
Amerika).
- „The reallink between EastandWest isthepeasant; heisasoldascivilisation itself"1.
Niettemin kanmen opmerken dat er aan de meer concrete vergelijking van alle delen
van dewereld methogere beschaving bijRedfield nogalwatontbreekt. Bovendienzal
menig lezer tegenover dezojuist aangehaalde uitspraak over Oost enWest het bekende
gezegde van Kipling te binnen schieten: „East isEast andWest is West, andnever the
twain shallmeet". Hieruit blijkt dusweldathetonderwerp door Redfield niet uitputtend
is behandeld, wat hij zich ook niet heeft voorgesteld. En vanzelfsprekend zou hetons
zeker ooktevervoeren tetrachten hettevoltooien. Maar niettemin mogen er, terwille
van eenzohelder mogelijk zicht opdeplattelandsbeschaving inNederland (enEuropa),
nog enkele opmerkingen worden gemaakt over Azië en,voor zover zich over gezeten
en niet al te primitieve bevolkingen uitstrekkend, de gebieden van de Islam in Afrika.
Wat uit de zeer omvangrijke literatuur2 over deze delen van de wereld meteen opvalt
isdatde maatschappelijke totaalstructuren waarin het platteland isopgenomen, hoewel
onmiskenbaar overherig, toch zeer aanzienlijk van de Europese kunnen verschillen.
Ook de ideologische begeleiding is vaak een sterk andere. Of, om met een term te
spreken diehiervoor werd ingevoerd, de media historica zijn er vaak zo sterk anders.
Als voorbeeld neme menhetkastenstelsel inIndia. Dittezamen metdevaak uitvoerige
exogamieregels per kaste geeft al een heel ander patroon van overheersing, familieverkeer enzovoort danin Europa.
Maar watwebijdeplattelander zelfin zijn dagelijkse doen waarnemen zijn dantoch
weer dingen als :dehoofdrol diedebodem speelt bijalleoverwegingen enonderhandelingen over het(dantevens weer zakelijke) huwelijk; deneiging omdebeslissingsmacht
overwatermetdebodem moet gebeuren voorhetfamiliehoofd tereserveren; deschande diedit hoofd over zich haalt om (alwasdenood ooknogzo hoog) bodem te vervreemden.Voortshetrespectvoorhetprodukt vandebodem (deMohammedaan dieop
brood trapt is,ookalgebeurt ditper ongeluk, zwaar zondig). Dannatuurlijk weer het
gezag vandemanover devrouw (somstothetpunt datdievrouw formeel 'niets' meer
is; soms is zij het ook diejuist de zwaarste veldarbeid verricht en de zwaarste lasten
draagt). Verder het absolute gezag vanouders over hunkinderen (soms zelfs de ouderverering) en speciaal over het meisje, waar men soms ook niet goed raad mee weet
(wat dan weer kan uitlopen op het verkopen ofzelfs doden van dochters). Vervolgens
1

Toevallig stuitten wij op Revolutionary Peasants van de Indiase politicus Prof. N . G. RANGA ( N e w Delhi,
1949). Deze vindt ook dat depeasants van overal ter wereld hetzelfde zijn enwilhen danin eensoort Marxiaanse
internationale verenigen, teneinde h u nj u k afte schudden. Afgezien ervan dat h e m de nieuwste ontwikkelingen
in Europa kennelijk zijn ontgaan, is het duidelijk waarom dit nooit is gelukt en ook nu niet zal gelukken.
D e peasant is, zoals ook Redfield blijkt te constateren, geen revolutionair, maar, mede omdat hij altijd n o g wel
iets te verhezen heeft, eerder een gevangene.
2
Veel hiervan vindt men verzameld in CHTVA, Rural Communities, 1958. Periodiek overzicht van verschenen
literatuur: GEERTS, Studies in peasant life, Biennial Review of Anthropology, 1962. Bij wijze van voorbeelden
noemen wij n o g : AMMAR, Growing u p in an Egyptian Village, 1954; DUBE, Indian Village, 1956; YANG,
A Chinese Village, 1947.
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hier endaar deneiging van deouders om het eropmiddelbareleeftijd vantegaan nemen
(aanhet socialeleven deeltegaannemen, datdanook min ofmeervoor hen gereserveerd
is) en het op hun kinderen aan te laten komen. En tenslotte, om deze willekeurige opsomming te beëindigen:de neiging om dit alles godsdienstig te vatten en er een sterke
repressiviteit in te leggen (ook per ongeluk kon men, zoals we zagen, God beledigen,
terwijl zijn straf er niet minder om zou zijn).
Men zalbegrepen hebben dat het hier opgesomde niet mag gelden alshét beeld van de
Afro-Aziatische wereld. Daarvoor hebben ook wij veel te weinig grondslag in onderzoek en literatuur, zodat met name de plaats van de extreme vormen die genoemd
werden wel onbekend moet blijven. Maar het gaat hier ook veeleer om enkele inzichten waarbij derepresentativiteit niet zobelangrijk is. Het eersteiswel, dat men soms
toch te hoog in de boom van de abstractie gaat zitten als men de universaliteit van de
peasantbeschaving stelt. Het moge zeer zeker zo zijn dat wij ook hier allerlei thema's
gemakkelijk herkennen, maar hun uitwerking, de accenten die zekrijgen, kan toch zeer
verschillend zijn. En vooral als ze in uitersten worden doorgetrokken kunnen ze diep
doorwerkende repercussies hebben. Ten aanzien van Oost en West betekent dit dus ook
dat er twee zijn die gelijk hebben:degeen diezegt dat het overalhetzelfde isén de ander
die de ontmoetingsonmogelijkheid stelt. De laatste is dan natuurlijk de prakticus die de
dingen in hun ogenblikkelijke verband ziet.
Keren we hiermee terug naar Nederland, dan moeten we zeggen, dat het zojuist
genoemde meerpraktisch-directe gezichtspunt hierook reedsgeldt. Ook de Nederlandse
plattelander kon zich, zelfs zonder dat er van godsdienst en andere institutionele verschillen sprake was, al in hoge mate misplaatst voelen als hij (zij) door huwelijk of om
andere reden in een andere streek terecht kwam. Dit kon bovendien het gehele verdere
leven voortduren. Wat men hier ziet is dat men zich zelfs nuanceverschillen in gewoonten en mentaliteit - a-intellectueel en onberedeneerd opgevoed als men was reeds niet eigen kon maken, laat staan de grotere verschillen die internationaal gelden.
Voorts willen wij nogmaals wijzen op het Zuideuropese platteland, hoezeer dit (in
Italië ten zuiden van Milaan, men zegt ook wel Rome; in Frankrijk ten zuiden van de
Loire; in Spanje ten zuiden van Barcelona) tot een Middellandse-Zee-cultuurgebied
behoort1. Ook hier dus uiterste vormen, zoals het vervloeken van de arbeid op het veld
(deparadijsvloek uitdebijbel moet dezemensen uithethart gegrepenzijn),het nederiger
wordenvandepositievandevrouw, deangstvalligebewakingvanhetmeisje, enzovoort.
Wat zijn ethiekbetreft heeft ditplatteland dusietswat het christendom alniet vreemdis,
maar nog sterker is uitgewerkt in de Islam2.
Redfield bracht dit, zoals wij zagen, in verband met de oude stedenculturen rondom
die Middellandse Zee. Het lijkt ons echter waarschijnlijker dat vele duizendenjaren van
1
Ook hier isveelliteratuur over. Wij beperken onshier tot hetnoemen van BANHELD, 1958,The Moral Basis
of a Backward Society, en WICHERS, 1964, 'A-moral familism' reconsidered.
2
Het christendom heeft, zoalsbekend, zich veeleer geconstitueerd en geconsolideerd naar de toestanden in het
zich naar het Noorden sterk uitbreidende Frankenrijk.

125

sociaal wanbeheer1 (wat een stedenrol niet uitsluit) hier directer mee te maken heeft.
Die plattelandsbeschaving is immers duidelijk een heren-imitatie-beschaving, en waar
zou die anders door zijn ontstaan of in elk geval in stand gehouden zijn dan door een
voortdurende afstoting van boven af. Het tragische is bovendien dat de situatie van
imitatie en afstoting ook bijna elke geleidelijkheid (al was het voorlopig maar een soepeler complementariteit van de instellingen van hogere en van lagere cultuur, maar
alles ligt hier in uitersten) uitsluit. Geen wonder dat wat we hier in deze tijd zien is:
Europa's probleemgebied nummer één.
Keren wij opnieuw terug naar Nederland, dankan, meer op deaard van de behandeling
in dit boek afgesteld, devolgende samenvatting van het grondpatroon worden gegeven.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schema van cultuursectoren dat in het eerste
hoofdstuk werd besproken.
Arbeid en Bodem.De plattelandsbevolking heeft zich geheel en al ingesteld op de
onontkoombaarheid dat men moest bestaan van de bodem en dat men deze direct en
moeizaam moest bewerken. Zeisdit lot zelfs Hefgaan hebben, waardoor ze ook van de
bodem en van zijn voortbrengselen houdt, terwijl de arbeidzaamheid en de soberheid
als grote (en consequent doorgevoerde) deugden zijn gaangelden.Somsishet handelen
ook zeerdirectingegeven door dearmoede diezogemakkelijk methet zuiver agrarische
leven gepaard gaat. Voor anderen is de armoede meer een indirect oriënteringspunt.
Huwelijk, gezin enfamilie. In overeenstemming met de schaarste aan middelen van
bestaan, en om der wille van de orde die nodig is om ook deze middelen niet in gevaar
te brengen, gelden de meest strenge regels t.a.v. de toenadering der sexen. Vrouwelijke
behaagzucht bijvoorbeeld wordt streng veroordeeld. Voorts ishet huwelijk monogaam
en een sterk zakelijke aangelegenheid. Is dit eenmaal gesloten, dan is het een arbeidsgemeenschap waarin men strikt loyaal is;het geldt ook als onverbrekelijk. In het algemeen is men sterk op gezin en familie aangewezen, zodat ook in de wijdere familiebetrekkingen meestal een sterke loyaliteit en een sterke emotionele gebondenheid
gelden. Een ruim kindertal is gewoonlijk een belang, behalve dikwijls in de bovenlaag
en zeker als er een plattelandse standendeling heeft plaats gevonden.
Plaatselijke samenleving. Door de vrij willekeurige deelbaarheid van de maatschappij en
de betrekkelijke eenvormigheid van beroep isdeplaatselijke samenleving een natuurlijk
gegeven eenheid. De grenzen hiervan vormen meestal ook de geestelijke horizon voor
de bewoners, zodat zij weinig van de buitenwereld weten. De plaatselijke samenleving
is ook eenheid van sociale controle. Deze controle is die van de société de solidarité
mécanique, daar het zelfs gevaarlijk is een belangrijke mate van individuele vrijheid te
laten. De plattelander gevoelt zich, geheel geconditioneerd als hij is, volkomen in deze
1

Dit is eigenlijk per definitie zo als er uitersten voorkomen, maar daarom kan het aandeel dat 'onderop' in
het ontstaan gehad heeft elders in de wereld wel groter zijn.
126

samenleving thuis. Plaatselijke kennis, plaatselijke gewoonten en plaatselijke rangordes
zijn zeer belangrijk voor hem. Hij kan zelfs gemakkelijk gedesoriënteerd geraken als hij
elders, en vooral in een niet-plattelandse samenleving, wordt geplaatst.
Buitenwereld. Indien het hierin gaat om plattelandse samenlevingen van gelijke orde,
dan heeft de buitenwereld een wat neutrale betekenis. Dé buitenwereld voor de plattelander is echter die van andere orde, enerzijds bestaande uit heren en steden, alsook
min ofmeer dehandel, enanderzijds uithet ongure,zwervende, element. Tegenover het
tweede, het ongure element, gevoelt hij zich wel zeker; hij moet vooral oppassen dat
niemand uit eigen gelederen daarbij terecht komt, hetgeen extra eisen aan de interne
sociale controle stelt. Tegenover de heren en steden gevoelt hij een mengsel van ontzag
en wantrouwen. Hij kan tegenover hen zelfrespect ten toon spreiden, maar dikwijls is
dit ook weinig meer dan een compensatie van minderwaardigheidsgevoelens. Hij zal
echter niet gemakkelijk iets tegen heren en steden ondernemen. Hij weet uit zijn positie
en uit een ervaring van eeuwen dat hij uiteindelijk zelfde rekening betaalt; hij is dus
'anti-revolutionair'. Gewoonlijk wantrouwt hij ook de handel.
Intellectuele vaardigheid; zedelijkheidengodsdienst. De oude plattelander heeft een sterk
wantrouwen tegengeleerdheid. Hijheeft deneigingwerken teidentificeren met handenarbeid, vooral landbouwarbeid en in de tweede plaats huishoudelijke arbeid. Zijn ethiek
is geheel en al die welke zijn plattelandse gemeenschap nodig heeft voor zijn voortbestaan. In het Christendom wordt deze ethiek leerstellig gedekt en dus verstevigd.
Het is ook betrekkelijk gemakkelijk hem een alomvattend metaphysisch-godsdienstig
stelseltedoenaanvaarden,vooralalshijerzichook overigensvollediginkan projecteren.
Hij isdussterk a-intellectueel en daardoor ook, via degodsdienst vooral, in zijn angsten
exploitabel.
Opvoeding en toekomst. Beide worden, geheel in overeenstemming met het vastliggen
van alle verhoudingen, a-dynamisch gezien. De opvoeding is onuitdrukkelijk conditionerend. Het overwicht ligt, mede doordat er een 'teruggeefverhouding' tussenjonge
en oude generatie nodig is, geheel bij de laatste. Deze heeft onder de gegeven omstandigheden ook de meest steekhoudende en rijpe ervaring. De verwachting voor de
toekomst is dus dat dieeen getrouwe voortzetting zalzijn van het verleden. Men streeft
er over 't algemeen niet naar het platteland en de plattelandsbeschaving te verlaten.
Deze beschaving is er ook op ingericht hem vast te houden. Mocht de plattelander een
stijgingsideaal hebben of mocht hij om een of andere reden maatschappelijk stijgen
dan blijkt hij zich gewoonlijk aan overherige verhoudingen aan te passen.
Ideaaltypen. Wie nog eens nader met de 'oervormen' van het oud-plattelandse leven
kenniswilmaken kanBarentsen'sOudeKempenland, ofSillevis'DeBoerenzijnWereld
raadplegen.Tevenszietmendandebeidevoor Nederland belangrijke 'systemsofrealityprojection' (Kardiner) naast elkaar in hun historisch functioneren.
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4-7 D E PLATTELANDSE WERKELIJKHEIDSZIN

Wagen wij onsnu aanenigenabeschouwing vanhet algemeen voorkomende in de oude
plattelandsbeschaving, destebeter mogelijk gemaakt door deinternationale oriëntering
uit de vorige paragraaf.
Ten eerste moet dan de 'onzelfstandigheid' van de oude plattelandsbeschaving, een
punt dat in het eerste hoofdstuk ter sprake kwam, weer aan de orde komen. Onzelfstandig zou een beschaving genoemd mogen worden, zo werd gesteld, als die niet zijn
omstandigheden maakt, maar veeleer door dieomstandigheden gemaakt wordt. Het zal
geen verder betoog meer behoeven dat dit hier ten volle het geval was;de oude plattelandsbeschaving is geheel en aleen aanpassingsbeschaving. Nog heden bemerkt men bij
sommige streekbevolkingen dat bijvoorbeeld technische ingrepen in de omgeving haar
geheel wezensvreemd zijn. Maar deze onzelfstandigheid sluit, zoals we zagen, een sterk
eigen leven ervan niet uit. Dit eigen leven werd er alleen sterk door gekleurd; het
ontleende er een eigen karakter aan zoals werd betoogd. En wat tevens geen moeilijkheden meer op zal leveren is de opmerking uit het eerste hoofdstuk dat het centrale
motief van die oude aanpassingsbeschaving het loutere overleven was. „Primo vivere,
deinde philosophari" moet men door de omstandigheden ingegeven hebben gekregen;
met het oog hierop beperkte men zichen nam men zelfs allerlei onrecht op de koop
toe.
Maar stelt men geen onhistorische (en dus onredelijke) eisen aan deze beschaving,
zoals dat men geen bovenlaag had moeten laten ontsnappen of dat men niet zo aintellectueel had moeten zijn (wij zagen immers de nadere omstandigheden) dan moet
men ook zeggen dat er hier een zeer indrukwekkende aanpassing heeft plaats gevonden.
Want gebleken is tevens dat het loutere overleven als motief zich allerminst ongedisciplineerd deed gelden maar, integendeel, in sterke mate gesocialiseerd. Men schiep
eigenlijk, binnen de eigen kring een optimale levenskans. Deze gesocialiseerde discipline
washet diewij in destriktesocialecontrolenaarvoren zagenkomen. Wat men dus ook
kan zeggen is dat die oude plattelandsbeschaving in sterke mate een eigen rechtvaardigheid kende. Waarschijnlijk is het danook door die rechtvaardige (non-discriminatoire)
discipline dat de oude plattelandsbeschaving, vooral waar die ongedeeld was, een eigen
warmte en geborgenheid kende. Dit is het element dat in de bekende Gemeinschaftsliteratuurzonaarvorenwordt gebracht.
Samenvattend kan men dan zeggen dat men in deze samenleving wist hoe de medemens was; men kon zijn gedrag voorspellen.Deze interne geborgenheid, tevens rechtvaardigheid, moet dan ook de wezenlijke kernhebbenuitgemaakt van de sterke loyaliserende kracht, die nagenoeg allen die in die gemeenschap werden grootgebracht er
ook in hield. Kortom, de oude plattelandsbeschaving was een levensdiscipline waardoor de meerderheid der mensen uit vroeger dagen moeilijke omstandigheden kon
weerstaan.
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Maar nog willen wij het onderwerp van dit hoofdstuk niet loslaten. En wel om wat wij
in devorigeparagraaf ook zosterk zijn tegengekomen: uitersten enirrealismen. Behalve
de sexuele angstethiek (maar die was toch niet zo disfunctioneel als wat we elders wel
tegenkomen op allerlei gebied) hebben wij eigenlijk nietsvan dezeaard gezien. Daarom
waarschijnlijk liet dieoude beschaving zichook zo gemakkelijk uit zijn omstandigheden
'oprollen', endaaromkonerzojuist ookvaneenindrukwekkende aanpassing,van interne
rechtvaardigheid en geborgenheid worden gesproken. Wat we hier vooral niet tegenkwamen waren verschijnselen alsheiligekoeien diehet voedsel opetenvoor de ogen van
hongerende mensen, de vrouw die geheel gedehumaniseerd is geraakt, enzovoort.
Onze conclusie lijkt dus ook te mogen zijn dat de oude beschaving van het niet al te
zuidelijke Europese platteland (dus daar waar de landbouw in ere werd gehouden)
doortrokken was van een sterke werkelijkheidszin. Zeer zeker zijn hier ook nuances in.
Voor Nederland zullen we nog zien dat het Zuiden reeds iets begint te krijgen van een
verder zuidelijke brood-en-spelen-cultuur en daartegenover dat het Noorden soms een
uitgesproken gemis aan levenskunst kende. Maar dit bepaalt het algemene beeld in
ruimer verband toch niet.
Warmte, geborgenheid, rechtvaardigheid, werkelijkheidszin, zo luidden de kwalificaties. Maar was het lot van de plattelander daardoor licht en zonder tragiek? Wij
wetenreedsbeter, terwijl ook werd opgemerkt dat ditzonder zelfbeklag werd gedragen.
Alvorens nu in het volgende hoofdstuk over te gaan op het meer emotionele verweer
van de plattelander tegen de buitenwereld, willen wij ook dit nog eens vast leggen, en
wel door een gedicht over te nemen van de Drentse dichter Dr.J. Naarding. Het iseen
gedicht waarvan men ook in 't algemeen kan zeggen dat het de oude plattelandsbeschaving ten voeten uit weergeeft.
Voor wie destreektaal moeilijk leest: hier vervulde een oudste zoon zijn kinderplicht.
Maar dit gaf hem geen rechten in het verdere leven. Toen zijn lot meebracht dat hij
vrijgezel bleef, moest hij ook dit volledig dragen. Zelfs was het zo dat het lot hem voor
de tweede maal trof omdat het hem.reeds had getroffen.
Doe vaoder störfnam moeder d'leid' in hannen.
't Land weur behartigd, 't vie kreeg zien gerak1,
Want hie, de aoldstejong, dee 't volle wark van mannen,
Dat was zien plicht, elk vunjao dat het sprak.
Nog kind in kracht laerd'e de lasten dragen
Veur breur en moeder, ieder ha't zo daon!
Zo gung zienjonge tied. Nooit zulle zuk beklagen,
Want zunner wark en zorg' haddejao gien bestaon.
1

gerak = verzorging
129

Op 't wasschup1 van zien breur zadde stil hen, onwennig;
't Wark ha' zien lichem, zorg' zien haart verzoord.
De schik der gasten muuk hum stor, ienkennig,
D'echo van wichterlach hevve in draank versmoord.
Zie trouwden er bij in, zien breur en 'tjonge vrouwchien,
Want moeder, aold en of, kun 't wark niet langer an;
Breur kreeg zo zuties an oet moeders hand het touwchien,
De leid'2 hörtjao in hannen van de getrouwde man.
Bij winterdag een stee bij 't vuur urn zuk te warmen,
Waor d'kleinste kinner klautert op zien schoot,
Die met verloop van tied van oompien 't goed zult arven,
Knecht in zien eigen hoes, dat blivve tot de dood.
JAN NAARDING

(Uit:Dr.K.vanDijk, Drenthe)

1
2

wasschup = bruiloft
leid' = leiding
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GEESTESGESTELDHEID
De 'media historica van de oudebeschaving

5.1 B I J Z O N D E R E INVLOEDEN EN GEESTESGESTELDHEID

In dit hoofdstuk moet dan de andere ervaring die men met plattelanders kan hebben
centraal staan. Deze was de ervaring.' „Wat zijn er toch grote verschillen". Het werkterreinisnatuurlijk weer in deeersteplaats Nederland, maar op het eindevan dit hoofdstuk zullen we toch ook weer wat uitlopen; in dit geval alleen naar Europa.
Het moet duidelijk zijn dat als er naast de ervaring van steeds hetzelfde tevens die is
van grote verschillen, er eveneens een verschil in oriëntering in het spel moet zijn van
waaruit de beoordeling plaats vindt. Men let dus op iets anders als men het gemeenschappelijke in Noordhollanders, Noordbrabanders, Drenten en Veluwenaars ziet, dan
wanneer men hun verschillen gaat stellen. Hier gaat het, zoals men dit pleegt uit te
drukken, om geestesgesteldheid of mentaliteit. En wat dit inhoudt is dat men tussen het
gemeenschappelijke door op nog al verschillende manieren in het leven blijkt te staan
en de samenleving blijkt te beleven. Wat dan tevens voor de hand ligt is dat het hier
vooral moet gaan om emotionele verschillen, zodat we in plaats van over mentaliteit of
geestesgesteldheid ook over verschilleningemoedsgesteldheid zouden kunnen spreken1.
Voorts zal het tevoren duidelijk zijn dat deze verschillen in beleving niet met iets
algemeens samenhangen, maar veel meer specifiek met de streekgeschiedenis en de
factoren die daarin in het bijzonder een emotionele uitwerking gehad kunnen hebben.
Waar dit hoofdstuk dus ook naar toe voert, zijn allerlei meer bijzondere invloeden van
historisch karakter; de 'media historica' van de achter ons liggende tijd die, zoals werd
uiteengezet, dit meer specifieke hoofdzakelijk belichamen. Ze zijn zo typerend voor dit
hoofdstuk dat zein de ondertitel genoemd zijn. Ook de oude beschavingsoverdrachten,
in hoofdstuk 1besproken als min of meer buiten het feodaloïde tijdvak staand, spelen
hier een rol. Tezamen met de media historica van die tijd zelf en allerlei meer toevallige
factoren in de streekgeschiedenis vormen zij de bijzondere invloeden waar de kleurverschillen in beleving mee in verband moeten worden gezien.
Uiteraard worden ervoor dezesubtielezakenhogeeisengesteldaanhet waarnemings1

Ook voor dit onderwerp bestaat er een overzichtswerk van wat er gepubliceerd is en wat de theorieën zijn.
HetisNational CharactersandNational Stereotypesvan DUIJKERen FRIJDA(i960).Erblijkt duidelijk uit dat een
echte greep op deze problematiek algemeen ontbreekt. Ook de aanbevelingen van de schrijvers, zo komt ons
voor, geven deze greep niet. Ze blijven te veel in het individueel psychologische steken en in het gangbare
type onderzoek met ondervragingen, tests, enzovoort, inplaats van het onderwerp te plaatsen in de cultuursociologische sfeer, en een overeenkomstige methodiek aan te wijzen. Ook hier weer in wezen de sociologen
dieverstekhebbenlatengaan,zodatdepsychologen hetmaareensproberen.
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materiaal. Ofschoon er in het tweede hoofdstuk en in het vorige reeds veel ter sprakeis
gekomen moet hier dus eerst weer uitvoerige aandacht aan worden besteed. De eerstkomende twee paragrafen zijn hiertoe bestemd. Dan volgt een paragraaf waarin de te
verklaren verschijnselen nog eens duidelijk worden gesteld, vervolgens vier paragrafen
verklaring en tenslotte twee paragrafen samenvatting en nabeschouwing.

5.2 D R I E GROEPEN VAN GEESTESGESTELDHEDEN

De lezer die ooit, al is het ook maar zijdelings, acht heeft geslagen op de literatuur
betreffende de mentaliteiten in Nederland zalweten dat deze bijna onafzienbaar grootis.
Bovendien gaat het hier niet alleen om geschriften waarin het woord mentaliteit of
geestesgesteldheid gebruikt wordt, maar ook om die waarin gesproken wordt over
volkskarakter, volksaard, streekkarakter en dergelijke. Het blijkt echter, dat men bij het
gebruik van deze termen bijna steeds ongeveer dezelfde zaken behandelt, namelijk die
betreffende het 'in het leven staan'. Maar ook blijkt dat men in degrond steeds hetzelfde
mededeelt. Als men ergens een chaos van meningen en uitingen mocht verwachten,
dan zou het hier kunnen zijn; wonderlijk genoeg is het tegendeel dus eerder waar. Dit
wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit eens onverenigbare uitspraken voorkomen of dat
men elkaar over het geschrevene niet eens aan de tand voelt. Gewoonlijk gaat het dan
echter om details, interpretaties en dergelijke, begeleid door terminologische moeilijkheden. De overeenstemming is er niet minder opvallend door en dit betekent uiteraard
een aanzienlijke verlichting van de hier voorgenomen taak.
Het merendeel van deze geschriften is afkomstig van romanciers, predikanten,
onderwijzers, soms ook van oudere historici en psychologen. Er kan dus ook worden
opgemerkt dat een groot deel ervan afkomstig is van hen die op het platteland een
notabele positie innamen. Pas in dejongere tijd verschijnt er tevens sociologisch werk
onder, voornamelijk echter sociografisch werk. Van de zo belangrijke categorie van
historisch-sociologische studies zijn er slechts twee te noemen: het zijn de reeds aangehaalde studies van HOFSTEE (Het Oldambt) en PRAKKE (Deining in Drenthe).
Was de grote overeenstemming een verlichting van de voorgenomen taak, een
verdere verlichting steekt hierin dat er twee verzamelingen van streekkarakterbeschrijvingen bestaan die,onder leiding van eenredactie, door debestvindbare deskundigen streekkenners - zijn bijeengebracht en waarin een omvangrijk deel van de bestaande
literatuur is verwerkt. Beide werken geven ook, soms uitvoerige, literatuurverwijzingen. Het eersteishet onder redactie van Dr. P.J. Meertens en Anne de Vriesin 1938
uitgegeven boek 'De Nederlandse Volkskarakters'. Het tweede kwam tot stand onder
de redactie van Prof. Dr. W. Banning en is het 'Handboek voor Pastorale Sociologie'.
Devijf delen dieophetplatteland betrekking hebben zijn verschenen van 1953t o t I95911

Dit Handboek had een voorloper in Kerkewerk onder deredactie van S.F.H.I.Berkelbach van de Sprenkel.
Nijkerk 1939.
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Deze twee werken kunnen hier dienen als hoofdbronnen. Inde veelvuldige aanhalingen
zullen ze worden aangeduid als DNV enHPS.
Gaan wij nog iets nader inophet sociografische werk, dan moeten vooral genoemd
worden: hetuitvoerige artikel vanKRUIJT (1943) Mentaliteitsverschillen in onsvolk
in verband met godsdienstige verschillen, eneveneens van KRUIJT (1933) D eonkerkelijkheid in Nederland. Voorts hetproefschrift van SAAL (1958) Hetboerengezin in
Nederland, alsmede enkele artikelen van hem. Verder moet vermeld worden dereeks
Sociografieën van Plattelandsgemeenten, in en kort na de oorlog ontstaan en merendeels
uitgegeven. Het bijzondere van deze reeks monografiën is dat elk deel ervan volgens een
bepaald schema is opgezet. Hierin komen steeds voor eenbeschrijving vande g e schiedenis van de gemeente en een beschrijving van het volkskarakter. Natuurlijk maakt
de ene schrijver meer werk van beide of een van beide dan de andere, maar er is toch een
behoorlijke vergelijkbaarheid ontstaan, terwijl mensteeds ookwelde voornaamste
literatuur geraadpleegd heeft. Nemen we deze serie niet te eng, zodat erook werk onder
valt dat er strikt genomen los van staat maar wel volgens ditpatroon gesneden is (de
toenmalige 'sociografie' werkte dusmeteensoort standaardmodel, grotendeels van
Hofstee afkomstig), dan zijn vertegenwoordigd :Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Zuid-Holland, enNoord-Brabant 1 . Dit islang geen ideale spreiding, maar met ander
monografisch werk erbij, dat hier niet verder wordt ingedeeld, vindt men toch behoorlijk
wat werk over alle delen van het land.
D e conclusie mag danook zijn, dat er, alles bijeengenomen, heel wat was te vinden
dat de moeite van het raadplegen waard was. Maar zelfs dit is, vooral wat het meer vrije
werk betreft, achterin niet volledig vermeld; wij hebben onsbeperkt tot waar het
volgende directe aanleiding toe gaf. Als BIBLIOGRAFIE kan men verder nog raadplegen
het overzicht vande sociografische en religiografische literatuur over Nederland dat
door het Sociologisch Instituut van de Nederlands Hervormde Kerk is samengestelden
dat bijgewerkt is tot april 1957.
D e n u volgende bespreking der Nederlandse plattelandse geestesgesteldheden zal
plaats vinden in drie groepen. Deze indeling ismin ofmeer willekeurig, zij het, zoals men
zal bemerken, bepaald niet geheel. Later zal dan ook tot een meer definitieve indelingin
acht cultuurgebieden worden geconcludeerd. De indeling in drie groepen, die aansluit
op de drie voorbeelden uit het tweede hoofdstuk, leek echter een practische benadering ;
een benadering dus, diede materie reeds open legt voor bespreking en verklaring.

1
Sociografiën van Plattelandsgemeenten, onder auspiciën van hetInstituut voor Sociaal Onderzoek vanh e t
Nederlandse Volk (ISONEVO): GROENMAN, SJ., en H . SCHREUDBR, O m m e n , Den H a a g * 1949, HAASTBREN, A.J.

VAN, en H . F. WESSELS, Berkel en Rodenrijs, D e n Haag 1949, HARTEMINK, K., K. VAN DER KLEIT enJ. W A T T E L ,

Hoogeveen, niet uitgegeven, LIESHOUT, A. J. VAN, Uden, Eindhoven 1948, SCHÖNHAGE, H. A., Etten en Leur,
Den Haag, 1949, SLEUMER T Z N . , W . Eemnes, Amsterdam 1950, TENHAEFF, F. Doornspijk, Isonevo, 1946,
VRIES REILINGH, H .D .DE, Markelo, D e n Haag 1949, VRIES RETXINGH, H .D .DE, Weerselo, D e n Haag 1949.
Enkele verwante studies zijn n o g : GROENMAN, SJ., Staphorst, Meppel 1947, OEDIN, S. Huissen, Wageningen
1946.
* Den Haag is: uitgave Ministerie van Landbouw.
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Eerstegroep:De Noordrand van Nederland
De bespreking van de eerste groep kan worden geopend met Hollandtennoorden van het
IJ. Hierbij moet de weergave van Ds. Heijnes' geschriften uit het tweede hoofdstuk in
herinnering worden geroepen. Wij zien daarin de Noordhollanders (wij spreken nu
maar over Noordhollanders in plaats van over Hollanders ten noorden van het IJ)
als een open en verdraagzaam volk. Er werd reeds geopperd, maar dit was reeds interpretatie, dat het weinig wordt geplaagd door minderwaardigheidsgevoelens, Standendelingenhebben ereenondergeschikte betekenisenkerkelijk neigt men,voorzover men
protestant is, naar de vrijzinnigheid en reeds voor de eeuwwisseling ook naar de onkerkelijkheid. Andere beschrijvingen sluiten hierbij aan. Zo bijvoorbeeld die van
J. P. Kruijt in D.N.V. Deze schrijver merkt een sterke vrijheidszin op, alsook dat de
bevolking verdraagzaam, eerlijk, matig en hulpvaardig zou zijn. Men is er niet zo
idealistisch alsin Friesland, doch nuchterder, terwijl men soms vervalt in oppervlakkigheid, onprincipieel gedoe, sleur en zelfgenoegzaamheid. Men is gewoonlijk ook actief.
Deze activiteit kan velerlei betreffen, bijvoorbeeld zang- en andere culturele verenigingen, doch sterk is zij ook maatschappelijk en economisch gericht. Maatschappelijk
bijvoorbeeld in de drankbestrijding, het ijveren voor staatspensionering, de preventieve
geneeskundige zorg (kruisverenigingen; deze waren er het eerst in Noord-Holland).
Economischvooralindecoöperatie (deeerstetuinbouwveiling kwamin Noord-Holland
tot stand). Kruijt geeft zijn artikel ook een sterk historische inslag. De vrijheidszin ziet
hij alseen oud kenmerk. Zo heeft men devorming van een feodale adel weten te voorkomen, ook nog toen men de vrijheidsstrijd tegen Holland had verloren en het oppergezag van de graaf had moeten erkennen. In de vrijheidsstrijd van de Republiek stond
men vooraan. Voordien stond men reeds vooraan in de strijd om kerkelijke vrijheid,
want in de eerste helft van de 16e eeuw roerden er zich al de Lutheranen en Doopsgezinden. Dit geschiedde op meer plaatsen, maar hier toch wel bijzonder sterk, terwijl
zij ook vaste voet behielden. In de latere eeuwen waren zij, vooral de doopsgezinden,
eenzeerbelangrijk, engewoonlijk zeerverdraagzaam element. Latergaat deZaan voorop in de strijd tegen Napoleons conscriptie, en nog weer later in de strijd tegen de uitwassen van het kapitalisme. Weliswaar is het Amsterdam gelukt om de vlucht van de
plattelandse nijverheid en van de plattelandse handel (waaruit grotendeels de - kleine Noordhollandse steden zijn ontstaan) te kortwieken, maar een totale onderdrukking
heeft nooit plaatskunnen vinden. Ook het patricische(Amsterdamse) bewind over allerlei nieuwe polders heeft men kunnen doorstaan zonder het vrijheidsbesef te verhezen;
de bevolking der droogmakerijen is geheel Noordhollands geassimileerd. NoordHolland is ook het gewest waar Sara Burgerhart in alle rust kon worden geschreven
(op een pastorie) en waar de gedachten van Vader (doopsgezind predikant en vrijmetselaar) en Zoon van Nieuwenhuyzen, de oprichters van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, zich konden verwerkelijken. In het algemeen kan men zeggen dat in
dezestreek demoraalleer voorop staatenniet dedogmatiek. Hetminst Noordhollandsis
het Kennemerland. Het is een overgangsgebied naar Zuid-Holland. Deze streek heeft
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dan ook (Kruijt legt dit oorzakelijke verband) een feodale adel gehad; zeis ook, evenals
trouwens een deel van West-Friesland, meer rooms-katholiek gebleven. Verder wijst
hij nog op Aalsmeer alseen Noordhollandse enclave (onder meer sterk doopsgezind) in
Zuid-Holland.
De vele schrijvers in het HPS laten, elk voor een klein gebied, geen andere geluiden
horen. De warsheid van extremisme, de vrijzinnigheid enzovoort komen bij bijna alle
schrijvers voor den dag. Slechtshier endaar,inmeergeïsoleerdestreken, merkt men wat
plattelandsstandsverschilop,terwijl diteldersweinig opdevoorgrond treedt. Bovendien
blijkt ook dat de beoefenaars der vrije beroepen zich zo weinig afzonderen. Verder
wijst men erop, dat de protestante orthodoxie, zover aanwezig, behalve in de kustplaatsen met visserij, gewoonlijk het werk is van inkomelingen. Maar ook als men
rechtzinnig isheeft men niet het 'zware' van Holland ten Zuiden van het IJ.In Durgerdam wist 30% van de belijdeniscandidaten op een keer zelfs niet of de gemeente rechtof vrijzinnig was.In de kop van Noord-Holland, wel het meest vrijzinnig-onkerkelijke
deel, weet men soms zelfniet of men gedoopt is.Maar alsmen er eenkerkelijke functie
aanvaardt dan werkt men er ook voor. Degene die zijn band met de kerk niet uitdrukkelijk verbroken heeft komt ook zijn financiële verplichtingen na.
Uit de overige literatuur doen wij nog één greep: G. B. W. HUIZINGA'S Medemblik,
Inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken. Hier maken we kennis met een naar
wezen vrijzinnig stadje (temidden van vrijzinnig land) waar door toeval de Nederlands
Hervormdekerkrechtzinnigisgeworden.Ennuditeenmaalzois(eenzichzelfaanvullend
kiescollege), blijft het ook zo. Het sociale leven verloopt zonder noemenswaardige
spanningen, ookalbrachten devreemdearbeidersvoor deZuiderzeewerken erwelenige
tijdelijke spanning. Initiatiefis er ook niet veel.

De volgende landstreek in deze groep isFriesland. Wat in de beschrijvingen opvalt zijn
eigenschappen als:vrijheidszin en idealisme, beide soms overgaand in beginsel-ruiterij,
eerzucht, onbuigzaamheid, eigenzinnigheid. Men is ook actief: „Sizzen is neat, mar
dwaen isin ding". Men vindt dit allesbijvoorbeeld in DNVvermeld, alsook:Friezen zijn
zelfstandig, individualistisch, soms stil en wantrouwend; als zij los komen kan het
heftig toegaan. Maar vooral is men ook practisch, en daarbij intelligent; er zijn veel
autodidacten. Meniszichpolitiek enideëelsterk bewust, maarlevenskunst isgeen sterke
zijde van de Fries.
Wat hier in vergelijking met Noord-Holland opvalt is de verschuiving naar de
ideële kant, gepaard aan een stugger individualisme met als gevolg daarvan (zo lijkt
gezegd te mogen worden) bijvoorbeeld de ideeënstrijd. Onder de vele activiteiten van
Friesland vindt men weer het ijveren voor drankbestrijding, voor staatspensionering en
dergehjke. Indesfeer van degodsdienst endepolitiek treft men erzowel deijveraar voor
het socialisme (alofniet met onkerkelijkheid) aan, als de strijder voor het herstel van de
rechtzinnigheid. Wat de initiatieven betreft denke men aan de Frieseveeteelt en -veredeling, de Friese pootaardappelenteelt, de Coöperatieve beweging. Of men denke aan
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de Friese onderwijzer, die men overal in Nederland ten noorden van de grote rivieren
aan kon treffen en aan de Friese directeuren van zuivelfabrieken1.
Een geheel homogene eenheid isook Friesland niet. De meeste schrijvers wijzen erop,
dat bv. de Woud-Friezen anders zijn; zij zijn gemoedelijker dan de overige Friezen,
hetgeen vooral opvalt in vergelijking met de statige boeren van de klei. Het laat zich
denken, dat het tegen elkaar ijveren in de politieke en godsdienstige sfeer de kaart van
Friesland in dit opzicht nog al bont heeft gemaakt. Het minst is dit nog het geval in de
Greidhoek in het Zuidwesten. Daar is men gewoonlijk rechtzinnig. Meer naar het
Noorden toewordt het: recht- ofvrijzinnig. Maar hoe meer op deklei,inhet hoogveen
en op het zand,hoe meer daar tevens de onkerkelijken en de gereformeerden bijkomen.
De klei is ook het gebied van de sterke plattelandse tweedeling, maar ook op het zand
en in het veen vond men bittere armoede naast de rijkdom der weinigen.
Ook hier wordt de vrijheidszin zéér oud genoemd; door de eeuwen heen heeft men
ook steeds 'de FrieseVrijheid' moeten verdedigen. De doopsgezinden hadden hier ook
vaste voet, terwijl zij betrekkelijk ongemoeid zijn gelaten.
Als literatuurextra wordt nu vermeld: D. A. BROUWER, Ameland, omdat dit iets
van de 'boerenrepubliek'2 in allereenvoudigste grondtrekken laat zien. Er bestonden
marken met eenvolledig eigen bestuur. Dezewerden ophet eindevan devorige eeuw op last - geliquideerd onder afkoop van de rechten van de bijvoorbeeld voor niet
minstens 1/8 gewaarden. In detijd van deRepubliek waservolledige godsdienstvrijheid,
ook voor roomskatholieken voor wie de priester uit openbare middelen werd betaald.
Er zijn ook veel doopsgezinden; zij en de hervormden verschillen eigenlijk niet; men
gaat ook bij elkaar ter kerke. In de 20ste eeuw veel links stemmen voor zo'n tegenstellingloos eiland; in 1933ruim 40%.
Groningen. Wat dezelandstreek betreft overweegt in allebeschrijvingen deklemtoon op
de 'nuchterheid' (de wil tot nuchterheid) en de practische zin, en verder die op een,
soms stuitende, eerlijkheid. Men heeft ook hier een sterk gevoel voor zelfstandigheid;
autodidacten worden eveneens genoemd alsveelvoorkomend. De obligate nuchterheid
uit zichbijvoorbeeld hierin, dat men een meer gevoelsmatige uiting alspoedig onder de
'fiebelekwinten' rangschikt. Aldus is het geval met gezoen onder huisgenoten of met
gepraat over de schoonheid van veen en heide. Huisgenoten behoren samen te wérken
en heide en veen zijn ervoor om 'laand' te worden. De stuitende eerlijkheid ontmoet
men bijvoorbeeld bij de boer, die er rond voor uitkomt dat hij geld ongeveer gelijk
vindt staan met recht: „Wel geld het, kin stoet kopen"; „Vet mout boon drievn".
De zelfstandigheid uit zich onder meer in een sterke beginselvastheid. Anderzijds is
men ook 'miedsoam'; de botte eerlijkheid bewaart men voor de gelegenheid dat het
standpunt voor den dag móet komen. Dit gebeurt dan zonder draaien, maar zonder
aanleiding laat men liever ieder in 't zijne: „Elk mout 't zulf waiten". In normale
1
2

Ook ambtenaren en politiepersoneel. Zie voetnoot op blz. 230.
Interessant in verband met paragraaf 5van dit hoofdstuk.
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gevallen doet men ook aan 'understatement'. Maar 'nationaal' probleem nummer één
is de enorme standenscheiding tussen boer en de overigen, speciaal tussen boer en arbeider. Er is een enorme geldtrots, soms zuiver materialistisch.
Vergeleken bij Friesland en Noord-Holland is er een verschuiving van accent te
constateren naar het nuchter-practische toe. Het soms slap-gezapige van NoordHolland vindt men er niet, zomin als het idealisme dat in Friesland soms idealisme van
het woord is.Komt men boven het nuchter-feitelijke van 'Wel geld hetkin stoet kopen'
uit, danismen idealist van de daad. De 'noordelijke' initiatieven en activiteiten die hiervoor werden genoemd vonden in Groningen dan ook steedswel propagandisten. Landbouwkundig stondmenomstreeksde eeuwwisseling vooraan. Op degrotere landbouwbedrijven is thans een middelbaar of hoger opgeleide boer, of zelfs een Wagenings
ingenieur, zekerniet abnormaal, respectievelijk niet iets waar men verwonderd van op
moet kijken.
Alsenkelelandstreken ervoor in aanmerking komenvermeld teworden om hun eigen
(streekliteratuur, dan is, behalve Friesland, Groningen er zeker ook bij. Het meest
gezochte motief is de standenscheiding, welke er dan ongenadig van langs krijgt.
Het kerkelijke beeld sluit hierbij aan: gewoonlijk is men gematigd, niet dogmatisch.
De moraalpreek valt meestal beter dan de leerstellige, zowel bij recht- als bij vrijzinnigen; „het komt op het leven aan". Of de Nederlands Hervormde Kerk plaatselijk
recht- of vrijzinnig zal zijn wordt soms ook op practische gronden besloten. Het
kerkelijke beeld kàn er echter wel een zijn van strijd, hetgeen vooral omstreeks de
eeuwwisseling het geval was. De Afscheiding (1834) is ook in Groningen begonnen.
In Groningen kan men dus eveneens het bonte beeld tegenkomen: arbeiders die gereformeerd zijn terwijl de N.H. Kerk vrijzinnig is; arbeiders die onkerkelijk zijn en
de N.H. Kerk vrijzinnig of rechtzinnig; voorts dat de N.H. Kerk in handen is van
arbeiders en dan meestal rechtzinnig, enzovoort. Verder hadden de doopsgezinden ook
op het Groningse platteland vaste voet gekregen, terwijl een meer moralistisch-humanistische instelling al zeer oud is;middeleeuwse bewegingen van deze strekking hebben
hier steeds aanhang gevonden.
'Gemoedelijker' zijn weer de beide zandstreken van Groningen, het Westerkwartier
en Westerwolde; ze staan echter sterk onder de invloed van overig Groningen. Ook de
veenkoloniën moeten afzonderlijk genoemd worden; het zal zich wel méér dan laten
vermoeden dat de 'sociale kwestie' hier ook belangrijk was.
Als aanbevelenswaardig stuk literatuur kan genoemd worden: De Vraagpunten der
Groningse Maatschappij voor Landbouw 1852-1941, uitgegeven door N. G. ADDENS.
Omstreeks 1800is men in grote delen van Groningen overgegaan op de zuivere akkerbouw. Deze had sociaal zeer onaantrekkelijke gevolgen. Een aantal van deze vraagpunten laat zien hoe de quasi-feodaloïdisering (zoals we de situatie in Groningen noemden) zich onontkoombaar en bijna automatisch voltrok. Tevens laten die vraagpunten
echter zien dat een aantal boeren zich dit meer dan 100jaar geleden eigenlijk goed
bewust was.Dit zalvoorvroeger envooral voor plattelanders een zeldzaamheid mogen
heten, ook alheeft men er lange tijd bijzonder weinig mee gedaan.
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Drente.Mogelijk vraagt men zich verwonderd af, waarom Drente in deze groep moet
worden ondergebracht. Door van Friesland en Groningen naarDrente te gaan,gaat men
van zeeprovincie naar landprovincie; men gaat ook van klei en veen naar het zand.
Op het zand vond men de société mécanique bij uitstek, zodat daar het relatieve individualisme plaats maakt voor een relatiefsterk collectivisme. Velen zullen in Drente terecht - ook allerlei verdere verwantschappen zien met het overige Oosten. Maar
anderzijds zijn er develen, die steeds 'de drie Noordelijke Provincies' bij elkaar noemen
en dezeook min ofmeer alseen eenheid ondervinden. Het meer centrale belevenvan de
bevolking zelf lijkt deze laatsten wel gelijk te geven, al blijft die verwantschap met het
Oosten er ook. Dit alles zal in de volgende paragraaf nog scherp genoeg zichtbaar
worden.
Uit deze inleiding volgt reeds dat de zelfstandigheid, het relatieve individualisme,
in Drente geringer ontwikkeld is dan in de overige streken van deze groep. Hier komt
zelfs sterk een gezamenlijk reageren op de voorgrond. Het individuele 'ja' ispas echtja
als de zegsman (voor zover hij dit tevoren niet wist) bemerkt, dat het bij anderen óók
ja is. Maar in Drente is het de collectiviteit, die in grote mateonafhankelijk, nuchterpractisch, practisch-idealistisch is. Hier steekt dan de overeenkomst in met wat in de
vorige streken werd aangetroffen. De onafhankelijkheid uitzichhierin, dat men moeilijk
iets op gezag van buiten aanvaardt. Men handelt op grond van wat men zelf (dit gaat
soms dus langzaam daar de collectiviteit eerst voldoende tijd moet hebben gehad) als
juist heeft erkend. Verder ziet men het nuchterpractische in de coöperatieve beweging
die in Drente al vroeg en in omvangrijke mate ingang vond. Men was, door zijn
gemeenschapsinstelling, 'geboren' coöperator. Het practisch-idealistische vindt men
hierin, dat ook allerlei andere maatschappelijke initiatieven van rondom de eeuwwisseling gemakkelijk genoeg ingang en navolging vonden: men voelde wel voor
onderwijs, voor de emancipatie van de arbeider, de drankbestrijding, de goede gezondheidszorg, enzovoort, al vond men het meeste hiervan zelf niet uit. Landbouwkundig
bleek men, hoewel dikwijls niet vlug, bepaald niet conservatief.
Hierbij isop te merken dat er sedert omstreeks het midden van devorige eeuw eigenlijk twee Drente's zijn. Het eerste is het oude Drente van het boerengemenebest; dit
vond menophetzand.Hettweedeishetveenkolonialeontginningsgebied aanderanden,
vooral aan de Oost- en de Zuidrand. In grote delen van dit veengebied deden zich de
armoede, de gedwongen winkelnering, het drankmisbruik en de vele andere misères
van het verleden het meest geducht voelen. Hier trof men ook telkens een scherpe
sociale tegenstelling aan, waaronder die tot het wantrouwend toeziende en dikwijls
afwijzend staande Zand. Voorts is er in de Oostelijke Veenrand een sterke Groningse
invloed bemerkbaar. Tot dicht bij Emmen spreekt men Gronings in het Drentse veen;
daar zijn ook vele grote veenkoloniale bedrijven ontstaan. De Groningse invloed was
trouwens ook op het Zand bemerkbaar. Menige ontginning daar werd aangepakt dóór
of kwam in handen van Groningers. Deze maakten er dan weer flinke bedrijven van
waar plaatselijke arbeiders op werkten. Het Zand is mede hierdoor dus ook niet vrij
gebleven van desocialetegenstelling. Niettemin bhjft degeestesgesteldheid op het Zand
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en dikwijls diein het Veen (vooral in de Zuid- en Westrand), Drents ofin elk geval op
Drentse wijze Noordelijk. Wij merkten dit bijvoorbeeld op in onze telkens geciteerde
studie over Elim-Hollandscheveld. Het nuchter-practische en het practisch-idealistische
bleven ook hier de ondertoon van de samenleving; het was een nederzetting van de
zeer armen, maar beslist geen a-socialen nederzetting.
Uit het kerkelijke leven is op te merken dat het Zand gewoonlijk vrijzinnig is. Als
men rechtzinnigheid aantreft dan is dit in de eerste plaats in het Veen. Daar komt
(evenals in de Groninger veenkoloniën) ook de neiging voor om kleine kerkelijke
groeperingen te vormen. Gereformeerden treft men minder aan dan in Groningen en
Friesland; het meest nog in het Westen, langs de oude verkeerswegen zou men zeggen,
endaarvooralweer onder 'meiersenkeuters'.IndeZuidrand isHoogeveen eentypische
veengemeente met veel gereformeerden en een sterke rechtzinnigheid in de N.H. Kerk,
voorts zijn er nog al wat kleine kerkjes. Onkerkelijkheid komt in Drente relatief meer
voor dan in Overig Nederland, maar niet zo sterk als gemiddeld in Groningen en
Friesland;verderkomt zenogalverspreid voor.
Voor een extra literatuurvermelding kan worden gedacht aan: K. VAN DER KLEY:
Het Drentse Volkskarakter. Over het Veen kan men lezen in H. DE WEERD: De
Dominee van Turfland. Dit is het verhaal van wat een evangelist bij zijn moeizame
arbeid tegenkwam in streken waarvan het naburige kerkbestuur (op het Zand) soms
geen weet had dat zij bewoond waren. Dit boek heeft een geldstroom ontketend om de
kerkelijke arbeid - in feite: deze feodaloïdisering - onder deze bewoners te steunen.

Tweedegroep: Het Midden, Westen, Zuidwesten en Zuid-Limburg
De tweede groep van mentaliteiten staat zeerver afvan dezojuist besprokene. Vrijheidszin, idealisme, initiatief, ook het handelen uit een positieve collectieve overtuiging en
dergelijke treft men in deze groep niet of zeer zeldzaam aan. Termen als wantrouwen,
conservatisme, onbereikbaarheid, en nu veelvuldiger: materialisme, gaan hun plaats
innemen.
Hollandtenzuidenvanhet IJen Westelijk Utrecht. De mentaliteit in dit gewest heeft men
reeds leren kennen in hoofdstuk n, uit de romans van Herman de Man. Treffend was
bijvoorbeeld het vooroordeel tegenover de stedeling en tegenover de niet-agrariër in
het algemeen. Men leek er sterke minderwaardigheidsgevoelens te hebben ten opzichte
van de'burger'. Maar ook onderlingleekersterkvooroordeel teheersen; alspoedigisde
bevolking in facties verdeeld. Maar tot openlijke botsing komt het weinig; wat men
tegen elkaar heeft, bergt men lieverin zichzelfop. Men uitzichniet graag en wil vooral
nietuitgelachenworden.Voortswasereennogalmaterialistischeinstelling opte merken.
Wat erin DNVen HPSwordt medegedeeld wijkt nietvanhet voorgaande af. Men heeft
weinig achtingvoorschoolonderwijs. Hetorganisatie-levenisermoeilijk; ditkwam ook
laat op gang en behoefde nog al eens initiatief van buiten af. Maar ook deze buiten139

staanders, en de besturen in 't algemeen, laat men maar aantobben; zelfkiest men liever
depositievan stuurman aanwal.Gewoonlijk is menin demeeste opzichten conservatief.
De Coöperatieve beweging kwam hier dus ook moeilijk op gang. Men wantrouwt
elkaar nog aleens en wil zichniet in dekaart laten kijken. Overal elders - dit werd ook
reedsvermeld - isdekaasmakerij naar defabriek afgestoten, maar in Zuid-Holland staat
menige boerenvrouw nog achter de kaastobbe. Geestelijk contact, zoals dat tussen
predikant engemeentelid, blijkt ook nogal moeilijk; men is gesloten, soms wantrouwig
gesloten. Voorts geldt iets dergelijks ten opzichte van de leden van de kerkeraad; deze
'kent men te goed'. En vervolgens wat de predikant betreft: men 'weegt' en 'proeft'
hem nauwkeurig en bevindt hem nog al eens te licht. Godsdienstig is men dus 'zwaar';
men houdt niet van een preek over het dagelijks leven of van een moralistisch-humanistische toon. Dit lijkt ook voor de katholieken te gelden, waar eveneens de boetprediker favoriet zou zijn. Tegelijkertijd is er in het algemeen weinig 'werkelijke'
geestelijke bewogenheid; weinig werkelijk contact ook tussen ouders en kinderen.
Men is passief-mystiek, terwijl ook nog al eens voor wil komen: „zware woorden en
liberale instelling" (HPS)1.
Dit gewest isgroot enlaat dus ongetwijfeld verschillen zientussen zijn samenstellende
delen. Het beschrevene vindt men het sterkst in het Westen en Zuidwesten van Utrecht
en in de Hollandse Waarden. Naar het Noordwesten toe wordt de bevindelijke inslag
geringer en ismen economisch enlandbouwtechnisch minder, of helemaal niet, conservatief. Hier vindt men bijvoorbeeld de Haarlemmermeer, de Bloembollenstreek en het
Westland. Het Zuidhollandse karakter gaat daar echter allerminst verloren. In de
Bloembollenstreek bijvoorbeeld is het standsverschil een belangrijk sociaal feit. De
meetellende bollenfamilies zoeken het graag onder elkaar, ook wat het huwelijk betreft.
Men trouwt ook laat. De kinderen zijn eigen en goedkope (want beide vindt men
belangrijk) arbeidskrachten; ze moeten maar niet te veel tijd verdoen met leren. Dit
laatste is misschien goed voor ambtenaren en dergelijke kleine mensen, maar zij zijn de
mensen van de praktijk, van de verre reizen (en de grote Buick's). Dit gold tot voor
1

Het gaat hier over bevindelijkheid of piëtisme. Het is een accent in (onder meer) het normale en meer formele
(wettische) calvinisme. Men hecht dan minder aan vormen, is zeer vroom, voelt zich zeer afhankelijk van en
overgeleverd aan de beslissingen van de Heer, en zwaar zondig. Het is vooral de Nadere Reformatie van de
17e eeuw die deze stroming in ons land tot leven heeft gebracht.
Het spreekt wel vanzelf dat men, hoe meer m e n toegeeft in deze richting ook steeds passiever w o r d t in het
maatschappelijk leven en in alles. Zulke uiterste passiviteit nu k o m t men vooral tegen op het platteland en meer
in het algemeen onder 'het volk'. Het is dan niet alleen vroomheid meer dat m e n spreekt van de Here Here,
maar gebod. En wee degeen die het waagt o m Heer te zeggen of te schrijven in plaats van Here. W e e ook
degeen die de Gezangen zingt en niet de Psalmen. Aan het Avondmaal neemt men helemaal geen deel, want
men zou zich, als hopeloos zondige, een oordeel kunnen eten en drinken. Er is vaak weinig binding met de
officiële kerk, daar de predikant meestal toch niet een geroepene - slechts een 'letterknecht' - is, vooral tegenover
degeen die van zichzelf de bevinding heeft 'doorgeleid' te zijn en redelijk zeker tot de uitverkorenen behoort.
Dezulken zijn dan vaak de middelpunten van informele oefengroepen (conventikels). Voor praktische consequenties zie voetnoot blz. 223.
In de door ons veel aangehaalde literatuur kan men uitvoeriger beschrijvingen vinden bij HOFSTEE, O l d a m b t
en SILLEVIS, De boer en zijn Wereld. Voorts: M A X WEBER, Die Protestantische Ethik en D EVRIJER, Het ingekeerde Leven.
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kort ook voor de bloembollenvakschool te Lisse! Iets dergelijks vernamen wij reeds
van het Westland:tot twee maaltoe moest daar zelfs een middelbare vakschool worden
opgeheven1. Voortszou mennogalmaterialistisch(d.w.z.eenzijdigophetgeldverdienen)
zijn ingesteld, weinig geestelijke diepgang hebben en weinig verdraagzaam zijn.
Maar een wat lichtere toets wordt op de Zuidhollandse Eilanden aangetroffen. Vaak
zijn debedrijven hier ook wat groter; dezezouden vooral omstreeks 1800uit herenhand
in boerenhand zijn overgegaan. Maar ook hier blijft men 'Zuidhollands'; het 'zware
woorden en liberale instelling' gold speciaal hier. Dit laatste betekent niet alleen dat
men een sterke standenscheiding handhaaft, maar ook een politiek rechts liberalisme.
In deze hoek komt ook even meer dan elders de vrijzinnigheid voor.
Vermelden wij ten laatste nog de Vechtstreek afzonderlijk. Het HPS geeft voor deze
streek een aantal voorbeelden van wat men noemt: 'seigneurale praktijken'. Deze
voorbeelden stammen uit detijd tussen 1900en 1940.Voorts worden de dorpsstructuur
(zowel sociaal als physiek) en de wat vreesachtige en benepen mentaliteit behandeld in
het licht van de eeuwenlange geschiedenis van lustoord voor adel en patriciaat.
Voor eenliteratuur-extra overditgebiedkanworden gedachtaanA.A. A. VERBRAECK:
Het Westland, Dit speelt dus in de meer progressieve kuststreek. Voor het binnenland
kan men denken aan F. J. TOLSMA: Religieuze Groepsvorming en Godsdienstwaan,
een klinische en phaenomenologische studie. Het tweede deel van deze studie handelt
over een gezin te Meerkerk, waarvan in 1944 een der leden door de overige om het
leven werd gebracht omdat hij door de ziener uit dat gezin als duivel was aangewezen.
Het landtussen degrote rivieren. Na de even grotere uitvoerigheid die over het UtrechtsZuidhollandse land werd betracht, kan deze streek vrij kort worden beschreven. Alle
berichtgevers in DNV en HPS,alsook anderen, stemmen sterk overeenin een kenschetsing
die weer veel met de voorgaande overeenkomt. Ook uiteigenonderzoek is dit gebied
aan de schrijver bekend enzijn conclusies zijn geen andere.Erisweiniginitiatief; menis
conservatief. Standenscheidingen (zowel de grote alsdekleine) speelden er een grote rol.
Ook hier is er weer die geslotenheid tegenover de predikant, het gebrek aan werkelijk
vertrouwelijk contact tussenoudersenkinderen, watin dezetijd vanverandering vooral
betekent: gebrek aan leiding aan de kinderen. Eveneens treft men aan een geringe
gemeenschapszin en de neiging om anderen (dikwijls vreemden) de kastanjes uit het
vuur te laten halen en zelf (al spoedig afkeurend) toe te kijken. 'Hoge pieten' geeft men
1

Zie ook de - weinig navolgenswaardige - studie van GADOUSEK, A Dutch C o m m u n i t y . Dit is Sassenheim.
N o g in 1961 werd in Wageningen de stelling ter verdediging aangeboden: „In de kringen van de Nederlandse bloembollencultuur bestaat onvoldoende belangstelling voor de opleiding tot landbouwkundig ingenieur" (P. K. SCHENK).
Voorts (voor het gebied in het algemeen) SAAL, 1958.In zijn vraaggesprekken k o m t voor den dag:een dochter
op de H.B.s.is „gek"; een boer die een onderwijzeres zou trouwen heeft de verkeerde, want de burgervrouw is
slechts „ornament" in huis, enzovoort. Opvallend vond Saai ook het geringe comfort in huis en de vaak ongezellige inrichting. O o k al was er reedsjaren waterleiding dan ontbraken nog vaak de closets met waterspoeling.
O p een cursusavond in Rotterdam vertelde ons een nog vrijj o n g e man dat hij als eerste en toen enige van zijn
dorp in de stad naar de H.B.S. ging. H e m werd nageroepen dat zijn vader een geldverknoeier en kinderbederver
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gauw deschuld.Hetlandheeft ookeeuwenlang (aldusHPS)onderherengestaan, waarvan
er vele na de Napoleontische tijd burgemeester werden.
Een verschil met het vorige gebied lijkt te zijn, dat de Betuwe meer 'handelsgeest'
heeft1. Opheusden ishier eensprekend voorbeeld2.Ditiseenboomkwekersdorp, beter:
een dorp van kleine boomkwekers/handelaars. Dikwijls wist men niet (maar na de
oorlog ishier eengrote omvorming totstand gekomen) waar menindecombinatiehet
accent moest leggen. Dit dorp isook sterk bevindelijk. Verder heeft menig Betuwnaar
zich tot de paardenfok en paardenhandel (beide riskant, vooral als het luxe paarden
betreft) aangetrokken gevoeld, vooral uiteraard demeer kapitaalkrachtige3. In sommige
families werd ook wel wat groot gedaan/Vooral hier vindt men danook dat boerenfamilies aan het groot-doen ten onder zijn gegaan. Lantermans (in DNV) vermeldt de
reactie opzo'nondergang: erisplezier alszo'ngrote familie 'wegzakt', maar ook spijt:
„Op zo'n plaats mot eenheer" meent men dan;toonbeeld vanfeodaloïde volksreactie.
Een 'zware' godsdienstigheid komt ookhier voor, vooralinhetWesten. Volgenshet
HPS dringt deze bevindelijkheid verder naar het Oosten op. Maar hoe meer naar het
Oosten hoemeer deBetuwe overwegend rooms-katholiek is.Algemeen lijkt te gelden
dat meningeloofszaken nogalfatalistisch eninwezenlauwis.
Een aardige bijzondere literatuurvermelding is nog: S. OEDIN, DeGemeente Huissen.
Het stadje Huissen ligt in het uiterste Oosten vanhet besproken gebied, is overwegend
rooms-katholiek en maakte tot 1815 deel uit van het hertogdom Kleef. De uitvoerige
mentaliteitsbeschrijving laat er echter geen twijfel aanbestaan, dat men ook hier 'in de
Betuwe' is. Zelfs hier, onder een bevolking van meest kleine boeren, ontbreekt de
belangstelling voor hetluxe paard niet. Menhoudt hetweliswaar nietzelf, maar hetzal
wel uiterst gewichtig zijn geweest omerverstand vante hebben.
ZeelandenNoordwest-Brabant. Ook Zeeland kan nu vrij gemakkelijk worden beschreven, ofschoon hethier gaat omeenlandstreek meteenaanzienlijk verloop inde mentaliteit.Hetbij deHollandseWaarden aansluitende deelheeft weerhet zwaar-bevindelijke,
terwijl er naar dekust toewat meer vrijzinnigheid optreedt.
Alle schrijvers in DNV en HPS, alsook anderen, komen op eenof andere manier weer
totdevermeldingvaneentegenstellingtussenzeggenendoen,vanscherpe verhoudingen
tussen allerlei groeperingen, van een sterk standsverschil tussen boer en arbeider, van
afhankelijkheid van de arbeider, van gebrek aan contact tussen ouders en kinderen, en
dergelijke. Voorts houdt het vermelde mentaliteitsverloop natuurlijk in dat de tegenstelling tussen zeggen en doen naar dekust toeafneemt. Dit betekent danniet datmen
daarzosterk sociaal-voelend zouzijn geworden, maar weldatdegrotereboeren ermeer
1

Bijkleinereboerenishetgauw 'materialisme opkorte termijn', naar FRANSSENS;ditgaat gepaard meteenlaag
intelligentiepeil, geringelandbouwonderwijsgezindheid, e.d.engeldt in gelijke matevoor protestant enkatholiek. Rapport ±1950 over twee dorpenindeWestelijke Betuwe.
2
ZieDOORENBOS, Opheusden alsboomkwekerscentrum. Ditisookhet dorp waar, evenalsineendeel vanhet
aangrenzende Kesteren, in 1963 kinderverlamming uitbrak omdat men op grote schaal had geweigerd de
kinderen telaten inenten. Later isditooknog opTholen voorgekomen.
8
Menziein dit verband ookdevoetnoot opblz. 58,betrekking hebbende op 'paardencultus'.
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op z'n Fries-Gronings vrijzinnig of onkerkelijk en politiek liberaal zijn; zoals bijvoorbeeld op Noord-Beveland. De meeste kerkelijke vrijzinnigheid wordt echter aangetroffen in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen en - op de Zuidhollandse eilanden - op
Voorne-Putten.Voorts zijn dekleinereboeren en arbeiders, ook aandekust, gewoonlijk
rechtzinnig. Het Walcheren van vóór de overstromingsramp bestond voornamelijk
uit deze kleine boeren (de 'Walcherse keuters' volgens de Zuidbevelandse boeren); het
was (en is) een bevindelijk-rechtzinnig kusteiland. Gewoonlijk is men in Zeeland
(evenals op de Zuidhollandse Eilanden) landbouwkundig minder of zelfs veel minder
conservatief dan meer in het binnenland. Ook wat dit betreft doet Zeeland dan aan
Groningen en Friesland denken, waarmee het in allerlei opzichten danook in één adem
genoemd wordt. Ook hier zijn de verschillen tussen de roomse en de protestante
bevolking, behalve soms in enkele meer folkloristische details, gering te noemen.
Het overwegend roomse Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen is in zijn reageren ook niet
Brabants, maar Zeeuws of- maar dat is verwant - Vlaams.
Noordwest-Brabant, voornamelijk na 1600ingepolderd en bevolkt door Hollanders
en Zeeuwen, is overwegend protestant en rechtzinnig. Het piëtisme is hier wat minder
in het oog lopend, maar tevens duidelijker dan soms elders een aangelegenheid van de
kleine man. Er is groot standsverschil tussen boeren en arbeiders. Het HPS vermeldt dat
kerkelijke zakenwelop deBeursworden afgehandeld; men wasdanimmers(alsboeren)
tóch bij elkaar. Boeren en arbeiders zaten soms ook scherp gescheiden van plaats in de
kerk. De laatsten moesten dan ook nog al eens het gevoel hebben: „Ons soort hoort er
weer niet bij".
Als literatuur-extra kan hier vermeld worden een artikel van Ds. W. H. WEEDA in
Stemmen voor Waarheid en Vrede (61e jrg., 1924, blz. 861-879): 'Psychologische
kenmerken ener Zeeuwse Gemeente'. Deze beschrijving heeft betrekking op de classis
derN.H.KerkdieSchouwen-Duiveland, TholenenSt.Philipslandomvat.Men ontmoet
er de rationele (grote) boer dievaak nogal onkerks is,en voorts de rest van de gemeente
die meestal meer kerks is; van de meerderheid wordt gemeld: hun netheid, soberheid,
werkzame aard, vriendelijkheid (zonder diepe gemeenschapszin; ontwijken van botsingen) en de wat sentimentele godsdienstigheid die nogal eens overgaat in individualistische bevindelijkheid, terwijl de moraal vrij los hiervan functioneert.
Veluween Oostelijk Utrecht. Door het werk van Sillevis hebben wij dit gebied reeds
behoorlijk leren kennen. In vergelijking met de Kempen en ook met het Oosten, is
deze streek wel veel meer individualistisch ingesteld. Het inhalen van buren kent men
bijvoorbeeld niet. Burenhulp is weinig ontwikkeld. Maar wél kent men het verweer
van de samenleving tegen elke vreemde. Deze wordt uitgevraagd: „Waar kom je
vandaan; wie bin je dan?" Tegenover de stedeling meent men: „Je moet een flinke
praterweze,asje 'twintvaneenzwieger". Somsismenhandtastelijk. Dikwijlsismen ook
nogal onderdanig, vooral in de buurt van de kastelen, aldus Gazenbeek in DNV; en in
verband met de geldzuinigheid: „je most een boer niet an d'n buul komme"; hij geeft
lievereenzakaardappelen.Indeverhouding metkinderen worden gevoelens verborgen;
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na hun 8e jaar tonen deze ook geen zichtbare aanhankelijkheid meer „'t Staat gek";
„flauwe kunste", zeggen de kleinen zelf. Onderwijs is eigenlijk verspilling; ouderavonden trekken weinig bezoek, behalve toen het 7e leerjaar 'dreigde'. De belangstelling
der ouders voor de vorderingen der kinderen is ook gering. Het huwelijk van een van de
kinderen betekent een verlies;je kunt er niet meer van 'trekken'. Men telt pas mee als
boer als men een paard heeft. Men verkoopt dan ook liever een koe, als de nood dit
meebrengt, zelfs al kan men het paard beter missen. De lezer zal het gevoel hebben dat
hij allemaal zeer bekende zaken tegenkomt. Behalve bij Sillevis en in het DNV kan hij ze
ook vinden in HPS.
Er isveel kerkelijke richtingstrijd. W a t tendeert te domineren, vooral op de Westelijke
en Noordelijke Veluwe (maar niet in het Oosten, waar zelfs een aantal vrijzinnige
gemeenten voorkomt) is het 'zware', het bevindelijke. Grotere boeren zijn er dikwijls
door 'angehaucht', de kleinere en vooral de nakomelingen van de huttenbewoners zijn
de voornaamste dragers ervan. Een verwijt dezer bevindelijken tegen de officiële
predikant is dikwijls, dat deze „de Geest" niet heeft, en voorts: „Dominee wil zeker alle
mensen in de hemel hebben". Secten en conventikels komen veel voor.
De Utrechtse heuvelrug sluit zich hierbij aan, zij het dat het bevindelijke er minder de
overhand heeft. Evenals op de Veluwe, doch hier meer, is er de invloed van kasteelbewoners en van andere niet-plattelanders. Deze bepaalden, vooral vroeger, de kerkelijke
kleur, of zij bepaalden die sterk mede. Tegenwoordig k o m t meer voor (evenals op de
Veluwe, doch hier sterker) dat er strijd ontstaat o m de zeggenschap in de kerk tussen
autochtonen en allochtonen. De onkerkelijkheid, die voornamelijk op de Heuvelrug,
maar ook op de Zuidelijke en Zuidoostelijke Veluwe voorkomt, is veelal van allochtonen afkomstig.
Als literatuur-extra worde hier genoemd SLEUMBR'S Eenmes, waarin men geheel en al
verplaatst wordt in de benepen lijdelijke en inactive sfeer. Daar had de Avondmaalstafel
rechte hoeken en ofschoon men toch niet aanzat - want men was niet waardig - wist
men wel dat dit fout was, want die in de hemel heeft volgens het Hooglied ronde
hoeken. In dit boek vindt men ook de gebeurtenis verhaald van een Amsterdammer
die tegen een Erfgooier in Blaricum opmerkte dat hij nog familie had in Eemnes. D e
Blaricummer (!) wist toen onmiddellijk wie dat in Eemnes (!) moest zijn, want met een
Amsterdammer in de familie moest men daar wel buiten de gemeenschap staan. Het
schot van de Blaricummer was dus raak, terwijl het een familie betrof die zich al in 1806
te Eemnes gevestigd had. Toen dit aan die familie terug werd verteld, ging die zich
duidelijk realiseren dat men inderdaad - omstreeks 1950 - buiten het eigenlijke dorp
stond.
Zuid-Limburg. Het zal weer even een vreemde overgang zijn zich in gedachten van het
overwegend protestante Midden, Westen en Zuidwesten naar het roomse ZuidLimburg te verplaatsen. In de aanraking met de bevolking ontmoet men immers
onmiddellijk het romaanse karakter van het cultuurpatroon. Zoals wij zagen ontbreekt
in Nederland dikwijls het spelelement in de oude plattelandscultuur ; protestante streken
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lopen zeker de kans dat dit ontbreekt. In het romaanse cultuurpatroon isliet echter veel
meer aanwezig en dit haalt het grondpatroon ook enigszins naar zich toe. Men isin een
aantal opzichten wat minder secundair reagerend, luidruchtiger, gaat gemakkelijker uit,
cultiveert meer degastvrijheid, enzovoort. Hier wordt nog opteruggekomen, maar men
late zicherniet door misleiden omtrent het 'in het leven staan', het meer 'centrale' in de
geestesgesteldheid. Voor Zuid-Limburg is dit wederom, dat men vrij negatief en
conservatiefis. Initiatieven met maatschappelijke consequenties komen moeilijk op gang.
De bestestuurlui staan ookhier dikwijls weer aanwal;in casuinhet café ofop de straathoek. Er wordt veel afbrekende critiek geleverd, voor welke bezigheid men een eigen
woord heeft: 'vreigelen'. Wie in een bestuur zit doet graag wat gewichtig en geheimzinnig. Er is veel particularisme en men bestrijdt elkaar graag. Maar de luidruchtigheid
wil nog aleensverstommen alser een autoriteit in de buurt is,terwijl die autoriteit zich
vooral vrij gemakkelijk kan handhaven als hij wat op het gevoel werkt. Om zaken als
school en ontwikkeling geeft men weinig, terwijl de gezinsverhoudingen wel eens van
desoort patriarchaliteit zijn, waarbij het werkelijke werk en het overzicht van zaken bij
de vrouw terecht komt. De man wil nog al eens wat pralerig zijn, vooral onder de
arbeidersbevolking. Let men op dezezaken, dan verschilt Zuid-Limburg dusniet zoveel
van de overige gebieden in deze groep, waarin ook het tegenstribbelende, de stille
verzetshouding, maar tevenshet conservatieve en somszelfs het reactionaire, overweegt.
Landbouwkundig staat men er ook bepaald niet vooraan. Vroeger had men nog het
voordeelvaneengoedegrond,maarnudezandgrondenvanMidden-en Noord-Limburg
en van Noord-Brabant zich in de laatste decennia zo hebben ontwikkeld, is ook het
effect hiervan verdwenen. Voor de Landbouwvoorlichting is het een moeilijke streek,
waarin pas in de allerlaatstejaren enige beweging van betekenis komt.
Als extra literatuurvermelding kan hier gelden: J. A. A. VAN DOORN, De Economische Geest van Maastricht. Het 'literaire' en deliterator die overal de toon aangeven,
alsook het katholieke zijn hier hoofdthema's. Beide maken die geest wat weinig zakelijk
en ook ter zake: de sfeer van laat maar gaan. Niettemin (énjuist daarom) een enorme
tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Twee oude vrouwtjes zouden, naar Matthias
Kemp (een van de literatoren), danook de Maastrichtse bidweg hebben afgelopen met
als intentie de verkiezingsoverwinning van de S.D.A.P.

Derdegroep:De Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden
Devolgende, dederde,tebehandelen groepstaattussenbeidevoorgaandein.Men houdt
hier het midden tussen progressief en conservatief, waarbij men zowel lichtelijk aan de
ene alslichtelijk aan de andere kant kan staan. Men balanceert ook tussen links en rechts
in, waarbij men wat meer rechts of wat meer links kan staan, maar men isin zijn gehele
toon gematigd. Initiatief moet men hier niet in de eerste plaats verwachten; men is
veeleer volger, en kan daarbij eenvolger zijn dienogal wat stimulans nodig heeft ofeen
volger diespoedig begrijpt waarhet om gaaten danverder zijn eigen boontjes wel dopt.
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Later zullenwezien dat deZuidelijke ende Oostelijke Zandgronden eigenlijk nietin een
categorie thuishoren. Maar voor deze paragraaf - en er komen meer correcties - leek
een reeds verdere uitsplitsing onnodig.
De Zuidelijke Zandgronden. Deze omvatten het Noordbrabantse en het Noord- en
Middenlimburgse zandgebied. Het Rijk van Nijmegen kan men er ook toe rekenen.
Hier ligt de koers die men vaart duidelijk aan de conservatieve, stimulansbehoevende,
zijde van het midden. Na de uitvoerige behandeling van het Kempenland zal dit niet
bevreemden. Wat menverder over deze zandgronden vindt sluit zichhier nauw bij aan,
behalve enkele details voor de uitersten van dit omvangrijke gebied. Antoon Coolen,
die zo menige streekroman geschreven heeft waarin de sfeer van dit gebied wordt
getekend, meent in DNV dat er veel 'herenvrees' is, vooral ten opzichte van Hollanders
en adel. Maar blijkt de heer'niks grutsch'te zijn, dan kan er een sfeer van gemoedelijkheid ontstaan. Zoals bekend handhaaft men deze sfeer ook sterk onder elkaar.
InWest-Brabant voltrekt zichechter aleenovergang naar het Hollands-Zeeuwse toe.
Hierbeginnen weerklachtentekomen over 'kankeren', deleidersmaar aanlaten tobben,
en dergelijke. Men is dan eigenlijk weinig serieus, soms uiterlijk meneer maar in wezen
middelmatig en a-cultureel, soms luidruchtig. De kinderlijk-religieuze devotie van
Oostelijk Brabant gaat eveneens ontbreken; men is dan 'liberaal-katholiek', soms
(Zwart Front in de dertigerjaren) fascistisch. Het Hollands-Zeeuwse en het Brabantse
grijpen soms even grillig in elkaar als klei en zand dat kunnen doen. Op de klei vindt
men dikwijls de protestante boeren, streng in hun gezag en nog al eens aanleiding
gevend tot de constatering: „hoe rijker de boer, hoe armer de (veelal van het zand
komende) arbeider". Dergelijke verhoudingen kunnen hier en daar ook op het Zand
zelf overgrijpen, zoals te Wouw, waar men ook grote bedrijven aantreft waarop trotse
families zetelen.
Wat Noord- en Midden-Limburg betreft moet worden opgemerkt, dat deze streken,
afnemend naar het Noorden, ook romaans 'angehaucht' zijn, sterker in elk geval dan
Noord-Brabant. De Peelheeft totin dejongste tijd ook een effectieve scheiding met het
Brabantse Zand gevormd. Waar het hier op aankomt is echter dat het grondpatroon
van dit deelvan Limburg geheel enaldat van dezandgronden isen dat dementaliteit er
eveneens ongeveer dezelfde isalsin Noord-Brabant:weinig eigen initiatief, grote volgzaamheid (in het bijzonder met betrekking tot de clerus) engrotebehoefte aan leiding.
Dit alles echter zonder het negativisme van Zuid-Limburg of soms van Westelijk
Brabant.
Wie zich uit Barentsen's beschrijving herinnert hoe traditioneel en bewegingloos
deze zandgronden in het begin van deze eeuw nog waren en er nu eens een kijkje gaat
nemen,wordt getroffen doorhetgroteverschil.Devoornaamstefactor indeze dynamiek
is ongetwijfeld dat de roomskatholieke geestelijkheid hier de leiding heeft gegeven die
nodig was.De situatieisnu zelfszo,zekerin Noord- enMidden-Limburg, datmen ook
de landbouwvoorHchtingsdienst gemakkelijk volgt; soms te gemakkelijk, zodat men
eigenlijk de verantwoordelijkheid afschuift.
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Een goede literatuurverwijzing kan nog die zijn naar Uit Donkere Gewesten van
H. N. OUWERLING (1908). In dit boek worden drie belangrijke onderwerpen uit het
begin van deze eeuw voor Oostelijk Brabant en Midden-Limburg behandeld: de
criminaliteit en dezwijgzaamheid tegenover politie enrechter (erwasimmers een sterke
zelfkant in deze streken), het gebrek aan belangstelling voor goed onderwijs (bepaald
ook aandezijde van deautoriteiten), en dealgemene gezapigheid, werkloosheid en zelfs
hetnepotisme onder hen diepositiesvan enig gezagbekleedden. Voor de sfeer van Westelijk Brabant kan men denken aan enkele romans van A. M. deJong, al zijn deze wel
sterk tendentieus-socialistisch.
Oostelijke Zandgronden. De Oostelijke Zandgronden omvatten ruwweg Overijssel en de
Achterhoek. Later zal nader betoogd worden dat Noordwest-Overijssel (de z.g. kop)
beter met deMiddennederlandse zandgronden tot éénmentaliteitsgebied gerekend kan
worden, dat de Oostelijke Veluwe wat zijn mentaliteit betreft bij de Oostelijke Zandgronden aansluit en dat de Lijmers veeleer een overgangsgebied naar de Betuwe is.
Maar zoals reeds opgemerkt, het gaat nu niet om die grens- en indelingskwesties.
De Oostelijke Zandgronden vormen dan het meer actieve deel van de derde groep.
Toen er overal coöperaties werden opgericht, in het Noorden vooral uit bevolkingsinitiatief, in het Zuiden vooral onder leiding, volgde men hier vrij gemakkelijk. Men
kon vaak zelf de leiding opbrengen, al aanvaardde men ook dikwijls de leiding van
noorderlingen. Toen het landbouwonderwijs opkwam, volgde men hier eveneens
zonder grote weerstanden en op ongeveer dezelfde wijze als met de coöperaties. Ook
de invoering van de leerplicht heeft hier geen moeihjkheden van betekenis opgeleverd.
Erzijn in dit gebied nog alwat dooreenlopende mentaliteitsnuances. De oude boerengeslachten waren dikwijls liberaal ingesteld, soms wat met de neiging om arbeiders
'op noordelijke wijze' te behandelen. Gewoonlijk echter was er geen scherpe standenscheiding. Waar deze tendenties aanwezig waren, zoals in het IJsseldalen in Noordelijk
Overijssel (waar de grote veenontginningen zijn, zoals in de omgeving van Dedemsvaart; daar komen ook weer Groninger boeren voor) vindt men ook overigens allerlei
meer noordelijke trekken.
Voorts was er de hechte oude dorpsgemeenschap, die bij voorkeur niemand liet ontsnappen endekeuzevan degodsdienstigerichting en dekleur van deschoollangalshaar
ondeelbare taak beschouwde. Hier had men dus weer met de echte zandse société
mécanique te doen en dan hing het van veel bijkomstigheden af (bv. wie de sterkste
leidersfiguur was;dikwijls was dit een predikant) ofmen bijvoorbeeld ARof CH dan wel
non-confessioneel stemde, de openbare of de christelijke school wilde, enzovoort.
Zo'n leider kon echter bepaald niet 'alles' doen.
Voorts was er het feodale. Waar dit zijn stempel gezet heeft, aldus vindt men telkens
vermeld, isdezwijgzaamheid het grootst, want tegenherenzegjeja ofjehoudtje mond.
Dikwijls vindt men ook debuurtschappen met veel 'kleine mensen'juist bij de kastelen.
Indertijd heeft de keuze tussen rooms of protestant ook dikwijs (afgezien van het meest
oostelijk deel waar het verloop der krijgsoperaties van vóór 1609 doorslaggevend is
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geweest) van deze heren afgehangen; de dorpsbinding heeft dan verder gemaakt, dat
men dikwijls in zijn geheel rooms bleef of protestant werd.
Kerkelijk overweegt het gematigde, dikwijls ismen 'confessioneel'. Menvoelt meestal
weinig scherp anti-rooms of anti-protestant. De noaberplicht omvat ook allen als men
door elkaar woont. Maar naasthet confessionele 'midden' komt ertelkens vrijzinnigheid
voor, dochhier en daar ook eenwat 'steilere'rechtzinnigheid ensomszelfs een bevindelijke inslag. Het eerste komt vooral voor in de gebieden waar de flinke boer de toon
aangeeft, zoals in het IJsseldal en in het Oosten in de Scholten-streek. Het tweede en
derde ziet men vooral in de streken die de meeste maatschappelijke beroering hebben
gekend, zoals in de veenontginningen van Overijssel met hun arme bevolking en in
vanouds 'bijzondere' plaatsen, zoals Enter en Rijssen (minder gunstige roep; nogal
wat gewiekste handel). Afscheid en Doleantie, zomin als de bevindelijkheid hebben in
't algemeen echter weinig weerklank gevonden. Er is zelfs de uitspraak dat het echte
calvinisme nooit goed over de IJssel is gekomen. Men was indertijd ook geen strenge
uitvoerders van de plakaten tegen de roomsen of tegen protestantse dissenters. In
Overijssel komen hier en daar doopsgezinden voor. Men vindt hen bijvoorbeeld onder
deindustriëlen van Twente, maar zij kwamen van elders (Duitsland).
Als bijzonderheden voor bepaalde delen van dit grote gebied kunnen nog genoemd
worden het feit van de industrie in Twente en enkele vooral godsdienstige details in
Nw.-Overijssel. De industrievestiging sloot inzoverregoedop de toestanden in Twente
aan,omdat daar (toendebevolkingflinkgingtoenemen) eerstdeondeelbaarheid van het
boerengoed (het boerenerfrecht) mensen vrijmaakte, terwijl er later, omstreeks 1880,
toen de markendeling zich doorzette, wederom mensen vrijkwamen. Deze laatsten
waren zij, die geen (vol)gerechtigden in de marke waren, maar vóór het particulier
eigendom worden ervan wél van heide en bos gebruik mochten maken (of eenvoudig
maakten) voor hun (armelijke) bestaan. Men zal echter weten dat ook de Twentse
industrie niet onmiddellijk de algemene welvaart verhoogde, maar begon met een
proletariaat te scheppen.
In het Noordwesten, waarschijnlijk vooral wat de Zuiderzeekust betreft een oud
feodaal gebied, vindt men het meeste piëtisme. Dit komt vooral langs de kust voor.
De gemeente Steenwijkerwold vormt echterreeds een overgang naar de Stellingwerven
in Friesland en naar Drente;men iser ook vrij sterk socialistisch/onkerkelijk. Giethoorn
is wijkplaats geweest voor Doopsgezinden. Tot in het begin van deze eeuw was deze
plaats van de buitenwereld uit nagenoeg onbereikbaar en daarom indertijd een goed
vluchtoord.
Als literatuur-extra kan hier genoemd worden: H. W. HEUVEL: Oud Achterhoeks
Boerenleven (2e druk 1928). Heuvel was onderwijzer van boerenafkomst en beschrijft
het leven in en om zijn ouderhuis. Het boek is meer folkloristisch van opzet dan op
mentaliteitsbeschrijving gericht, maar tussen deregels door proeft men zeer nauwkeurig
de geest van een boerenomgeving die voldoet aan Redfield's omschrijving: men heeft
een uitgesproken waardigheid, al weet men dat men armer en ruwer is dan de heren.
Heren komen er in dit boek overigens nauwelijks voor, en in de gedachtenwereld
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nemen zezeker geenbelangrijke plaatsin. Het speeltin de gemeenteLaren, vooral onder
dewat gezeten boeren. Men isgoed confessioneel maar doet niet aan wereldverwerping.
Men is ook traditioneel maar kent geen emotioneel verweer tegen verandering.

5.3 E E N TOETSING VAN HET MENTALITEITSBEELD

In de vorige paragraaf werd erop gewezen dat een veelheid van schrijvers zich eigenlijk
steedsin dezelfde zin over de geestesgesteldheid van een gebied heeft uitgelaten. Dit zou
betekenen dat hetgeen zij mededelen - opgevat als tendenties - 'waar' moet zijn. Het
wordt door niet de-eersten-de-besten steeds zo ondervonden. Maar menigeen zal terecht - achter deze mededelingen door merendeels leken op sociologisch gebied, en
gewoonlijk voornamelijk op grond van ervaring en 'verstehen', toch wat meer proefondervindelijkheid willen zien. Dit zou tevens het voordeel kunnen geven dat hetgeen
werd beschreven als tendenties, dus noodzakelijk scherp werd gesteld (en door ons
kortheidshalve eerder meer dan minder scherp werd gesteld), wat meer in normale
proporties terug kan keren. Noordhollanders zullen niet stuk voor stuk steeds zo vriendelijk, soms gezapig en toch bepaald niet onflink zijn. Iets dergelijks geldt voor Zuidhollanders; zij zijn niet stuk voor stuk steeds zo stug en conservatief. De vraag is nu,
hoe zo'n toetsing kan worden uitgevoerd.
Het zal duidelijk zijn dat bij het zoeken naar een mogelijkheid van toetsing getracht
moet worden kwantificerende uitdrukkingswijzen voor het'inhetlevenstaan'tevinden.
Zien wij terug naar de vorige paragraaf en herinneren wij ons de grote godsdienstige
verscheidenheid, dan ligt het voor de hand hier eensverder op in te gaan. Van de godsdienst isbovendien reeds wel gebleken (op zeer dramatische wijze zelfs, ziehoofdstuk 3)
dat diemet hetin-het-leven-staantemakenheeft, terwijl deverscheidenheid zou kunnen
waarborgen dat de verschillen in geestesgesteldheid ook tot uitdrukking komen.
Iets dergelijks zal gelden voor cijfers betreffende de politieke keuze. Hieraan werd in
hetvoorafgaande weinig aandachtbesteed,maardezekunnennu ookbehandeld worden.
Ook hierin zal de neiging verwacht mogen worden dat men zijn persoonlijkheid tot
uitdrukking brengt. Bovendien is er nog de binding van de politieke aan de godsdienstige expressie, waardoor een belangrijke mate van verwantschap tussen beide
onderwerpen aangenomen mag worden. Zeker tezamen genomen zouden ze een belangrijke weerspiegeling van de geestesgesteldheid kunnen geven.
Weliswaar moet hierbij een verschil gemaakt worden tussen de roomskatholieke
bevolking en de protestantse, daar de 'vrije expressie' voornamelijk bij de laatsten
voorkomt. Maar ditbehoeft voor het grootste deelvan Nederland geenbezwaar te zijn.
De volkskarakterbeschrijvers latenimmers steedsweer horen dat eringemengde streken
nauwelijks verschilistussenprotestant enkatholiek, zodat in elk geval destreken waarin
de protestantse bevolkingsgroep belangrijk is,resultaat tewachtenkan staan. Bovendien
zalblijken dat ook dehomogeen katholieke landstreken welkanszienenige uitdrukking
van hun mentaliteit te geven.
149

o
"2
'S

z
U

1°=

Z
.3»

^ c

S Q fl
•s S

O «1

2; a

O N

o "3 o ^
y 'o -a* ^
-3 C ,3 1
ja o 3 • -

3 (£>

(U o 1

O

3
04

60

"O. f .
"* • *

r»
O

or;

W„

M

O

1

'S

00

CA

o

^

'S I
60 g
60 »,

'3 3

•8

o"

" ft

3
O

2
J3

a

>

S ">^

a
o

1

?

M

o

u

o

•g

'3

o

N

M

w

150

8
•ff

1
o

N

J3

N

S

•g

N

•a

De vorige paragraaf geeft veel meer kenmerken die eens meer kwantificerend
nagegaan zouden kunnen worden. Maar uit debehandeling van de godsdienst-politieke
toetsing zal blijken, dat de uitvoering van zo'n kwantificatie (om redenen die nog
behandeld worden) gemakkelijk tot telkens weer een nieuwe uitvoerige uiteenzetting
kan leiden; er moet telkens, zoals we ook kunnen zeggen, identificerende uitleg bij
gegeven worden.
Zo heel veel verder dan deze toetsing kan hier dus niet worden gegaan, temeer daar
nog zal blijken dat deze, toegevoegd aan de concensus van de vrije waarnemers, reeds
belangrijk genoeg is. Niettemin komen aan het einde van deze paragraaf nog enkele
kleinere toetsingen voor aan de hand van bestaand materiaal. Dit betreft het landbouwonderwijs en de huwelijksvruchtbaarheid. Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek
zijn dit ook onderwerpen waar belangwekkende centrale aspecten van de oude plattelandsbeschaving in tot uiting komen. Men kan in deze beide kleinere toetsingen dan
'veiligheidssloten' zien. Tenslotte besteden wij nog enige aandacht aan het werk van
SAAL dat zich uitstekend bij het gevondene blijkt aan te passen.

Eerste toets: Godsdienst en politiek
Het cijfermatige resultaat van de toetsing op het terrein van godsdienst en politiek
vindt men in tabel i en in bijlage i. Hierbij zijn de volgende toelichtingen van belang:
i De cijfers voor godsdienstige gezindte zijn ontleend aan de volkstelhngsgegevens
van 1930. Ook die van 1899werden op dezelfde wijze bewerkt, maar deze gaven geen
verschillen van betekenis met dievan 1930.Weliswaar wasbijvoorbeeld de onkerkelijkheid tussen 1899en 1930aanzienlijk toegenomen, maar dit deed de posities van de verschillende delen van Nederland ten opzichte van elkaar nauwelijks veranderen. Hoewel
1899 dichter bij 1900ligt dan 1930werden toch de cijfers van delaatstgenoemde volkstellinggebruikt,enwelomdatdepolitiekegegevensnoodzakelijkerwijs uitdejaren dertig
moesten stammen. Vóór 1919 gold er een beperkt kiesrecht (en ook een districtenstelsel, al had dit een voordeel kunnen zijn), zodat de cijfers van die tijd niet zo goed
bruikbaar waren alsdie uit delaterejaren. Uit dezejaren kon het Centraal Bureau voor
de Statistiek pas gegevens verschaffen van ongeveer 1930 af.

2 De politieke-keuzegegevens zijn ontleend aan de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in 1937. Ook de gegevens van de overeenkomstige verkiezingen in 1933 werden
op dezelfde wijze bewerkt. Er waren enige verschillen, doch daar de gegevens van 1937
de meest welsprekende leken, zijn die gekozen. Op enkele verschillen met 1933 zal nog
worden gewezen. Ze worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het optreden van de
Nationaal-Socialistische Beweging (N.S.B.) na 1933.
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3 Het werd reeds opgemerkt dat een klaarblijkelijke (en meetbare) verscheidenheid
van godsdienstige nuances vooral een verschijnsel is van het protestantisme, terwijl
bovendien ook depolitiekekeuzevan derooms-katholieken meer gebonden is. Het was
dus zaak om, waar mogelijk, katholiek en protestant gescheiden te houden. Dit heeft
ertoe geleid dat er een afzonderlijk gebied gevormd is van Zuid-Oost-Gelderland
(MaasenWaal,Rijk van Nijmegen endeLijmers).Ditiseen gebieddat eenmentaliteitsbeschrijver niet zo gemakkelijk afzonderlijk zou nemen. Maar de protestanten zijn in
dat deel van Gelderland zozeer in de minderheid, dat er van een meetbaar protestants
reageren geen sprake kon zijn. Zuidoost-Gelderland wordt hier dus, evenals NoordBrabant en Limburg, als homogeen rooms-katholiek gebied beschouwd. Voor overig
Nederland is de protestante bevolking zo goed mogelijk op zichzelf beschouwd.
4 Dit laatste moest voor overig Nederland met zich meebrengen dat de protestante
godsdienstverscheidenheid werd gemeten in percentages van de totale bevolking minus
de rooms-katholieke. Dit betekent dus dat er, behalve in de drie noordelijke provincies,
telkens een min of meer belangrijke aftrekpost was. Er werd reeds op gewezen dat dit
tevens meebrengt dat hetgeen de protestante bevolking door zijn verscheidenheid tot
uitdrukking brengt, representatief wordt geacht voor de streek. Daar bij de katholieke
Twent het zelfde volkskarakter blijkt als bij de protestantse Twent, enzovoort, leek dit
toelaatbaar. Deze behandelingswijze bracht echter ook iets mee dat wat minderjuist zal
zijn: het percentage onkerkelijken werd namelijk ookvanhet totaal van de niet-katholiekebevolking bepaald. Dit vooronderstelt dat de onkerkelijkheid alléén uit het protestantisme zou zijn voortgekomen, hetgeen zeker niet helemaal juist is. Maar practisch
zal deze fout weinig te betekenen hebben omdat de onkerkelijkheid, althans vóór 1929
en zeker vóór 1899, bijna geheel een aangelegenheid was van de landstreken waar het
rooms-katholicisme een geringe ofmet-dominerende rol speelde. In het bijzonder moet
hier de Noordrand worden genoemd. Deze omvat ook het deels rooms-katholieke
Noord-Holland, maar voor deze landstreek vindt men eigenlijk ook steeds beschreven
(H.P.S.) dat de plattelandse onkerkelijkheid er in de eerste plaats (geleidelijk aan) uit de
vrijzinnigheid isvoortgekomen. Voorzichtigheidshalve werden aan depercentages voor
onkerkelijkheid echter ook, tussen haakjes, die toegevoegd welke zijn bepaald van de
totale bevolking zónder aftrek van de rooms-katholieken. Het meest reële cijfer zal
echter het eerste zijn.
5 Moeilijker was het de rooms-katholieke invloed uit de verkiezingscijfers te weren.
Te veronderstellen dat de niet-confessionele partijkeuze uitsluitend een niet-katholieke
aangelegenheid was, en derhalve de percentages voor deze keuzen te bepalen van het
totaal aantal stemmen minus de rooms-katholieke, leek te gewaagd. De cijfers voor
partijkeuze zijn dan ook bepaald van de volle totalen.
6 Het gaat hier vooral om het plattelandse reageren. Daarom moest deinvloed van de
godsdienstige en de politieke samenstelling van de bevolking der grotere steden zoveel
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mogelijk worden geweerd. In de bijlage vindt men aangegeven welke steden niet in de
cijfers zijn vertegenwoordigd. Het zijn de plaatsen die omstreeks 1930méér dan 20 tot
30.000 inwoners telden, waarbij er enigszins rekening mee werd gehouden of zij ook
historisch als stad golden.
7 Voor de opbouw van de in de tabel onderscheiden mentaliteitsgebieden was het
eveneens van belang van een goed plattelands criterium uit te gaan. Dit werd gevonden
in de indeling in landbouwgebieden van 1912. Bij deze indeling heeft weliswaar het
technisch landbouwkundige criterium vooropgestaan, maar voor de praktijk van ons
gebruik bleek dit nauwelijks bezwaarlijk; ook in ons opzicht bleek de bevolking
van de landbouwgebieden - en dit is de algemene ervaring - nogal homogeen. Slechts
een enkele maal gaf deze indeling een iets minder fraaie uitkomst. Dit vond dan hierin
zijn oorzaak, dat de landbouwgebieden op hun beurt weer uit gemeenten zijn opgebouwd, terwijl de gemeente soms niet homogeen was. Het voornaamste voorbeeld
leveren de Drentse Hondsrug-gemeenten. Deze strekken zich oostwaarts in het veen
uit tot aan de grens met Groningen. Maar terwijl op de Hondsrug het oude Drentse
leven zijn voortzetting vond, groeide er in het veen de Groningse veenkoloniale
maatschappij. Maar dezeen andere kleinere schoonheidsfouten zullen ophet totale beeld
nauwelijks invloed hebben.
8 Niettemin bleef het een afzonderlijk vraagstuk hoe er uit de landbouwgebieden
grotere mentaliteitsgebieden moesten worden opgebouwd. Want hoewel er soms nogal
abrupte mentaliteitsovergangen zijn, komen er toch ook de nodige voor die geleidelijk
gaan. Hierdoor was het soms wat moeilijk te beslissen bij welk groter gebied een landbouwgebied het best kon worden ondergebracht. Allerlei nevencriteria, maar vooral
de historische eenheid, brachten echter steeds wel uitkomst. In de bijlage wordt de
opbouw der mentaliteitsgebieden uit de landbouwgebieden nader getoond.
9 Erzouden 'eindeloze'tabellennodigzijn geweestalsalleverzameldeof verzamelbare
gegevens over godsdienst en politiek moesten worden weergegeven. Men bedenke
dat er vele tientallen kerkgenootschappen zijn en dat er bijna tweemaal een tiental aan
politieke keuzen weergegeven zou kunnen worden. Volledigheid leek echter (afgezien
van de achterhaalbaarheid) niet nodig; veel gegevens zijn ook niet verwerkt. De tabel
en de bijlage geven dus alleen hoofdzaken weer.
10 Voor het protestantisme bleek het de hoofdzaak te onderscheiden: vrijzinnigheid,
wettische rechtzinnigheid, en bevindelijkheid. Hier doet zich evenwel de moeilijkheid
voor dat het niet gemakkelijk isalles in goede cijfers weer te geven. Met allerlei andere
stromingen, meest van het midden, bevindt een goed deel hiervan zich immers in de
Nederlands Hervormde Kerk. Het Sociologisch Instituut van deze kerk kon ons geen
gegevensverstrekken dieonweersproken zouden blijven. Dit maakt dathet kwalitatieve,
in zo rijke mate voorhanden in het Handboek voor de Pastorale Sociologie, ons hier
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moest blijven begeleiden, bijvoorbeeld de vermeldingen van het voorkomen van de
Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk die van een sterk bevindelijke
inslag is.
Niettemin zijn er wel enkele belangrijke cijfermatige indicaties te vinden. De belangrijkste is wel het voorkomen van deGereformeerde Kerken in Nederland. Deze zijn
aan het einde van de vorige eeuw ontstaan in de loop van een herstelbeweging van de
formele calvinistische orthodoxie. Voorts is er de Christehjk-Gereformeerde Kerk als
afzonderlijk genootschap, ontstaan uit de Afscheiding waarmee de zojuist genoemde
herstelbeweging begon, en niet mee opgegaan in de Gereformeerde Kerken. Zij heeft
eenmeerbevindelijke inslag.
Voorts vermelden wij soms van de kerk- en soortgelijke genootschappen nog de
'overige'. Deze overige groeperingen omvatten hen die niet tot de rooms-katholieke,
deNederlands Hervormde, deGereformeerde, deChristehjk-Gereformeerde, de Lutherse, de Remonstrantse of de Doopsgezinde Kerken (eventueel broederschap) behoren
enniet buitenkerkelijk zijn.Dikwijls vormen zijweer eenindicatievoor eenmin ofmeer
bevindelijke, of in elk geval sectarische, geestesgesteldheid. De Doopsgezinde, Lutherse
en Remonstrantse groepen zijn, behalve soms plaatselijk, klein. Ze worden, daar ze
gewoonlijk vrijzinnig zijn, soms genoemd als indicatie van vrijzinnigheid of van een
historisch eigen-weg-gaan.
11 Ook uit deruime politiekeverscheidenheid kon slechtseenkeuze worden gemaakt.
Uiteraard moest deze weer zo zijn, dat het typerende naar voren kwam. Als indicatie
voor een geringe gehechtheid aan traditie dienen dan de voornaamste linker groeperingen: de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). De laatste was meer een burgerlijke groep, een afsplitsing uit de
liberale gelederen toen die omstreeks 1900 meer en meer rechts kwamen te staan.
Uiterst links, namelijk de Communistische Partij Nederland (CPN), wordt een enkele
maal aangegeven. Voor het indiceren van een confessioneel betrekkelijk losstaan dient
ook het percentage dat de Liberalen behaalden.
Voorts is uiteraard de uiterste rechterkant belangrijk; wij slaan dan 'gematigd rechts',
voornamelijk bestaande uit de grotere confessionele partijen, over. Aan deze uiterste
rechterzijde vinden wij dan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), die, allerlei
archaïsche eisen aan de samenleving stellend, weer een indicatie oplevert voor een bevindelijke rechtzinnigheid en, in 1937belangrijk, de Nationaal-Socialistische Beweging
(NSB).

Herinneren wij ons weer dat de rooms-katholieke bevolking, behalve zich nauwelijks
in uiterlijk gemakkelijk waarneembare modaliteiten uitdrukkend, ook een sterke
confessionele partijbinding kent, dan zal duidelijk zijn dat het ook belangwekkend is te
letten op de 'overige partijen' en op de 'blanco of ongeldige' stemmen. Beide blijken
namelijk juist - althans in dejaren dertig - in de sterk confessioneel gebonden, maar
vooral in de rooms-katholieke gebieden, veel voor te komen. Onder overige partijen
dienen alle partijen te worden verstaan, die geen vertegenwoordiging in de Tweede
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Kamer hebben behaald. Het betreft dus kleine groeperingen, soms (en vooral weer in
rooms-katholieke streken) van bijna uitsluitend plaatselijke betekenis. Bij de blanco of
ongeldige stemmen moet het volgende nog aangetekend worden. De percentages voor
partijkeuze zijn bepaald uit het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; dit zelfde is
geschied voor de blanco of ongeldige stemmen. Het basismateriaal van het Centraal
Bureau voor de Statistiek bracht dit met zich mee; een omrekening op een totaal dat
tevensdeblancoofongeldigestemmen insloot zouweinig zingehad hebben.
12 De gegevens van de tabel zijn cursief, halfvet en normaal gedrukt. Hierbij duidt
cursief op het relatief linkse of traditiemijdende, terwijl halfvet het relatief rechtse of
traditiezoekende aangeeft. Wanneer de gegevens een relatief enigszins neutrale positie
weergeven, dan zijn ze normaal gedrukt. Bij het toekennen van een bijzondere letter
(aanzienlijk boven of beneden het gemiddelde) is voor Nederland ten noorden van de
grote rivieren het roomse Zuiden buiten beschouwing gelaten. Verder is in de kolom
voor de Liberale Partij een normale letter gebruikt, behalve bij de wel zeer lage cijfers
in de rooms-katholieke streken. De reden hiervoor is dat het liberalisme in zijn 20eeeuwse vorm in ons verband iets betrekkelijk neutraals uitdrukt. De gezindheid van
non-confessionele binding in de politiek plaatst het wat links, terwijl het politieke
streven het wat rechts plaatst1.
Bekijken wij nu de tabel in zijn geheel dan blijkt dat de drie mentaliteitsgroepen uit de
vorige paragraaf weer duidelijk voor den dag komen. De verschillen tussen protestante
enrooms-katholieke expressiecompliceren hetbeeldweliswaar even, maar dit blijkt niet
onoverkomelijk. We beginnen nu met de identificerende verklaring.
De Noordelijke Groep doet zich kennen als een groep met een relatief sterke hang
naar vrijzinnigheid/onkerkelijkheid en naar een politiek linkse of ook radicale koers.
Samenvattend zou menkunnen zeggen dat menindezegroep relatiefweinig aan traditie
gehecht is,eenbewoording dieinhet volgende een steedsduidelijker inhoud zal krijgen.
Bijzonder duidelijk zijn deze tendenties in Holland ten noorden van het IJ. De
vrijzinnigheid in de Nederlands Hervormde Kerk die reeds in de vorige paragraaf ter
sprake kwam, zien wij hier geflankeerd door een sterke onkerkelijkheid, een zwakke
positie van de Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde Kerken (voorzover aanwezig; op enkele plaatsen na dikwijls berustend op 'import', zoals ook reeds werd
besproken) en een sterk politiek linkse koers. Dit laatste zien we in de relatief sterke
1

In het kader van de vorige eeuw waren de liberalen een linkergroepering. Deels was dit in dejaren dertig
nog wel zo.Veel Groninger boeren waren namelijk van een radicalerichting, dieveelal weinig monarchistisch
gezind was. Dit is pas in 1935 - met de verloving van prinses Juliana - duidelijk anders geworden, zoals
Hofstee inlichtte.
In het algemeen was het Noorden in de vorige eeuw 'radicaal'. Ook als gereformeerden was men het: men
zou consequent zijn bij het nastreven van wat men als goed zag. Zoals bekend was de Anti-Revolutionaire
Partij in debeginjaren ook vrij links. Abraham Kuijper's redevoeringen uit dietijd 'liegen er niet om' als deze
over de 'sociale kwestie' handelen. Maar omstreeks 1900 (onderdrukking van de Spoorwegstaking in 1903!)
isdit reeds anders geworden. Zie ook BANNING, 1954.
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aanhang van SDAPen VDB1. Bij deze hoge cijfers voor links isvoorts te bedenken, dat zij
voorkomen ondanks de aanwezigheid van zo'n derde deel rooms-katholieken op de
totale bevolking! Voorts komt dit voor - enhier zij zeerinhet bijzonder deaandacht op
gevestigd - ondanks het feit, dat er in deze landstreek, behalve aan de Zaan, weinig
scherpe sociale tegenstellingen voorkwamen. Merkwaardig is ook nog het relatief hoge
cijfer voor communisme. Dit komt vooral door de Zaanstreek. Weliswaar werd
Zaandam uitgelicht, maar de industriële sfeer omvat ook andere gemeenten. De onkerkelijkheid vindt men, behalve aan de Zaan, vooral ook in de wel zeer onstedelijke
Noordelijke Polders. Wie degedetailleerde cijfers in debijlage bekijkt zalook de kentering naar het Zuidhollandse in het Kennemerland waar kunnen nemen2.
Verwarrend zijn misschien op het eerste gezicht de gegevens voor Friesland en
Groningen. Maar alvorens hierop in te gaan zij opgemerkt dat deze beide streken zich
uit deze gegevens wel doen kennen als één mentaliteitsgebied. In beide delen treft men
bijvoorbeeld zowel hoogste cijfers aan voor gereformeerdheid (doch lage voor de
christelijk gereformeerden) als bijna hoogste cijfers voor onkerkelijkheid. In het zo
sterke naast elkaar voorkomen van beide uitersten schuilt ook het op het eerste gezicht
verwarrende; het lijkt wel of er hier iets gebeurd is dat de geesten uiteendreef.
In Friesland - dit was immers zo'n principiële streek - ziet men deze scheiding der
geesten in maximale vorm en dan vooral - en dit zal niet toevallig blijken - in de Kleibouwstreek en in de Wouden. De Friese Eilanden vormen meer een overgang naar
Texel en het vasteland van Noord-Holland. Voor deze en andere gegevens moet nu
getracht worden hetverband van deNoordrand tevinden. Eenvergelijking met NoordHolland ligt hierbij voor de hand.
Een overeenstemming met Noord-Holland ligt reeds in de vrijzinnigheid der boeren,
het sterkst voorkomend in Groningen. Onder deze boeren kwamen ook veel doopsgezinden voor, die in de vorige eeuw geleidelijk opschoven naar een bijna ongelovige
onkerkelijkheid. In dezevrijzinnigheid ligt echter ook een verschil met Noord-Holland.
Dit is datdieinFrieslanden Groningen sterk deinslagheeft van een standsvrijzinnigheid,
terwijl erin Noord-Holland veeleer sprakeisvan eenvrij algemene volksvrijzinnigheid.
Raadpleegt men de streekliteratuur en het HPS, dan vindt men ook dat de Fries-Groningse vrijzinnigheid verbonden is met een sociale antithese. Niettemin blijft er een
overeenstemming met Noord-Holland, terwijl die nog duidelijker wordt als wij de
Noordrand verlaten en elders nauwelijks meer vrijzinnigheid ontmoeten.
Eenvolgende overeenstemming met Noord-Holland ligtin desterke onkerkelijkheid,
in de hiermee deels samenhangende politiek linkse oriëntering en in de afwezigheid
van een sterke ultrarechtse expressie. De NSB nam in de Groninger Veenkoloniën
1

De vader uit het verhaal Het Heerschap van Ds.Heijnes in het tweede hoofdstuk had eenVDB-erkunnen zijn.
Hijwasimmersvanvooruitstrevende gevoelens,tegenrood aan;maarniet helemaalrood, want datis deknecht.
Na de oorlog is de VDB hoofdzakelijk opgegaan in de Partij van de Arbeid.
2
Merkwaardig is ook het in de Noordoostpolder ('zuilen'-modelgebied bij uitstek) opgemerkte dat de leiding
inderoomsezuilnietbijBrabanders (ofhet moeten Westbrabanders zijn) ofLimburgers berustmaarbij Noordhollanders.In 't algemeen gaat dit gebied een Noordelijke cultuur aannemen, aansluitend dusbij de Noordrand.
Friese en Groningse elementen hebben dan ook de algemene leiding. Mededeling van Dr. CONSTANDSE.
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weliswaar een nogal belangrijke plaats in, maar over het gehele gebied betekende deze
nietveel.In 1933wasdeNationale Boeren,Tuinders enMiddenstanders Partij in NoordHolland van enige betekenis, maar of men hier wel van ultrarechts mag spreken is zeer
de vraag; eigenlijk nauwelijks een vraag. Het zeer rechtse blijft in het gehele Noorden
dus van incidenteel karakter. In beide gebieden komt hier en daar echter wel een meer
permanente ultralinkse stemming voor den dag, doch deze blijft eveneens van minder
betekenis. Het verschil tussen de gebieden aan weerszijden van de Zuiderzee is echter
weer, dat Noord-Holland geleidelijk aan naar de onkerkelijkheid en de linkse politieke
gezindheid istoegegroeid, terwijl dit in Friesland en Groningen veel duidelijker schoksgewijs en antithetisch isgeschied. De annalen van het vroege socialisme en deDageraadbeweging kunnen hier genoegzaam over inlichten1.
In Friesland en Groningen is er dus, zo zal nu gezegd mogen worden, nog al wat
reageren op een tegenstelling. Deze is natuurlijk de in de vorige eeuw zo opgekomen
tegenstelling tussen boeren en arbeiders. Het ligt dan voor de hand ook de sterke
gereformeerdheid in dit licht te gaan zien. Deze zou ook wel eens een reactie op de
tegenstelling kunnen zijn, maar nu naar rechtsinplaatsvannaarlinks.Wil diteen houdbare stelling zijn, dan zal men de reactie op de sociale antithese ook in de inhoud van
deze religieuze beweging aan moeten kunnen wijzen. Dit is in feite - in hoofdstuk 3 reeds gebeurd, terwijl hier in de zevende paragraaf nog uitvoerig op wordt teruggekomen. Zoals bekend is deze beweging ook pas in de vorige eeuw ontstaan, en wel
duidelijk als een beweging van 'kleyne luyden'. Het lijkt dus wel of de situatie van de
vorige eeuw velen uit nood naar het 'Erfgoed der Vaderen' deed teruggrijpen; zeggen
wij gerust om de pessimistische visie op mens en maatschappij, welke dan weer samenhangt met het aanvoelen van de onontkoombaarheid van de bestaande tussenmenselijke
verhoudingen. De Anti-Revolutionaire partij is hier de politieke vertolking van.
Dit allesbetekent duseennogal rechtse- een feodaloïde - reactie.Een toekomstbeeld,
waarin men meer gelijkheid en rechtvaardigheid in de verhoudingen als mogelijk
voorzag, ontbrak immers. Maar bedenkt men bijvoorbeeld in hoe korte tijd de gereformeerden het uitgesproken kleyne-luyden-stigma hebben verloren, dan ontbreekt
toch ook het noordelijk-actieve niet. Velen stegen op de maatschappelijke ladder:
tot boer, tot de middelbare en tot de hogere beroepen. Deze kring heeft, vooral uit het
Noorden, tal van bekende mannen, waaronder staatslieden, voortgebracht. De groep
is echter nog wel steeds sterk plattelands-agrarisch samengesteld.
Het ziet er dus naar uit dat het volk van Friesland en Groningen door de ontwikkelingen van de vorige eeuw - en mede door zijn noordelijke activiteit - tot een stellingname was gekomen. Hierbij zijn de boeren dan in de hoek gedreven van de zich in de
richting van ongeloof ontwikkelende noordelijke traditie van een weinig sterke dogmatische gezindheid, terwijl het volk in zijn smeulende verontwaardiging óflinks óf rechts
daarvan ging staan.
1

W . H. VLIEGEN: De dageraad der Volksbevrijding. O . NOORDENBOS: Het atheïsme in Nederland in de
19e eeuw.

Hierbij is het nuttig het tijdsaspect iets nader in ogenschouw te nemen. De eerste
reacties op de tegenstelling kwamen reeds in het begin van de vorige eeuw los, toen er
van een beslissende kentering der tijden nog nauwelijks iets merkbaar was. De afscheidingvond namelijk plaatsin 1834.De polarisatie naar rechts,zozalmen kunnen zeggen,
lag duseenslagvoor, toeninhetlaatstekwart van deeeuw het anti-kerkelijke socialisme
opkwam en de tweede polarisatiemogelijkheid gaf. Maar, zoals men weet, kreeg de
beweging tot herstel van de orthodoxie in diezelfde tijd óók een extra impuls. Dit was
in de doleantiebeweging diein 1886een nieuwe uittocht uit de Nederlands Hervormde
Kerk ontketende. De consolidatie dezer bewegingen tot de Gereformeerde Kerken
in Nederland vond daarna plaats onder de leiding van Abraham Kuyper. Omstreeks de
eeuwwisseling waren dereacties dusnog involle gangenwaren degemoederen dikwijls
nogal verhit. De beslissing overwelke kant het volk opging, alduskanmen zich voorstellen, zal dan dikwijls hebben afgehangen van de personen die de meest overtuigde
leiding konden geven. Merkwaardig is ook dat men in de 18e eeuw, dus voor de Afscheiding, in het Noorden ook veel piëtisme vond; helemaal veilig moet het volk zich
toen reeds dus ook niet gevoeld hebben. Maar de beweging van de 19eeeuw heeft dit
bijna vollediginzichopgenomen en omgezet indeactievegereformeerde leerstelligheid.
Politiek komt het ook nauwelijks tot uiting. Voorts nog, wegens het belang dat dit
Fries-Groningse geval heeft voor het vervolg, een voorbeeld om het besprokene toe te
lichten. Hiertoe worden gegevens gebruikt die door Hofstee zijn verzameld, ten dele
zijn te vinden in Het Oldambt, ten dele op mededeling berusten.
Omstreeks de eeuwwisseling waren de- vrijzinnige - boeren van Midwolda verontrust over de toeneming van de aanhang der gereformeerden ter plaatse. Men besloot,
toen er een nieuwe predikant voor de Nederlands Hervormde Kerk moest worden
beroepen, tot een coup. Men zou een rechtzinnig man vragen en koos Ds. Gravemeyer.
Deze nam aan, maar doorzag de boeren-opzet zeer goed. Hij kreeg inderdaad de arbeidersbevolking onder zijn gehoor, maar raadde deze aan, toen hij afscheid nam, bij de
Gereformeerden te gaan kerken en hen ook financieel te steunen, alszijn opvolger weer
een vrijzinnig predikant zou zijn. De opvolger werd weer een vrijzinnig man. Het volk
ging nu niet alleen bij de gereformeerden ter kerke en hen financieel steunen, maar trad
ook tot de gereformeerde kerken toe. De arbeidersbevolking van Midwolda is ook nu
nog grotendeels gereformeerd.
Anders ging het evenwel omstreeks dezelfde tijd in het aangrenzende Finsterwolde.
DaarkreegDomelaNieuwenhuisvatopdemassa,dieanti-kerkelijk/radicaal-socialistisch
werd. Zoals algemeen bekend is levert Finsterwolde heden ten dage nog steeds een
communistische raadsmeerderheid op, hetgeen de gemeente soms moeilijk bestuurbaar
maakt.
Vermeldenswaard is ook het commentaar dat Hofstee levert bij zijn beschrijving van
de gebeurtenissen te Midwolda: „Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen, dat
indien het Oldambt tien Gravemeyers zou hebben gehad in plaats van één, alle Oldambter arbeiders een krachtig geloof zouden hebben bewaard. Al deze Gravemeyers
zouden het grootste deel van de boeren echter niet hebben kunnen verhinderen om
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geleidelijk aan tot een aan ongeloof grenzende vrijzinnigheid over te gaan". Dit kan ons
inziens worden aangevuld met: Tien Domela's Nieuwenhuis zouden nagenoeg het
gehelearbeidersvolk losvandekerk hebbenkunnen maken, maar ditvolk zou dan totaal
onverhuld tegenover de boeren hebben gestaan.
Uit dit voorbeeld ziet men dan nog eens duidelijk dat het vooral de sociale situatie
moet zijn geweest die tot kiezen dwong en dat daarbij het volk twéé mogelijkheden en
de boeren er eigenlijk slechts één hadden. Dit laatste houdt voorts, naar een andere
opmerking van Hofstee, ook hiermee verband dat de boeren, vooral in Groningen,
niet begrepen waarhet om ging. In het algemeen begrepen deboeren het volk niet meer
volgens hem. Enerzijds betekent dit dat de sociale afstand groot was geworden, doch
anderzijds ook - wij wezen hier reeds op in ander verband - dat deboeren niet het soort
bovenlaag vormden dat leiding ging geven aan de rechtzinnigheid. Alles was voor hen
zoals het was, een houding waar trouwens ook de nodige slimheid achter steekt.
Ook het bonte kerkelijke beeld, dat in de vorige paragraaf werd genoemd, zal nu
begrijpelijk zijn, temeer als men bedenkt, dat er niet allen boeren en arbeiders waren,
maar dat er ook een meer ofminder grote tussenklassevankleineboeren enanderen was
diedoor zijn tussenpositie driekanten opkon gaan, maarhetliefst het midden - dus een
vierde mogelijkheid - gehouden zal hebben. Door oorzaken hierin gelegen, door
oorzaken van leiding en door vele andere, gewoonlijk plaatselijke, omstandigheden
kon het dan zo uitkomen dat de Nederlands Hervormde Kerk vrijzinnig bleef of zelfs
werd; dat deze kerk 'om'ging en de gereformeerden weinig aanhang kregen; dat deze
omging maar de gereformeerden tóch veel aanhang kregen, enzovoort. Later, bij de
gereformeerde consolidatie, moesten de Afgescheidenen beslissen ofzij meegingen in de
Gereformeerde Kerken, of als christelijk gereformeerde gemeente afzonderlijk bleven,
zodat dit ook nog tot de verscheidenheid bijdroeg. Als de gemoederen minder verhit
waren, zo zagen wij in de vorige paragraaf reeds - en dit was in laterejaren, vooral in
Groningen, wel mogelijk - dan werd ook wel op practische gronden besloten welke
richting zou worden gevolgd in de Nederlands Hervormde Kerk.
Van Drente werd in de vorige paragraaf opgemerkt dat het voor velen mogelijk niet
al te duidelijke noordelijke kenmerken zou hebben. Tabel en bijlage laten zien dat dit
gewest wel degelijk bij deze groep gerekend kan worden, dus ook dat het niet zonder
basisis,als men de drienoordelijke provincies min ofmeer alseen eenheid beschouwt.
Ten dele berust dit laatste, naar men zal mogen verwachten, ook op andere omstandigheden dan direct de mentaliteit: dedrienoordelijke provincies zijn inhun geheel
protestant; de Groningse Universiteit heeft ook voor Drente voornamelijk de predikanten geleverd, en deze waren in de vorige eeuw overwegend 'modernistisch'; voor
veel Drentse schoolklassen hebben Friese onderwijzers gestaan; Groningse boeren
hebben veelvan deDrentsewoestegronden ontgonnen; noordelijke liberalenhebben er
in de vorige eeuw een onbetwiste leiding gegeven. Maar dit alles zal Drente's noordelijkheid toch niet verklaren, zomin als op de Veluwe een sterke positie van de gereformeerden deze streek veel noordelijks verleent.
Het merkwaardige feit blijft immers bestaan dat er in dit gewest, evenals in Noord159

Holland, weer volksvrijzinnigheid voorkomt. Deze zal ook hier stoelen op eenzelfde
achtergrond, namelijk eenrustige zelfstandigheid. Voortskomt dievrijzinnigheid vooral
voor op het zand, ondanks het feit dat de samenleving aldaar tot omstreeks 1900nog in
sterke mate een société mécanique vormde en dus uiteraard min of meer conservatief
of in elk geval voorzichtig was, alsook in beginsel open stond voor een repressieve
ethiek.
Bovendien ontbreken hier nagenoeg weer de bevindelijke gezindheid en de daarmee
samenhangende ultra-rechtse politieke oriëntering die beide in de tweede mentaliteitsgroep zo'n rol spelen. Een incidentele ultra-rechtsheid komt in Drente echter wel voor.
De NSB behaalde hier zelfs de hoogste percentages voor het Nederlandse platteland.
Maar raadpleegt men BARDELOOS' indeling van NSB-gezindheden, dan blijkt het met die
ultra-rechtsheid in Drente nog al mee te vallen1. Voorts mag men niet vergeten dat dit
gewest - dit wordt nog nader besproken - tot omstreeks 1800 ook nog een bijna
volmaakt middeleeuwse bestuursorde (zij het een even bijna-volmaakte niet-overherige
orde) kende.Het gewestheeft duseenuitermatesnelleontwikkeling door moetenmaken,
zodat men ook wel enig mistasten mag verwachten.
Tegenstellingloos is Drente - voornamelijk door de ontwikkelingen van de vorige
eeuw - bepaald niet gebleven. In verband hiermee (en met de Fries-Groningse invloed)
behoeft het dan niet te bevreemden dat er toch een vrij sterke gereformeerde inslag,
doch tevens een vrij sterke onkerkelijkheid voorkomen. Hiervan vertoont echter vooral
de laatste weinig verband tot het veen, het terrein van de grootste tegenstellingen,
hetgeen er dan weer op duidt dat de onkerkelijkheid ook hier deels gegroeid is in het
verlengdevandevrijzinnigheid. Degereformeerde inslagkomteveneensnogalverspreid
voor, maar vindt zijn hoogtepunt in de zuidelijke veenrand. Deze doet ook het minst
noordelijk aan doordat er daar - voor noordelijke verhoudingen - weinig onkerkelijkheid tegenover staat; toch een beetje grensgebied zou men zeggen.
De tweede mentaliteitsgroep (nutebehandelen zonder Zuid-Limburg) staatook blijkens
de gegevens van deze paragraaf weer vér van de eerste af. Dit betekent niet dat er geen
overeenkomsten zijn; tenslotte beschouwen wij een situatie van beperkte tijdsomvang,
1
Dezestudievan Ds.H. BARDELOOS, Het Streekkarakter enhetnationaalsocialismein onsland(1948),bevestigd
nog weer eensop fraaie wijze hoezeer de meer duurzameinvloeden, zoals geestesgesteldheid onder dievan het
tijdstip kunnen blijven doorwerken, zodat debeweging van het tijdstip soms slechts alleen uiterlijk een eenheid
is. Van ons gezichtspunt uit gezien, iszo'n tijdelijke invloed niet meer dan doorkruisende factor.
Volgens B.dan, diebetrokken wasbijdewederinpassing vanNSB-ersindesamenlevingen daardoor veelin de
NSB-kampen heeft gewerkt, waren er drie typen. 1.Het noordelijke type dat een primus inter pares zocht om
leiding te geven teneinde uit de narigheid van werkloosheid, slechte landbouwprijzen e.d. te geraken. Deze
primus moest contact houden met het volk en rekening en verantwoording afleggen;het 'volgmanschap' was
vrij. 2.Het zuidelijke (roomse) type, dat charisma enbijna goddelijk aureool zocht voor dezelfde doeleinden en
dat een soort r.k. gezag had getransponeerd op deleidersvan de dag. Rekening enverantwoording wordt niet
verlangd. 3. Het westelijke type (met als opvallend element de oud-Indischman en de militair) dat weinig
idealistisch was, maar zich zuiver praktisch richtte op orde, gehoorzaamheid en resultaat. Het is sterk agressief
enwil geenrekening enverantwoording afleggen. Men ziethier dushoeer zelfsin de NSBweer een begrijpelijk
mentaliteitspatroon van Nederland voor den dag komt. Alshet Westelijke type in 1944naar het Noordoosten
komt en er delakens uit gaat delen, dan is menige Drent ook zeer ontnuchterd.
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waarindusook allevoor dietijd geldendebijzondere krachten hunrolspelen. Bovendien
hebben de noordelijke groep en de nu beschouwde omstreeks 1900 reeds vele eeuwen
gemeenschappelijk nationaallotachter derug. Men zal dus ook geen al te rigoureuse
verschillen mogen verwachten doch meer moeten letten op de randverschijnselen.
Een van de verbindende verschijnselen is dan de ook hier dikwijls vrij sterke positie
van degereformeerden. Maar zij treden nu op in een geheel ander geestesklimaat dan in
het Noorden en nemen, zoals reeds in de vorige paragraaf werd opgemerkt, soms ook
zelfde kenmerken van dit klimaat aan. De geestelijke omgeving bestaat dan uit: een
dikwijls overwegend bevindelijke gezindheid in de Nederlands Hervormde Kerk
(de richting van de Gereformeerde Bond), het nagenoeg ontbreken van vrijzinnigheid
aan de linkerkant, en het optreden van vele kleine nieuwere religieuze groeperingen
aan derechterkant. Dezekleinereligieuze groeperingen zijn ook weer een merkwaardig
verschijnsel. Ze bereiken in Westelijk en Zuidwestelijk Nederland hun hoogste percentages; dikwijls zijn zepas omstreeks enna 1900ontstaan. Elders komen zeook voor,
vooral waar er sociale beroering was, zoals in de Venen van Groningen, Drente en
Overijssel, maar danmetveelgeringere cijfers. Voortskwamen (enkomen) ernaast deze
kwantificeerbare kleine groeperingen in het hier te bespreken gebied nog de kleine
secten en oefen-groepen voor. Het 'pratertje'.de van de geest gegrepene, is hier een
figuur die meestal wel enige aanhang vindt. De Christelijk Gereformeerden tellen hier
relatief ook hun grootste aanhang.
Politiek ziet men de aansluitende verschijnselen. Links is relatief weinig ontwikkeld;
de VDB heeft hier zelfs een minieme aanhang. Rechts/non-confessioneel (Liberale Partij)
neemt een zekere plaats in, vooral op de minder zware Eilanden maar ook wel elders:
'zware woorden enliberale geest', zoalsin devorige paragraaf werd opgemerkt. Uiterst
rechts ispermanent (dusniet incidenteel zoals in het Noorden) met hoogste cijfers voor
Nederland aanwezig.De voornaamste groepering ishier de Staatkundig Gereformeerde
Partij, doch tevens treden ernog enkele andere, gewoonlijk confessionele, groeperingen
op, die hier dan eveneens hun grootste aanhang vinden. Een waardevolle inlichting is
voortsnog dathet socialismein dit gebied betrekkelijk laatisopgekomen;het werd met
grotevreesbejegend. Verderneemt deonkerkelijkheid hiervoor Nederland ten noorden
van degroterivieren delaagsteplaatsin;in 1899wasdezenog nagenoeg geheel afwezig.
Voortsbedenkemenbijdezecijfers, datzeeendeelvanhunscherpteverliezen(hetrechtsconfessionele te weinig laten uitkomen) door de aanwezigheid van vele forensengemeenten: in de Duinstrook, in het Gooi, op de Utrechtse heuvelrug en aan de Veluwezoom.
Uit de vorige paragraaf zal men zich herinneren, dat de tweede groep (zonder ZuidLimburg) in enkele afzonderlijke delen werd behandeld: de Veluwe met Oostelijk
Utrecht; Westelijk Utrecht met Holland ten zuiden van het IJ;het Land tussen de grote
rivieren, en Zeeland met Noordwest-Brabant. Wij doen dit nu niet en beschouwen het
gebied als één geheel, waar nu ook de kop van Overijssel aan istoegevoegd en waar de
Oostelijke Veluwe isafgegaan. In dit gebied gaan wij globaal het verloop na. De bijgevoegde kaart van de SGP-stemmen (1937) kan het uitgangspunt vormen.
161

Het is algemeen bekend dat het hoofdgebied van de bevindelijke gezindheid als een
een soort gordel door een deel van Nederland ligt. Deze begint in Overijssel, aan de
kustbij deFries-Overijsselse grens,enloopt over deNoordelijke Veluwenaar ZuidwestUtrecht en Gelderland, de Hollandse Waarden en de Zuidhollands-Zeeuwse Eilanden,
waar hij soms - maar niet altijd - de kust bereikt. De kaart van de SGP-stemmenlaat dit
duidelijk zien, alsook dat de Utrechtse heuvelrug hierin min of meer een onderbreking
geeft. Het blijkt dus, dat de grondstemming van passiviteit en afweer, die in de vorige
paragraaf als zo kenmerkend voor deze streken werd opgemerkt, zich weer duidelijk
aftekent. Het lijkt wel of men hier een passende en bevestigende religieuze en politieke
expressie heeft gezocht. Men verwerpt de wereld, want men is teleurgesteld en wil nu
niet meer met de wereld meedoen, terwijl men het onontkoombaar - detegenstelling toch doet.
Van dezegordel uit zijn de verschillende andere gradiënten diein devorige paragraaf
werden opgemerkt ook gemakkelijk tevolgen. Het Noordwestelijke deelvan dit gebied
(tegen Noord-Holland en de kust aan) - dat werd opgemerkt als actiever, doch ook als
nogal eenzijdig-economisch ingesteld - kent minder bevindelijkheid, terwijl de positie
van degereformeerde gezindten er sterker isdanin degordelzelf. Op de Zuidhollandse
en Zeeuwse Eilanden blijken vooral Voorne-Putten en Westelijk Zeeuws-Vlaanderen
'uit de toon' te vallen door noch sterk bevindelijk, noch sterk gereformeerd te zijn.
Hier zijn tevens liberale bolwerken, zoals werd opgemerkt.
Belangwekkend is ook nog Walcheren. Welke cijfers men ook hanteert, het büjkt
eentypisch bevindelijk eiland aan dekust tezijn. Het waseenkleine-boereneiland rondom het historische centrum Middelburg.
Een verloop is er ook in het Land tussen de grote rivieren. Het Westen hiervan,
doch vooral de Bommelerwaard, ligt in de gordel. Naar het Oosten toe neemt de
bevindehjkheid af(enhet rooms-katholicismetoe),maar zoals gemeld zou deze volgens
het HPS nog wel opdringen. In de Oostelijke Betuwe treft men die bevindelijkheid dus
wel degelijk aan,bijvoorbeeld in Opheusden. Erisook nauwelijks een mentaliteitsreden
aan te wijzen (behalve dan dat de naoorlogse openlegging van deze geïsoleerde streken
de mentaliteit op den duur vermoedelijk zal wijzigen) waarom deze er niet voor zou
komen of op zou dringen. Niettemin hjkt het of men hier met een niet geheel voltooid
historisch-religieus proceste doenheeft. Er isnamelijk méér dat hier op wijst, want ook
de gereformeerden nemen in deze streek slechts een zwakke positie in. Brengt men de
percentages gereformeerden in kaart langs de hjn van Friesland en Groningen door het
IJsseldal naar de Betuwe, en doet men hetzelfde van Holland uit naar de Betuwe, dan
ziet men zich duidelijke gradiënten aftekenen met de Oostelijke Betuwe als nulpunt.
Van de derde mentaliteitsgroep kunnen hier in eerste aanleg alleen de Oostelijke Zandgronden worden behandeld. De Kop van Overijssel ishier dus niet meer bij, maar wel
de Oostzijde van deVeluwe. Wie demoeiteneemt ditin debijlage na tekijken zalzien,
dat dit deel van de Veluwe religieus en politiek bij het Oosten aansluit; de aanwezige
bronnen wijzen eveneens uit, dat dit voor de mentaliteit in 't algemeen het geval is.
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De Oostelijke Zandgronden werden hiervoor beschreven als in alle opzichten gematigd, doch daarbij eerder aan de actieve dan aan de passieve kant. Men zou niet
uitgesproken leidingbehoevend zijn; men zoekt het zelf veeleer uit. De gegevens over
het religieuze en politieke gedrag laten ditzelfde zien. Om het visueel te stellen: er is
weinig aanleiding de gegevens voor dit gebied in blauw of rood te vermelden, maar als
er iets in kleur gesteld moet worden, dan is het veeleer in rood dan in blauw; dit in
tegenstelling tot de Zuidelijke Zandgronden.
Treedt mennaderindedetailsvanditgebied,danvindt menhetneigennaareen actief/
noordelijk reageren vooral in het IJsseldal. Het meest rechtse deel - o.m. met wat
bevindelijkheid - is het noordoostelijke zand- en veengebied, waaruit blijkt dat de
bevindelijkheid dus niet helemaal afwezig is.Die komt vooral in Overijssel voor, maar
slechts met een deel van de percentages die men in de Kop van Overijssel en vooral op
de Veluwe en verder Westelijk vindt. Een sterke wettische rechtzinnigheid komt hier
endaar,vooralin Overijssel, ookvoor, evenalssomshetkleine(sectarische) genootschap.
Maar scherper dan in Drente is dit bijna steeds het geval in het veen, zoals in een deel
van de gemeente Hellendoorn en in de omgevingen van Vriezenveen en Dedemsvaart.
Voorts zijn, zoals in de vorige paragraaf reeds werd vermeld, de bijzondere plaatsen
Enter en Rijssen sterk rechts:die hebben iets te verbergen.
Zoals werd opgemerkt moet voor de roomskatholieke streken worden volstaan met
minder sprekende gegevens. De oorzaak hiervan is ongetwijfeld dat het roomskatholicisme erop is georganiseerd zijn aanhang vérgaand onder leiding te houden en een vrije
expressie nauwelijks of niet - en zeker religieus niet - te gedogen. Blijkbaar voldoet de
roomse organisatie ook zozeer aan dit oogmerk dat men er- althans ongeveer tot nu toe
- in slaagt deze vrije expressie aanzienlijk verder naar de rand te verplaatsen dan men in
protestante streken tegenkomt. Dit geldt ook (misschien moet men zeggen:zelfs) voor
Noord-Holland.
In detabel ziet men dit reeds aanhet feit dat aanwijzingen over het religieuze beleven
geheel ontbreken. Wij zullen er nog ontmoeten, maar dezevormen toch niet meer dan
enig craquelé in het roomse geheel. Men ziet dit ook als men de positie van de grotere
niet-confessionele partijen in het Zuiden nagaat. Ze zijn er onbelangrijk, behalve de
SDAPdie vooral in Zuid-Limburg nog enige rol speelt. Deels komt deze linkse aanhang
van niet rooms-katholiekekiezers,maar ongetwijfeld komt hier ook de oorspronkelijke
bevolking tot enige linkseexpressie. Bovendien ishet niet toevallig dat ditjuist in ZuidLimburg voorkomt. Maar alsdenormale niet-confessionele politieke partijen zo weinig
opleveren moet het wel bijzonder de aandacht trekken dat de cijfers voor 'Overige
Partijen' en voor 'Blanco of Ongeldig' soms zo relatief hoog zijn. Het lijkt wel of men
hieralsnogtotenigeeigenuitdrukkingtrachttekomen,zijhettoteennegatieveexpressie.
Dit geldt alzonder meer voor hetblanco ofongeldig stemmen, waarbij menzijn invloed
eigenlijk prijsgeeft. Maar voor het stemmen op splinterpartijen ligt het al nauwelijks
anders. Bovendien treft men deze verschijnselen vooral aan in de streken die reeds als
weinig opbouwend werden opgemerkt. Het stemmen op de overige partijen of het
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blanco of ongeldig stemmen lijkt dus met de reeds gevonden mentaliteit te corresponderen, wat de tabel het duidelijkst laat zien als men de gegevens van 1933 en 1937
combineert. Destreken dieomhunnogalvruchtelozepogen opvallenzijn dan ZuidoostGelderland met zijn 'Betuwse' mentaliteit en Zuid-Limburg. Op de meestal volgzame
Zandgronden vindt men de verschijnselen vooral in het Westen en in de omgeving van
's-Hertogenbosch. Dit iswederom op nogal begrijpelijke plaatsen. Het lijkt wel of men
in dezestreken de behoefte had zichaan deleiding te onttrekken, doch zonder te weten
hoe men effectief bij kon dragen in een moderniserende zin, zoals aan de Noordrand.
Onder de zoeven genoemde streken bevindt zich Zuid-Limburg. Mogelijk meent
men dat dit komt door stedehjke of industriële invloed, welke dan die zou zijn van de
mijnen en van de Maastrichtse industrie. Wij geven daarom enkele bijzonderheden van
het meest- eneigenlijk nog zeer overwegend - agrarische deelvan dezestreek, namelijk
van het 12-talgemeenten tussen de Geulen deBelgischegrens.Inderdaad vindt men dan
het percentage voor de SDAP - wij gebruiken nu gegevens van 1933 - teruglopen van
6,9 tot 5,7% en dat van het blanco of ongeldig stemmen van 5,9 tot 4,1%. Maar het
percentage voor de overige partijen stijgt van 11,8 tot 28,5%! Het aantal der splinterpartijen bedraagt per gemeente gemiddeld 5,5. Voor geheel Limburg, maar met het
zwaartepunt in het zuidelijk deel, zijn de voornaamste: een R.K. Volkspartij, een Limburgse Federatie en een Katholiek-Democratische Bond.
De Zuidlimburgse situatie laat tevens een volgend kenmerk zien, namelijk dat men
dezepartijen-activiteit vooralaandemeertraditionaliserende kant moet zoeken.
Dit is elders gewoonlijk ook zo. Een goed voorbeeld hierbij is de 'Actie Bouwman',
die in 1937 het percentage voor Overige Partijen in Zo.-Gelderland zo hoog deed
oplopen1. Deze actie was een soort roomse versie - onofficieel uiteraard - van 'Landbouw en Maatschappij', dus evenals deze een boerenrestauratie-beweging met een programma dat verwant was aan het nationaal-socialistische. Door de druk van de R.K.
geestelijkheid en van het uitbreken van de oorlog is deze actie verlopen, al zal een rest
vermoedelijk in de NSB terecht zijn gekomen.
Uit dit alles bhjkt, dat wij in de roomskatholieke streken met twee mogelijkheden te
doen hebben die,vooralin vergelijking tot het Noorden, weinig van elkaar verschillen.
Men is óf volgzaam en rechts óf men isverminderd volgzaam en dan eveneens weinig
los van het verleden of van de aandachtsbinding die van dekerk uitgaat. Meer genuanceerd kan men de situatie ook als volgt aangeven. Gewoonlijk laat de bevolking het
rangschikken van de traditionele elementen aan de leiding over, die er dan naar haar
inzicht elementen van de moderne samenleving aan toe kan voegen. Maar rangschikt
men zelf, dan is men weinig effectief moderniserend.
Deze grote afstand tot het Noorden (eneigenlijk ook tot het Oosten) verkleint min of
meer vanzelf tevens de afstand tot het tweede mentaliteitsgebied. In dit laatste werd
tevensgeconstateerd datheteeneigenconstructievefantasie, diebereidisde voornaamste
traditionele elementen zo nodig los te laten, ontbeert. Ook hier was men, zelfs als onte1

Zie ook K00Y, 1964,Het échec van een volkse beweging.
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vredenen, nogal vruchteloos. Deze verwantschap ziet men duidelijk als men de bijgevoegde kaart raadpleegt. Deze geeft de relatieve sterkte van de 'overige partijen' in
1937 over geheel Nederland aan. Deze partijen blijken dus vnl. in het tweede mentaliteitsgebied relatief veel voor te komen. Eenzelfde kaart voor 1933 en kaarten voor de
blanco of ongeldige stemmen in 1933 of 1937 laten dit eveneens zien, al komen er
binnen de besproken gebieden wel telkens weer eens andere streken naar voren. De
voornaamste verschillen tussen het roomse en het protestante gebied blijken dan te zijn,
dat er voor linksinhet roomse nauwelijks plaatsisenin het protestante enige, en voorts
dat een uiterst rechtse expressie in het protestante gebied nog een confessionele dekking
kan hebben, terwijl alle vrijere uitdrukking in de roomse streken verder naar de rand is
gedrongen en bijzonder weinig effectief is.
In de aanhef van deze bespreking van de roomse streken werd geconstateerd dat de
tabel geen indicaties bevat over de religieuze beleving. Maar er bestaan er wel enkele.
Een kwalitatieve vindt men in de vorige paragraaf waar uit Westelijk Brabant werd
medegedeeld erminder(kinderlijke) devotiezouzijn. Enkeleandere,meer kwantitatieve
indicatieskanmen bijvoorbeeld nog vindeninhet boek vanDr. B.van LEEUWEN O.F.M.:
Het gemengde huwelijk. De kaarten die men hierin aantreft laten zien dat de verschijnselen non-paschantie (het niet voldoen aan zijn paasplichten) en gemengd huwelijk (een
huwelijk waarineenvandedeelgenotenniet-katholiekblijft terwijl deanderkatholiekis)
voornamelijk voorkomen in Westelijk Brabant en in Zuid-Limburg, zij het ook
daar (voor de jaren waarvoor de cijfers zijn verzameld) met geringe frequentie.
Uiteraard speelt wat het gemengde huwelijk betreft de gelegenheid ertoe (die in
Centraal- en Oost-Brabant en in Noord- en Midden-Limburg zeer gering is)
ook een rol, maar daar dit voor denon-paschantie niet geldt zal men mogen zeggen dat
beide verschijnselen waarschijnlijk niet-toevalligjuist hier, in de genoemde streken van
enig passief verzet, het meest voorkomen.
Nu ook de tweede rondgang langs de mentaliteitsgebieden van Nederland is voltooid
kan gezegd worden, dat deze hetzelfde heeft laten zien als de eerste rondgang in de
vorige paragraaf. Het verband tussen beide zal - zoals reeds werd gesteld - nadere
toelichting behoeven, maar dit neemt niet weg dathierniet alleen degrote groepen van
mentaliteitsgebieden, maar ook de diverse verlopen in deze groepen van gebieden weer
eender voor den dag kwamen.
De behandeling van de diverse verlopen binnen de mentaliteitsgebieden betekende
ook datinenigdetailvandiegebiedenwerd getreden.Menzalechteropgemerkt hebben,
dat dit niet ver ging. Maar tevens zaldelezer er begripvoor hebben dat dit boek er zich
ook niet voor leent de details van alle landbouwgebieden, of zelfs plaatselijke details
te geven. Dit zou niet alleen te ver voeren, maar vaak ontbreken ook voldoende inlichtingen. Anderszijds zal men mogen stellen dat de mentaliteit ookpas op regionaal
niveaugetekend kan worden, daar dân pasde plaatselijke toevalligheden, waarvan we er een
aantal zagen, voldoende wegvallen. Het zal wel niet bestreden worden dat hiervoor wél
voldoendedetailaanwezigwas.
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Dan nog een samenvatting van het besprokene. Als zodanig kan men de bijgevoegde
kaart over het voorkomen van het stemmen op de Vrijzinnig-Democratische Bond
beschouwen; het stemmen dusop eengematigdlinks.Men ziethierhoeprachtig zichde
Noordrand aftekent, alsook welke Zuidhollandse en Zeeuwse Eilanden de 'lichte toets'
kennen. Ook de Oostelijke Veluwe tekent zichhier goed afalsbehorend tot het Oostelijke gebied. Het 'donkere Zuiden' is hier geheel wit.

Tweede toets: Landbouwonderwijs
Zoals in de inleiding tot deze paragraaf reeds werd gesteld en gemotiveerd zal er een
tweede toetsing worden uitgevoerd met gegevens over de mate waarin er in de verschillende delen van het Nederlandse platteland landbouwonderwijs is genoten. Deze
gegevens lagen voor ons gebruik gereed in een studie van VAN DEN BAN (1957). Het
grondmateriaal hiervoor werd in 1955door het CBSverzameld naar de toestand van dat
jaar. Dit werd door de genoemde schrijver verwerkt, onder meer in kaarten. Deze
kunnen nu zonder al te uitvoerige explicaties worden geïnterpreteerd.
Bekijken wij allereerst de totaalkaart (niet bijgevoegd), dan zien wij, dat de bedrijfshoofden in de landbouw gemiddeld voor 41% enigerlei vorm van agrarisch vakonderwijs hebben genoten. Om dit gemiddelde heen komt echter nog alwat spreiding voor,
en dikwijls liggen destreken waarvoor men dit verwacht ook wel boven, respectievelijk
onder, het gemiddelde. Maar er zijn ook uitzonderingen, waarvan de Zuidelijke
Zandgronden de voornaamste zijn. Dit gebied behoorde in dit opzicht in 1955 zelfs
tot de beste in Nederland, omdat meer dan 51% van de bedrijfshoofden er enigerlei
vakonderwijs had genoten. De kruisende factor hier is ongetwijfeld dat de roomskatholieke geestelijkheid haar gezag achter het volgen van vakonderwijs heeft gesteld.
Maar de gehele tweede mentaliteitsgroep, inclusief Zuid-Limburg, ligt beneden het
gemiddelde.
Hier moge ook ingevoegd worden wat uit een andere studie (VAN BEECK CALKOEN)
bleek met betrekking tot de tuinders. In het algemeen hebben die wat meer vakonderwijs gehad dan de boeren, nl. gemiddeld voor 46%. Om dit hogere gemiddelde heen
vindt men echter dezelfde schommelingen als bij de landbouwers. In de belangrijke
tuinbouwprovincie Zuid-Holland, en vooral ook in het Westland waar men dit zonder
de mentaliteit te kennen het minst zou verwachten, blijft men er beneden, terwijl men
er in Holland ten noorden van het IJboven uit komt. Het belangrijke tuinbouwgebied
rondom Venlo blijkt weer op dezelfde manier een uitzondering te zijn als de Zuidelijke
Zandgronden in 't algemeen;het komt boven het gemiddelde.
De mentaliteitsgebieden zijn bijna onherkenbaar geworden - wij gaan weer verder
met het materiaal van Van den Ban - als men nagaat hoe het was gesteld met het vakonderwijs voor debedrijfshoofden diein 1955jonger waren dan 35jaar. Voor hen geeft
de kaart van Nederland een bijna 'egale kleur'; het percentage schommelt bijna steeds
om de 70%. Alleen het uiterste Westen en Zuidwesten blijven daar toch nog weer iets
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beneden. Het zal duidelijk zijn wat hier aan de hand is: de moderne tijd zal bezig zijn
het mentaliteitseffect hier te nivelleren. In verband hiermee vindt men bij dejongeren
dan weinig verschil meer.
Doch wél weer herkenbaar - en dit zalzeer typerend geacht mogen worden - zijn de
mentaliteitsgebieden alsmen in het bijzonder let op de meest geavanceerde vormen van
vakonderwijs. Dit zijn het voortgezet lagere dagonderwijs enhet onderwijs van middelbaar karakter. Hier constateert men weer dat de Noordrand, en vooral Groningen en
Friesland, eenvoorsprong heeft. Deze herhaalt zichmin ofmeer op deZuidhollandse en
Zeeuwse Eilanden, waar het van de grote boeren komt zodat men het ook niet op
Walcheren aantreft. Voorts ziet men weer dat het Hollands-Utrechtse binnenland en de
Zandgronden van Midden-Nederland achteraan komen. Maar ook de Zuidelijke
Zandgronden behoren nu bij de achterhoede. Dit alles kan men zien op de bijgevoegde
kaart, al geeft deze wel een soort omgekeerde vorm. Waar het aandeel van het lagere
dagonderwijs en het middelbare onderwijs groot is, zal het aandeel van het cursorische
onderwijs (gewoonlijk eenvoudige avondcursussen) kleiner worden. De kaart toont nu
het aandeel van het cursusonderwijs in het totaal van het landbouwonderwijs en geeft
daarmee een beeld dat goed aansluit bij het hoofdbeeld uit het voorgaande. Dat op deze
kaart ook een deelvan Zuid-Holland en Zeeland gunstig afsteekt komt dushierdoor dat
ofschoon er in het algemeen weinig onderwijs is gevolgd, dit bij de grote boeren verhoudingsgewijs veel onderwijs is geweest van een voortgezet type.

Derde toets: Huwelijksvruchtbaarheid
Zoals vermeld zou voor een derde toets gebruik worden gemaakt van cijfermateriaal
over huwelijksvruchtbaarheid. Hieronder wordt verstaan het aantal geboorten per
iooo gehuwde vrouwen van 15-45jaar. Het materiaal over het tijdvak 1850-1960 werd
verzameld door HOFSTEE en, uitvoerig toegelicht, neergelegd in zijn artikel De groei
van de Nederlandse bevolking (in Drift en Koers, 1962). Tabel 2is een bewerking van
Hofstee's tabel 6.
Het zou een grondige herbewerking van de gegevens hebben gevergd als deze tabel
geheel op debasisvan dehier gebruikte streekindeling had moeten worden gebracht en
als ook de cijfers van de grote steden eruit hadden moeten worden geweerd. Maar ook
zonder dit is - met de voorkennis die reeds werd verworven - wel te zien hoe de
geestesgesteldheid ook hier tot uiting komt.
Zoals men ziet werd de tabel op soortgelijke wijze ingedeeld als tabel 1.Dit is, praktisch gesproken met inachtneming van de overherigheids- en de romaniseringsgrens
dieinhoofdstuk 3alterloops werden genoemd. Men bemerkt dan weer dat de Noordrand min ofmeer eeneenheidis, evenals hetkatholieke Zuiden, endat overig Nederland
hier een duidelijke tussenpositie inneemt. Wat wij verder zien is een demonstratie van
wat in het vorige hoofdstuk al even aan de orde kwam, namelijk dat de bevolking
met zijn voortplanting aan de veilige kant kon blijven teneinde zijn moeilijkheden
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Bedrijfshoofden methoofdberoep landbouwer en/ofveehouder welkeland-oftuinbouwcursus hebben bezocht
in procenten van alle bedrijfshoofden welke landbouwonderwijs hebben gevolgd
Single course education asapercentage oftotal agriculturaleducation

Nederland = 72

Bron: CBS,landbouwtelling mei 1955
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niet te vergroten (of bij het aanbreken van de moderne tijd deel te krijgen in de verworvenheden daarvan), ofhet er meer op aan kon laten komen met de kans tegen een
proletarisch bestaan te worden aangedrukt. De Noordrand blijkt nu de eerste weg te
kiezen, terwijl de overige bevolking, naarmate zij meer in een feodaloïde sfeer leeft,
ook meer de tweede weg op is gegaan.
Voorts is hierbij op te merken dat het in het beschouwde tijdvak wat de huwelijksvruchtbaarheid betreft reeds niet meer gaat om zuiver agrarische tijden, waarin dereeds
geoccupeerde bodem ook nagenoeg het enige middel van bestaan is voor de volgende
generatie. Dit niet meer zuiver agrarisch zijn in het beschouwde tijdvak geldt algemeen,
maar heeft voor de zandgronden een bijzondere betekenis. Niet alleen komen diein dit
tijdvak industrieel op, maarin de eerstetijd ervanooknog eensverder agrarisch, doordat
de ontginning van zeer grote uitgestrektheden woeste grond mogelijk is geworden.
Vanaf 1850hadden dezandgronden duseennooit gekenderuimte voor zich,totdat men
ontdekte dat die ook weer niet onbeperkt was.De grond raakte op terwijl een moderne
niet-agrarische beroepsuitoefening scholing bleek te gaan vereisen waardoor tevens het
oude patroon van vroeg verdienen en thuis afdragen niet meer houdbaar was. De
zeeprovincies, reeds meer gewend in dit opzicht, maakten deze ontwikkeling ook wel
mee, maar, uiteraard bijna, minder heftig. Dit moet dan ook dereden zijn waarom men
in de cijfers voor de zee- en voor de landprovincies min of meer afzonderlijke bewegingen ziet. De middenmoot van Nederland laat dit het duidelijkst zien daar deze zo
ongeveer half om half is samengesteld. Maarjuist door het feit van die afzonderlijke
bewegingenishetgerechtvaardigd om dezee-endelandprovincies tevergelijken overde
overherigheids- en romaniseringsgrens heen. Doet men dit voor het land- (en zand)
gedeelte, dan zien we dat Drente de heftige beweging het meest gematigd heeft ondergaan (ondanks het nogal proletarische veen) en ook het eerst terugkomt. Daarna volgen
de oostelijke zandgronden en het laatst de zuidelijke.
Men kan ook, zoals Hofstee doet (en waarvoor wij eigenlijk te weinig cijfers geven
alishet nog wel te zien), een beweging zien van noordwest naar zuidoost. Het Noordwesten - met de kop van Noord-Holland voorop, maar enigermate ook enkele Zuidhollands-Zeeuwse kusteilanden - heeft nauwelijks een 'bevolkingsexplosie' gekend,
terwijl deze in het Zuidoosten (met als centrum het geïsoleerde Oostehjk Brabant)
het laatst en het heftigst aankwam. Geleidelijk aan mindert die echter ook in het laatste
gebied, zodat Hofstee concludeert tot een mentale ontsluitingsbeweging (doordringing
vanhetmodernevoortplantingspatroon metbewustegezinsgrootteplanning) dievolgens
deaangegevenrichting zou verlopen.
Maar welke afzonderlijke bewegingen men ook ziet, het tijdvak van 1850-1960,
gekenmerkt door een loskomen uit agrarische tijden, toont in de huwelijksvruchtbaarheid tevens weer duidelijk degrote mentaliteitslijnen in Nederland. Misschien ishet met
dit onderwerp voor dit tijdvak juist het geval omdat het een overgangtijd was, want
waarschijnlijk zouden de verschillen in de meer zuiver agrarische tijden (toen het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon overalnog onverkort gold) minder sprekend
zijn geweest.
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Iets dergelijks kan gezegd worden van de invloed van de protestantse orthodoxie en
in het bijzonder van die van de rooms-katholieke kerk. Er is weinig van te bespeuren
dat erin dezuiver agrarischetijd vankerkelijke zijde bijzonder veelbemoeienis was met
het geboorte-niveau; erzalook minder speelruimte zijn geweest. Maar in de overgangstijd toont elk zijn overherige aard ten volle door in plaats van op een 'noordelijke'
matiging aantedringen sterk tewerken op procreatie en zolang mogelijk te ontkennen
dat ernieuweleefpatronen tot gelding kwamen en moesten komen. Het zijn dan ook de
orthodoxe protestanten, maar vooral de rooms-katholieken die, naast de (reeds)
proletaroïde arbeidersbevolkingen, de hoogste cijfers bereiken. Bij VANHEEK (1954)
kanmenlezenmetwelkeuiterstemiddelen vangewetensdwang (enverdachtmaking van
anderen) de rooms-katholieke kerk is opgetreden; een maximale procreatie (greep naar
meerderheid en macht?) gold hier praktisch als plicht1.
Na deze algemene toelichting mogen er nog enkele bijzondere opmerkingen volgen
betreffende enkele provincies.
- Ofschoon deprovincie Noord-Holland meer omvat dan Holland tennoorden van het
IJ(doch daardoor ook het compenserende Amsterdam), en ondanks de aanwezigheid
van veelrooms-katholieken, zien we dezeprovincie wel zeernoordelijk voor den dag
komen (gevolgd door een nu waarschijnlijk geleidelijk tot staan komende verroomsing). Deels komt dit ongetwijfeld doordat de geboortebeperking hier een tijdlang wel bijzonder rigoureus (op den duur, bij voortzetting, leidend tot afnemende
bevolking) istoegepast. Dit washet zogenaamde tweekinderstelsel datinmiddels weer
is verlaten. Zoals opgemerkt heeft agrarisch Noord-Holland geen eigenlijke bevolkingsexplosie gekend, behalve dan, na 1900, de rooms-katholieke.
- Zien wij in de provinciale cijfers van Drente en Overijssel weerspiegeld dat de Zandgrond-explosie hier de matigste vormen aanneemt, dit geldt niet voor de provincie
Gelderland daar hier de eveneens matige Achterhoek te veel wordt gecompenseerd
door de Veluwe, het Land tussen de grote rivieren en Zuidoost-Gelderland. Utrecht
vervolgens, door degrondsoortengrens intwee ongeveer gelijke delenverdeeld, doch
wat de zandgronden betreft zonder oostelijke matiging, zien wij slechts in dejongste
tijd, en dan nog met moeite enige matiging bereiken.
- In Zuid-Holland hebben de grote steden uiteraard belangrijke invloed, zodat van het
Westen alleenZeeland overblijft alseenprovincie waarin deplattelandse ontwikkeling
enigszins zuiver te zien is, zij het dat ook deze provincie - door de invloed van de
kusteilanden - een eigen beeld geeft. Van 1850-1875 vindt men hier zeer hoge
vruchtbaarheidscijfers en na 1900 een matiging die, mede onder de invloed van die
kusteilanden, het noordelijke peil benadert.

1

Wanneer zullen we in Nederland eens ophouden met te stellen dat het zicht op het bevolkingsprobleem
een zaakisvan delevensbeschouwelijke groeperingen? Het isreedstientallenjaren eenzaakwaar men alofniet
een gekleurde bril voor op wenst te zetten en waar sommige sociologen - degenen die zich een verouderd
partijgangerschap op laten leggen - gewoonweg hun wetenschappelijke integriteit voor op het spel zetten.
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Wat is nugeestesgesteldheid?

Zoals gesteld ging het in deze paragraaf niet alleen om een toetsing maar ook om een
relativering. Doch mogelijk meent men nu dat het hier besprokene het voorgaande niet
alleen relativeert, maar er zelfs in zekere zin (n.1. door soms slechts geringe verschillen
te laten zien) een tegenspraak mee vormt. Er is dus aanleiding om aan het slot van deze
paragraaf nog wat nader op het waarnemingsmateriaal en op het verschijnsel geestesgesteldheid in te gaan.
In de eerste plaats moet dan de relativering weer gerelativeerd worden, opdat men
zichnietlaatverleidentot hetinzicht (endatishet ondervinden van dezojuist genoemde
tegenspraak) dat bijvoorbeeld de religieus-politieke verhoudingscijfers of die over
onderwijs of wat dan ook, nu 'echt' de relatieve posities der geestesgesteldheden aangeven. Het is duidelijk dat ze dat niet doen, en ook niet kunnen, omdat er te veel
kruisende enegaliserende factoren (vandaar ook delengtevan elkeexplicatie,zoalsreeds
opgemerkt) werkzaam zijn. En gaat men verder na waarom ze dat niet kunnen of
waarom er diekruisende en egaliserende factoren zijn, danishet antwoord ongetwijfeld
dat geestesgesteldheid een diep liggende dispositie is die, verband houdend met meer en meest
fundamentele [endat zijn seculaire) invloeden in de samenleving, zijn eveneens seculaire koers
neemt. Geestesgesteldheid is dus een verschijnsel van vormingen en omvormingen die zich over

deeeuwen uitstrekken. Vandaar dat menbinnen het bestek van enkeletientallenjaren ofin
een bepaald tiental van jaren, behalve geestesgesteldheid nog velerlei andere, meer
kortstondige, of aan de concrete verschijnselen zelf klevende invloeden ontmoet. Wat
men dan kan verwachten is alleen dat de geestesgesteldheid te midden van dit alles
telkens 'de kop opsteekt', soms naar verwachting (zeker als men goed kiest), soms niet
naar verwachting, of zelfs helemaal niet, maar soms ook nog al onverwachts zoals
binnen de NSBbleek. Dit maakt dus ook het meten tot een moeilijke zaak, of wat men
ook kan zeggen: geestesgesteldheid moet men 'uitpeilen uit velerleigegevens. Vandaar ook

dat de bevindingen van de streekwaarnemers hier waardevol kunnen zijn. Deze maken
debevolking 'invelerleigegevens'mee, en langdurig.
Vervolgens moeten we nog wat nader ingaan op dekruisende en egaliserende factoren.
Die we hier aan het werk gezien hebben zijn bijvoorbeeld de invloed van deroomskatholieke clerus, waardoor een onderwijsachterstand in ± 1920werd omgezet in een
voorsprong in het eenvoudige type onderwijs in 1955; dit was een duidelijk kruisende
invloed. Voorts werd reeds gewezen op de noordelijke invloed in Drente en op het
reeds eeuwenoude staatsverband tussen b.v. West en Noord (beide egaliserend), op het
open komen van de landprovincie in de laatste eeuw (een kruisende en egaliserende
dynamiek ontketenend), enzovoort. Maar voorts is op te merken dat die kruisingen en
egaliseringen niet alleen de te meten verschijnselen beïnvloeden, maar ook de maatstaven, daar deze onvermijdelijk zelf ook veranderlijke verschijnselen zijn.
Een van die maatstaven was 'gereformeerdheid'. Maar op de Veluwe heeft deze,
in tegenstelling tot het Noorden, een ietwat bevindelijke kleur aangenomen en ten
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noorden van het IJ, voor zover voorkomend, een wat geringere gestrengheid. Iets
dergelijks doet zich voor ten aanzien van de politieke partijen. Wie omstreeks 1900
Abraham Kuyper en Domela Nieuwenhuis tegenover elkaar stelt, vindt in deze personen twee politieke richtingen vertegenwoordigd die door een diepe kloof gescheiden
zijn. Wie echter omstreeks 1935 de Anti-Revolutionaire Partij en de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij tegenover elkaar stelt, vindt dat er inmiddels een zekere
convergentie heeft plaatsgevonden; de tijd heeft aan beide gewerkt. Van de invloed
op het beeld dat door het zichzelf niet gelijk blijven van deze en andere maatstaven
uitgaat en die niet anders dan groot kan zijn, moge nu een voorbeeld volgen.
Voor Holland ten noorden van het IJ werd een relatief sterke linkse oriëntering gevonden. Deze bestond daar dus ondanks dekruisende invloed van de aanwezigheid van
veel rooms-katholieken. Neemt men de besproken verkiezingscijfers nu absoluut, dan
blijkt dat deze geen linkse meerderheid laten zien. Dit betekent evenwel nog niet dat
Noord-Holland eigenhjk een overwegend rechtse mentaliteit mag worden toegeschreven. De enige betekenis die men hieraan kan geven is dat het platteland van
Noord-Holland (mede door de rooms-katholieken) rechts genoeg was om de rechtse
partijen de gelegenheid te geven de wensen van links zover in zich op te nemen (en te
doen alsofmen het zelfallemaal bedacht heeft) dat men omstreeks dejaren dertig niet in
meerderheid links is gaan stemmen.
Tenslotte zij ook nog hierop gewezen (overigens meer een punt voor het laatste hoofdstuk) dat niet alleen de te meten verschijnselen en de maatstaven gekruisd en geëgaliseerd worden, maar dat de mentaliteit zelf ook, door factoren die niet meer tot de
société mécanique behoren, aangetast wordt. Dit is een proces dat zich omstreeks 1900
moet hebben ingezet en waarvan de effecten toenemend bespeurbaar moeten worden.
Hierwerdreedsmin ofmeer op gewezen toen deonderwijsgegevensbehandeld werden.
Op een gegeven ogenblik werd de situatie wel meer rijp voor onderwijs, maar tevensis
dit (vooral door de gevolgen die onderwijs op den duur heeft) een doorbreking van het
oude. Een belangrijk voorbeeld ishier ook debuitenkerkelijkheid. Isde mate van voorkomen enerzijds indicatie van geestesgesteldheid, de buitenkerkelijkheid in ZuidHolland betekent ongetwijfeld ook een zekere ont-Zuidhollandsing.
Al met al is er dus alle aanleiding om de in deze paragraaf toegepaste toetsingen,
hoe belangrijk ook, toch zeker niet meer gewicht toe tekennen dan aan de eensluidende
waarnemingen van de streekkenners. Zo komen we dus in elk geval gedeeltelijk weer
terug bij die 'onbetrouwbare' (o,sociologenwereld, die zichzoin de maling laat nemen
door een overtrokken empirisme!) waarnemers. Tevens ligt hierin een nadere rechtvaardiging voor het gebruik van romanmateriaal in hoofdstuk 2. Het werd bevestigd
en was dan door zijn levendigheid zeker geschikt voor eerste kennismaking. Er is
dus ook geen enkele aanleiding te menen dat de achtergrond van het door De Man
beschreven gebied niet wezenlijk 'blauw' was en die van het door Heijnes beschreven
gebied niet wezenlijk 'rood', terwijl een bij benadering juiste weergave van meer
direct-empirisch materiaal waarschijnlijk wel die is welke in tabel 1 werd toegepast:
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de cijfers, maar hun uitersten 'in kleur'. Maar staande blijft natuurlijk wel,wat ook aan
het begin van deze paragraaf werd opgemerkt, namelijk dat niet elke Noordhollander
wel vriendelijk, gezapig of wat dan ook zou zijn. Dit geldt evenmin als dat hij steeds
vrijzinnig-liberaal, buitenkerkelijk-socialistisch ofeenanderesamenstellingvandezecomponenten zou zijn. Het spreekt wel vanzelf dat het graduele in de sociale verschijnselen
ook meebrengt dat niet ieder individueel persoon zijn streektype volledig vertegenwoordigt. En waar dit alles in wezen weer op duidt is, dat de mensen ook een zeker
weerstandsvermogen hebben tegen deinvloeden die op hen inwerken. Met wat minder
van dit weerstandsvermogen zouden de verschillen ongetwijfeld nog veel grilliger zijn.
En wat zou men zich dân ook niet voor moeten stellenvan deverwoestende uitwerking
van de hoofdfactor in de mentaliteitsvorming die delezer wel duidelijk zal zijn, terwijl
die uitwerking (men moet ook buiten Nederland kijken) tóch al zo verwoestend is
geweest.
Dat deze toetsingen opnieuw de verdieping van het inzicht in de geestesgesteldheid
heeft gediend zal hopelijk ook de ervaring van de lezer zijn. Voor een belangrijk deel
komt dit ongetwijfeld doordat de religieuze expressie erbij was, die zozeer het diepmenselijke in dementaliteit bleek telaten zien.Deste duidelijker zalhet hierdoor tevens
zijn geworden dat het bij de geestesgesteldheden om de gevoels- en de wils-aspecten,
doch vooral om de gevoelszijde, van het vroegere leven gaat.

Enig werkvan Saai
Aan het slot van deze toetsingen moge nog enig werk van SAAL de revue passeren.
Het gaat om zijn proefschrift Het boerengezin in Nederland en om zijn artikel: Het
Gezinsleven in Nederland, met name ten Plattelande.
In het eerstgenoemde geschrift, dat sterk betrekking heeft op de verhouding van de
vrouw tot het bedrijf, komt een typologie voor ten aanzien van deze verhouding die
wij hier overnemen.
-

segregatie àoutrance1:
de vrouw werkt helemaal niet mee
incidentele bijstand:
de vrouw valt zo nodig in
ambachtelijk-complexebedrijfsarbeid:de vrouw is 'eerste knecht'
verzorgend-complexebedrijfsarbeid: de vrouw is mede-spil

Het is te verwachten dat er geen enkele landstreek is waar slechts één type voorkomt.
Maar per type kunnen wel de landstreken genoemd worden waarvoor ze telkens het
meest kenmerkend zijn:
- uiterste scheiding:

1

Groningen; de vrouw kan niet melken: zij is
'dame'.

Was het nu werkelijk zo moeilijk dit en de andere typen goede Nederlandse namen te geven?
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- incidentele bijstand:

Holland ten noorden van het IJ;vele vrouwen
kunnen niet melken; accent op huis en huishouden.
- ambachtelijk-complexebedrijfsarbeid: Zuid-Holland; vrouwen kunnen alle melken;
weinig gezelligheid en comfort in huis.
- verzorgend-complexebedrijfsarbeid: Zandgronden; in het bijzonder NoordBrabant; ook Rivierkleigronden; vrouwen
kunnen alle melken; druk bezet leven in huis
en bedrijf.
Na het voorgaande zal men geen moeite hebben deze spreiding als begrijpelijk te zien.
Evenmin zal men moeite hebben met Saal's opmerking in het genoemde artikel, dat de
plattelanders van de Noordrand zich in de stad gemakkelijk thuisgevoelen en er graag
naar toe gaan. Westfriezen bijvoorbeeld gaan veel naar Amsterdam; de boer gaat er
zelfs wel mee om kleren te kopen voor zijn vrouw (niet beneden zijn manlijke waardigheid zoals elders; „ik moet er zelf tegenaan kijken"). Noord-Holland wordt door Saai
speciaal ook genoemd om het voorkomen van de 'Neigungsehe', het huwelijk uit
toegenegenheid. Ook dit zal ons allemaal geheel vertrouwd voorkomen na het voorgaande.

5.4 D E AUTORITAIRE EN DE N I E T - A U T O R I T A I R E STREEKPERSOONLIJKHEID

In de volgende paragrafen zal, zoals in de eerste werd aangekondigd, getracht moeten
worden een (verdere) verklaring te geven van de geestesgesteldheden diehiervoor werden beschreven. Of, wat wij ook kunnen zeggen: dat de meer identificerende verklaringen uit het voorgaande omgezet moeten worden in vollere. Hiertoe kan het echter
dienstig zijn zich een aantal verschijnselen nog eens goed te realiseren, waarvoor dan
opnieuw de aandacht moet worden gevestigd op de algemene aard van het gebruikte
voorbeeldmateriaal. Dit bleek ook in dit hoofdstuk weer sterk te behoren tot de overgangstijd van na 1900. Maar het aspect dat, ofschoon het reeds naar voren kwam, hier
nog eens denadruk verdient, isdat dit materiaal zeer veelbevat over de houding die de
streekbevolking aanneemt tegenover het zich baanbrekende nieuwe, hetzij agrarisch,
hetzij maatschappelijk, hetzij politiek.
Zo werd dan duidelijk dat de bevolkingen van de Noordrand de veranderingen
betrekkelijk gemakkelijk ondergingen en zelfook inventiefwaren. Buiten deze Noordrand was men meestal nog al passief of afwijzend en, overeenkomstig hiermee, ook
minder inventief. Men was soms zelfs nog al reactionair. Er moet daar dus, zoals ook
reeds werd gesteld, het beeld ontbroken hebben van een 'nieuwe toekomst'. Hierbij
behoeft men nog niet eens te bedenken dat de moderne, meer ontplooide, samenleving
in beginsel veel kansrijker is voor de meerderheid der bevolking (ook voor die van het
platteland) dan de oude, doch alleen maar dat dezenieuwe samenleving zichnu eenmaal
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doorzette. Men komt dan tot de slotsom dat het afwijzende of reactionaire platteland
zich - historisch gezien - tegen zichzelf keerde.
Dit afwijzende, rechtse, anti-moderne, of hoe men het ook wil noemen, werd niet
overal in gelijke mate aangetroffen. Het kwam vooral in hoge mate in het tweede
mentaliteitsgebied voor, Zuid-Limburg inbegrepen. Daar kregen wij bovendien te zien
dat men er ook onder elkaar moeilijk tot samenwerking kon komen, dat men er sterk
eenzijdig konzijninzijngedrag(economischprogressiefensociaal/cultureel conservatief)
of zelfs strijdig („oordeelt niet" alsspreuk, terwijl men niet ophield elkaar te oordelen),
moeilijk wasinhetcontacttussenoudersenkinderen,enzovoort. Ook opdirect zichtbare
wijze keerde men zich daar dus tegen zichzelf of was men in zichzelf verdeeld.
Mogelijk merkt men op dat een historiserende - want daar komen die tegen zichzelf
gekeerde houdingen tenslotte op neer - oriëntering ook in het Noorden niet ontbrak,
zij het dat deze daar naast de niet-historiserende optrad. Doch men merke dan tevens
op dat die historiserende oriëntering daar niet zo ver door werkte dat zij inertie en
inactiviteit betekende. Men bleef actief (Noorderlingen waren vaak 'radicaal' zoals we
zagen) waardoor men de voeling met het tijdgebeuren niet geheel en al kwijt raakte en
menig maal dezelfde dingen verwezenlijkte als zij die die historische oriëntering niet
kenden. Het noordelijk-progressieve bleef dus wel degelijk een onderstroom.
En stellen wij dan nu de vraag waardoor de Noordrand zo betrekkelijk gemakkelijk
enzelfstandig zijn vraagstukken aankon, terwijl overig plattelands Nederland, enin het
bijzonder het Midden, Westen, Zuidwesten en Zuiden, in betrekkelijk alles zo moeilijk
of in elk geval zo onzelfstandig was, dan zal men geen grote psychologische notie
behoeven te hebben om alsantwoord te bedenken dat de cultuurpersoonlijkheid van de
Noordrand betrekkelijk ongeblokkeerd en ongefrustreerd moet zijn gebleven en dat die
vanoverig Nederland, dochinhetbijzonder dievandetweedegroep,eenfrustratie moet
hebben opgelopen welke dan tevens van geslacht tot geslacht werd gecultiveerd en
doorgegeven. Met andere woorden: er zullen historische omstandigheden geweest zijn
waardoor de Noordrand betrekkelijk vrij isgebleven van teleurstelling, terwijl die voor
de rest van Nederland niet gelden. Of voorzichtiger: er moeten aan de Noordrand
minder factoren gewerkt hebben die een harmonische persoons- en cultuurontplooiing
beletten dan in overig Nederland.
Zoeven werd er een beroep gedaan op depsychologische notie van de lezer. Maar hier
behoeft het niet bij te blijven, daar er een uitgebreide psychologische en sociaal-psychologische literatuur is die hier ter zake doet. Dit is de in het eerste hoofdstuk reeds genoemde Amerikaanse literatuur rondom de 'authoritarian' en de 'democratie' persoonlijkheid1. Herinneren wij ons verder dat de autoritaire persoonlijkheid niet nood1

De verwijzing naar deze literatuur danken wij aan Prof. Dr. J. A. A. van Leent. Zoals in hoofdstuk i werd
opgemerkt schiet dit onderzoek tekort in het werkelijk sociologisch relevant maken van zijn resultaten. Zo gaat
men, trachtend teverklaren waar deNazi-persoonlijkheid vandaan komt in deeerste plaats zoeken in dejeugd
van deze persoonlijkheid. En hoewel men kan zeggen dat het belangrijk isnauwkeurig te weten hoe het doorgeven van zulk een mentaliteit in zijn werk gaat, van sociologisch gezichtspunt uit gezien ishet in eerste toeleg
vanzelfsprekend dat er zulk een doorgeven is(en dit type onderzoek in dit verband dustautologisch) maar gaat
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zakelijk zelf positief autoritair behoeft te zijn, maar dit ook negatief kan zijn (d.i.
autoriteitbehoevend, autoriteitvolgend en vererend) ofnegatief met telkens een overslag
naar het positieve, hetgeen alles beter zal passen bij de plattelandse situatie, dan zal men
ook kunnen bevroeden dat de beschrijving van de democratische persoonlijkheid
ongeveer correspondeert met dievan de Noordrandbewoners, en die van de autoritaire
persoonlijkheid met die van 'overig Nederland' en wel in het bijzonder met die van de
tweede mentaliteitsgroep1. Het niet werkelijk vruchtbaar zijn in het maatschappelijk
het eromhoedesamenleving zo'nmentaliteit voortbrengt, vasthoudt entelkensweereeneigentijds accent geeft.
Daar maakt mendus- tijdverschijnsel - weinig werk van,terwijl het uiteindelijk doorslaggevendis.
1
Ietsnaderingaande opdeliteratuur betreffende deautoritaireenniet-autoritaire persoonlijkheidstypen noemen
wij SANFORD (Zie MCCARY 1956) diezicho.m. weer baseert op ADORNO et al.(w.o. Sanford zelf) (1950).
De autoritaire persoonlijkheid ontbreekt het dus vaak aan harmonische integratie. Dit wordt op blz. 308
e.v. (MCCARY) alsvolgt weergegeven:
„Avery strict and punitive superegoisbehind theinability to admit blame or to bear guilt... This super-ego
isnot integrated withtheegobut standsmuch ofthetimein opposition toit... Iteither worksina total, all-out
fashion, when one may observe strict adherence to conventional standards, strict obedience to the authorities of
the moment accompanied by feelings of self-pity, or it works apparently not at all... Wishing to be free of the
punitive super-ego, the individual is always ready to exchange it for a suitable external agency of control...
Itisquitelikely that the chief opponent ofauthoritarianism in thepersonality isaninternalized super-ego thatis
genuinely integrated with the ego".
Zeer typerend is wel wat autoritaire en niet-autoritaire persoonlijkheden over hunjeugd en thuis vertellen
(uittreksel van blz. 306en 307) :
High authoritarian tendencies

Father: distant and stern
(reported by women) father hard working and serious
Mother: kind, self-sacrificing, submissive
(reported by men) morally restrictive
(reported by women) described as model of morality,
restrictive, fearsome
Parents: described in alittle differentiated
way; negative details only at
further questioning;also damaging
conflict between parents

Low authoritarian tendencies

relaxed and mild
intellectual and easy going
warm, sociable, understanding
intellectually andaesthetically interested
realistic criticism on mother

description in a more
differentiated way; immediate
objective appraisal of good
and bad features; describing
conflicts realistically
Home:describedbymen as dominatedbyfather; morehomedescriptions with
harshapplication ofconventionalrules,
orientation towardsmother;
often experienced as traumatic,
moreeffort to explain
overwhelming orthreatening
application ofprinciples

Er zijn vele vormen van autoritaire persoonlijkheid (evenals van de niet-autoritaire). Een van dezeis de fascistische,die welhet meest uitvoerig onderzocht isen die op blz. 275e.v. alsvolgt wordt getypeerd:
1 Conventionalism. Rigid adherence to conventional middle classvalues.
2 Authoritarism submission. Submissive,uncritical attitude towardsidealised moral authorities oftheingroup.
3 Authoritarian agression. Tendency tobeon thelookout for, and to condemn, reject and punish people who
violate conventional values.
4 Anti-intraception. Opposition to the subjective, the imaginative, the tender-minded.
5 Superstition and stereotypy. The beliefin mystical determinants of the individual's fate; the disposition to
think in rigid categories.
6 Power and toughness. Preoccupation with the dominance-submission, strong-weak, leader-follower
dimension; Identification with power-figures; exaggerated assertion of strength and toughness.
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verkeer, het politiek reactionair ofin elk gevalrechts zijn, het houden van afstand in het
gezin, eenzijdig gedrag (b.v. economisch modern, sociaal conservatief), het met zichzelf
integenspraak zijn, het conventionele, deangstethiek enhet projectieve denken, dit alles
behoort bij de typebeschrijving van de autoritaire persoonhjkheid, terwijl die van de
democratischeluidtdat dieveelgemakkelijker 'zichzelf'(ontspannen) is,niet gemakkehjk
van zijn stuk raakt (realistisch, objectief en inventiefis), en voorts meer intellectueel
(minder projectief) denkend is.
Het wil ons voorkomen dat dit alles duidelijk genoeg is. De verschijnselen van 'overig
Nederland' zijn in het algemeen die van de autoritaire (gedissocieerde) persoonlijkheid,
en dan natuurlijk in de autoritaire sociale opvoedings(conditionerings)situatie ontstaan.
Envragenwij onsafwat diedissociërende(ofblokkerende,zoalshierbovenwerd gesteld)
situatie geleverd kan hebben dan is er na wat in hoofdstuk 3(vorst, courtisane, 'fietser',
godsdienst,vrezenenbewonderen) entelkensreedstersprakekwammaaréénantwoord:
de overherigheid. Wat wij ook zagen is dat de diverse mentaliteitsbeschrijvers hier
herhaaldelijk op kwamen. Autoritair en niet-autoritair is dus historisch sociologisch
gezienfeodaloïd ennon-feodaloïd, enevenalsditlaatsteeenparasitairerelatievan mensen
onderling: een autoriteit kan namelijk niet effectief autoriteit zijn zonder onderdaan,
terwijl de democratische persoonlijkheid zich in tendentie wederkerig nevenschikkend
en taakverdelend (in plaats van taak-toeëigenend) gedraagt.
Gaan wij nog iets nader in op het autoritair/overherige en het niet-autoritair/democratischetype, dan moet ten aanzien van het laatste opgemerkt worden dat het door zijn
wil tot taakverdeling afhankelijk is van organisatie, en dûs zwak is (en nauwelijks kan
ontstaan) alsditallesafwezig is,zoalsin deweinig georganiseerde samenleving waar dan
ook automatisch de 'eerste klap een daalder waard' wordt. Geen wonder dan dat de
overherigheid, bereid om de eerste klappen uit te delen, ook zo'n voortdurende bedreiging isgebleven voor de Noordrand en dat er pasin dejongste tijd weerbare (want
op grote schaal georganiseerde) democratiën zijn ontstaan die zich met succes tegen de
autoritaire 'krachtpatserij' kunnen verzetten. Pas in dejongste tijd is dus ook het maatschappelijk milieu (desocialeopvoedings- en conditioneringssituatie) zodanig geworden
dat de democratische persoonlijkheid niet ontmoedigd maar zelfs bevorderd wordt.
Voorts is wel gebleken dat ons positief- en negatief-autoritair maar een zeer eenvoudig
schemais.Wat depraktijk laatzienzijn dikwijls (althansin Nederland) lichtevormen of
7 Destructiveness and cynism. Generalised hostility, vilification of the human.
8 Projectivity. The disposition to believe that wild and dangerous things go on in the world; the projection
outward of unconscious emotional impulses.
9 Sex. Ego-alien sexuality; exaggerated concern with sexual 'goings-on', and punitiveness toward violators
ofsex mores.
Wat wij uit dezeliteratuur zien is dus inderdaad dat men langs psychologische weg de persoonlijkheidstypen
vindt diewij langs cultuursociologische weg hebben gevonden en dat meri daar, gesteund door deervaring uit
de psychologie zelve, de oorzaken zoekt in wat men ontplooiingsbelemmeringen, disharmoniserende factoren
of frustraties kan noemen. Deze belemmeringen zullen hier dus cultuur-sociologisch, en acht gevend op de
geschiedenis, moeten worden opgespoord.
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tussenvormen. Is er een lichte vorm in het spel dan betekent dit logischerwijze dat er
omstandigheden warenwaardoor demensenweltegen eenstootje konden, ofook dat de
autoritaire aanslag op hun geest niet volledig genoeg is geweest. Hiervoor komt, zoals
we zullen zien, het Oosten in aanmerking. Iser een tussenvorm in het spel dan betekent
dit logischerwijs (want slechts de uiterste vormen bieden enigszins een evenwichtsmogelijkheid; dochwiezalzichvrijwillig voor hetnegatieve uiterstebeschikbaar stellen)
dat de autoritaire aanslag niet geheel is gelukt, waardoor er bij degenen op wie die
aanslag gepleegd is een ressentiment is achtergebleven (d.i. de verborgen wens zelf eens
de overspeler te zijn). Vandaar zowel het weinig opbouwende alsook het niet werkelijk
aanvaarden van leiding, dat menigmaal wordt aangetroffen. Dit is dan waar het tweede
mentaliteitsgebied voor in aanmerking komt. Blijven tenslotte over de Zuidelijke
Zandgronden alshetmeesthetnegatief-autoritaire typebenaderend.Daar aanvaardt men
wel leiding, wat natuurlijk het spannen van de paarden achter de wagen is, daar dit het
negatieve, dat nauwelijks een duurzaam harmonische relatie kan zijn, bestendigt.
Psychologisch (sociaal-psychologisch, cultuur-psychologisch) zit deze zaak dus wel
'rond', zodat wat nu nog overblijft is de rol van de overherigheid ook meer uit de
concrete sociale constellatie en de geschiedenis aan te tonen en daarnaast de andere
factoren die met de geestesgesteldheid in verband kunnen worden gebracht hun plaats
te geven.

5.5 D E OVERHERIGHEIDSGRENS

Als de overherigheid dan zo'n sleutelfactor is in de verklaring van de mentaliteiten,
dan moet ook nader historisch waargemaakt kunnen worden dat delandstreken van het
Noorden betrekkelijk vrij zijn gebleven van feodaloïdisering, of, met andere woorden,
dat deoverherigheidsgrens dieinhetderdehoofdstuk reedswerd genoemd eenhistorisch
- sociologisch en cultuursociologisch aanvaardbare grens is. En daar het uit algemene
kennis iedereen wel duidelijk zal zijn dat ook Nederland in zijn algemeenheid in het
verleden een overherig land isgeweest - het werd trouwens in het derde hoofdstuk ook
nog kort uiteengezet - zal het er vooral op aan komen in aanvulling op hoofdstuk 3
aannemelijk te maken, dat de Noordrand vrij is gebleven van een echte overherigheid,
en vooral: telkens teken geeft psychologisch niet overherig te zijn geworden.
Wat deze Noordrand betreft werd reeds vrij uitvoerig bericht gedaan over Groningen en zijdelings wat over Friesland. Het kader van dit boek vereist niet dat hier veel
verder op in wordt gegaan. De stad Groningen moge vóór 1800 overherige allures
gehad hebben, maar er is weinig dat er op wijst, dat zij de boeren psychisch werkehjk
heeft kunnen overspelen. Toen na 1800 de betrekkingen tussen Stad en Ommelanden
'modern' werden was deze stad ook meteen de stad van en vóór de boeren. Ze gingen
er zelfs wonen om te rentenieren, ze stuurden er hun kinderen op school, op muzieken op dansles, enzovoort. Een laatdunkende opmerking over de boer zal men in Groningen, in tegenstelling tot de steden van het Westen, niet gemakkehjk horen.
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Friesland heeft ongetwijfeld méér overherigheid teverwerken gehad dan Groningen;
de hoofdelingen zijn er relatief beter in geslaagd eenbelangrijke positie te verwerven
dan indit laatste gewest. Devorstelijke tussenregering, die omstreeks 1500intrad, ishier
vooral de oorzaak van. D eafstammelingen van deze hoofdelingen vormden erlater ook
de echte Republiekse oligarchie, dieinFriesland behalve het land ook de stadjes beheerste.
(In hetWesten beheerste deoligarchie behalve destad ook hetland). Maar toteen volledige adeldom hebben ook zij het niet kunnen brengen, behalve sommige families inde
na-tijd onder koning Willem I(en een enkele uithet eerste vorstelijke tijdvak). Maar het
voornaamste isweer, dat stééds blijkt dat hoofdeling enregent door de bevolking niet als
exclusieve bovenlaag werden erkend.
Men kan zich over Friesland reeds vrij volledig oriënteren inTHEISSEN:Centraal gezag
en Friesche Vrijheid, dat voornamelijk middeleeuwse geschiedenis geeft (ookGOSSES
en SLICHER VAN B A T H kunnen hier geraadpleegd worden), en in C. J. GUIBAL: D e m o -

cratie en Oligarchie in Friesland tijdens deRepubliek 1 . Heteerste toont onder meer de
politieke structuur vande oude boerenrepubliek dieeerder reeds enigszins voor G r o ningen werd beschreven. Het voornaamste inhet tweede werk is de beschrijving van het
'Doelistenoproer' in 1748. Verwante oproeren vond men ook elders inNederland, doch
meestal voornamelijk inde steden. Maar in Groningen eninFriesland was het een plattelandse aangelegenheid, eenprotest tegen de rechtenmanipulaties dietot de oligarchie
hadden geleid en eenprotest tegen de daar weer uit voortvloeiende overige manipulaties van deoligarchen. InFriesland (en in Groningen) was erookgeen sprake van dat
dit eenongeordend oproer zouzijn vanvolk zonder leiding en zonder besef waar het
heen wilde. Hetw o o r d oproer isdanooknauwelijks op zijn plaats, maar - typerend nu eenmaal de historische aanduiding. Hetplatteland kende de oude - n u gecorrumpeerde - bestuurs- en vertegenwoordigingskaders nog zeer goed en verlangde het herstel
van h u nfunctionering. Het organiseerde - onder opvallende deelneming van doopsgezinde predikanten indeleiding - zelf ook een overeenkomstige vertegenwoordiging.
Dat het n o g tot 1792 duurde vooraleer er wérkelijk met het 'ancien régime' werd
gebroken, doet erniet zoveel toe, alzalhet wel weer typerend mogen heten voor de tijd.
1

Wanneer wijons - met bv. BOUMAN (1962), VAN DOOKN (1961), beklagen over hetweinig relevante dat de
geschiedenis soms toevoert aande sociologie (ofschoon de sociologie meer dan vaak géén of uitgesproken
slechte vragen aan degeschiedenis stelt), dan zijn geschriften alsdat van VAN BUIJTENEN(1955)hiertoe aanleiding.
De titel vanzijn boek luidt :DeGrondslag vandeFriese Vrijheid. Ditisechter geen verhandeling over de
reële maatschappelijke verhoudingen die de facto tot de Friese vrijheid hebben geleid, maar een over een
legende waarmee deFriezen zich - behalve tewapen en door hungeografische ligging - verdedigden alshet
(vooral tegen Holland) omhunrecht opvrijheid ging. Deze legende nagaand komt deauteur totde slotsom
dat erwel een kern van waarheid inzitals erin verhaald wordt van een teRome ontvangen privilege. Daarop
veronderstelt hij dat dit de oorzaak isvanhet vrijheidsverlangen vande Friezen. Doch helaas, zo voegt de
auteur inzijn Franse samenvatting hieraan toe: datdie vrijheid romeins was werd vergeten. DeFriezen waren
aan niemand onderworpen endaarom wilden zij ook het concilie van Trente (waar decontra-reformatie werd
ingezet) niet financieel steunen! Hetenig sociologisch belangrijke hier is datóókde Friezen er behoefte aan
hadden zich in hunvoortdurende worsteling om zich de feodaliserende bisschoppen van Utrecht, graven
van Holland en anderen vanhet lijf te houden, de behoefte hadden zich op Rome (Paus en Karelde
Grote) te beroepen. Overigens draagt dit boek eenverkeerde titel. 'Een toetsing van de Friese Vrijheidslegende' ware juister geweest.

183

Waar het o m gaat is, dat het besef van vrijheid, het besef van rechthebbenden te zijn
in het bestuur van het gemenebest, nooit verloren is gegaan. Opmerkenswaardig is ook,
dat Friesland en Groningen pas in de latere middeleeuwen écht met feodaloïdiserende
tendenties te kampen kregen. In Holland was de feodaliteit toen reeds 5 of meer eeuwen
oud en ten zuiden van de grote rivieren waarschijnlijk n o g veel ouder. Voordien had het
Noorden ook wel deel uitgemaakt van het Karolingische Rijk, maar op een weinig
effectieve wijze. De Friezen hebben bovendien eeuwenlang veroveringspogingen uit
Holland af moeten slaan.
Maar belangrijker dan wat er zich betrekkelijk ver achter de feodaliseringsgrens afspeelde zal geweest zijn wat er in de grensgewesten, Noord-Holland en Drente, omging.
Wij besteden hier nu wat uitvoeriger aandacht aan, temeer omdat de geschiedenis van
de Noordrand, aldus o.a. SUCHER VAN BATH, betrekkelijk uniek in Europa zal mogen
heten.
Holland ten noorden van het IJ is in zekere zin het moeilijkst te beschrijven, daar er,
zover ons bekend, geen studie is die aan dit gewest nu eens volledige historischesociologische aandacht besteedt. Uiteraard is er wel veel te vinden van de hand van
geschiedkundigen. Maar deze blijken veeleer de gewoonte te hebben om staats- en
andere meer spectaculaire zaken te beschrijven, dan aandacht te besteden aan de sociale
verhoudingen aan de voet der samenleving. Holland ten noorden van het IJ valt dan
weinig op, daar het sedert het einde van de 13e eeuw een staatkundig geheel heeft
gevormd met Holland en in beginsel aan het Hollandse bestuursstelsel werd onderworpen. Het eigene van het gewest, dat gewoonlijk wel wordt erkend, moet men dan
uit tussenzinnen en uit enkele alinea's leren kennen, zoals dat binnen dit stelsel eigen
kenmerken en een belangrijke plaatselijke zelfstandigheid bleef behouden. M e n sprak
ook van de Staten van Holland en Westfriesland. Slechts voor een deel van het gebied
kan wel een ter zake doende speciale studie genoemd worden: KERKMEYER-DE REGT:
Geschiedenis van Westfriesland, dat dus over Westfriesland in engere zin (zonder
Waterland, Kennemerland, de Zaan en de Kop) gaat.
Anderzijds is het ook weer een gemakkelijk gebied, daar vele andere auteurs, en met
name die welke op volksaard letten, telkens de behoefte hebben het specifieke karakter
van de landstreek benoorden het IJ (doch vaak minus het Kennemerland) in het licht te
stellen. P. J. Kruijt is een van hen en van hem hebben wij bij de beschrijving van de
cultuurgebieden ook het een en ander overgenomen. Maar of men nu Kerkmeyerde Regt, Kruijt, sommige auteurs in het HPS of anderen raadpleegt, het k o m t steeds op
hetzelfde neer: na het ontstaan van de Zuiderzee moesten de Waterlanders en de
Westfriezen de steun uit Friesland ontberen en tenslotte het oppergezag van de graven
van Holland erkennen. Deze graven hebben er echter lang een opstandig gebied aan
gehad; zij konden het geen streng regiem op leggen en moesten er ruim privileges
uitdelen. In de loop van de 14e eeuw had bijvoorbeeld geheel Westfriesland stadsrechten; het eiland Texel vierde in 1964zijn 550jarig bestaan alsstad. Ondanks herhaalde
dreiging (alsstrafmaatregel) ishet in dit gebied ook nooit tot devestiging van een feodale
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adel gekomen terwijl de grafelijke bestuursambtenaren er op allerlei wijzen ingeperkte
rechten hadden. Ten noorden van het IJ bleef het bestuur dus vrijer. Bovendien waren
er vanouds schipperij en visserij aanwezig, welke zich verder ontwikkelden. Dit waren
activiteiten van het platteland zelf en dit bleef zo toen Holland stapelmarkt van Europa
werd en Amsterdam zich sterk ging ontwikkelen. De activiteiten op het platteland
werden toen zelfs nog gevarieerder. De zware kerkgebouwen in sommige Waterlandse
dorpen, direct ten noorden van Amsterdam, wijzen erop dat die dorpen eens belangrijk
en welvarend waren. Broek in Waterland was eenszetelvan belangrijke commissionairs
en reders1. Meer noordwaarts, tussen de plassen, vindt men De Rijp, waar eveneens
belangrijke activiteit van uitging. Het raadhuis, de gevels in het dorp en het
museum getuigen hiervan. Nog verder noordwaarts, in Westfriesland, vindt
men in enkele dorpen nog de fondsen die indertijd zijn gesticht om zeelui los te kopen
als ze in handen waren geraakt van bijvoorbeeld Algerijnse zeerovers. De plattelandsbevolking nam bovendien niet alleen met haar arbeid deel in handel en scheepvaart,
maar ook met kapitaal. Eeuwenland isde 'partenrederij' er in zwang geweest; onder de
gehelebevolking vond men aandelen (parten), dikwijls kleine,in dezeevarende schepen.
Bekendisook datniet alleendehandelen descheepvaart gevestigde takkenvan activiteit
waren, maar ook de nijverheid. Vele dorpen deelden daarin, vooral die aan de Zaan
en de naaste omgeving.
Het was in deze sfeer van algemene activiteit dat ook de stadjes van Noord-Holland
tot ontwikkeling zijn gekomen, waarvan vooral Hoorn en Enkhuizen een aanzienlijke
bloei hebben gekend. In het derde hoofdstuk werd reeds vermeld dat het Amsterdam
dikwijls allemaal te veel was wat er zich noordwaarts aan activiteit voordeed. Deze
activiteit was ook wel sterk afhankelijk van het wel en wee van Amsterdam, maar deze
stad heeft nooit kunnen beletten dat er veel aan haar beheersing ontsnapte. Een politieactiviteit als die waarmee enkele eeuwen eerder Dordrecht een wijde omgeving in
bedwang hield was niet meer mogelijk.
Het kan haast niet anders of dit alles, bovendien al zéér uniek, moet zeer belangrijk
zijn voor de verklaring van de Noordhollandse geestesgesteldheid. De geschiedenis van
dit gewest moet hebben meegebracht dat men er, hoewel men zijn staatkundige
zelfstandigheid aan de feodale, later feodaloïde, macht van Holland heeft moeten prijsgeven, niet volledig 'onder hetjuk door' behoefde te gaan. Misschien geldt zelfs wel,
dat men in Holland ten noorden van het IJhoofdzakelijk met devoordelen van het wat
beter georganiseerde overherige gezagsapparaat te maken heeft gehad en minder met de
nadelen. Men was lang vrij man, werd pas betrekkelijk laat onderworpen, maar bleef
niettemin in omstandigheden waaronder men zich vrij man kon blijven gevoelen.
In elk geval is er bijzonder weinig dat erop duidt dat men psychisch werd gefeodaloidiseerd.
Ook nog ineenander opzicht lijkt dezevoorgeschiedenis zeerbelangrijk. Inhet derde
1

Eentelkens weer vermeld feit isbijvoorbeeld nog dat deWaterlandse schepen van 1536tot 1539 56% vormden van deNederlandse schepen die de Sonttol betaalden. Volgens WEILAND (1956, blz. 12) zou de droogmakerij van deBeemster ook voor eenbelangrijk deeluit Waterlands kapitaal zijn geschied.
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hoofdstuk werd bijdebehandeling van dekleine tweedeling opgemerkt datmendeze
steeds vindt indeklei- enlaagveengebieden van het Westen enNoorden. Deze tweedeling volgt zelfs tamelijk scherp degrondsoortengrens methetzand. Maar Holland ten
noorden van het IJvormde een uitzondering. Dit lijkt nueveneens alleszins verklaarbaar.
De kleine tweedeling moest immers, evenals de grote, worden gezien als uitvloeisel
van een maatschappij met geringe differentiatie. Hier isgebleken dat Holland ten noorden
van hetIJ eigenlijk steeds eenmeer dangemiddelde differentiatie heeft gekend. Toen
bijna overal elders inhetWesten enNoorden deomstandigheden gunstig werden voor
het optreden vandekleine tweedeling kende hetNoordhollandse platteland dusnaast
het agrarische, een meer dan gemiddelde veelheid van beroepen, bovendien gemakkelijk
toegankelijk door eenminder diepe kloof tussen stad en land. W i edoor de schaarste
aan grond gedwongen werd af te zien vaneen eigen toegang tot de bodem bevond
zich hier dus veel minder dan elders indepositie dathijalshetware moest bedelen o m
deze toegang ineenondergeschikte positie tóch te krijgen. Voor hemstonden handel,
nijverheid, scheepvaart envisserij open zónder dathijzich eerst bijhetstedelijke volk
(dikwijls het stedelijke proletariaat) moest voegen. Eenbeetje scherp gesteld kan men
zeggen - enditistoch wel zeer belangwekkend - dater geen landelijk proletariaatwas
omdat er geen stad en stedelijk proletariaat waren, en omgekeerd, datde ontplooiing
van hetplatteland zelf de overheersing door stad enpatriciaat endeproletariseringvan
een deel van het volk voorkwam. Dit betekent ongetwijfeld niet dat er geen arme
mensen waren, doch alleen datdeopenheid endegedifferentieerdheid vanhetsociaaleconomische systeem vanNoord-Holland voorkomen zullen hebben dater zich in alle
extremiteit eenals onderste kaste beschouwde enbehandelde bevolkingsgroep vormde.
De nâ 1800 vooral aande Zaan tóch opgetreden kapitalistische proletarisering stuitte
dan ook op eenfel verzet. In ditlicht zalhet ook begrijpelijk zijn dat Holland ten noorden
van het IJhiervoor reeds werd genoemd als de streek van Nederland waar men omstreeks
1900wel het minst nog leefde indesfeer van desociété mécanique.
Het andere gewest is Drente. Hiervoor kan over mooiere literatuur (over archiefbronnen hebben wij geen oordeel) worden beschikt dan voor Noord-Holland; deze
bevindt zich minder 'onder hetstof' van destaatsgeschiedenis. D eDrentse geschiedenis
is ook uiteraard een plattelandsgeschiedenis omdat het gewest nauwelijks iets anders was
dan een zelfstandig stuk platteland. Voor inlichtingen over Drente kan worden gedacht
aan geschriften als die van PRAKKE, SUCHER VAN BATH, GOSSES, maar ook aan die van

Linthorst Homan ofPoortman. Voor de behandeling dieonshier voor ogen staatzal
m e n het meeste hebben aan PRAKKE, Deining inDrente, omdat ditboek inklein bestek
een overzicht geeft van vóór 1800envervolgens vooral devorige eeuw behandelt 1 .
1
Vanouds was Holland ten noorden van hetIJookeen landstreek van weinig grootgrondbezit, nóch van adel
en kerk, nóch van burger ofboer.Watditlaatstebetreft zou men zeggen: erheeft geen brood in gezetende
grond temonopoliseren. Opvallend isverder hoe vroeg detuinbouw, diemetrelatief weinig grond toekan,
in ditgewest reeds een rolspeelde. Inde14eeeuw was erbijvoorbeeld reeds uitvoer van kool e.d. vanWestfriesland naarEngeland. SÄNGERS, 1952.
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Wat de middeleeuwse geschiedenis van Drente betreft kan worden begonnen met het
noemen van eenjaartal, hoewel dit slechts eenrelatieve waarde heeft: 1227,slag bij Ane
(bij Coevorden). Hierin verslaan de Drentse boeren een edelenleger onder aanvoering
van de bisschop van Utrecht, welke sneuvelt. Later moeten de Drenten weliswaar
genoegdoening geven en onder meer een klooster stichten, gewijd aan Maria, maar het
bestuur blijft betrekkelijk vrij van feodale inmenging. Dit wordt in feite door de
bisschop erkend alser in 1412een officieel Landrecht tot stand komt. Uit het genoemde
klooster, te Assen, is het latere bestuurscentrum gegroeid.
Wij gevenhierenkelevandezedetailsomtelatenziendatdefeodaliteit hierin dezelfde
periode als in Noord-Holland zijn territoriale voltooiing tracht te bereiken. In deze
zelfde tijd zijn ook de Sallandse boeren in opstand tegen hun heer (eveneens de bisschop
van Utrecht, wiens territoir tot en met Groningen - toen nog een Drentse stad - Hep;
de Veluwe die later Gelders is geworden hoorde er toen dus ook bij). Maar in Overijssel wordt de opstand onderdrukt en behoudt de adel er een gevestigde positie.
Ook in Drente doen bisschoppelijke vertegenwoordigers herhaaldelijk hun best onder meer door contact te zoeken met de Overijsselse adel- hun positie uit te bouwen
tot een feodale. Maar dit is toch nooit gelukt. Er was alleen een heer van Ruinen en
voorts teldeDrente 18havezathen, voornamelijk inhet Westen. Doch debezitters ervan
verkregen plaatselijk niet meer macht dan die van de andere volle-hoevebezitters.
Later heeft ook Willem Lodewijk, de eerste stadhouder van de Republiek, nog moeite
gedaan het bestuur meer aan zich te trekken, doch ook dit isniet doorgegaan.
Voor de bijzonderheden van de bestuursinrichting moet worden verwezen naar de
genoemde literatuur, zodat we ons hier beperken tot enkele opmerkingen. Deze
bestuursinrichting is ook herhaaldelijk wel iets gewijzigd, en, typerenderwijs, ook wel
steedsietsverder in overherige richting. Zo traden er in de tijd van deRepubliek Staten
van Drente op, die voor 1/3 uit riddermatigen bestonden en voor 2/3 uit vrije gekozenen1. Dit is de minst feodale of feodaloïde 'formule' die in de Republiek ooit werd
toegepast, terwijl deze tevens wel ongeveer het maximum aangeeft dat de riddermatigen tot omstreeks 1800in Drente hadden bereikt. Hierbij isbovendien te bedenken
dat er naast de Staten de veel oudere Etstoel optrad, die,behalve uit deDrost (vanwege
de Landsheer), uit vrije gezworenen bestond (de 24 etten) en hoofdzakehjk de hoogste
rechtspraak deed. Van dit bestuur kan verder worden opgemerkt dat het in beginsel op
dezelfde wijze was georganiseerd als in Groningen en Friesland, namelijk als een vertegenwoordigend stelsel, terwijl de rechten van vertegenwoordiging aan volle boerderijen waren gekoppeld. De bezitters van deze boerderijen konden hun rechten - actief
en passief - niet alleen naar boven toe uitoefenen, maar ook in de buurtschap en in de
marke. Dit stelsel was dus niet geheel democratisch, maar, laten we zeggen: 'agrarisch
democratisch'. In deze uitdrukkingswijze, die reeds eerder werd gebezigd, geeft 'agrarisch' aan, dat de toegang tot de bodem weer doorslaggevend was en 'democratisch',
dat hier,invergelijking metwat eldersgebruikelijk was,tocheenbredelaag uithet volk
1

Maar volgens een bepaling van de Staten Generaal van 1603 mocht de Ridderschap in de Drentse Landdag
welhet eersthaarstemuitbrengen. Eentactischvoordeeltje inhetonvoltooide streven.
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deelnam aan het bestuur, vooral in de tijd toen de bevolking nog zeer gering in aantal
was en bijna iedereen een hoeve gehad zal hebben. In de middeleeuwen lag, evenals in
Groningen en Friesland, het zwaartepunt ook inDrente bij derechtsprekende lichamen;
deze schiepen dus ook recht, aldus tevens besturend.
Let men op de reële krachtsverhoudingen dan zal men mogen zeggen dat Drente bijna
als door een wonder aan de feodalisering is ontsnapt. Vermoedelijk komt dit, doordat
Drente arm was en hierdoor geen bijzonder aantrekkelijk bezit vormde voor de heren
uit het Zuiden, terwijl de gewesten verder noordwaarts er belang bij hadden zomin
mogelijk feodale machtsbundeling aan hun grenzen te hebben. Echt meetellen deed
Drente dan ook niet. In de 16e eeuw kwam het gewest tot het grondgebied van de
Republiek te behoren zonder vertegenwoordiging te krijgen in de Staten-Generaal.
Dit stak het wel eens, maar anderzijds was het dusdanig zelfverzorgend, dat het er ook
geen overgroot nadeel van had.
Ditallesbetekent eveneens,dattoen demoderne Staatzichaandiendemeteencentraalgericht en een gewestelijk-uniform bestuur, Drente plotseling een sprong van eeuwen
moest maken. Het had geen ervaring met een centraal-gericht bestuur, zoals feodale of
feodaloïde streken dikwijls wel (of veel meer) hadden.
Dat ereensprong van eeuwen gemaakt moest worden ishethoofdthema van Prakke's
verhandeling. En het merkwaardigste is, dat dit voor Drente (of óók voor Drente)
nog een soort na-feodaloïdisering betekende1. Gedurende het grootste deel van de
vorige eeuw hadden namelijk de 'Asser Heren' - vooruitgeschoven door het bestuursstelsel van het koninkrijk - het bewind in handen. Zij vormden het bestuur, kochten
veelwaardelen enwoeste gronden op enverlangdendeverdelingvandemarke. Maar zij
drongen ook aan op landbouwkundige modernisering en deden veel aan ontginning.
Voorts organiseerden zij het onderwijs, de volksvoorlichting (onder meer door Nutsdepartementen te stichten), enzovoort. Hieruit blijkt, dat als wij hier spreken van nafeodaloïdisering, het voorvoegsel 'na' een belangrijke betekenis heeft. Deze heren handelden weliswaar uit eigen beter weten en kunnen, namen ook de bekende paternalistische houding aan tegenover landman en arbeider (deze moesten maar vertrouwen
hebben) en hadden bij veel van wat zij deden zelf ook een flink belang, maar zij waren
niet exclusivistisch. Ze brachten volksvoorlichting en opvoeding en bevorderden de
1

Men merkeop hoezeer eemoe-eeuwsena-feodaloïdisering eentelkens terugkerend thema voor de Noordrand
is. In Noord-Holland door de ontwikkeling van deindustriële toestanden aan deZaan, in Groningen (enFriesland) doordat de dorpsjonkers alsnog een gelegaliseerde positie kregen, in Friesland èn Groningen bovendien
door deafscheiding van degroteboeren, in Drente door deAsserHeren. Dit wasdan het laatstebedrijf van een
overherigheidsgeschiedenis waarvan deandere'hoogtepunten' zijn:
- het Zuiden: feodaal (feodaloïde) begonnen
- het Westen: penetratie begint ±600
- het Oosten: penetratie begint ±8oo, hoogtepunt pas tegen 1600 bereikt
- Holland ten noorden van het IJ: ± 1300begonnen
- Friesland en Groningen: na 1300ernstig bedreigd, ook van binnen uit
- Drente: ±1200 ernstig bedreigd en daarna nog eens bij de intrede in de Republiek; van binnen uit niet
ernstig bedreigd.

openlegging en de welvaart. Hiermee hadden zij ook bepaald wel succes, want in 1858
had Drente het laagste percentage analfabeten in Nederland (i2 1 / 4 % tegenover Nederland 231/2%). Gewoonlijk wisten deze vorige-eeuwse liberalen ook het open conflict
met de uitgehold wordende formele en informele organisaties uit het verleden te vermijden. Zij gunden dus de société mécanique, die uiteraard tijd nodig heeft om aan
vernieuwing tewennen, dat diezichwat aanpaste,zodatin detweedehelft van die eeuw
de boeren ook zélf op het idee kwamen, dat een café niet geschikt was voor gemeenteadministratie en raadsvergaderingen maar dat er een gemeentehuis moest komen,
enzovoort. Niettemin is de société mécanique langzaam genoeg geweest om ruimte
te scheppen voor veel niet-Drentse invloed. Wij zagen dit reeds in het voorgaande,
terwijl de activiteit van de Asser Heren hiermee in een nauwe betrekking stond. Het
voornaamste probleem dat dit schiep was de sociale toestand in het veen en soms ook
min of meer in de zand-ontginningen. Hier ontstond dan het bekendeDrente (men
komt ersteedsweermeeaandragen) van 'turf,jeneverenachterdocht'. Voortsmoet men
hierbij bedenken dat de oude zanddorpbevolking gewend was aan orde en rust en
een bijna volmaakt evenwicht kende tussen bevolking en middelen van bestaan. Typerend hierbij iswel dat dearmste provincie Drente inhet midden van devorige eeuw het
kleinste aantal armlastigen per 1000 inwoners telde. In 1857: Drente 39°/00(het bedriji
in het veen was toen nog niet in volle gang); Rijk 5i°/ 00 . Dezebevolkingwasdus allerminstgewend aaneenproletarischegezinsethiek (vroegtrouwen enveelkinderen ofmen
een goed bestaan had ofniet), zoalszij inhet veen waar ging nemen. Bovendien hadden
de woeste zand- en veengronden altijd haar bestaan gediend en een reserve gevormd
waar menzonodig, alwasmen ermeestalniet gulmee,dearmenvanliet meeprofiteren.
De woeste gronden waren dus mede in het bestaansevenwicht dat men bereikt had,
betrokken. Nu zag men dat dit verbroken werd, en hoe! Men zal zich dus het antagonisme dat de oude zand- en de nieuwe veenbevolking ten opzichte van elkaar gevoelden wel voor kunnen stellen. De zandbevolkingkon deveenproblematiek niet aan.
Maar men heeft in desnelle overgang ook het hoofd niet verloren, zoals reeds bleek.
Met name is men er vrij weinig tot een reactionaire politieke gezindheid vervallen.
Integendeel, men isrelatief sterk gaan neigen tot een politieke keus die weinig binding
aan het verleden wil houden. Maar dat er zo nu en dan een kleine rechts-reactionaire
minderheid te vormen is, zal dan ook niet behoeven te verwonderen. Men herinnere
zich in dit verband het relatief hoge cijfer voor de NSB in 1937, doch eveneens dat in
Drente die NSB-gezindheid in wezen weinig autoritair was. Na de oorlog heeft de
beweging van de 'Vrije Boeren', vooral in het veen, enige aanhang verkregen. Deze
beweging vindt men echter vooral op de Veluwe, en daar zeker niet toevallig1. In het
veen is Hollandscheveld het belangrijkste voorbeeld van een lange nawerking van de
slechte sociale toestanden en van het sociale isolement. En tóch: op de achtergrond had
men ook hier zijn positieven goed bij elkaar.

1

Zie H O U T T U I N PIEPER 1962.
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De gewesten van de Noordrand zullen nu voldoende zijn behandeld om, als wij de
feodalisering van overig Nederland als gegeven aanvaarden, de conclusie te wettigen
dat er een overherigheidsgrens door Nederland loopt. Hierbij zal ook duidelijk zijn
geworden, dat men zich bij deze grens niet moet voorstellen, dat feodaloïde uiterlijkheden en structuren (en zoalsin het derde hoofdstuk reeds werd gesteld:een overherige
sfeer in de hogere cultuur) alleen ten Zuiden ervan voorkwamen en ten noorden ervan
niet; dit zou een misvatting zijn. Maar de betekenis is wel, dat er in het Noorden aanzienlijk mindervandezeuiterlijkheden enstructuren voorkwamen dantenzuidenvan de
grens.Met anderewoorden, erbestondinhetNoordengeen totaal-overherige maatschappelijke
constellatie, terwijl het hierop aanzal zijn gekomenvoordedoorwerking in de 'volksziel'.
Het is dan begrijpelijk dat we in dit Noorden ook een bevolking aantreffen die niet
sterk in de ban van de bestaande (feodaloïde) hogere cultuur leeft. Een ander aspect
hiervanisdat debevolkingvan deNoordrand mentaal altijd reedsdichterbij de moderne
democratie heeft gestaan dan die van ten zuiden van de overherigheidsgrens. Deze
democratie moet haar minder vreemd zijn geweest, zodat zij ook betrekkelijkge makkelijk mee kon gaan met moderniserende stromingen (kortweg: links, hetzij 19e
eeuws liberaal, hetzij 20ste eeuws socialistisch) en daarbij gematigdheid kon bewaren.
Des te beter zal men zich dus ook de rechtsheid van de meer zuidelijke streken voor
kunnen stellen en in wisselwerking hiermee dat daar zulke typerende bijkenmerken
ontbreken als bijvoorbeeld de aanwezigheid (reedsvoordat de Republiek zich vormde)
vaneendopersegezindheid enlatervandoperse predikanten.
Het zou evenweljammer zijn, denkende dat dezeparagraafreedszijn hoofdfunctie heeft
vervuld, het gebied ten zuiden van de feodaliseringsgrens nu maar buiten beschouwing
telaten.Erisook daarin teveelonderling verschildat om verklaring vraagt en waarvoor
de hier begonnen verklaringswijze in beginsel moet kunnen worden volgehouden.
Zulke verklaringen werden trouwens ook in het vooruitzicht gesteld.
Hetisevenwelniet gemakkelijk om Nederland tenzuiden van de overherigheidsgrens
een behandeling te geven die op gelijke voet staat met die van het Noorden. Er ontbreken teveel gegevens voor een werkelijk mooi sluitend geheel. Als oorzaak noemden
wij reeds de oriëntering van de geschiedkundigen welke meestal niet historisch-sociologisch en ook weinig op het platteland is gericht. Als verdere oorzaak moet ook een
gering, of anders weinig realistisch, gewestelijk bewustzijn van de bevolkingen ten
zuiden van deoverherigheidsgrens genoemd worden, hetgeen opzichzelfweer tekenend
is. Het zal dus niet toevallig zijn dat onze enigetweehistorisch-sociologische studies op
het Noorden betrekking hebben terwijl ook in het algemeen geldt dat men zich in het
Noorden steeds graag (met een zekere trots, doch ook kundig) in eigen verleden heeft
verdiept. Dit wil niet zeggen dat de gewestelijke studies voor overig Nederland geheel
ontbreken en ook niet, dat er zich geen goede tussen zouden bevinden, maar wel dat
deze studies het geheel niet dekken, terwijl er aan hun kwaliteit wel dikwijls wat
ontbreekt. Er is vaak de neiging zich vrij critiekloos - of nogal reactief - over zichzelf
uit te laten. Nederland ten zuiden van de grote rivieren gaat hier (met vele literaire
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volzinnen) wel voorop, bijvoorbeeld met G. KNUVELDER: Vanuit Wingewesten1.
Dat men generaliteitsland is geweest, dat men katholiek is gebleven en dat deze enig
ware godsdienst (naast deofficiële enig warevan deRepubliek) nauwelijks werd geduld,
dat men onevenredig veel belastingen moest betalen en soms als verbanningsoord voor
ambtenaren moest dienen zijn dan de hoofdthema's, de grieven waar men zich tegen
afzet.
De weg diegekozenwerd is om aldezeredenen, datwijnukort heteenenanderuit de
algemenere literatuur (hier en daar aangevuld met enige meer specifieke literatuur)
bespreken, zodat er toch een beeld van overig Nederland ontstaat waarmee de mentaliteitsverschillen in verband kunnen worden gebracht2.
Gaanwij ervan uit dat detoegang tot debodem voor debevolking levensnoodzaak was,
dan moet het staatkundige bodembeheer van vitaal belang zijn geweest. Heeft men dan
te doen met een zelfverzorgende bevolking welks leven al zeer eng met alleen de eigen
1

In dit boek komen uitdrukkingswijzen voor als „Frencken had veldheer kunnen zijn en bisschop ;in de middeleeuwen had hij beiden tezamen kunnen zijn" (blz. 169). En Gerretson, die er vanwege de Groot-Nederlandse
gedachte dan wel een v o o r w o o r d in schrijft, zodat 'als het maar rooms is' en ' als het maar Diets is' elkaar hier
(in het toch niet actuele) gevonden hebben.
2
D e algemeen oriënterende werken, waar wij ons van bediend hebben zijn hoofdzakelijk: BLOK Geschiedenis
van het Nederlandse Volk, voornamelijk deel 1, in de derde druk uit 1923, GEYL, Geschiedenis van de Nederlandse Stam, voornamelijk dl. 1, uit 1948, ROMEIN, De lage Landen bij de Zee, z.j. (doch uit de jaren dertig).
D e ALGEMENE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN van na de oorlog durven wij hier nauwelijks te noemen.
Dit is veeleer een verzameling specialistenwerk, waaraan, in tegenstelling tot de verwachting gewekt door het
w o o r d Algemeen, de synthese ontbreekt.
Natuurlijk hebben ook de algemeen = synthetische werken hun bezwaren ; o m h u n kortheid en dikwijls ook
o m hun oriëntering. Z o gaat Romein bijvoorbeeld, nadat hij op blz. 106 de interne kolonisatie van Holland
noemt, weer verder met zijn verhaal over het staatkundig gebeuren. Zulke dingen, waardoor veel verloren gaat
van wat sociologisch belangrijk is, k o m e n nog al eens voor. Niettemin geven ze belangrijk inzicht.
Gelukkig echter kan het gemiste uit de algemene werken vaak heel goed worden aangevuld met de geschriften van de economische historici of van de 'ouderwetse' landbouwhistoricus. Hier moeten worden genoemd :
NiERMEijER, D e wording van onze Volkshuishouding, 1946, KEUNING, Mozaïk der functies, 1955, BLINK,
Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Nederland, 2 dln, 1902-1904. Vooral bij de laatste
twee k o m e n de geografische indelingen voor den dag waar wij hier ook mee werken. Is het in de Algemene
werken zeldzaam dat Holland ten noorden van het IJ en Zuid-Limburg als afzonderhjke eenheden worden
behandeld, Keuning en Blink (hoezeer deze laatste in allerlei opzichten ook verouderd moge zijn) doen dit wel.
Blink gaat ook uitvoerig in op het verschil in grondtoon tussen de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden.
Voorts moeten nog twee verzamelwerken genoemd worden waarin veel van onze gading, vooral streekgeschiedenis, in v o o r k o m t : GOSSES, Verspreide Geschriften, waarin o.a. De grote Volksverhuizing, De vorming
van het Graafschap Holland, Friesische Geschichte, De Friese hoofdehng. SLICHER VAN BATH, Herschreven
Historie, waarin o.a. D e stam, De oorsprong van het Nederlandse Volk, D e Nederlanden en West-Europa
gedurende de middeleeuwen, De Drentse staatsvorm in de middeleeuwen, Problemen rond de Friese middeleeuwse geschiedenis, Volksvrijheid en democratie.
Aan de laatste schrijver zijn wij ook dank verschuldigd voor menige aanwijzing o m in de veelheid van de
geschiedeniswerken enigszins wegwijs te worden.
O m zijn moderne oriëntering (de afstand die tot het verleden w o r d t genomen) w o r d e hier verder nog v e r meld het korte geschrift van FOCKEMA ANDRBAE: De Nederlandse Staat onder de Republiek, 1961.
Als tegenvaller noemen we tenslotte de onder redactie van SNELLER tot stand gekomen Geschiedenis van de
Nederlandse Landbouw, 1795- heden (2e druk 1951). Dit is weer zo'n nare 'reader' waarin niemand g e d w o n g e n w o r d t zich nu eens werkelijk met het onderwerp bezig te houden. Slechts hier en daar gezaaid staat
er iets belangwekkends in; meestal te kort o m er veel aan te hebben.
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bodem was verbonden, zoals op de zandgronden, dan ligt één opmerkelijke historischgeografische lijn reeds hierin dat men van Noord-Brabant naar Drente gaande steeds
meer volksinvloed in dit beheer tegenkomt. Aan het Drentse einde, zo werd reeds
besproken, was het beheer praktisch geheel vrij; aan het Noordbrabantse einde treft
men de principiële grondheerlijkheid, het 'nulle terre sans seigneur' aan (geen bodem
zonder heer; niet voor niets dikwijls in het Frans uitgedrukt). De beste ons bekende
monografische verhandeling over dit aspect van de Noordbrabantse geschiedenis is die
van DROESSEN(1927)1,waarin men vindt beschreven dat allewoeste gronden in beginsel
van deheer waren en dat debevolking erinbeginsel alleen (entegen betaling) gebruiksrechten op kon krijgen.
Bij de naam woeste gronden moet men niet te zeer afgaan op de suggestie die in de
naam besloten ligt: ongebruikt en onbruikbaar. De lezer zal het voor Drente reeds
hebben opgemerkt: deze gronden vervulden een onmisbare functie in het economische
bestel. Ze konden geriefhout en brandstof leveren, dienden als graasgronden voor
schapenenanderedierendieo.m.belangrijk warenvoor demest.Maareveneens dienden
zevoor de directe levering van de plaggenmest waar de schrale akkers ook telkens mee
op peil gebracht moesten worden. Voor dit laatste had men veel woeste grond nodig,
daar deplagslechtslangzaam groeit. Sociaalvervulden zevoorts defunctie van, zoalswe
reeds zagen, reservoir voor het onderhoud van de armen en eventueel voor een lichte
bevolkingsuitbreiding. Om al deze redenen had men de woeste gronden dus hoog
nodig; ze moesten in een vrij goed vaststelbare verhouding staan tot de gecultiveerde
gronden. SLICHER VAN BATH (1957,blz.410e.v.) vondinOverijssel een verhouding van
ongeveer 20:1 en berekende dat het dit ook wel ongeveer móest zijn. Men stelle zich
eensvoor wat eenanderleven ditbetekent danhet tegenwoordige, alsslechts 5%van de
grond cultuurgrond kan zijn, en dan nog schrale!
Deze stand van zaken betekent natuurlijk ook zonder meer dat een ingrijpen in het
beheer van deze gronden een ingrijpen isin het landbouwbestel, en dat het afhankelijk
maken van deze gronden van de heer de bevolking afhankelijk maakt; zodat men zich
ook nog eens de argwaan van de Drentse boeren t.a.v. de bedoelingen van de 'Asser
1

Een korte passage hierover ook in SNELLER (blz. 24).
Voorts is in dit verband belangrijk (of had belangrijk kunnen zijn) H . A. E N N O VAN GELDER: Nederlandse
dorpen in de 16e eeuw. Hierin w o r d t voor 29 dorpen nagegaan wat de bestuurs- en bezitsverhoudingen waren,
hoe de toestand der armen was, enzovoort. Deze dorpen werden verspreid en min of meer representatief
gekozen over Holland ten noorden van het IJ, Zuid-Holland, Zeeland, Vlaanderen, Overijssel, Noord-Brabant,
N a m e n , Henegouwen en Luik-Luxemburg.
O o k deze auteur blijkt eigenlijk weer weinig oog te hebben voor wat sociologisch belangrijk is (of misschien
beter: zijn werk is niet bijzonder doorwrocht). Z o stelt hij dat de Overijsselse dorpen en de Brabantse en Waalse
niet zoveel verschillen; allemaal arm, overal hereninvloed en afgiften aan adel, burgerij en geestelijkheid.
(Vraag: waar was dit niet?). Maar uit dezelfde beschrijving is duidehjk - het w o r d t met zoveel worden neergeschreven - dat de Overijsselse dorpen een aanzienlijk verdergaande bestuursvrijheid kenden dan die andere.
(Vraag: waar was dit wel?) Z o heeft de gezeten boer in Overijssel, ook waar er sterke hereninvloed is, zijn
markerechten (o.m. rechtspraak inhoudend) behouden, terwijl hij ook nogal belangrijke ambten bekleedt.
Niets van dit allesin de Noordbrabantse voorbeelden. Een der opmerkelijke passages (blz. 128-129) luidt: „Maar
ook een boer kan 'schultus' zijn, en als een edelman dit ambt bekleedt, doet hij dit als grondbezitter... evenals de
b u r e n . . . Hij is meer primus inter pares dan H e e r . . . "
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Heren' voor kan stellen, toen deze in de vorige eeuw de marke wilden liquideren.
Zo'n vaste greep van de heer op de woeste grond betekende eigenlijk een greep op het
volk zonder zijn directe eigendommen aan te tasten. Voorts betekende het ook, en
voorkomend langs de zuid-noord-lijn die wij bespreken, dat men via een vaste greep
op de woeste grond gemakkelijk tot een intensieve inmenging in de dorps- en buurtschapsaangelegenheden konkomen. Devergeving vanzelfshetkleinsteambtkon van de
heer persoonlijk afhankelijk worden, zoals wij in Noord-Brabant meermalen zien1.
Bovendien kon de heer er nog allerlei bijzondere economische rechten hebben, zoals
banmolens (molens van de heer waar de boer moet komen malen), panhuizen (bierbrouwerijen van deheer) enzovoort. Noordwaarts daarentegen, waar men deze dingen
trouwens ook wel kon tegenkomen, zag men in de middeleeuwen nog devorming van
devrije publiekrechtelijke markevoor het woeste grond beheer, terwijl daarlater tevens
allerlei buurtschapsfuncties op overgingen.
Wat Noord-Brabant betreft moet men zich echter niet voorstellen dat de bevolking
jaar in jaar uit werd uitgebuit. Zoals opgemerkt is het feodale regiem in wat tegenwoordig Nederlandisgewoonlijk nog almild geweest.Vantijd tottijd gebeurde het wel
dat het Hof te Brussel of een andere rechthebbende behoefte had aan geld en dat de
bevolking zijn gebruiksrechten op de woeste gronden dan maar eens moest tonen
(bij welke gelegenheid de lasten weer eens werden vastgesteld of verzwaard), maar dan
volgden er weer perioden van nog al vrij gebruik. Toen in 1648 het Noordbrabantse
land in Staatsehanden over ging traden de Staten-Generaal in de rechten van de hertog
enkreeg mennaast deheerlijkheden de'Staatse dorpen' en(ook in het algemeen) deniet
zo geliefde staatse ambtenaren, alsmede hoge belastingen. In de Franse tijd zijn deze
woeste gronden aan de gemeenten gekomen, die daarop lang hebben gedreven om hun
belastingen laag te kunnen houden. Valt het dus wat die woeste gronden betreft deels
nog almee wat debevolking direct telijden had, verder dan een gebruiksrecht had men
het niet gebracht en bovendien nog heel wat andere inmengingen en lasten te dragen.
Intotaalisditduswelwat anders dan het in beginsel helemaal niet afhankelijk zijn van
goedegunsten, zelfs alwerd daar later wel het een en ander weer van teniet gedaan,
zoals metde marke boeren in Achterhoek en Overijssel het geval was.
Zoals vermeld moet de marke nog in de middeleeuwen (13e eeuw) zijn gevormd.
Volgens SUCHER VAN BATH (1945) die dit aantoonde,,is de reden hiervoor vooral een
economische geweest: de afweer van het onrechtmatige gebruik wegens de toeneming
van debevolking. Het zou onsniet verwonderen alsdaaraan moestworden toegevoegd:
afweer van de opdringende feodale inmenging, zoals door oudere auteurs ook telkens
wordt geopperd2.
1

Aardig is in dit verband OUWERLING, De Geschiedenis van de Heerlijkheden Deurne, Vlierden en Liessel.
Daar deed in de 17eeeuw de Heer vanDeurne moeite om devolksinvloed op enkele allerkleinste ambten ook
nog te weren. Men ziethier nog eens uit (hetbleek reeds eerder) dat deRepubliek (diein het algemeen uitging
van verworven rechten) bepaald geen garantie was tegen het hier en daar verder doorlopen van een middeleeuwse feodalisering.
2
Veel hoort men ook steeds over de horigheid die in het Oosten gegolden heeft. Waarschijnlijk heeft deze
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Doch hoe dan ook, het 'nulle terre sans seigneur' heeft op de Oostelijke Zandgronden
nooit gegolden (het gold tot en met het Rijk van Nijmegen), terwijl het later, na de
feodale penetratie in de marke, ook nooit iskomen te gelden. Zelfs indien de marke (veelvuldig in de Graafschap en in Overijssel) door heren werd gedomineerd, en aan de belangrijkste heer ook het erfrichterschap was 'opgedragen', dan betekende dit niet dat de
eigenerfde boeren er geen zeggenschap meer in hadden en dat zij niet allerlei ambten
blevenbekleden. Het maximum aan feodalisering werd ook paszeerlaat bereikt, namelijk
aan het einde van de ióe eeuw. Dan pas verhezen de boeren hun stem in de Staten (de
riddermatigen werden voortaan geacht hen te vertegenwoordigen) en voorts hun
jachtrechten 1 , een gevoelig prestige-recht overigens. Een eerdere poging van de bisschop
o m alle volksinvloed uit de rechtspraak te elimineren was echter mislukt. Maar tevens
breekt dan al spoedig de Nieuwe Tijd baan, waarin het (minder 'virulente') burgerlijke
element verder op de voorgrond komt, zoals SLICHER VAN BATH (1957) voor Overijssel
ook duidelijk laat zien.
W a t w e hier tevens zien, lettende op de marke als oplossing voor welke moeilijkheden danook, isdat er waarschijnlijk aleen zeer oude basisisvoor de oostelijke nuchterheid, reikend van de Achterhoek tot Drente. Het is ook pas na 800 geweest dat dit
Oosten permanent met zuidelijke invloeden te maken kreeg. Omstreeks die tijd werd
het door Karel de Groote veroverd. Het land ten zuiden van de grote rivieren moet toen
al enkele eeuwen van ligging in de zuidelijke invloedssfeer achter de rug hebben gehad.
O o k zien we hier dat de grote rivieren duidelijk als barrière voor de uitbreiding van die
zuidelijke sfeer hebben gefungeerd, alsmede trouwens voor de uitbreiding van noordelijke tegenstoten, zoals de protestantisering.
Deze zuid-noord-lijn in het beheer der woeste gronden moet nu een oost-west
dimensie worden gegeven. Wij zien dan iets dergelijks als in het vorige geval, namelijk
een verloop. Waren er ten oosten van de IJssel dus duidelijke marken; ten westen van de
IJssel kwamen deze alleen nog regelmatig voor aan de Oostrand van de Veluwe en dan
nooit meer dan een klein percentage van de bevolking gegolden. Bovendien werd deze constructie van rechten
en plichten - maar dit doet hun strekking tot psychologische feodalisering waarschijnlijk niet teniet - voor de
boer steeds lichter te dragen doordat ze (o.m. door geldontwaarding, want vele waren al in geld omgezet)
relatief steeds minder gingen drukken. Toen die rechten in het begin van de vorige eeuw werden afgeschaft
was er zelfs verzet daar men liever goedkope erfpacht (practisch gesproken) had dan duur eigendom; SLICHER
VAN BATH, 1957, samenvatting. Idem SNELLER, blz. 19.
Een aardige kijk op het noordelijke deel van de zuid-noord-lijn geeft nog het volgende uit SNELLER (opstel
P. J. BOUMAN), blz. 163 : „Van de Gelderse Achterhoek en Twente noordwaarts reizende, werd Kops volgens
zijn . . . (Franse tijd, W . ) . . . verslag getroffen door contrasten tussen de Twentse en de Drentse bevolking. Het
verschil in geaardheid der landlieden tussen die van Twente en Drente vertoont zich plotseling ten voordele
van de laatsten, als minder slaafs, meer opgeruimd, vrijgeestig en zuidelijker kleding, wat zeker is toe schrijven
aan het aandeel, dat de boeren, gelijk in Friesland, hadden in de keuze van leden op de landschapsvergadering".
1
D B M O N T É VBR LOREN in Grondbezit en Standen in het Oosten des Lands vóór de Feodalisering (1939, niettemin reeds sterk verouderd in zijn concepties) op blz. 120: „Dat ook in Overijssel oorspronkelijk het jachtrecht
aan alle eigenerfden toekwam, blijkt nog in de 16e eeuw, wanneer door de landsheer een einde w o r d t gemaakt
en de bevoegdheid tot jagen der niet-edele eigenerfden, waardoor voor hen de uitoefening der jacht op de
gronden in gemeenschap verloren ging" O o k bij E N N O VAN GELDER (1953), blz. 128/129.
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worden ze naar het westen toe steeds schaarser en onduidelijker. Op de Utrechtse
heuvelrug (maar nog wel in het Gooi) vindt men ze dus weinig meer; ook niet de
maatschappen (voor het bosbeheer) die op de Veluwe nog een marke-achtige functie
gehad hebben. Voor dit gebied, de Veluwe (doch minus het Oosten, overeenkomstig
onze mentaliteitsbevindingen!) en Oostelijk Utrecht, vinden we door de eeuwen heen
ook een sterkere feodalisering dan in de Achterhoek en in Overijssel. Daar bevonden
zich ook - en niet eens uit zeer oude tijden, bijvoorbeeld uit de Karolingische tijd domeinen, rechtstreeks bezit van de landsheer1. Hier vinden we dus tussen de marken
door wel het 'nulle terre sans seigneur' beginsel. Voorts blijkt dat in de 16e eeuw de
Veluwsejonkers vele rechten van deboeren aan zich getrokken hebben2. Van dietijd af
hangt het sterk van de heer afwelke praktische gebruiksrechten de bevolking nog heeft
opheideenbos,terwijl ergewoonlijk ook eenintensebemoeienisismet de buurtschapsaangelegenheden.
Heelwat moeilijker ishet, deoost-west-lijn vervolgende, zonder diepgaande historischsociologische studievat tekrijgen ophet Westen: Westelijk Utrecht, Holland ten zuiden
van het IJ en Zeeland, alsmede op het Land tussen de grote rivieren dat zich in zijn
mentaliteit zo 'Hollands' gedraagt en in elk geval een stevig feodale geschiedenis heeft
gehad.
De moeilijkheid isvooral deze, dat de gangbare geschiedenis - gesteund door allerlei
visueels - wil dat het Oosten zo feodaal was en dat het Westen het land was van vrije
mensen. Welnu, dat die feodaliteit van het Oosten, ondanks de vele kastelen die dit
visuelezosterk bepalen (enwelker mentaleinvloed in de omgeving door de beschrijvers
ook steeds weer wordt gemeld) wel eens wat kon zijn meegevallen zal genoegzaam zijn
gebleken. Voortsbleek dat het vooral op depsychologische constellatiemoet zijn aangekomen endatdezewelwordtbepaald door gegevens als:
- hoe lang heeft een bevolking blootgestaan aan feodalisering
- hoe kwetsbaar was ze
- welke vergelijkingsmogelijkheden had ze
Wat delengtebetreft van deperiode dat debevolking van hetWesten aan romanisering,
en feodalisering van de verhoudingen heeft blootgestaan is weinig werkelijk goed (d.i.
1

S U C H E R VAN B A T H , 1964.

2

MARTENS VAN SEVENHOVEN: blz. 11: „ O p de Veluwe, waar sedert de tweede helft van de 16e eeuw de riddermatige geërfden in de scholtenambten, de ambtsjonkers, langzamerhand vele bevoegdheden aan zich hadden
getrokken, die oorspronkelijk alle geërfden toekwamen, is de publiekrechtelijke betekenis van de marken tijdens
de Republiek in het algemeen minder groot geweest dan in de graafschap".
Van belang is verder nog dit, op blz. 15: „In het Zutphense toch, waar de markegronden de woeste gronden
zonder beperking bezaten, k w a m ook het beheer aan dezen toe. Intussen bewijst het feit, dat het regaal (het k o ningsrecht, W.) op de wildernissen van grote betekenis is geweest op de Veluwe, mijns inziens alleen, dat daar
nog grote oppervlakten grond res nullius waren in den tijd, toen de landsheer over de middelen beschikte o m
het krachtig te doen gelden".
Voorts nog in verband met de zuid-noord-lijn (blz. 14): „Hier zij nog vermeld, dat in 't Kwartier van N i j megen alle ongecultiveerde gronden sinds onheuglijke tijd werden geacht, aan den landsheer of aan particuliere
heren te behoren".
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voldoende historisch-sociologisch verwerkt) bekend. Het open komen te liggen voor
zuidelijke invloed begon hier omstreeks 600,terwijl dit voor het Oosten omstreeks 800
was. Meestalbeschouwt men debevolkingvanhet Westen uitdietijd als nogalgemengd
(van her en der gekomen, dus vermoedelijk verschillende tradities dragend). Mogelijk
betekent dit dat er minder een uitgekristalliseerde eigen beschaving was dan in het
Oosten, toen daar defeodalisering van het leven begon. Typerend isin elk geval dat het
Westen nooit eenwerkelijk goed georganiseerde volksopstand heeft kunnen opbrengen,
zoalsFriesland en Groningen, en ook Noord-Holland1. Kennelijk ontbraken hier zowel
kader als effectief vrijheidsbesef, in tegenstelling tot de Noordrand, en, gezien de
feitelijke strekking van de marke, ook tot het Oosten. De stedelijke opstanden van het
Westen zijn eveneens steeds van uitgesproken feodaloïde signatuur geweest: gepeupelopstanden die betrekkelijk zonder leiding waren en bleven (alleen 'oproerkraaiers'
kenden), snel overgingen tot wreedheid en plundering (de moord op de De Witten,
1672!) en dan zonder merkbaar effect weer instortten, waarop dan de - in Nederland
steeds gematigde - strafoefening kon beginnen.
Dat zulk eenvolkskader afwezig wasisookweer begrijpelijk alsmen bedenkt hoe een
zeer groot deel van het Utrechts-Hollandse binnenland gekoloniseerd geraakt is. Dit
gingopcontracttussenkolonist enlandsheer, zijhetsomsviatussenheren.Die contracten
waren de copen; vandaar de vele op -koop eindigende plaatsnamen in dit gebied
(zie VAN DERLINDEN 1955).Op zichzelfwarendiecontractengewoonlijk niet ongunstig;
ze brachtenookgeenhorigheidofwatdanook mee, dochslechtsfinanciëleverplichtingen.
Maar zebetekenden natuurlijk wel dat hier de overherigheid aan debevolking voorafis
gegaanendat dézebevolking althansmoeilijk over oudbestuursgebruik kon beschikken.
Ook van de zijde van de graaf en van de Utrechtse geestelijkheid heeft hier zover
bekend nooit enig bijzonder bestuursstatuut gegolden, doch alleen het normale stelsel
dat in beginsel zonder volksinvloed was. Opmerkenswaardig is ook dat deze venige
1

Noemen wij ook hier weer ENNO VAN GELDER, 1953. In zijn vergelijking van dorpen overal in de Nederlanden komen ook enkele Noordhollandse, Zuidhollandse en Zeeuwse voor. Dat de Zuidhollandse het sterkst
onder hereninvloed liggen iszonder meer duidelijk. Men komt er ook deversterkte hoeve tegen diemen zonu
en dan nog kan zien in het Zuidhollandse landschap.
Maar Noord-Holland en Zeeland scheert hij - o.i. zeer ten onrechte - wat over een kam. In de eerste plaats
blijkt dat deZeeuwse heren allerleirechtenin handen hebben diein Noord-Holland volksrecht zijn. Dat zij die
dikwijls niet zelf uitoefenen (de rechten zijn dikwijls versnipperd) maar daarvoor mensen ter plaatse aanstellen
is een tweede. De inkomsten ervan strijken ze wel op terwijl ze meestal zeer goed weten aan wie ze de uitoefening overlaten. In detweedeplaatsblijkt ook hier duidelijk wat wij van Noord-Holland reedsals belangrijk
hebben ontmoet:de geïnteresseerdheid van debevolking in nijverheid en scheepvaart, bijvoorbeeld het nemen
van scheepsparten, voorts deafwezigheid van grootgrondbezit. Ook komt uit van Gelder'smateriaalnaar voren
dat deKennemer dorpen een overgang laten zien naar Zuid-Holland.
Enkelecitaten:blz. 12(over Zeeuwseambachtsheren) :„Zij zijnhetdiedeschepeneninhetambacht aanwijzen
en de emolumenten onder elkaar verdelen. Op dit laatste kwam het de heren voornamelijk aan, van hun
bestuursstaat trokken zij zich blijkbaar weinig aan... terwijl de rechtspraak berustte bij het nogal zelfstandig
geworden, weliswaar door hun aangewezen, ambachtsrecht. Door debaten echter bleven dezeedelen invloedrijk... enwaren zij... tussenpersoon tussencentraal gezagenonderdaan...Veleedelen zijn... ware grootgrondbezitters en daardoor machtig..."
Blz. 18: „In scherp onderscheid met de Zeeuwse dorpen en met wat nog elders zal blijken, hebben in het
Noorderkwartier dezerijksten (die dikwijls debelangrijkste bestuurders zijn, W.) geen grondbezit in deze zin,
dat anderen als pachters van hen afhankelijk zijn".
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binnenlanden golden als behorend aan de landsheer (en toen de mogelijkheden ervan
ontdekt waren: een groot deel van zijn rijkdom uitgingen maken) en niet aan het volk
zoals met de woeste gronden in het Oosten of met de venen in Groningen en Drente
het geval was.
Wij zouden in het midden willen laten hoe de psychologische constellatie in de wat
vroegere middeleeuwen geweest is, doch willen aanvangen in de tijd van de Hoekse en
Kabeljouwse twisten. Indietijd - eninelkgevalvanafdietijd - kan dieconstellatie bijna
niet anders geweest zijn dan ongunstig. Aan deze twisten zelf herinnert het volgende
gedicht van Willem van Hildegaersberch, dat wel voor zichzelf spreekt. Wij ontlenen
het aan GEIJL(1948) diehet eveneens gebruikt alseen soort conclusie over die tijd.
't Volk gink onderlinge striden,
Die heren scheidden in partieën;
Men gink den huusman (boer) zo kastieën,
Dat hem rouwen mocht zijn leven,
Had hi schat of goed te geven,
't Eerste rumen was hem best.
(hoe eerder hij het losliet hoe beter voor hem)
Moet dit voor het westelijke platteland ongeveer de entree tot de Nieuwe Tijd zijn geweest, deze tijd zelf bracht met zijn stedelijke overheersing waarschijnlijk wel minder
ruw geweld, maar zeker niet meer zeggenschap mee. Een belangrijke kijk op de toestanden geeft ook de (reeds genoemde en nog middeleeuwse) Informacie van 1514.
Uit dezecensus blijkt dat het overgrote deelvan de goede grond in herenhand is, voornamelijk zelfs reeds in die van de rijke stedeling, maar ook nog in die van adel en kerk.
Wat de boeren zelf bezitten is (behalve weer in West-Friesland) de minderwaardige
grond. Geen wonder weer na een situatie als die in bovenstaand gedicht en gegeven de
neiging van de burger om vooral zekerheid van belegging te zoeken in de grond.
Wat ook reeds eerder ter sprake kwam was de voorliefde van de Hollandse patriciër
uit detijd van deRepubliek om zichzospoedig mogelijk een soort adelstitelte verschaffen. Een verder waardeloos kasteel met wat grond er om heen en enige rechten bracht
reeds goed geld op, daar men zich dan „Heer van " kon gaan noemen.
Was dit voor het particuliere aanzien, wat desteden alszodanig nog deden was om de
macht: ook de steden beijverden zich de rechten op het omliggende platteland te
verwerven. Machtig waren ze evenwel toch al, getuige de Order op de Buitennering
van 1531(enzoalsreeds eerder voor Dordrecht werd geconstateerd). Bij die order werd
bepaald dat er geen nieuwe nijverheid meer buiten de steden mocht worden gevestigd.
Dit gold de steden ten zuiden van het IJenin Zeeland. De stedelijke machtsuitbreiding
diende er onder andere voor erop toe te kunnen zien dat het stedelijk belang inderdaad
ook voorrang behield1.
1

Ook de levensmiddelen voorziening van de steden in Holland is onderwerp van een proefschrift geweest;
UNGER 1916. Hierin vindt men natuurlijk allerlei terug van de stadspolitiek t.o.v. het platteland. Het gaat hier
om Holland ten zuiden van het IJ.
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Letten wijnuinhetbijzonder opdekwetsbaarheid van debevolking, dan kan reeds
aanstonds gezegd worden datdiegroot was, omdat zij was aangewezen opverkeermet
een buitenwereld waarin zijniets tevertellen hadenwaarin debelangen van handel en
scheepvaart altijd voorrang hadden. Hier komt dannogbijdatdebevolking deelsook
met have en goed ennaakte leven afhankelijk was geworden, doordat namelijk de bodem
inklonk tot beneden de zeespiegel en het meer en meer aankwam op goed dijk- en
waterschapsbeheer.
Dit beheer is dus ook een belangrijk aspect, zodat wij ernog even bij stil blijven staan;
het was eveneens nagenoeg volledig een herenaangelegenheid. FOCKEMA ANDREAE, wel

bij uitstek de deskundige op dit gebied van de geschiedenis, vat zijn eindindruk misschien
wel hetmeest pregnant samen alshij Kruikius' kaart vanhet i6e-eeuwse Delfland b e spreekt. Deze kaart is versierd metrandtekeningen, waarover hij schrijft (1961):„ O p
een landweggetje vóór een fraaie buitenplaats schrijdt een heer, een regent... H e m
ontmoet een boer, dienederig groet, maar dezen ziet de heer nauwelijks... D a t was
de geest van de waterschapsbestuurders in Hollands grote tijd".
Trouwens, wieookmetalsonderwerp de economische geschiedenis vanhet gebied
van de Hollandse steden zijn indrukken samenvat, steeds is het oordeel hetzelfde:
sterke afhankelijkheid van het platteland. NIEEMEIJER (1946) bijvoorbeeld geeft zijn
laatste hoofdstukje de titel Het platteland dienstbaar aan de stad. KEUNING gebruikt
dergelijke termen. O o k indehandboeken over Nederlandse geschiedenis vindt men dit
telkens terug 1 .
N a de betrekkelijke uitvoerigheid diereeds werd betracht zalhetnauwelijks nodig
zijn nog opdepsychologische situatie integaan onder hethoofd : welke vergelijkingsmogelijkheden hadde bevolking. Doordat ze minder een geïsoleerd leven voerde en
kón voeren danop de zandgronden en kwetsbaar was, moest ze ook welhaast notie
hebben vandegrote wereld en deconclusie ingegoten krijgen datze 'minderwaardig'
was. W e zien haar behept meteensterke herenvrees, eensterk vooroordeel tegen de
stad endeburgervrouw enverlamd ineenbrede maatschappelijke activiteit.
N u de grote lijnen in overherig Nederland wel ongeveer getekend lijken te zijn,
rest nog wat afwerking. In het algemeen zal men mogen zeggen, dat ervan het Zuidenaf
naar het Noorden toeeentendentie van afnemende feodale invloed is. Hierdoor ligt
1
Wijzouden hier BLOK kunnen citeren (dl. 1,blz. 238): „Maar nog, niettegenstaande zijn groteren welstand...
(vergeleken bij de zandgronden, W.)... de dorper bleef voor de drie andere standen een man van mindere orde.
Bij den vorst moest hij bescherming zoeken, zowel tegen den overmoedigen en hebzuchtigen adel, tegen de niet
minder opeigenbelang bedachte geestehjkheid, die hem tenplattelande beheersten, als tegen demethem nog
kort geleden uiteen zelfden stand opgekomen burgerij, diedeomgeving harer steden begon te overheersen".
Vervolgens tekent Blok hier nog enige schimpscheuten op de'kerels' bij aan. Belangwekkend isvoorts ROORDA,
Partijen enfacties. Als in 1672 'dewet verzet' wordt endeprinsgezinden ophetkussen komen, dan blijkt dit
gepaard gegaan te zijn metminimale persoonswisselingen. Bovendien hebben deze wisselingen geheel inde
exclusieve kring van de regenten plaats. Hiermee iswel ongeveer aangegeven wat het bekende 'Oranje en Volk'
tegen deregenten vermocht uit terichten. Zulke bondgenootschappen van Vorst en Volk komen veel voor (ook
in grafehjk Holland zoals wezoeven zagen), en welhaast natuurlijkerwijs daar beide zich de adel, steden of
patriciaten van hetlijf moesten houden.
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het voor de hand te verwachten dat Zuid-Limburg het zwaarst feodaal 'getroffen' zou
kunnen zijn. Dit is ook onmiskenbaar het geval. Laat in het algemeen de regionale
geschiedschrijving ten zuiden van de overherigheidsgrens nogal te wensen over, van
Zuid-Limburg iser toch voldoende te vinden1. Wat dan opvalt isin de eersteplaats het
reedsvermelde, dat dit gebied eigenlijk nooit 'uit de geschiedenis' isgeweest. Er moeten
romeinse kolonisten hebben gewoond - het noordelijkste punt door hen bereikt en in de verwarde tijd van de 'volksverhuizing' moeten de belangrijkste verkeersaders
die door dit gebied liepen, zoals de route van Keulen naar Noord-Frankrijk, nooit in
onbruik zijn gekomen. Het gebied is dus ook nooit uit de zuidelijke sfeer geweest.
In de middeleeuwen groeit er een bijna onontwarbare 'Kleinstaaterei', de meest uitgesproken op het grondgebied van het huidige Nederland. De vroege middeleeuwen
werden gekenmerkt door hevige veten tussen enkele familiegroepen en door een soort
roofridderwezen. Volgens BLOK maakt het ook deel uit van een omvangrijk onveilig
gebied tussenRijn enMaas2.In de 18eeeuw komt men er de'bokkerijders' tegen diehet
gebied onveilig maken. Omstreeks 1900lagen er vele eigendommen van Belgische en
somsFranseadellijke families.Hiertreft men duseenvroeg-endiep-overherige sfeer aan,
terwijl men bovendien de boer dicht op zijn huid moet hebben gezeten. Keuning
bijvoorbeeld beschrijft dat het vooral in Zuid-Limburg normaal is geweest dat enkele
hoeven en een herenhuis een autarkische eenheid vormden. Geen situatie dus ook, zo
lijkt deeindindruk te mogen zijn, waaruit eeninitiatiefrijke, ongeblokkeerde, bevolking
groeit.
Zulke 'verdichtingen' van de overherigheid zijn er meer aan te wijzen, zeker als men
zicheenbeetje meelaat leiden door de mentaliteitskaart3. Zo isde positie van Westelijk
Noord-Brabant ook nog al begrijpelijk. Misschien nog niet zozeer doordat er belangrijke heerlijkheden lagen (Baronie van Breda, Markiezaat van Bergen op Zoom) maar
vooral omdat de handelsweg van Vlaanderen naar Holland er doorheen liep, tevens de
militaire weg. Talrijke Westbrabantse plaatsen zijn eeuwenlang garnizoensplaatsen
geweest. Bergen op Zoom wasenige tijd eenhandelsknooppunt vanpretentie. Vermoedelijk is de bevolking er dus minder ongemoeid gelaten (geïsoleerd geweest) dan in het
midden en oosten van Brabant en is er steeds ook meer stadachtig proletariaat geweest.
1

Het meest handzame is wel BEAUJEAN, Geschiedenis van Limburg.
BLOK (1923) blz. 304-310 vermeldt dat Zuid-Limburg deel heeft uitgemaakt van een omvangrijk onveilig
gebied tussen Maas en Rijn. Luxemburg en Namen behoren hier ook toe, en met Henegouwen vormt dit hele
gebied (met zijn talrijke kastelen oprotspunten) welhet meest feodale deelvan deNederlanden. Het wordt ook
nauwelijks geraakt door volksbewegingen in de steden, zoals de gilden. Hier is het ook dat de genoemde
Froissart de roem van de adel kan verkondigen. Verder geeft dit wat achtergrond voor de ongetwijfeld zeer
autoritaire karakterstructuur van Waals-België.
3
Gaat men geheelvan deanderekant uit, ril.van wat historisch debekende feodaloïde machtsconstructies zijn
dan ziet men ook - onbelangrijke - uitzonderingen. Gelre was bijvoorbeeld zo'n concentratie maar men bemerkt er nauwelijks eeneigen uitstraling van, alheeft Gelrenatuurlijk welbevorderd dat defeodale druk op de
Achterhoekse boeren sterker werd. Een ander voorbeeld is Zierikzee. De rol van deze stad op Schouwen was
vermoedelijk soortgelijk aan die van Middelburg op Walcheren. Toch is Schouwen geen bijzonder 'donker'
eiland. Wil men weten waarom niet dan zou men natuurlijk (indien mogelijk) de geschiedenis van Schouwen
methet oog opdeontwikkeling vandepsychologischeconstellatiemoetennagaan.Eris ookliteratuur over, die
wij echter niet hebben opgevraagd.
2
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In 't algemeen zal de bevolking er dus meer 'gezien' hebben zonder meer te zeggen te
hebben gehad. In elk geval lag hier ook de weg naar het verdere Zuiden wijd open.
Het wat luidruchtige, niet serieuze, mooi doenerige, zou hiermee kunnen kloppen.
Enigeafzonderlijke aandacht is ooknogZeelandwaard.Reedsvrijvroegindemiddeleeuwen onder feodaal gezag gekomen en al spoedig onder de Hollandse grafelijkheid,
heeft dit gewest waarschijnlijk toch meer vrijheid kunnen bewaren dan Holland zelf
en ook Utrecht. Maar in 't algemeen is de ontwikkeling hier niet 'gunstig' geweest.
Een zich goed doorzettende handel en industrie, alsin Noord-Holland, heeft het gewest
niet gekregen, terwijl de steden, als Middelburg en Zierikzee, uitgesproken 'Hollandse'
neigingen hadden.DeWalchersementaliteit zaldusniettoevallig medevande 'zwaarste'
zijn die men in Zeeland aan kan treffen. In de Napoleontische tijd is de laatste rest
nijverheid ook nagenoeg verdwenen, terwijl de handel toen eveneens een dieptepunt
bereikte. Geen wonder eigenlijk dat we in Zeeland een gewest ontmoeten dat enerzijds,
vooral aan de kust, aan Friesland en Groningen doet denken, maar anderzijds toch
geheel 'Hollands' is1.
Tenslotte moet nog worden gewezen op een verschijnsel, geheelin onzelijnen passend,
dat 'grensoplichting' genoemd kan worden en dat eenkeer ofdrievoorkomt. Het houdt
verband met de militaire strategie. Het ligt voor de hand dat wie een binnenland wil
beheersen en daar een bevolking wil onderwerpen, steeds belangstelling gehad moet
hebben voor kuststroken. Dit kan zijn om de rug- of flankdekking die deze geeft, maar
ook om voor de tegenpartij moeilijk controleerbare aanvoerlijnen over een niet al te
moeilijke zee te hebben. Begrijpelijk dus dat we in kuststroken soms danook de oudste
en meest intensieve onderwerpingen - en de sporen daarvan in de volksaard - tegenkomen. Ten eerste is dit het geval in het Kennemerland. Zoals reeds werd aangeduid
was dit kustland - tot het Zijpe - reeds vroeg Hollands.De Kennemers vormen in hun
geestesgesteldheid danook duidelijk een overgang van Noord- naar Zuid-Holland.
Ten tweede vinden we dit langs de kust van de Zuiderzee. De Kop van Overijssel heeft
een feodaloïde geestesgesteldheid, zoals we zagen. Maar Kuinre was ook de grensvesting met Friesland,Blokzijl een haven die verbinding gafmet de overwal, enVollen1

Instructief is het als men van één hand een verhandeling kan lezen over bestuur en rechtspraak in Drente én
in Zeeland, zoalshet gevalisin het werk van GOSSES(de Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in het Landschap Drente, en: De Rechterhjke Organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen). Reeds de inhoudsopgave
doet zien met welk een grote verschillen men hier te doen heeft.
Het accent op de vroegere functie van Zeeland in handel en scheepvaart en het terugvallen tot een zuiver
agrarische positie vindt men uitvoerig in BOERENDONK, Historische Studie over den Zeeuwschen Landbouw,
1935Voorts kwam ons nog iets aardigs in handen over Zeeuws-Vlaanderen, n.1. STEIGINGA-KOUWE, ZeeuwsVlaanderen. Ditlandsdeelwerd voor eenbelangrijk deelpasna 1600ingepolderd, zodat het geheelvan ZeeuwsVlaanderen opdriemanierengekoloniseerd is kunnen geraken.Deelsuitimmigrantenvanoveral,diedusbuiten
de eigenlijke Zeeuws-Vlaamse geschiedenis hadden gestaan: dit in het Westelijke en 'lichte' deel. Voorts uit
Vlamingen, alsoorspronkelijke bevolking en alsimmigranten van Belgisch-roomse eigenaren: in het Land van
Hulst. Tenslotte het Zeeuws-protestant gekoloniseerde deel: het Land van Axel, waar men blijkbaar niet ver
genoeg van huis was om er niet ook zijn mentale geschiedenis (alsook sociale verhoudingen) mee naar toe te
nemen.
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hove- 'destadder havezathen' - het centrum van (endeuitvalspoortvoor) het bisschoppelijk bestuur over Overijssel (en verder noordwaarts, zover het kon)1. Tussen deze
Overijsselse Kop en het Utrechts-Hollandse machtscentrum ligt voorts de 'Zuiderzeestraatweg', voerende o.m. langs de oude stadjes Harderwijk en Elburg: ook bij uitstek
'zwart' gebied. Het derde gevalisietsminder duidelijk, maar toch noemenswaard, zeker
in aansluiting op de 'Zuiderzeestraatweg'. Dit is de reeds behandelde kuststrook van
Noord-Brabant langs de Zeeuwse wateren, eveneens doorgangsgebied met de gevolgen
ervan.
Overzien wij het geheel van deze paragraaf nog eens, dan moet zeker herhaald worden
dat er wel het een en ander ontbreekt aan een meest gewenste historische fundering van
de verschillen in geestesgesteldheid in Nederland. Anderzijds menen we niettemin
gerechtigd te zijn op te merken dat er in het algemeen een sterke samenhang tussen de
overherigheidsgeschiedenis en de mate van gefrustreerd gedrag aanwezig is. Bijzonder
duidelijk blijkt dit als we Nederland ten noorden van - wat nu helemaal terecht mag
heten- deoverherigheidsgrens stellen tegenover de restvan het land.Maar binnen deze
restook, alsweb.v.letten opZuid-Limburg, op dezuid-noord-lijn inhet woestegrondbeheer en op de grensoplichting. Er moge dan vooral wat de oost-west-lijn betreft
wat controversieels overblijven, maar lettende op de psychologische situatie - en waar
zouhetanders opaankomen - isdit misschien nognieteenszoveel.Bovendien gaan we
in de volgende paragrafen nog andere verklaringsmogelijkheden na, waaruit zeker wat
het Westen betreft het eenenandernog duidelijker kan worden: de opeenstapeling daar
van de grote en de kleine tweedeling en verder de vicieuze werking van het protestantisme(calvinisme) datdereactieopdeoverherigheid iets disproportioneels (want uiterlijk
heeft het gebied nooit zoveel geleden als het Midden-, Oost- en Zuideuropese platteland) moet hebben gegeven. Voorts zullen we de Noordrand, die het vooral wat
Noord-Holland betreft dan toch maar heeft uitgehouden, alsmede de Oostrand, nog
wat steun in de rug kunnen geven uit een verder verleden waarmee er duidelijke
continuïteit is.

5.6 L A N D - EN ZEEPROVINCIE

Eenhistorischeinvloed dieinhetvoorgaande(hoofdstuk 3)reedsruimeaandacht ontving
maar die hier nader op zijn bijdrage tot de mentaliteit onderzocht moet worden is de al
verder gevorderde differentiatie die de zeeprovincies reeds van de Friese tijd af gekend
hebben. Gebruik makend van natuurlijke factoren ontstonden hier reeds vroeg een
eenzijdigeveehouderij eneenhandel.Ditbracht uitwisselingsverhoudingen tussenstreken
van velerlei aard, zowel gelegen rondom de Noordzee als daarbuiten; hier ontstonden
vooralook desteden.Hetisdanbegrijpelijk dat desociétémécaniqueenhet collectivisme
zichernietinhun grootste striktheid hebben kunnen ontwikkelen. Waar de omstandig1

De gegevens over dezeplaatsjes vindt men bij elkaar in DRIJFHOUT enJASSIES, Het Overijsselse Volkskarakter.
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heden ook overigens gunstig waren- bijvoorbeeld eenweerniet zoalgemeen het platteland omvattende differentiatie als in Noord-Holland - ontstond ook de kleine tweedeling.Dit berustte dan volgens het derdehoofdstuk mede op betere mogelijkheden rijk
te worden en daardoor macht te krijgen over anderen. Vandaar tevens, dat die plattelandsetweedeling ook vrij scherp een grondsoortengrens volgt, welke min ofmeer met
de grens tussen land- en zeeprovincies parallel loopt1. Voorts zagen wij dat aan de zeezijde het grondpatroon, vooral in samenhang met het standsverschijnsel, enkele wijzigingen kon ondergaan; bij de meer zelfbewuste boeren kon het familialisrne sterker
ontwikkeld zijn, terwijl een groot kindertal hun dikwijls niet meer welkom was; het
lagere volk zorgde wel voor de arbeidskrachten.
Dat het hier telkens om een reëel verschil gaat zalinmiddels wel voldoende gebleken
zijn. Herinneren wij hier aan wat in 4.2 reeds even werd vermeld: het gedrag van de
landbouwende bevolking ten opzichte van crediet. HOFSTEE, 1957, geeft hierover een
kaart, gebaseerd op gegevens van het Landbouw Economische Instituut, welke hier is
overgenomen. Deze kaart laat duidelijk zien dat het gehele zeeprovinciegebied zijn
credietruimte met het oog opinvesteringenin 1952grotendeels had opgebruikt. Maar in
de landprovincie was er nog wel enige ruimte. Dit komt door het verder ontwikkelde
commerciële en financiële denken aan de ene zijde („voor 4 cent heb ik een gulden"
zegt men wel in het Westland) tegenover deneiging tot contant-betalen-denken aan de
andere zijde. Meer precies: het grondsoortenverschil geeft hier de grens aan.
Voor een tweede voorbeeld kunnen de huwelijksvruchtbaarheidscijfers van HOFSTEE,
besproken in 5.3, in herinnering gebracht worden. Zoals daar kort bij werd vermeld
blijken land en zeeprovincie tussen 1850 en i960 min of meer eigen bewegingen te
hebben doorgemaakt. Wie het kaartmateriaal bij het oorspronkelijke artikel in Drift en
Koersraadpleegt zaldit verschil dan ook enkele malen zeer duidelijk terugvinden, in het
bijzonder weer de grondsoortengrens. Voor de ontwikkeling van de sterfte, eveneens
behandeld in dit artikel, geldt iets dergelijks; in de zeeprovincie ging die eerder naar
beneden dan in de landprovincie.
Uit deze voorbeelden ziet men dat het bij het oude zee- en landprovincie-verschil
(en discriminatie) niet alleen om iets reëel-historisch gaat, maar zelfs nog om iets
actueels. Men kan dus zeggen dat het hier historisch-sociologisch gesproken (voornamelijk in het grondpatroon, zoals we ook reeds gezien hebben) om twee typen van
samenleving gaat die aanzienlijk verschillen.
Maar vragen wij ons af of dit nu zoveel te maken heeft met wat hier het meest
centraal aan de orde is, dan kan gerust een ontkenning worden uitgesproken. Wat hier
1

De belangrijkste doorsnijding van een provincie door de grondsoortengrens vindt plaats in Utrecht. Dit
gewest wordt erdoor in twee ongeveer gelijke helften verdeeld. Andere doorsnijdingen hebben plaats in
Overijssel (waar de 'Kop' wordt afgesneden) en in Friesland en Groningen, waar delen van de provincie zandgebied zijn.
Zover wij overzien hebben zeerveelverschijnselen deneiging degrondsoortengrens 'aan tehouden', hetgeen
vooral Utrecht een tweeslachtig karakter geeft. Alser hier uitzonderingen op zijn dan komen deze het eerst in
Groningen voor, waar bijvoorbeeld Westerwolde in alles sterk 'vergroningst' is, terwijl het oorspronkelijk
meer Drentse neigingen had.
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besproken moet worden isimmers het 'in het leven staan', of dit meer pessimistisch dan
wel meer optimistisch is, meer conservatief-rechts-reactionair of meer progressief,
meer met initiatief of meer passief.En dan tekenen er zichandere grenzen afdan dievan
het land- en zeeprovincie- of grondsoorten-verschil. Zo is wel genoegzaam gebleken
dat men in Drente en in het Oosten dikwijls meer van het positieve in voorgaande opsomming vindt dan in menig deel van het Westen, waar men dit ruimere eerder zou
verwachten. En ook als het Westen meer initiatief heeft, zoals gewoonlijk aan de kust,
dan is dit sterk eenzijdig; gepaard gaande met een overigens sterk conservatisme. Maar
het meest blijkt het niet-verklarend zijn van het land- en zeeprovincie-verschil wel
waar de zandgronden van het Midden en de Utrechts-Hollandse Waarden bij elkaar
komen: verschil van in het leven staan is er daar nauwelijks. De bekende gordel van
bevindelijkheid loopt hier ook door. Voorts zagen we dat die gordel tot in Overijssel
doorloopt waar dieeen contrast gaatvormen met Drente waarbij debenepenheid aan de
zeezijde ligt. Dit alles verwijst dus weer terug naar de verklaringen uit de vorige paragraaf, alsook vooruit naar nog komende verklaringen.
Niettemin zijn verschillende zaken nog wel enige aandacht waard. Dit is ten eerste
het geval Zuid-Limburg, waar immers wel een betere grondsoort werd aangetroffen,
maar geen kleine tweedeling. De oorzaak hiervan zal inmiddels wel duidelijk zijn
geworden. Deze streek lag niet alleen ver van de kuststreken met ontwikkelde handel,
maar wasbovendien zo diep-feodaal dat ernaast defeodale verhoudingen weinig anders
zal hebben kunnen groeien. Dit is des te merkwaardiger omdat deze streek wel een
verkeersfunctie had kunnen hebben, daar die sedert de Romeinse tijd nooit buiten het
verkeer is geweest. Hier geldt dus al zeer duidelijk het primaat van de overherigheid.
Wat ons tevens duidelijk wordt uit dit gevalis dat het zeeprovincie zijn in zekere zin
een emancipatie van de diepste overherigheid inhield. Door het niet totaal zijn van de
herengreep konden de zeeprovincie-voordelen ook gebruikt worden (historisch gezien
beter: gebruikt blijven), waardoor er dan weer des te gemakkelijker een afwijkend
reactiepatroon kon ontstaan ten opzichte van het 'eeuwige' (mogehjkheidloze) zand.
Omgekeerd geldt voor Zuid-Limburg dan dat het in optima forma een 'landklimaat'
heeft gekend1.
We zagen echter tevens dat die zeeprovincie-emancipatie geen uitsluitend plattelands
voordeel behoefde te zijn. Dat was het alleen vrij volledig in Noord-Holland, maar
slechts ten dele in Friesland en Groningen, mede doordat de ontwikkeling daar een
minder brede vlucht nam (waar de hedendaagse maatregelen tot industrialisatie uit
voortvloeien). Iets dergelijks geldt, maar in wéér ongunstiger zin, ook voor Zeeland,
1

Eendergelijk landklimaat treft men ongetwijfeld ook aanin grote delenvan België.Maar niet steedszo dat er
altijd van een ongedeelde agrarische samenleving sprake is.Het merkwaardige ishier namelijk, dat men op de
betere gronden van Brabant eneldersjuist eenverticale deling (i.p.v. dehorizontaleinboeren envolk),ofbeter,
een gemengd verticaal en horizontale deling tegenkomt. Het dorp is dan verdeeld in facties, terwijl elke factie
zich groepeert om een of meer van de belangrijkste hoerenhoven. Nog een continuïteit met de middeleeuwse
hoven, bewaard door dit landklimaat? Het zou niet onbelangrijk zijn dit eens na te gaan. Enkele beschrijvende
gegevens hierover in DNV.
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terwijl het voordeel in het Westen wat zijn niet-agrarische aspecten betreft geheel werd
omgezet in een stedenvoordeel.
Voorts is het feit van de kleine tweedeling, zo nauw met de zeeprovinciemogelijkheden verbonden, nog afzonderlijke aandacht waard. Behalve dat die de verschillen
met het zand versterkte, betekende die tevens een zekere tenietdoening van de emancipatie.DitisdanwatweinFrieslandenGroningenhebbenwaargenomen:deplattelandskapitalistische tweedeling kon alsnog een feodaloïde volksreactie ontketenen. Maar zeer
bijzondere aandachtmoetinditverbandhetWestennogweerhebben,waardiestrekking
tot tenietdoening samenliep met deoverherigheid. Hier golden dusdegrote én dekleine
tweedeling, wat voor de boer niet anders betekende dan dat hij in een ingeklemde
positiein de twintigste eeuw zijn intrede deed. De sfeer van de echte overherigheid was
nog niet verdwenen, terwijl deplattelands-kapitalistische was ontstaan. Deze boer moest
zich dan naar onder toe als meerdere handhaven terwijl hij naar boven toe nog steeds
de onmondige, de veelvuldig bespotte en de niet getelde was. Opnieuw: geen positie
die bepaald een ruimte van blik kan hebben bevorderd. Zo was er dus ongetwijfeld
niet alleen, maar is er ook een sterk verschil van sfeer gebleven met het Noorden.
Voor het Westen gold dan een sfeer als die in de romans van Herman de Man ofin de
beschrijving vanJo Ypmain DNV. Concreter: een boer van de Ganzenburght is moeilijk
denkbaar als Fries of Groninger. Integendeel, in de Utrechts-Zuidhollandse romans
komt men juist de Fries of de Groninger (soms ook de Zeeuw) tegen om voor wat
progressieve wind (en conflict) tezorgen. Het gevoel van eigenwaarde (afwezigheid van
minderwaardigheidsgevoelens) zou bij de Fries of Groninger te sterk zijn geweest voor
eenrolalsdievan deboer van deGanzenburght, of- speciaalgeldend voor de Groninger
- men zou er ook te nuchter voor zijn geweest. Een situatie alsin de Betuwe, waar de
huwelijks/standsvrees omstreeks 1900kon bewerken dat hier en daar een vijfde deel van
de boerderijen in vrijgezellenhanden kwam, was voor het Noorden eveneens ondenkbaar. Speciaalin deBetuweishet ook voorgekomen dat gehele dorpen in dejaren dertig
nagenoeg alhunleidinggevendefamilies kwijtraakten. Doornietmeetegaanmet detijd,
door speculatieve investeringen (b.v. paardenfok) en soms goede sier (landjonkerleven),
warenhun positiesdanveelalreedszoondermijnd datzehetindecrisisnietmeer konden
houden. Ook dit was ondenkbaar voor het Noorden. Voorts waren deze Westelijke
boeren ook niet vrijzinnig, zoalsveleinhet Noorden, maar oudtestamentisch, soms zelfs
bevindelijk (al was dit meer voor de arbeider). De enkele vrijzinnige of doopsgezinde
uitzondering werd er met de vinger nagewezen.
Voorts zal men zich voor kunnen stellen hoezeer de dubbele tweedeling de omstandigheden voor de kleine man verzwaard moet hebben. Deze kwam helemaal
nergens meer aan te pas, zodat hem uit het cultuurcomplex van vrees en bewondering
in de allereerste plaats de vrees, de remming, de actieloosheid bleef. Wij zagen ook dat
het socialisme laat opkwam en in de arbeiderskring met vrees werd bejegend. Voorts
zagen wij in een Betuws voorbeeld hoe sterk de remmingen - het niet mogen - ook
doorwerkten in het bedrijfsbeheer van de kleine man. In diezelfde sfeer kwam verder
voor het dwangmatige verzamelen van tweedehands goederen. Het gebruikte van
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anderen - zo moet hun geesteshouding geworden zijn - was goed genoeg voor hen.
En ook aan 's Heren Tafel waren zij niet waardig aan te zitten1. Inderdaad, wie zichaan
de machtigen waagde werd brodeloos gemaakt of anderszins gestraft; hij had zich een
oordeel gegeten en gedronken2.
Maken wij nu nog eens de balans op van deze paragraaf dan zal dit het resultaat zijn.
Inderdaad kan menvan eeneigeninvloed vanhetzeeprovincie-zijn (enbijgevolg vanhet
landprovincie-zijn) spreken. Maar ten aanzien van het meest centrale in de geestesgesteldheid, het in-het-leven-staan, geldt dit toch nauwelijks; nóch ten noorden, nóch
ten zuiden van de overherigheidsgrens. Die invloed betreft meer een zwerm van andere
kenmerken die veeleer grondpatroonvariaties zijn. Maar dan is het nog voornamelijk
tennoorden van deoverherigheidsgrens dat dezeeprovincie-invloed het meest duidelijk
tot uiting komt; daar overschrijdt die zelfs de grondsoortengrens in een aantal opzichten. Dezeinvloed kon ook, zoalsbleek, reedsalseensoort emancipatie uit de(totale)
overherigheid worden beschouwd, zodat die uiteraard het besttot zijn recht kon komen
waar deoverherigheid deminstevathad.Eenanderaspectisdatde zeeprovincie-invloed,
vooralwaar diezichging uitenineenplattelandse tweedeling, nogweer overherigheidseffecten kon oproepen, daarmee zichzelf weer min of meer teniet doend.

5.7 G O D S D I E N S T

Na wat in devorige paragrafen en in de vorige hoofdstukken ter sprake kwam zal men
nauwelijks andersmeerkunnen verwachten dandat degodsdienstigegezindte,enbinnen
degezindte demodaliteit, tot de secundaire factoren moet behoren. Houden wij eerst de
beide hoofdgezindten in het oog, protestantisme en katholicisme, dan blijkt dat het
gemengde voorkomen van beide in een streek nauwelijks mentaliteitsverschillen oproept. Voorts bleek dat een uitgesproken reactionaire geestesgesteldheid zowel in
homogeenrooms-katholiek alsinhomogeenprotestant gebiedmogelijk is.Degodsdienst
kan voor deze hoofdzaken dan weinig verklarende betekenis meer hebben. Doch
wel bleek dat de godsdienst allerlei uitingen van de geestesgesteldheid meer of minder
effectief kan beïnvloeden, en hier lag dan, zoals reeds sterk naar voren is gekomen,
1

Men wijst er wel op dat het bevindelijk belijden ophet platteland vooral in devorige eeuw zois toegenomen.
Het zou een afzonderlijke studie vergen hier uit te komen. Maar mogelijk steekt hier een parallel in met het
gebeuren in Friesland en Groningen, waar de arbeiders in devorige eeuw (deels) pasgoed rechtzinnig werden;
in Holland dan pas goed bevindelijk. Maar niet onwaarschijnlijk ishet deels tevens een kwestie van averechtse
emancipatie. In deloop van devorige eeuw namimmers deinvloed van adellijke enpatricische collatoren in de
kerken af, terwijl in het algemeen deliberale staat meer begon door te werken, zodat men meer zichzelf durfde
te zijn. Een hiermee corresponderend verschijnsel is voorts dat ook de spiinterkerk- of splintergemeenteactiviteit pas omstreeks 1900zijn hoogtepunt gaat bereiken; eveneens weer in dit gebied.
a
Wij hebbenhet zelfnog eensuit demondvaneenoudeBetuwseboer opgetekend: Dezebeklaagdezichdat de
arbeider tegenwoordig zo in de watten werd gelegd en dat de boer maar steeds meer loon moest betalen.
Dat ging vroeger wel anders: „als een arbeider praats had, dan gooiden we hem over de tuin (schutting)".
Men zie ook wat KRUIJT (1933)in dit gebied tegenkwam in verband met dekerkelijke bedeling.
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een belangrijk verschil tussen detwee hoofdgezindten. Door het katholicisme wordt de
zelfstandige politiekeuiting verder naar derandverschoven dan door het protestantisme,
terwijl modaliteitsverschil in het eerste formeel zelfs onmogelijk is.
Zoals gesteld zal ook aan de verschillende modaliteiten binnen het protestantisme
weinig primaire invloed toekomen. De bevindelijkheid, het piëtisme, bijvoorbeeld is
niet een stroming die in het Noorden niet verspreid kon worden. Deze is er ook actief
verspreid geweest en heeft er zelfs aanzienlijke aanhang gehad. Maar de bevindelijkheid
heeft pasgeheellijdelijke vormen kunnen ontwikkelen enzichdaarmeeechtvast kunnen
zetten ten zuiden van de overherigheidsgrens, enwelin diestreken diede verschijnselen
van frustratie vertonen. Een dergelijke redenering geldt voor de volksvrijzinnigheid.
Deze komt eigenlijk alleen ten noorden van de feodaliseringsgrens regelmatig voor en
ten zuiden daarvan slechts hier en daar. Bovendien zagen wij de omstandigheden
waaronder het Noorden in de vorige eeuw in een beweging tot herstel van de leer der
vaderen betrokken geraakte.Dezewezen opnieuw op eenverband tussenleeren samenleving, waarbij het initiatief niet aan de zijde van de leer, maar aan die van de samenlevingstoestand gezocht moest worden. Typerenderwijs zagen wij dat Noord-Holland
weinig vatbaar wasvoor dezebeweging, doch wél het Midden en Westen ,waar tevens
de sterke bevindelijkheid werd waargenomen. Dit alles wijst erop dat in elk geval de
protestante rechtzinnigheid - en voor de roomse moet het dan ook niet moeilijk meer
zijn - de gevoelens en de denkwijzen van de mens in de feodaloïde levenssituatie zal
vertolken, en dus ook dat de overherigheid weer de sterkste is van de media historica.
Vrijzinnigheid moet bijgevolg dan zijn dat men zich door deze gevoelsvertolkingen,
officieel geworden, minder gevoelde aangesproken. Dit is dan uiteraard voornamelijk
in denon-feodaloïde strekenofbij dematerieelenintellectueel onafhankelijke burgerijen
te verwachten. Deze groeperingen én de socialistische arbeiders zijn het dan ook in de
eerste plaats die in de kentering der tijden bereid zijn de gehele religieuze traditie los
te laten.
Wat dusook gesteldkanwordenisdat depositievan degodsdienst aldusisgeworden:
Deze als losstaand van het vorige te beschouwen is na het behandelde onmogelijk
(onwetenschappelijk) geworden.Dezealsoorzaakvandeeersteordetebeschouwen biedt
weinig perspectief meer omdat de geestesgesteldheden zich anders blijken te richten,
terwijl daar een begrijpelijke verklaring voor is.(Trouwens, zo begeerlijk is die positie
van verklaringsfactor van de eerste orde ook al niet meer, daar het enige wat er nog
opgeëist zou kunnen worden is het zonder duidehjke oorzaak - uit Gods wil - de
aanleiding te zijn geweest van angstethiek, overherigheid, vrees en bewondering, e.d.)
Blijft dus over dat de godsdienst waarschijnlijk moet worden meeverklaard uit het
ontstaande verband, wat zijn positie, en daarna pas zijn invloed, wél duidelijk zou
kunnen maken.
Het is vooral op de volgende punten dat in deze paragraaf nog nader moet worden
ingegaan. Ten eerste op de vraag of het verschil protestant en katholiek óók op mentaliteit berust, ten tweede op de vraag wat in het bijzonder het feodaloïde in de leerstellingen van het christendom moet hebben uitgemaakt, enten derde op de verbinding
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vanwat erindithoofdstuk over degodsdienst wordt gevonden met wat er inhet vorige
reeds over de zedeleer werd opgemerkt. Daarna kunnen de eigen rol en invloed nader
aan de orde komen.
De vraag of het protestant of katholiek zijn van de bevolking ook een kwestie is van
mentaliteit, verplaatst ons naar de roerige 16e eeuw toen de hervormingsbewegingen
ontstonden. Ook hier ontbreekt eigenlijk alle meer specifiek sociologisch werk. Maar
daartegenover heeft het onderwerp wel voortdurend de historici beziggehouden, ook
in dejongste tijd. Wij noemen hier GEYL en ROGIER, wier geschriften wij vooral gebruiken. De socioloog KRUIJT, die in zijn artikel Mentaliteitsverschillen in verband met
Godsdienstverschillen ook op dit thema komt, maar zelf geen onderzoek ter hand heeft
kunnen nemen, volgt beide wat het historische gedeelte betreft. Voorts zouden wij nog
willen noemen VAN GELDER, Revolutionaire Reformatie.
Afgezien van nuances komt de mening van de genoemde auteurs op hetzelfde neer:
de geestesgesteldheid is bepaald geen factor (van eerste orde) geweest, doch wel de
politiek-militaire geschiedenis van de Nederlanden in de genoemde tijd. Hier kan men
nog aan toevoegen het feit dat de calvinisten - hoewel ze lang niet als eersten op het
hervormingstoneel waren verschenen, maar de kunst van organisatie verstonden en
intransigent waren- deboventoon gingenvoeren toen dereligieuzeendepolitiekezaak,
mededoor hun toedoen, meerenmeer aanelkaar gekoppeld geraakten. Verder kan men
opmerken, zoals Rogier doet, dat de contra-reformatie pas goed op gang kwam toen
grote delen van de Noordelijke Nederlanden er politiek-geografisch al ontoegankelijk
voor gemaakt waren. Typisch is dan ook dat men de Bestandslijn van 1609 in de verdeling van de bevolking over de beide hoofdrichtingen in grote lijnen terugvindt.
Het Zuiden is bijna geheel rooms-katholiek gebleven, evenals het Oosten van de
Achterhoek envan Twente. De omgeving van Zevenaar enhet stadje Huissen, eveneens
grotendeels of geheel katholiek gebleven, behoorden tot 1815 tot het katholieke Kleef.
Vooral bij Rogier komen nog allerlei andere factoren voor, die mede denuances in het
hoofdbeeld bepaald zullen hebben: de keuze van de landheren op het platteland, de
rnin of meer toevallige aanwezigheid van een contra-reformatorisch centrum in het
Noordnederlandse binnenland, het niet onmiddellijk meegaan met de hervorming van
eengroot deelvan debetrekkehjk vrije (envoorzichtige) detailhandel drijvende middenstand der steden1, en dergelijke. Plaatselijk politieke factoren spelen soms ook een rol,
waarbij tevens de houding van de plaatselijke geestelijkheid naar voren kan komen,
maar mentaliteit komt nauwelijks of niet aan bod.
Het is ons onmogelijk het onderzoek der historici na te gaan, maar het komt ons als
bepaald niet overbodig voor dat er van historisch-sociologische zijde ook eens aandacht
aan dit vraagstuk wordt besteed. Wij hebben na het gelezene de indruk over gehouden
1

Merkwaardig is- Rogier wijst hier vooral op - dat de oude middenstand van deoude steden voor een zo opvallend groot gedeelterooms-katholiek gebleven is. Men zou zeggen: waren zeenerzijds te afhankelijk om niet
voorzichtig te moeten zijn, anderzijds waren ze ook weer onafhankelijk genoeg om het uit voorzichtigheid
bewaarde later ook te kunnen behouden.
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dat het toch merkwaardig blijft dat Holland ten noorden van het IJ, dat zo vroeg
bereid was tot hervorming en de 'nationale zaak' ook zoijverig gediend heeft, voor een
groot deel rooms-katholiek is gebleven. Berust het niet tot het uiterste hebben willen
doordrijven van de hervorming mogelijk op dezelfde oorzaak als het vroeg tot hervorming bereidzijn?Erwasdaar, ook toenongetwijfeld, eensterkeneiging tot matiging
en tot het laten van gewetensvrijheid, waardoor het preciese calvinisme ook tóen reeds
on-Noordhollands zal zijn geweest.
Merkwaardig blijft het ons inziens ook dat Noord-Brabant, ook waar het tijdens het
Twaalfjarig Bestand Staats was,zo weinig hervormd isgeworden of gebleven. Zou dit,
behalve bijvoorbeeld op degoedebereikbaarheid voor decontra-reformatie, ookniet op
mentaliteitkunnenberusten?Eendopersepre-reformatie,zoalstennoordenvanderivieren
werd ervaren, heeft het eveneens nauwelijks meegemaakt. Er kwam pas beweging in
Noord-Brabant enLimburgindetijdvan decalvinistischehervorming.Maarookdezebeweging was er toch in de eerste plaats een vandezeeprovincies,enbehalve vandieinde
Noordelijke Nederlanden - metname Holland en Zeeland- óók van diein het Zuiden:
Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Aanvankelijk was deze beweging in het Zuiden zelfs
veel krachtiger dan in het Noorden; zij was er ook vroeger begonnen. Dit doet dan
denken aan een gemeenschappelijke zeeprovincie-mentaliteit alsmogelijke factor tegenover een landprovincie-mentaliteit in het achterland1.
Inhet algemeen valt het op dat het protestantisme vooral een zaak was van het minst
of niet geromaniseerde (en toen ontwakende) deel van Europa. Dit bevond zich weliswaar het verst van Rome en de centra van volle feodale beschaving, maar was waarschijnlijk ook veel meer op soberheid en nuchterheid ingesteld, zodat het feodale in het
rooms-katholicisme scherper zal zijn aangevoeld.
Maar het feit dat de zeeprovincies, bij Zeeuws-Vlaanderen af(alis Oostelijk ZeeuwsVlaanderen door de behandelde omstandigheden grotendeels katholiek gebleven),
evenals de Achterhoek en Twente alshet ware in tweeën geknipt werden, duidt er wel
op dat men aan dementaliteit alsfactor geen alte grote waarde moet hechten. Voortsis
bekend dat het Noorden, vooral Drente, ook zo betrekkelijk homogeen protestant is
geworden doorhetconsequentehieropgerichtebeleidvanWillemLodewijk vanNassau,
deeerstestadhouder derRepubliek aldaar.Dergelijke feiten lijken dushet oordeelvan de
historici bepaald te hebben en onsvervolgens het recht te geven er eenvoudig van uit te
gaan dat het protestant of katholiek zijn van een bevolking gegevens zijn die buiten het
geding staan.
Maar of dit alles voldoende is om de godsdienstige hoofdrichting van een streekbevolking als een gegeven buiten geding te beschouwen? Wij hebben dit in feite wel
gedaan, doch vooral omdat er nog iets aan het voorgaande kan worden toegevoegd.
Dit isdat in delatere tijd deeenmaal geconsolideerde positieszo ongeveer onaantastbaar
bleken; zeker na de 17eeeuw waren bekeringen over en weer niet goed meer mogelijk.
1

Ook heden in België goed merkbaar. Het Noordbrabantse katholicisme zet er zich voort in de Belgische
Kempen, terwijl degeloofsafval in deVlaanderensplaatsheeft, zijhet niet in dieomvang alsin grote delen van
industrieel Wallonië, waar andere factoren golden (een evidente kapitalistische uitbuiting).
210

Doch hoofdzakelijk moet deze toestand reeds spoedig na 1600 zijn ingetreden, waarbij
ter illustratie nog eens kan worden herinnerd aan de bestandslijn van 1609.
Dit betekent overigensniet dat deconsolidatie ook verder geen tijd kostte.Zo bericht
men dat het protestantse karakter van Drente in 1672nog niet eens zo zeker was en dat
pas de inval van 'Bommenberend' (de bisschop van Münster) het gewest definitiei
ontroomst heeft1. Maar omstreeks 1609blijken de posities in het algemeen al voldoende
gesloten.
Wij moeten hier echter niet langer bij stilstaan en opmerken dat het feit van de onwrikbare consolidatie het aanzienlijk minder belangrijk maakt ofmen preciesweet welk
aandeel de geestesgesteldheid en welk aandeel de gebeurtenissen gehad hebben in de
'keuze'. Het is voldoende te weten dat op het detailtoneel van de Nederlanden, zich
uitstrekkend aanweerszijden van eenromaniseringsgrens (welkevooralaandekustin die
tijd niet scherp geweest zal zijn), de gebeurtenissen - en de rivierengrens - een grote
betekenis gehad hebben, waarna de consolidatie de rest deed. Van dit laatste punt af,
in de 17eeeuw, begint elk der hoofdrichtingen zijn eigen loop: het katholicisme vooral
zichzelf zijnd en de gelovigen, zelfs de non-feodaloïde, veel sterker richtend dan het
protestantisme. Dit laatste gaat geleidelijk aan, binnen ruime en rekbare grenzen, in
belangrijke mate de mentale kleur van de streekbevolking aannemen.
Hetvraagstuk wat dan,nader bepaald, defeodaloïde inhoud vanhetkerkelijk leerstellige
christendom moet zijn geweest is er een dat net zo goed een geheel boek in beslag zou
kunnen nemen als een onderdeel van een paragraaf. Niettemin moet het mogelijk zijn
hier in aansluiting op wat reeds ter sprake kwam een overzicht van te geven. Hierbij
moet het dan natuurlijk bij voorkeur gaan om zaken die het protestantisme en het
katholicisme gemeen hebben, ook alkunnen de uitwerkingen verschillen. Verder zullen
deze zaken in het bijzonder de vraag tot zich moeten kunnen trekken: waarom leerde
en dacht men dit eigenlijk?
Het spreekt dan welhaast vanzelfdat dit ons weer brengt bij het algemeen christelijke
leerstuk van de zondeval. Dit werd reeds eerder geïnterpreteerd en kan in elk geval de
verwonderde vraag tot zich trekken: waarom eigenlijk? Bovendien geldt dat dit niet
zomaar eenlosleerstuk isdatverder weinigfunctioneert, maar datheteen fundamenteel
gegeven is omdat hieraan de erfzonde wordt verbonden. De mensheid van sedert de
zondevalwordt geachtalsvannatureverdorven enverlossingsbehoeftig tezijn. Waarom
dit inplaatsvan eenvertrouwen dat demensheid met eigen mogelijkheden in de wereld
geplaatst zou zijn? Inmiddels is echter ook gebleken dat het volk in wezen uiterst
gevoelig was voor de onwrikbare onrechtvaardigheid in de samenleving. Brengen wij
beide gegevens nu met elkaar in verband dan ontstaat er ons inziens iets begrijpehjks2.
Als reflexie (religieuze projectie) van de onwrikbare onrechtvaardigheid sluit de erf1

Hps,deelm, blz. 173.
Misschienvindt men dit gegeven tezeer open voor velerlei uitleg (endus ook- zievoetnoot blz. 18- te zeer
open voor allerlei-ismen alssociologisme; men zieechter ook voetnoot blz. 220) om erjuist dezeuitleg aan te
geven. Hier helpt niets anders dan dezeuitleg vol tehouden en toe tezien wat men ermeekan doen. Deze weg
zullen wij hier trachten te gaan; daar kan niets tegen zijn.
2
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zonde(alsleerstuk eenmaalgeopperd, daarnavoltooid engepropageerd) zowelaanbij de
onvrede met het bestaande, alsook bij het gebrek aan perspectief daar ooit weer uit te
komen. Vandaar dan dat alles zichin het bovennatuurlijke op moest lossen. Zo functioneertdeprojectieinhetalgemeennamelijk :watemotioneelsterkbezighoudtenconcreet
onoplosbaar is komt, bij niet tijdige beheersing, gemakkelijk in een afgeleide wereld
terecht die door de betrokkene (ook dit klopt dus) als zéér reëel kan worden ervaren1.
Bovendien geldt dat naarmate dit meer het geval is de projecterende in de betreffende
opzichten ook steeds minder zichzelf is, maar veeleer de gevangene van een deel van
zichzelf,terwijl hijdegevangene van eenander kan worden alsdezeander zijn projecties
(of de projecties waar hij wel open voor staat) gaat verzorgen enleiden. Dat niet zonder
grond aangenomen mag worden dat deverschijnselen hiervan ook aanwezig zijn, zullen
we eveneens zien.
Voor eenvoorlopig 'proefje op desom' voor dehier beschreven betekenis herinneren
wij er weer aan dat de vrijzinnigen, merendeels in de niet-overherige streken, dit pessimisme niet delen. Inderdaad kan volgehouden worden dat de Noordrand veeleer de
neiging heeft uit te gaan van een zeker vertrouwen in de mens en m.a.w. ook van
voldoende zelfvertrouwen. In het voorgaande werd het bestaan hiervan voldoende
toegelicht, terwijl het volgende citaat van Kruijt over de Noordhollanders dit nog
weer eenskanillustreren: „Deverdraagzaamheid van geest... hoepastezebij degemoedelijke Noordhollandse aard, die niets meer haat dan het 'drijven der fijnen'. Maar wat
deze aard nog meer van de 'fijnen' scheidde, dat was en dat ishet humanistische geloof
in denatuurlijke goedheid van demens 2 ...Geenmystieke religie,maarlouter moraalleer
paste bij de Noordhollandse aard..." (DNV blz. 190).
De uitwerking diedit thema van deerfzondige mensinhet katholicisme3heeft gekregen
zal(omtebeginnen) tweekwalificaties mogen dragen.In deeersteplaats datdeze getuigt
1

Voor een uitvoerige uiteenzetting over het projectieverschijnsel en in het bijzonder de religieuzeprojectie zie
SŒRKSMA, 1957. Voorts het WENDiNG-nummer vanjuli/augustus 1963, Het Verworpen Beeld.
De essentie van psychologische projectie is,dat wat van binnen uit wordt ervaren voor het bewustzijn komt
te staan alsvan buiten afkomend. Dit kan allerlei dagehjkse dingen betreffen, zoals het in een ander zien wat
men er graag in zou zien (dejongeman die nü - voor de zoveelste keer - de ideale geliefde heeft ontmoet).
Vaak betreft het ook minder mooie motieven, zoals deverwachting bij voorbaat bedrogen teworden (zoals de
waard is,vertrouwt hij zijn gasten).Bij ziekelijke vormen bijvoorbeeld (bij een mensenhaat, een samenlevingshaat):het in een toevallige en nog alwillekeurige handbeweging van iemand het pakken van een pistool zien,
enzovoort. Maar zo kan men niet alleenin anderen zichzelf zien, maar ook in machten en bij uitstek in hogere
machten. In dit laatste zijn we dan aangeland bij dereligieuze projectie.
Tevens volgt hieruit dat het in de aard van de projectie zelf ligt, dat naarmate die meer 'werkelijkheid' is,
zijzichooktoekan spitsenopwat emotioneelhet meesteklemt;indeoude samenleving opde geslachtelijkheid
en op de overherigheid.
*Voor de goede orde: Dit is geen 'modern humanisme'. In het moderne humanisme wordt de mens, evenals
alle bestaande dingen (bijvoorbeeld atoomenergie) veeleer gezien als op zichzelf niet goed en niet kwaad.
Het gaat om het gebruik dat ervan alleswordt gemaakt: bij dedingen (enbij hetlevende inhet algemeen, b.v.
ook dedieren)het gebruikdoor demensen;bij demenshet gebruik dat hij(alsdrager van bewustzijn) van zichzelf maakt, te meten naar de maat dietot zijn diepere zelf behoort.
3Voor katholicisme en calvinisme geven wij hier alsliteratuur op:
ENCYCLOPAEDIEvan het Christendom, Amsterdam 1955
id.
van het Katholicisme, Bussum 1955
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van een enorm inzicht, waardoor een zeer sterk evenwicht (dat de psychologische
ontwarring van het stelsel zeker niet vergemakkelijkt) alsook een sterke geborgenheid
voor de gelovige (dat de aanvaarding van een fundamenteel socio-psychologische
beschouwing ten zeerste bemoeilijkt) werd verkregen. In de tweede plaats ontstond er
een door en door overherig stelsel.
Het zal geen nader betoog behoeven dat de hoeksteen van het leerstellige (en van het
gehele) gebouw vanhetkatholicisme dezorgvuldigekoestering van dezojuist genoemde
zondeval is,waarmee dan gepaard gaat een verlossingsbehoefte. De kerk steltnu dat die
verlossingheeft plaatsgevonden endatzijzelfde uitdrukkelijk aangewezeninstantieis om
hetheilverdertebemiddelen,waartegenover dan(absolute) gehoorzaamheidkan worden
verlangd. Het heil behoefde dit dan blijkbaar, en in dit verband kende men zelfs de
zonde van de onwetendheid. Voorts ziet men het roomse systeem uitgebouwd met een
indrukwekkende status-voering van de hogere geestelijkheid (dikwijls uit de hoge, en
dan vooral Zuideuropese adel, aangesproken met een bij uitstek feodale titulatuur)
en een even omvangrijke als indrukwekkende (en van schoonheidszin getuigende)
kerkaankleding en godsdienstoefening. De gehele organisatie is trouwens omvangrijk,
zodat men, alsmen de gelovige velerlei plichten oplegt, denakoming ervan ook na kan
gaan. Bovendien kan men daardoor steeds weer met nieuwe initiatieven komen en de
gelovige daarin betrekken, hem 'bezig houden'. Wie zich zonder bedenken onder de
hoede van deze kerk stelt - en waar zij het terrein beheerst is, zo blijkt nog steeds,
onttrekking bijzonder moeilijk - isabsoluut veilig.Maar men vrage zichdanniet afwat
er over kan blijven van dit geheel als men de basis van zondeval-erfzonde-verlossing
eraan onttrekt, of alleen maar betwijfelt of er wel zulk een uitdrukkelijke bemiddeling
van het heil - goddelijk immers - nodig zou zijn.
Bijzondere aandacht is opnieuw het coelibaat van de roomse clerus waard. In het
vorige hoofdstuk zagen wij reeds dat dit voortreffelijk aansloot bij de plattelandse
situatie. De plattelandse coelibatair, in beginsel een tweede rangs lid van de samenleving, komt (wanneer hij deze status vrijwillig aanvaardt, tot de reguliere of seculiere
geestehjkheid toetreedt en wanneer de tucht goed is) door de kerk op de eerste plaats,
zeker als hij het priesterschap verwerft. Hij vond, zelf drager geworden van zedelijk
probleemnummer één,dezorg om deplattelandseethiek (dievandeovergrote meerderheid des volks) in zijn handen gelegd teneinde deze te heiligen en te veredelen. Maar
inmiddels blijkt dat hij bovendien op kon treden namens deheilige kerk die de absolute
waarheid bezit, hetgeen zijn psychologische sprong wel voltooide. Hierdoor zal hij
BANNING, W . Hedendaagse sociale bewegingen, 1954, waarin men veel verdere literatuur kan vinden.
Voorts, voor zover niet elders genoemd: BERKHOF, H . Geschiedenis der Kerk, 1947, REITSMA, J. enJ. L I N D E BOOM. Geschiedenis van de Hervorming en de H e r v o r m d e Kerk der Nederlanden, 1949, JONG, kardinaal D E .
Handboek der Kerkgeschiedenis 2 dln. GESCHIEDENIS van de Kerk in Nederland (Aulareeks 1963), DOORNIK,
N . G. M . VAN. Het katholiek geloof in hedendaagse gestalte, 1963, KLUG, I. Het katholiek geloof, 1939, LOHSE,
B. Epochen der Dogmengeschichte, 1963, JEDIN, H . Geschiedenis van de concilies, 1959.
Elders genoemd: KUYPER, Stone-lezingen van 1898, VRIJER, DE. Het Ingekeerde Leven, GELDER, VAN. R e v o lutionaire Reformatie, ROGIER, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw
(alsook: ROGIER en D E ROOIJ, In Vrijheid Herboren).
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dusdanige compensatie hebben kunnen vinden voor het offer dat het coelibaat - naar
steeds weer blijkt - toch altijd is gebleven, dat hij volk en leiding hecht aan elkaar heeft
kunnen verbinden, en zelfs dat hij, mede door de afwezigheid van direct afhankelijken,
in staat was eventuele armoede en vervolging te dragen. Bovendien is er nog deze kant
aan, dat het voor een kerk die de absolute Waarheid bezit en de Oneindige kent ook
consequent waseenoffer teverlangen. Welnu: het offer wordt verlangd enzal bijzonder
juist gekozen zijn. Het roomskatholicisme is hierdoor een nauw sluitend psychologisch
geheel, zowel in zichzelfalsin zijn betrekking tot de projectief-religieuze volksbehoefte.
Tegenover dit volk heeft de coelibataire priester altijd gelijk, merkt Rüstow op1.
Aan devoet van de organisatie beschikte men over mannen uit het volk die, mede door
de psychologische stevigheid van het stelsel, ook gemoedelijk op konden treden, en
intussen hun volle tijd konden besteden aan de zaak van de kerk. Er werd, zo kunnen
we ook zeggen, een bijzonder sterk religieus effect verkregen, in het licht waarvan ook
het meer direct humanitaire werk van kerk en priester - onontbeerlijk uiteraard werd geplaatst.
Maar wat er aldus ontstond was eveneens een volledig en stevig 'rechts' stelsel zonder
enige revolutionaire en (als wij letten op de moeite waarmee het katholicisme de ontwikkelingen in de wereld sedert de Middeleeuwen heeft gevolgd) zelfs zonder belangrijke immanente evolutionaire consequenties. Voorts zal het een goedgerichte defrustrerende werking gehad hebben doordat het de man (en de vrouw) uit het volk de
gelegenheid bood maatschappelijk te stijgen, maar toch op zodanige voorwaarden dat
de familie wél kon delen in de eer, doch niet in zijn geheel de standbarrière kon overschrijden. In het algemeen dacht men sterk in standen2.
In de Kempen zagen wij een stuk praktijk van dit stelsel. Toen daar na 1870 de welvaart begon te stijgen golden welhaast deeerstebestedingen dekerk. De families stelden
zich niet alleen meer tevreden met de eer te kunnen wijzen op een of meer van haar
leden in het klooster, maar brachten nu ook meer en meer de gelden op voor priesteropleidingen. Gaven in natura werden omgezet in gaven in geld; vele nieuwe kerken
werden gebouwd enanderevernieuwd. Na 1900moest decleruszélfdezetendenties afbuigen door de bevolking te wijzen op de noodzaak van profaan onderwijs en van de
bekwaming voor velerlei ander beroep.Dit werd danweer zoveelmogelijk opgevangen
in eigen organisaties en onder eigen leiding gebracht. Het 'stevig rechtse' zagen wij ook
uit de gegevens van de derde paragraaf van dit hoofdstuk. Hierin werd de sterke
binding beschreven die men politieke nog algemeen onder rooms-katholieken waar
kannemen. Ookhetbegrip'romaniseringsgrens'zaluitdezeuiteenzettingnogeennadere
inhoud hebben gekregen. Deze is, behalve de grens van de geest van het 'nulle terre
sans seigneur' tevens de grens van de ideologisch door en door consequente anti1

Deel I, blz. 149.

a

Deze preoccupatie komt in eenrecent geschrift nergens beter uit dan in VAN DER PLAS, Uit het Rijke Roomse
Leven. Het woord 'standsorganisatie' voor dealgemene organisatie diehetlandbouwersbelang behartigt schijnt
ook van roomse herkomst te zijn; zij zijn hun organisatie - want natuurlijk moest er hier verzuild worden het eerst zo gaan noemen.
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evolutie; 'nulle âme sans monseigneur' zou men hier kunnen zeggen, daar het elders
waar het katholicisme domineert niet anders is1.
Van het calvinistische protestantisme moet allereerst worden opgemerkt, dat het in alle
opzichten veel van de geslotenheid van het roomse systeem heeft prijsgegeven en hierdoor zijn volgelingen veel opener - en rauwer2 - voor zijn centrale - de algemeen
christelijke - religieuze projectie heeft gesteld. En ook albleefhet naar de geest des tijds
sterk autoritair denkend, het was toch niet meer consequent feodaal. Dit laatsteziet men
reeds uiterlijk: de feodale titulatuur wordt opgeheven, wereldlijke territoriale macht
wordt zeldzaam en men bouwt geen paleizen meer. Bovendien ligt het zwaartepunt van
de organisatie reeds dadelijk meer bij de gemeente, terwijl in de leer het individuele
geweten een zwaar accent krijgt. De opleidingen voor het ambt worden ook openbaar/
universitair; in deKuyperiaanse versieschikt men zichzelfs uitdrukkelijk nevens destaat
als eigen kring met eigen souvereiniteit. Maar van verst reikende consequentie zijn
ongetwijfeld geweest de opheffing van het coelibaat, de versobering van de diensten en
de inperking van het aantal nevenorganisaties. Hierdoor vooral zijn de mogelijkheden
om vrijwel onafhankelijk van de leek op te treden en zich (zelfs bij slechte opleiding)
gemakkelijk alszijn geestelijk meerdere tehandhaven zeer ingeperkt. Geen wonder dan
dat dit protestantisme al spoedig stromingen ging vertonen, en dat zich later onder de
protestante bevolking ook het eerst en het sterkst de onkerkelijkheid gaat voordoen.
In de leer staat dus weer de verdorvenheid van de mensheid centraal, en eigenlijk
centraler dan in het katholicisme. Dit is dan niet alleen om de wijze waarop het in de
Heidelbergse catechismus staat geformuleerd, maar vooral omdat het zoveel minder
wordt gecompenseerd. Immers,menkent weliswaar dezekerheid van Christus' beloften,
maar de beslissing over het delen daarin blijft aan de Heer. Er is geen sacrament dat de
zekerheid van de verzoening brengt. Men kan zich als mens dus slechts in gelove overgevenenintussen detaakverrichten waarmenopaardevoor gesteldis.Detaak,het werk
dat men doet (het beroep), de wereld, inclusief de overheid, alles is van de Heer en
vóór de Heer.
Wij zagen in de praktijk enkele van de accenten die hier gelegd kunnen worden:
hetpiëtistischeaccent op deafhankelijkheid van deHeer, dat uitkon groeientot lijdelijk1
Zoals bekend heeft dit stelsel vooral na het concilie van Trente, het concilievan de contra-reformatie, zijn
perfecte vormen gevonden of later nader ontwikkeld. Toen zijn de mazen van het net als het ware dichtgetrokken.
De enorme afstand - enwiltot afstand - waarop deroomskatholiekekerk zichvastlegdeiswaarschijnlijk ook
dejuiste achtergrond om de psychische spanningen tegen te zien, waaraan de hervormers en de vele gewone
mensen bloot stonden, die - op hun wijze - het roomse systeem hebben 'doorzien', het niet meer konden en
wilden aanvaarden en ervoor hebben willen lijden. In het bijzonder geldt dit wel voor Luther, wiens persoon
reeds ter sprake kwam (blz. 61). Voorts moet de spankracht van de doopsgezinden (zie verderop) genoemd
worden en hun indrukwekkende lijst van martelaren. Dan devele anderekleine groeperingen 'strijdende kerk'
die zo compromisloos mogelijk wilden blijven en- zonder dat hun bloed het zaad der kerk was- dikwijls ten
onder zijn gegaan of gereduceerd tot een kwijnend bestaan, zoals almin ofmeer voor de doopsgezinden geldt.
2
Het is een typische 'defect-religie' zoals FROMM opmerkt (Ned. 1952, blz. 222). Hiermee is tevens ook goed
nader aangeduid waarom het Calvinisme (trouwens het rechtzinnig protestantisme in het algemeen) zo weinig
psychologisch-soepel is,in tegenstelling tot het rooms-kathoücisme.

215

heid en somberheid, en vervolgens het accent op wat er in de wereld te doen staat,
doch waarbij men niet vraagt naar deinstellingen van deze wereld ( = maatschappelijke
orde), daar deze van God gewild zijn. In beide gevallen dus weer: een rechtsheid, die
blijkbaar het volk, dat het onwrikbare van de aardse situatie aanvoelde,aansprak en de
leiders, zo deze er zelf geen affiniteit toe gevoelden of er hun kansen in zagen, ook
gedwongen zal hebben tot volgen.
Werpen wij nu nog een zijlicht op dit alles door ook de Doopsgezinden ter sprake te
brengen, die op een weer wat andere wijze in hun geschiedenis en leer getoond hebben
waar het wezenlijk om ging. Zij vormden de eerste belangrijke hervormingsbeweging
in Nederland die volksaanhang verkreeg.
Uit hun geschiedenis is algemeen bekend dat het begin ervan gepaard ging met een
heftige revolutionaire gezindheid en activiteit. Deze werd - hoe kan het bijna anders in
eentijd diezosterkprojecteerde - begeleid door een sterkeeschatologischeverwachting :
het eindederdagenzounabij zijn endanzoublijken wietot derechtvaardigen enwie tot
de onrechtvaardigen moesten worden gerekend. De actieve bestrijding van hun staatsgevaarlijke activiteiten (zijbeheersten Münster enigetijd enbereidden ook eenaanslag op
Amsterdam voor), de sociale druk en de vervolging, eerst in de roomse tijd en later
tijdens de calvinistische hervorming, reduceerden deze groep weer1. Hoewel het volkselement niet verdween bleven er later (na de reorganisatie door - de Noorderling Menno Simons,waarmee deeigenlijke doopsgezindegeschiedenisbegint) voornamelijk
slechts min of meer onafhankehjken in de steden en bewoners van het non-feodaloïde
platteland toebehoren. Na dereorganisatie enbetereleiding werd dezegroep bovendien
een bij uitstek vreedzame, die een in wezen verdraagzame leer had ontwikkeld;of beter
eigenlijk:een passief-revolutionaire leer, daar er een sterke afkeer van het soldaten- en
het overheidsbedrijf (dienstweigering en ambteloosheid) in besloten lag. Voorts maakte
men ook in deze zin ernst met hoge zaken, dat men geen eden wilde zweren en slechts
volwassenen tot de eerste formele intrede in de geloofsgemeenschap (de doop) toeliet2.
Niets van de tijdgeest is overigens ook deze groep vreemd gebleven: ascetische
tendenties, heftige onderlinge dogmatische strijd, kapitalistische geest (velen waren ambtloosheid én wering uit de ambten - succesrijke zakenlieden; 'Mennistenhemel' luxe buitenplaatsen - aan de Vecht). Ook werd het blijven buiten de overheidsambten,
en later de dienstweigering, steeds moeilijker, tevens minder nodig. Maar door dit alles
heenvond menbijhensteedsweer deprincipiëlebereidheidtotverdraagzaamheid en om
1

Men lette ook op de tegenstelling die er ligt tussen de verwachting van een spoedig oordeel en het toch niet
afwachten daarvan (maar het maken van revolutie).Ditzelfde treft men in hetlatere marxisme aan. Opgemerkt
o.a. door BANNING. Ook THOENESishet opgevallen hoe geringe(r)evolutionaireconsequenties het Calvinisme
had en hoe open de doopsgezinden waren voor verandering.
2
De doop - geen sacrament - geschiedde bovendien op belijdenis, terwijl men daarbij de candidaten niet aan
bindende formuleringen hield. Het kwam uiteindelijk aan op gezindheid en die moest in daden blijken. Het
woord 'dominee'voor voorgangersisookpasinlatere dagen gebruikelijk geworden, terwijlin beginselnog het
'algemeen priesterschap' geldt. Iederkan dusalsvoorganger worden aanvaard. Verder ishet Avondmaal vooral
eengedachtenismaal,terwijl hetkerkgebouwniethethuisGodsis;vroeger werd dithet 'vermaanhuis' genoemd
en de dienst wel de 'vermaning'. Literatuur: VAN DER ZIJPP (1952), MEIJHUIZEN (2e dr. 1948).
216

bij tedragen tot deverbetering van demaatschappelijke ordeentot dezedelijke,intellectuele en materiële opheffing van het volk. Hierbij werd niet ieders bekering tot de
'ware leer' primair gesteld, maar de verbetering van de kennis en van de materiële
positie.Wij noemden deopvallende rolvan doopsgezinde predikanten bij de bestrijding
van de regentenoligarchie in het Noorden.
Zowel door de revolutionaire begintijd, als door de latere houding van afkeer jegens
militair en overheid, indiceert deze religieuze groepering ons inziens op een eigen
verrassende wijze (voortreffelijk aansluitend bij Luther's omzwaai en het CalvinistischKuyperiaanse overheids- en gezagsrespect) waar het in de oude tijd wezenlijk om ging.
Men merke echter op hoe weinig feodaloïd-projectief de doopsgezinden (in tegenstelling tot de begintijd van de wederdoperij) tegenover soldaterij en overheidsambt
stonden. Het verrassend eigene is dan in de eerste plaats dat men dezeniet langs de omweg van Gods Wil tóch aanvaardde, maar bleef bij de directe weigering. Voorts merke
men het accent op de volwassenheid en het vertrouwen in de religieuze keuze van
volwassenen op. Oppervlakkig beschouwd zoumen menendat dezeveelmeer redelijke
en humanitaire gezindheid het volk had moeten blijven aanspreken. De werkelijkheid is
echter, en na wat te berde werd gebracht over de karakterstructuur van feodaloïd volk
begrijpelijkerwijs, een andere. Hierover dit citaat van Geyl: (Doopsgezindheid) „een
geloof dat leerde met waardigheid enik zou haastzeggen met gratie tedulden; maar dat
door zijn zachtmoedigheid zowel als door zijn individualisme ongeschikt was om een
volk op te voeren tot verzet"... „Dat te doen werd de taak van het Calvinisme...:een
strijdbaar geloof, één dat organisatie en tucht verstond en zich met een philosophie
voor staat en maatschappij gewapend had, moest het, toen het er tussen volk en monarchie om spannen ging, van het kleinburgerlijke Mennonisme wel winnen".
Wij zouden dit citaat alsvolgt willen herformuleren: Een geloofvan mensen met een
sterke zin voor rede enhumaniteit, diezichna de revolutionaire beginperiode niet meer
lieten leiden door hun emotionaliteit-uit-gekrenktheidenook niet meerzo gemakkelijk
hun geloof zozeer hun rede te boven lieten gaan dat zedezaak van dehumaniteit eerder
schaadden dan voordeel toebrachten en aldus de bron van eigen onbehagen eerder
versterktendanverzwakten.Daardewerkelijkheid wasdathetvolkwélsterkemotioneelprojectief reageerde, daartoe zeker ook gebracht door de starre houding van vorst en
oude kerk, werd het mennistengeloof verre overvleugeld, konden de calvinisten de
nationalezaak totzichtrekkenendeoverheidprijzen diehun duldzamedopersebroeders,
toen merendeels nog mensen uit het lagere volk, ging vervolgen1. De burgerhjk1

Hierbij nog dit citaatuit VANGELDER,RevolutionaireReformatie: blz. 176:„Hoeminder skepsis,desteminder
stuur in het morele; hoe meer uitsluitend gebonden aan God, des te meer bezwaren jegens de mensheid; hoe
minderratioindeovertuiging,desteminder maatindemiddelen, maardestemeerkracht om doorte zetten"...
„Maar dat die zege een zegen werd voor het land, voldoening en levensmogelijkheid gaf aan een zeer veel
talrijker menigte dan aan de streng gelovige overwinnaars alleen, dat dankt Nederland aan het beleid der
bezadigden en meer ontwikkelden, die de twijfel en dus de maat kenden..."
Blz. 177: „Zouden zij dit compromis met zulk een uitslag hebben kunnen doorvoeren in elk ander land, of
werden zij daarbij in het bijzonder gedragen door die sterke burgerlijke gemeenschaps- en vrijheidszin, die
voor de Lage Landen zo karakteristiek is?..."
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feodaloïde staat werd hierdoor ideologisch geconsolideerd; het volk had de overheden
weer opnieuw ook geestelijke teugels over zichzelfin handen gegeven, zij het niet meer
dievan devolledig afgeronde anti-evolutie. Én zij het - daar moet nu nader op worden
ingegaan - op een wijze waar deze overheid alniet bepaald meer naar vroeg.
Komen wij in dit verband dus nog even terug op de heren. In het derde hoofdstuk
werd reeds kort behandeld wat hen in het bijzonder aan de godsdienst moest binden:
een schemering van dieper weten, gepaard aan eigenbelang, maar volkomen onontwarbaar omdat de heren-en-volk situatie nu eenmaal tot heren-en-volk handelen noopte.
Hierdoor bleef de schemering een schemering en kwamen alleen de mogelijkheden
daarvan open testaan. Dit kon zijn demogelijkheid van het oprecht meebelijden van de
slechtheid van het mensdom, maar ook het politieke gebruik in allegemoedsrust: „Paris
vaut bien une messe"moet Hendrik IV gezegd hebben (watniet zoveelverschil maakte
met het directere meebelijden, daar men steeds van Godswege geroepen bleef om de
orde onder de mensen te handhaven). In het vorige hoofdstuk zagen we iets dergelijks
ten aanzien van de ethiek, in het bijzonder de sexuele angstethiek: al was men soms
zelf ook nog zo libertijns, het andere moest men wel erkennen als het gewetensvollere.
Maar het opmerkelijke in Nederland is weer dat de beoefenaars van vrije beroepen,
de grote kooplieden en de magistraten zeer dikwijls nóch het een (het volledig zelf
meebelijden; daar was het protestantisme eigenlijk ook niet verfijnd genoeg voor),
nóchhet ander (hetpolitiek gebruiken) hebben getoond. Ietsdergelijks dusalswij tegenkwamen bij de Groningse boeren. Zij allen vormden dan (met een ander deel van de
Noordrand-plattelanders en een deel van de overige stedehjke burgerij) de verdwenen
of steeds kleingebleven groeperingen van de laatste eeuwen: bijbelse humanisten,
sacramentariërs, nationaal-gereformeerden, remonstranten, de latere doopsgezinden,
de latere vrijzinnigen en modernen in de calvinistische kerk. Zo is er als goed rechtzinnige herenbeweging eigenlijk alleen het 'aristocratische' vorige eeuwse Réveil te
noemen, terwijl, als men naar een werkelijk spectaculaire enkele herendaad in deze
richting zoekt, menwelhaastterecht moet komen bij dekeuzevanPrinsMauritsvoor de
contra-remonstranten.
Dezekeuze van dePrins had echter welvelegevolgen. Zoalsbekend kon hierdoor de
Synode van Dordrecht in 1618 pas goed zijn volksgang en volksleidersgang gaan, in
reactie waarop dan weer de (illegale) Remonstrante Broederschap ontstond1. In overeenstemming met de hoofdstemming onder de heren is verder dat de magistraten de
scherpe godsdienstplakaten gewoonlijk niet uitvoerden. Maar nog in de vorige eeuw
werden zij, inmiddels deliberaleheren geworden, door devolksemotie overvallen:inde
Afscheiding en deDoleantie, zoalswij zagen, en door de politieke vormgeving die deze
beweging kreeg. Al deden de heren dus niet van harte mee, wel blijkt dat het tot in
deze eeuw geduurd heeft dat er twee waren die het volk niet begrepen: het volk zelf
én de heren.
1
Met dus deze merkwaardige consequentie dat vele leiders in de Republiek tot een illegaal kerkgenootschap
behoorden.
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De aansluiting ophetvorige hoofdstuk dienu behandeld moet worden werd hiervoor
telkens reeds even gelegd. Inhetvorige hoofdstuk zagen wijdeethiekvan hetchristendom onder vergaandeinvloed staanvan deeisenvan hetplattelandseleven.Indit hoofdstuk (en reeds eerder) zagen wij,vooral in de leerstellingen en wat het katholicisme
betreft ooksterkindeorganisatie, eenverreikende,endantevensfundamentele, invloed
van de overherigheid.
Maar komen wij nog eens terug op die ethiek, dan ziet men toch ook belangrijke
verschillen tussen de godsdiensten, en wel overeenkomend met wat inmiddels weer
behandeld werd. Van het katholicisme kan men zeggen dat het deze ethiek vooral
vergaand heeft uitgewerkt inhetdomein vanhuwelijk ensexualiteit, verder - uiteraard
bijna - de Tien Geboden heeft aangehouden, maar overigens betrekkelijk zorgeloos
was. Hetzietheelwat volkszorgeloosheid door devingers ofbevordert dezeveeleer nog
door haar teomgeven metvelerlei kleurigheid encultus endoor zelf voortdurend met
manifestaties tekomen waarvan hetuitnemende belang eveneens geleerd wordt. Vooral
in Nederland zagen wein dejongste tijd ook dathet katholicisme in zijn procreatieethiek het proletaroïde bepaald niet schuwt en dit dus (het blijkt telkens) eigenlijk
verkiest boven eensterke volkszelfstandigheid ; begrijpelijk voor eengodsdienst die zo
volledig opeenklassiek model van heren-en-volk-samenleving isingesteld1.
Dit nuligt geheel anders inhetprotestantisme, dat,eveneens deangstethiek rondom
sexualiteit enhuwelijk kennend en de Tien Geboden aanhoudend, óóknogeensterke
nadruk legt opdearbeidzaamheid en de soberheid (alkon het daarin weer doorslaan,
zoals verderop nog ter sprake komt) en daardoor totaler het grondpatroon waar het
volk gezond bijbleef, trachtte tebewaren. Hetwasnuchterder.
Maar hoehetookverder zijmetdieuitwerkingen vandeethiek, uit beide gevallen
tezamen ishet duidelijk dat de volksleven-motieven, of de motieven waar het plattelandse leven gemakkelijk aanleiding toegaf, degrondslag vormen voor de christelijke
ethiek, zodatwatweintotaalgezien hebben is:deleer envooraldeethiek diehetplattelandse leven of het volksleven (hetzij meer hetzij minder in proletaroïde zin) gaande
hield, alsook deethiek envooraldeleerendeorganisatie diehetvolk aanzijn overheden
bond. Dit is voor de agrarische- enarmoede-maatschappij vanhet verleden natuurlijk
reeds zeer veel, temeer daar wijookzagen hoe debetrekking vandeheren hiertoe was.
Uit demiddengroepen (diededienst niet uitmaakten enderhalve zovoorzichtig waren,
terwijl hunpositieookgeleek opdievan meer welvarende boeren diehunvermogenen
stand moesten beschermen) ishier natuurhjk weinig nieuws meerteverwachten.
Hetzalonsinziens dusniet ontkend kunnen worden dathier déhoofdaspecten aaneen
beschouwing werden onderworpen2 endaterwettiging isvoor watinheteerste hoofd1
De meest ongunstige samenloop isduswelde Zuideuropese: eenbedorven grondpatroon en daaroverheen
hetroomsebeslag.
2
Wathiervooral ontbreekt iswaterbij depsychologen,inhet bijzonder bij depsychoanalytici (tebeginnenbij
Freud) voor dendagisgekomen. InNederland zijn hierindejongste tijd vooral denamen aan verbondenvan

VESTDIJK (1952) en SIERKSMA (b.v. 1957).

Men ziebijvoorbeeld watVestdijk schrijft over deDrieëenheid Gods als(historisch ookvrij goed terug te
volgen) projectie van hetgezin (natuurlijk metdezoon alsrepresentant vanhetkind),waaruit het christendom
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stuk werd gesteld, namelijk dat de godsdiensten van het verleden, elk op eigen wijze,
spiegelpatronenofparacultuurpatronen zijn diedebeschaving vanhet profaan-dagelijkse
leven omspelen, spiegelen enbevestigen. Wat weinmiddels ook gezien hebbenisdat dit
moet berusten op psychologische projectie. Voorts kan nog worden toegevoegd dat het
rooms-katholicisme dan vooral deprojectie isvan het meer middeleeuwse en geromaniseerde volksleven en daarmee in een wisselwerkingsbetrekking stond, en het protestantisme (na en ook ten teken van de mislukte romanisering van een deel van Europa)
het meer Nieuwe Tijdse en Noordeuropese volksleven vertolkt en daarmee in een
wisselwerking kwam te verkeren.
Opgemerkt werd ook dat deze conclusies naar wezen geheel overeenkomen met die
van Rüstow en ook met dievan Marx. Bij ditlaatsteisalleen aan te tekenen, dat men de
godsdienst niet kan voorstellen alsuitsluitend uitgedacht vóór en opgelegd aan het volk,
ook al kan in het bijzonder het roomse stelsel niet ingedacht worden zonder op herenafstand gedane observaties van het volk. Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken
dat de godsdienst ook berust op wat het volk spontaan wilde, soms (in het bijzonder in
het protestantisme) tegen de heren in1.
Wezenlijke overeenstemming is er ook met Durkheim als die in het algemeen stelt
dat degodsdienst enhetsocialeleven eenidentiteit zijn, zelfs alkan men enkele bezwaren
hebben tegen de formulering, daar elke godsdienst, indien eenmaal ontstaan, ook zijn
eigen koers in zich bergt en zijn eigen mentaliteit heeft.
Dit alles betekent dus ook niet dat wij aan Max Weber's Protestantische Ethik geen
waarde zouden hechten. In de wisselwerking tussen godsdienst en maatschappij is het
protestantisme nietalleenpassiefgeweest maar ook actief.Maarwelmenenwij datWeber
het minst relevante deelvan deze wisselwerking heeft uitgewerkt, misschien zelfs wel bij een groot aantal van zijn opmerkingen in zijn omvangrijke godsdienstsociologische
oeuvrekomt men ophet idee- tegen beter weten in. Max Weber iseen 'reus' dieeerder
een tijdperk afsluit dan een nieuw laat beginnen2.
aanvankelijk demoeder had weggenomen (projecties moeten niet direct herkenbaar zijn, want dan functioneren
zeniet meer, enverder heeft elkegodsdienst behoefte aanmysteriën).Doch opgrond van devolksdevotie komt
zij in het katholicisme niettemin - en dan op een secundaire plaats - terug;als de heilige maagd namelijk, die
dan ook kan functioneren in verband met de sexuele ethiek en de wijze van vorming van een priesterschap.
De psychologische oergrond zou zijn het altijd terugkerende probleem van het volkomen volwassen worden
en het niet meer terugverlangen naar de onbezorgde kinderjaren.
Detijd moetwelrijp geachtwordenvooreenintegratievandeverklaringspogingen vanpsychologen, cultuurhistorici, anthropologen en cultuursociologen. Zowel in het werk van Sierksma als dat van Vestdijk bemerkt
men datvooral hetlaatste(noodzakelijk) weer ontbreekt, terwijl dezejuist bij uitstek deintegratiekaders zouden
moeten leveren. Waaruit nog weer eensblijkt hoezeer cultuursociologie eenverwaarloosde takvan wetenschap
isenhoemoeilijk hetblijkbaar is intezienwat MALINOWSKI(1963,blz. 196)schreef:„cultureisclearlythe fullest
context of all human activities".
1
Wat dit ons inziens ook betekent is, dat men Marx of Durkheim niet 'willekeurig uit elkaar kan plukken'.
Men kan alleencorrigeren en aanvullen (enmisschienlater eens overtreffen). Zo kan men Marxniet toegeven
dat de overherigheid een wezenlijk anti-humanitaire strekking heeft, en tevens de heiligheid van de kerk hoog
blijven houden. Men moet, alsmen het laatste wil, de gehele Marx verwerpen, wat tot praktisch nu toe danook
steeds gebeurd is.
2
Aldus KarlJaspers volgens BEERLING, 1964, herdenkingsartikel over Max Weber.
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Vervolgens nog ietsover de mentaliteiten van de godsdiensten alszodanig enin verband
hiermee iets naders over hun eigen invloed. Het werd al opgemerkt dat een systeem
als het roomse nauwelijks denkbaar is zonder observatie van het volk op een afstand.
En wie dat uiteindelijk regeerde is dan geen raadsel. Als we nu dan, in een terugblik,
enerzijds van de rooms-katholieke kerk de allerhoogste roep van heiligheid, goedheid,
eeuwigheid en waarheid over zichzelf vernemen (en hoe moeilijk is het op zichzelf al
niet hiervan terug te komen), en anderzijds de anti-evolutionaire instelling en praktijk
(onvermijdehjk verschijnselen inhoudende als inquisitie, verbod van wetenschap,
het zich laten aanleunen - of zelf meevoeren - van godsdienstoorlogen of van een
Bartholomeusnacht) constateren, dangebiedteeneenvoudige eerlijkheid die fundament
is van alle maatschappelijk verkeer (en dus ook van wetenschap) op te merken dat het
roomse systeem een voltooide zelfdwang tot onwaarachtigheid in zich borg. Hier is het
religieus projecterende volk in wezen de gevangene geworden van anderen, terwijl die
anderen uiteindelijk dezelfden waren die het ook overigens gevangen hielden en tot
projectie noopten. En als we vervolgens opmerken dat het de Noordbrabantse peasant
gelukkig kon maken- opzichzelfeenwinstpunt - danblijkt eveneens dat de Marxiaanse
stelling 'opium voor het volk' niet zonder grond is.Bovendien zagenwij dat ook deniet
zo gelukkige Westbrabander, Zuidlimburger en Zuidoostgelderlander zichniet gemakkelijk aan de invloed van de roomse kerk konden onttrekken. Hoe wrang, soms direct
wreed, en weinig warmte brengend hierbij vergeleken het(calvinistische) protestantisme
ook was, en tevens hoe naïf soms, tegen de achtergrond van het roomse bestel gezien is
het, mede door zijn veelgeringere manipulatievanboven af, open tenoemen. Door het
directe volksaandeel in alles was het meer een zelfbereide verhulling; in overgangstijd
ook minder verdovend. Men was hier meer de gevangene van zichzelf1.
Allerminst verbazingwekkend is dan ook dat het roomse systeem naar zijn structuuren werkingsbeginselen zo frappant overeen komt met het Ottomaanse militair-burgerlijke beheersingssysteem dat op blz. 58 in de voetnoot kort werd beschreven. In
beide gevallen een soort wegnemen (in het ene geval minder ruw dan in het andere)
uit de ouderlijke omgeving en het wijdere milieu; het (bewuste) losmaken daaruit.
Inbeidegevallen ook deonthouding vanietsnatuurlijks inhetleven(hetgehele huwelijk
in het ene, de onthouding van bezits- en levenszekerheid en de ontmoediging van het
gezinsleven in het andere geval). Voorts in beide gevallen de (nu mogelijk geworden
en als aanvulling noodzakelijke) absolute afhankelijkheid van de niet te betwisten beschikkingen van absoluut hoog (alleen over de carrière en soms over leven of dood
in het ene geval; over carrière, leven en dood in het andere). In beide gevallen als uitkomst een in zichzelf onaantastbaar apparaat (op grond van de geschapen emotionele
bindingen; de substitutie van levensdoelen mag niet voor niets zijn) dat uit de aard van
zijn constitutie zelve autoritair moet zijn, maar eveneens kan rekenen op een loyaal
dienaarschap. Alleen isin het ene geval de weg van de direct harde hand gevolgd en in
x

En van zijn buren, zo kan men hier toevoegen alsmen denkt aan het gezegde: De roomsen hebben hun paus,
de calvinisten hun buren. Dit gezegde, maar wij weten niet of het algemeen bekend is,is dan een staaltje van
goede cultuur-sociologische volkswaarneming.
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het andere die van de geschoeide hand. Doch wee degeen die - waar de kerk het toneel
beheerste- door het schoeisel heen met diehand zelfin aanraking kwam1. Geen toornis
hoger, zoals we nog zullen zien (men denke voorlopig aan het vier eeuwen lang niet
willen erkennen van het protestantisme), dan die van de gekwetste overherigheid2.
Wat het protestantisme, vooralhet calvinisme,betreft moet erverder nog op gewezen
worden dat nu meer in het bijzonder de Freudiaanse stelling opgaat: godsdienst lijkt
op neurose. Men behoeft hier om te beginnen slechts te denken aan de weinig levensvreugdige verboden op vermaak, (kans)spel, toneel, de strenge zondagsrust; de gure
vrieswind van het calvinisme naar een tot voor kort veel geuit rooms ondervinden3.
Met deze strekking in zich heeft het, als het ware, eeuwen lang boven de Noordrand
gehangen, gelegenheid zoekend om aan te grijpen, waartoe het dan in Friesland en
Groningen een ruime kans heeft gekregen. Zonder die aanwezigheid is het namelijk al
bijzonder onwaarschijnlijk dat de vorige eeuwse Friese of Groningse arbeider nog een
gereformeerdheid zou hebben uitgevonden.
Maarvollediginzijntendentiesontplooidzienwehettoch pas indebeschreven gordel
van bevindehjkheid, waarvoor dan een uitselecteringsproces tot neurotische supervormen geldt4. Deze gordelnu,lijkt ietsafte bakenen. Het opmerkelijke isnamehjk dat
die welbeschouwd steeds grensgebied is: met het Noorden, met het Oosten en met
geromaniseerd Nederland. Wat afgebakend wordt zal dan de authentiek Hollandse en
protestant-overherige beschavingssfeer mogen heten, waarvan zich het centrum in het
1

Een 'boekje open' over devirulente anti-democretischestrekking enpraktijk van het traditionele katholicisme
vindt men bij Anatole FRANCE, L'Église etlaRépublique, Parijs 1904.
2
Dezelfde grondhouding trouwensalsdiewelkemenindeandereZuideuropesehoofdsteden tegenkan komen:
Parijs en Madrid. De wereld isalleen maar dom, en eigenlijk ook strafbaar, door niet latijns te willen worden.
s
Ook desportvielhieronder. Hierkanmentekust entekeur gaanbijVAN KAAM, Parade der Mannenbroeders.
Een gelukkig verschijnsel dat men zichzelfnu in het zonnetje zet.
4
Zie voetnoot op blz. 223.Toch moge dit hier, gebruik makend van het inmiddels behandelde en tevens om
ook enkele andere verschijnselen toe telichten, nog even verder worden besproken. Bij projectie gaat het dus
omwatvoor redeengemoed het moeilijkst is ofwatdezeniet meeraankunnen. Indienerdan,wat de religieuze
projectie betreft, geen groot en straf georganiseerd lichaam isvan 'projectiedeskundigen' die allesuitmeten, en
uitwegen, zodat er evenwicht blijft, en het resultaat vervolgens bindend kunnen opleggen, zoals in de roomse
kerk dus, dan gaat het allicht dekant op die men in het protestantisme kan waarnemen: een zélfs nog tegen de
wil van de godsdienstleider ingaande toespitsing door de meer eenvoudigen van geest op de punten van de
grootste pijn, waardoor alle evenwicht er uit is en de absurditeiten sterk zijn toegenomen. Maar dat neemt
degeen aan wie deze ontwikkeling zichvoltrekt (in deneerwaartse spiraal ervan terecht is gekomen) dusuit de
aard van het proces zelf niet waar.
Wat dit voorts toelicht isdat het voor de meer ontwikkelden dus dikwijls ook niet gemakkelijk was om het
'uit tehouden' bij devolksprojectie. Men denke in dit verband maar aan devoortdurende moeilijkheden in de
Nederlands Hervormde Kerk om zowel de Gereformeerde-Bondgemeente als de vrijzinnige in één orde te
houden, terwijl de doopsgezinden voor het aanvullende voorbeeld zorgen: daarisna eeuwen van richtingstrijd
nurust,enwelomdat degroepeenuitgeselecteerdeis gewordenvoor wiedecentraleprojecties geen klemmende
psychische betekenis meer hebben. Wat met andere woorden hetzelfde isalste zeggen dat zij zeer overwegend
vrijzinnig zijn geworden.
Tenslotte zij erop gewezen - hier wordt in het volgende hoofdstuk nog gebruik van gemaakt - dat er principieel ook maar twee mogelijkheden zijn: Óf de leek moet buiten de theologie blijven (deroomse oplossing,
waardoor de moeilijkheden alsin het protestantisme intern blijven, doch waarbij men zich tevens wel tot de
hoogste roep van heiligheid op móet werken) óf de leek wordt tot meedenken toegelaten, waarna het vroeg of
laat uitbotten in richtingen niet meer te stuitenis.
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Westen bevindt. In dit centrum zelf, minder geïsoleerd en waarschijnlijk ook vanouds
reeds meer in activiteiten betrokken, vindt men dezelfde verschijnselen alleen in wat
mindere mate.In demeer Oostelijke Betuwe zagenweeen,men zouzeggen,niet geheel
uitgevochten ontmoeting met de zuidelijke sfeer. Maar wat dit voor het Westen vooral
wil zeggen is dat het, eenmaalin de sfeer van de overherigheid, door het protestantisme
ook tot op de bodem ervan is gedrukt1. Dit berust op de eigen dynamiek van de religieuze projectie. Terwijl, zo lijkt nu gezegd te mogen worden, de regent op Kruikius'
kaart niet eens zo'n absoluut heer was als een Franse markies of een Pruissischejonker,
kon hij door depijn diehijveroorzaakte, neurotisch toegespitst, in dereligieuse projectie
niettemin devorm aannemen van deHere Herewiens souvereiniteit absoluut isen wiens
wegen geheel ondoorgrondelijk zijn.
Voortsbetekent dit allesdatinhet algemeen degodsdienst - ineenwisselwerking tussen
niet willen en niet mogen zien, resulterend in een niet kunnen zien - een factor van de
eersteordeisgeweestinhetbeletten van debewustwording van wat eraan dehand was,
zelfs tot op heden in de overgangstijd2. En wat we ook nog eensalseenzeer waarschijnlijk enbegrijpelijk ietszienishoe volledig afgerond de overherigheidsbeschaving in zijn
geheel was. Deze moet één groot gesloten circuit zijn geweest, tevens bestaande uit
talrijke eveneensweer gesloten enmeelopende circuits.En daariedereen daarwel opeen
of andere wijze in stond, gaf ieder ook, actief of passief, zijn bijdrage. De circuits
dwongen; ze hadden hun eigen 'intentie'.
En doen we nog een pasverder terug dankan ook dit gesteld worden: Waarom zou
een beschaving niet naar algehele rondheid tenderen? Losse eindjes zijn geestelijk alleen
maar (en zeker als men in een slecht geordende samenleving een scherpe strijd om het
bestaan moet voeren) uitermate vermoeiend. Stel dus voor dat het christendom in zijn
geheel had willen volhouden wat de doopsgezinden in zo bewonderenswaardige mate
deden: een circuit-vijandigheid. Het zou, zo niet verdwenen (zeker in Zuid-Europa),
dan tochin zijn geheeleen grote kans gemaakt hebben op eenpositie alsdiewelke door
dehistorischekrachten (ófdoor God? Maar dat zalvandaag geengelovige deze broeders
nog aan willen doen) aan de doopsgezinden werd toegewezen. Iets anders zou dan niet
1
Wat het grondpatroon betreft, dit wordt tot in bijna al zijn technische bijzonderheden bevroren. Zo is landbouw vanzelfsprekend altijd al een ingreep in de natuur geweest (en in zoverre een verzet tegen God). Maar
voor hen diein het bevindelijk belijden staanis delandbouw op het moment van het ontstaan van dit belijden
iets geheel natuurlijks, terwijl alle technische verandering van daarna gemakkelijk als een verzet tegen God
wordt opgevat. Bekende punten zijn: verzekering, inenting, kunstmatige inseminatie, maar ook de technische
reconstructie van het landschap, enzovoort. Ruilverkavelingen e.d. plegen in bevindehj'k gebied dan ook moeilijke aangelegenheden tezijn. Ditistevens eenvoorbeeld vanhet direct-absurde datkan ontstaan alsde projectie
geheel zijn eigen onbelemmerde koers kan gaan.
*Waarbij natuurlijk ookkomt- speciaalvoor denon-feodaloïdebevolking- datmenwerdvastgehouden door
de algemenere problematiek van het leven: het gevoel van 'er isiets', wat men dan buiten de ervaringswereld
zoekt, het algemene gevoel tekortschietend in het leven te staan (waardoor men een gematigde verlosser-cultus
wel mee kon maken), het terugverlangen naar de geborgenheid van het kind-zijn (zie voetnoot blz. 220),
enzovoort. Çn dan natuurlijk het niet helemaal los willen laten van de idee, dat 'godsdienst zo goed isvoor de
mensen', wat nu zelfs nog voorkomt in sommige 'hogere kringen', ook al is men zich persoonlijk bewust
geheel buiten het geloof te staan.
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onwaarschijnlijk de positie van het christendom zijn gaan innemen, naar wezen weer
ongeveer dezelfde gebeurtenissen en figuren voortbrengend. Er was, zo blijkt uit alles
tweezijdig een immense behoefte aan verhulling enaaneenletterlijk-volkomen boerenbedrog, waarbij de mens - en dit kan men schrijnend noemen - met al zijn diepere
gevoelensbetrokken was.Deze conclusieisonsinziensmoeilijk tevermijden, tenzij men
erin zou slagen de beschreven feiten, aangevuld met werkelijk geheel nieuwe, in een
ander interpretatiesysteem (de overherigheid overtuigend weggewerkt) te brengen.
Uitdrukkelijk moge nog eensgesteld worden dat hier inhet algemeen de persoonlijke
goede trouw van welke gelovige dan ook nietin het geding is.Evenmin behoeft aangenomen te worden, zoals in het eerste hoofdstuk al werd opgemerkt, dat de medemenselijke begaanheid (het gebod van de naastenliefde) in de ambtsbediening en tussen
de gelovigen onderling ontbroken zou hebben. Misschien ishet wel zo - maar daartoe
zoumenmoetenvergelijken - dathetchristendomerrelatiefveelaandachtaanbesteedde.
Waar het hier echter om gaat - en dat is essentieel voor de cultuur-sociologische benadering - is de totale richting waarin alles zich ontwikkelde of werd meegenomen.
Dit was een richting die ook de naastenliefde gewoonlijk veel negatief-autoritaire kleur
gaf (en daardoor bijvoorbeeld een Nietzsche zijn protesten ontlokte): vooral niet opstandig zijn, maar eenzijdig aanvaardend dienen, en het wel-willen-lijden als een
positieve deugd1.

5.8 FRIEZEN, FRANKEN EN SAKSEN EN ANDERE VERKLARINGSWIJZEN

Wat in deze paragraaf aan de orde moet komen zijn enkele vooral in het dagelijkse
leven een grote rol spelende verklaringswijzen. De 'volksstam'-herkomst is hiervan de
belangrijkste. Daarnaast moet echter ook 'de natuur 'genoemd worden.
Het is best mogelijk dat de natuur in een groter geografisch verband dan waar wij
hier mee te doen hebben wel een of andere rol speelt bij het volkskarakter. Het is wel
frappant - HUNTINGTONenanderenleggenhier de nadruk op- dat hetalofniet energiek
zijn van een bevolking zo sterk samengaat met het klimaat. Maar zeker isook - de vele
uitzonderingen maken dit duidelijk (waaronder het passiefworden van Italiëin de loop
der eeuwen) - dat dit nooit als een 'naturnotwendigkeit' mag worden uitgelegd. Hier
werd reeds eerder opgewezen;erwerd denadruk op gelegd dat het - afgezien mogelijk e
van uitersten - steedsbij de gratie van de cultuur isofnatuurlijke omstandigheden aloafniet vat op het innerlijk van de mensen hebben. Maar in het kleine verband van de
Nederlandse geestesgesteldheden is het al heel onwaarschijnlijk dat wij met enige
werkelijk belangrijke verschillen in natuurinvloed te maken hebben. Er is naar onze
bevindingen weinig aanwijzing voor en zeker niet voor wat volkskarakterbeschrijvers
wel eens te berde brengen. Dit is bijvoorbeeld het toeschrijven van de Friese beginselvastheid aanhet turen over wijde vlakten, van deDrentse gemoedelijkheid encollectivi1

Dit lijden wordt nog eens zwaar geaccentueerd door HEER in de briefwisseling met SZCZESNY, Geloof en
Ongeloof, Ned. i960.
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teitszin aan het leven tussen eikewalletjes en van het- dan liefst als stoerbeschreven Hollandse individualisme aan de strijd tegen het water. Dat de Drent vermoedelijk
evenveel over wijde heidevlakten getuurd heeft en dat destrijd tegen het water veeleer
collectivisme danindividualisme zou hebben moeten wekken, komt dezeschrijvers niet
of onvoldoende in de zin.
Alsvoorbeeld diene hier wat depsycholoog Waterink schrijft in Volk van Nederland
blz. 32: „Maar zo zijn wij vanzelf eraan toe om te zien, of er verwantschap is tusschen
karaktertrekken en woonplaats. Langs de zee had men eeuwenlang te vechten tegen het
geweld van storm en stroom. Daar wonen de mensen, wier karakter in natuuraanleg
voor zulk een strijd geschikt is... In den strijd tegen den bulderenden storm wordt de
natuurlijke aanleg van den heerscher versterkt. Straks wordt hij overwinnaar, en alseen
koning bezit hij zijn land". Men zal hier ook de calvinist herkennen, diehetover 'zijn'
land heeft.
Voor enige serieuze verklaring komt natuurlijk ook niet in aanmerking het volgende,
waarmeeDr. A.vanSchelvenhetboekDeNederlandseVolkskarakters opent.Hetiseen
nevenschikking van mogelijke oorzaken, rijp en groen door elkaar. Het komt nog al
eens voor bij literatoren: „De mentaliteit van een volk, de volksziel, is iets dat zich
ontwikkeld heeft uit een speciale harmonie tussen rasmenging en isolatie, tussen géographie en historie, tussen specialecultuurvormen en algemene civilisatie, tussen traditie
en economische noodzaak, tussen dialectmening en officiële taaivorming, tussen centralisatie en differentiatie, tussen primitiviteit en hogere ontwikkeling... Het is bijna
onmogelijk het aandeelvan elk van de componenten in de vorming van een speciale
mentaliteit te isoleren".
Blijft echter nog enkele opmerkingen te maken over de Friezen-Franken-Saksenhypothese, die een zo brede plaats heeft ingenomen in de volkskarakter-verklaring.
Voorop dient dan te staan, dat men altijd een verband kan zien met élke voorgeschiedenis,hoeverweg ook.Ditverbandiserineenhetzij positievehetzijnegatievezin.
Dit komt door het eenvoudige feit dat de geschiedenis nu eenmaal, over watervallen
lopend of niet, een doorlopende stroom is.Maar evenals men zich bij een waterstroom
moet afvragen of het veel betekent dat die bijvoorbeeld, de Rijn, op de St.-Gotthard is
ontsprongen als het Nederlandse rivierenlandschap moet worden verklaard, zo moet
menzichook afvragen ofmenveelinhoud geeft aanzijn verklaringen door veelgewicht
te hechten aan de Friezen-Franken-Saksen-verklaring. Uit het voorgaande moge het
duidelijk zijn geworden dat, evenalsin het geval van de Rijn de situatiein aangrenzend
Duitsland en de geologische en klimatologische gesteldheden in Nederland meer te
betekenen hebben voor de verklaring van de aard van ons rivierenlandschap dan de
oorsprong van de Rijn in Zwitserland, hier aan iets dergelijks gedacht moet worden.
DitgeldttemeerdaardetermenFries,FrankischenSaksischopzichzelfalzo betrekkelijk
inhoudsloos zijn, dus slechts vagelijk en zeker ten dele ook onjuist iets aanduiden van
vroegereregionale machtsconcentraties,verwantschappen endergelijke. Bovendienisde
term volksverhuizing - want deze zou de Friezen, Franken en Saksen op hun plaats
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gebracht hebben - voor onze streken nog al ongelukkig is, daar die veel meer en andere
dingen suggereert dan er kunnen hebben plaatsgevonden, GOSSES (herdruk 1946).
W a t wij hier willen zeggen is bovendien iets dat aan anthropologen al geruime tijd
bekend is en dat zij uitdrukken met :„race is as race does" 1 . D w z . dat ras, stam en dergelijke termen gewoonlijk niet meer inhouden dan wat ze op een gegeven ogenblik bij een
beschrijving vrij willekeurig aan inhoud gegeven wordt. O o k historici is dit bekend:
SLICHER VAN BATH (1949) rekent er nog eens mee af, wijzend op het voorgangerschap
van bijvoorbeeld Gosses en Steinbach.
Dit alles wil dus niet zeggen dat er 'niets' is,en zelfs ishetj a m m e r dat wij ook voor dit
geschrift niet beter ingelicht zijn omdat dan de ontwikkeling van de psychologische
situaties zoveel beter getekend had kunnen worden. Als een overherige heerschappij
terecht k o m t in een goed geïntegreerde niet-overherige beschaving, dan is het effect
ongetwijfeld anders dan wanneer deze in een ongekristalliseerde situatie komt of alleen
maar een oude overheersing opvolgt. Dit kan dan verder, latere omstandigheden
voorbehouden, door blijven werken.
In dit verband is het ook nuttig nog even te herinneren aan de onderscheiding die in
het eerste hoofdstuk werd gemaakt tussen deelgebieden van de beschaving die zeer direct
op het leven (of zelfs het overleven) betrekking hebben en andere die hier minder
belangrijk zijn maar meer te maken hebben met functies die aan bod komen nadat het
naakte leven gered is of waarin vooral het stijlelement belangrijk is.
W e l n u : deze stijlelementen die wij hier uitdrukkelijk - ook waar zij in de vitale
sectoren een rol spelen - buiten beschouwing hebben gelaten lijken het in de eerste plaats
te zijn die het meest op oude tijden teruggaan of daaruit in belangrijke mate verklaard
moeten worden : het Fries als taal, het Nedersaksisch, het, wat men noemt, Frankisch.
Zeer zeker zijn deze stijlelementen ook gevoelig voor de strategische grenzen die herhaaldelijk genoemd werden. Maar dit is zeer zeker op een andere manier het geval dan
voor de geestesgesteldheid of voor grondpatroonvariaties, al kunnen er samenhangen
zijn. En zeker een zo uiterlijk element als een stijl van pottenbakken, dat zich zo gemakkelijk kan verspreiden, bijna ongeacht politieke constellaties, zegt dus niets. Historici
hechten tegenwoordig zelfs ook weinig indicatieve waarde aan wetsoptekeningen,
terreinverkavelingen e.d. als men daar geen verdere constellatie bij kent. D e 'hulpwetenschappen' kunnen hun eigen (nauwe) grenzen niet overschrijden, meent Slicher
van Bath, en dus de taak van de historicus niet overnemen.
Voor de zaken die ons hier bezig houden is het echter al bijzonder onwaarschijnlijk
dat de situatie van vóór 800 nog 'alles' met die van de laatste eeuwen te maken heeft,
tenzij dus bij de gratie van latere omstandigheden. D e 'tijdsafstand' is te groot voor een
direct verband zonder meer, want waar het duidehjk is dat het bij geestesgesteldheid
vooral o m gevoelsdisposities gaat, daar kan men niet aannemen dat die er nu zijn omdat
ze 1000-1500 jaar geleden bestonden. O o k bij een ononderbroken doorgaande lijn is
1

B.v. MALINOWSKI, 1960,blz. 4.
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die oude tijd dus niet verklarend, maar wel delatere, enhoe dichter bij (maar natuurlijk
moet men niet in decennia gaan vervallen) hoe beter1.
Doorgaande lijnen zijn er echter naar bijzonder waarschijnlijk is, al zijn er veel
lacunes in de kennis, wel te verwachten. Het Noorden kan hoogstwaarschijnhjk terugzien op een weinig gebroken continuïteit met het 'Friese' verleden. Neemt men daarbij
bovendien in acht dat deze continuïteit van een betrekkelijke vrijheid voortdurend
verdedigend gehandhaafd moest worden, dan is er ons inziens méér van de Friese
vrijheidszin begrijpelijk dan uit een pauselijke bul, of die nu bestaan heeft of niet. Iets
dergelijks geldt voor het 'Saksische Oosten'. Ook dit zaleenbetrekkelijk ongeschonden
continuïteit met een niet-overherig verleden hebben kunnen handhaven. Hier ging het
eveneens niet zonder verdedigende strijd en mogelijk heeft dit het ontstaan, doch waarschijnlijker nog dehandhaving, van denuchtere zin bevorderd dieook in zohoge mate
kenmerkend is voor het Noorden. Zonder deze start in de tijd van de overherige
geschiedenis zou Holland ten noorden van het IJ, dat zoals we zagen direct tegen het
centrum van overherig Holland en Utrecht aan lag en in de laatste eeuwen ook aan de
invloed van het nationale protestantisme heeft blootgestaan, het vermoedelijk niet
hebben uitgehouden. Maar, zoals we zagen, deze start zal na de onderwerping meteen
ook zijn omgezet in een gunstige zeeprovincie geschiedenis.
Te trachten voor 'de Franken' iets dergelijks te construeren lijkt zonder meer van zin
ontbloot, ten eerste om het verschil in geschiedenis tussen Noord-Brabant enerzijds en
Holland en Utrecht anderzijds, ten tweede om de discontinuïteit die de Karolingische
overheersing (in elk geval ten noorden van de grote rivieren) gebracht moet hebben
ofomhetfeit dateerstUtrecht enlaterHolland debrandpunten vanfeodaleen feodaloïde
macht werden.
Tevens ziet men hier hoe onbetrouwbaar de taal als indicator is. De Frankische taal
heeft (met de Hollandse macht) gemakkelijk deIJ-grensoverschreden. Maar de mentaliteiten ten noorden en ten zuiden van het IJ verschillen 'hemelsbreed'. Voorts, waarom
is de provincie Groningen Saksisch gaan spreken? In elk geval is deze er niet 'Drents'
1

Wat hier voor Nederland werd gesteld geldt natuurlijk ook voor Europa in het algemeen. De notie moge
nog zo sterk zijn dat 'Germaans' Europa germaansisgebleven, 'Romaans' Europa romaans, Noordelijk Europa
noordelijk en Zuidelijk Europa zuidelijk:men moet uiteindelijk de continuïteiten aantonen, in verband waarmee nog moge worden herinnerd aan wat we in de loop van dit boek zijn tegengekomen. Zo bleek op het
einde van de middeleeuwen de romanisering van Engeland en van Nederland mislukt, waarna uit deze hoek
een nieuwe ontwikkeling begon. Maar aldusisEuropa ook een gebied geworden van geleidelijke overgangen.
We vonden ietsvan denoordehjke nuchterheid terug tot aandeLoire,maar tevens dathet romaanse doorwerkt
tot aanderomaniseringsgrens in Nederland, of, zo men wil,tot aandeoverherigheidsgrens. Waar ook op werd
gewezen is dat het meest zuidelijke deel van Europa zijn bedorven grondpatroon, waar al helemaal geen
evenwichtige geestesgesteldheid meer bij past, wel eens voornamelijk zou kunnen ontlenen aan niet 1000jaar
maar vele duizendenjaren van maatschappelijk wanbeheer.
Men zal dus ook dit kunnen zeggen: Volkskarakter is een functie van de geschiedenis. Maar dit geldt niet
alleen nu, doch is altijd zo geweest. Daarom is het in elke fase van de geschiedenis een gegeven dat verder
bewerkt wordt. Het is afhankelijk van het totale geschiedverloop over zeer vele eeuwen of het dicht bij het
meer oorspronkelijke is gebleven, dan wel uit het oorspronkelijke nog slechts wat sporen heeft overgehouden
ofgeheelisveranderd. Wat zichverder aftekent isdateen werkelijk totaleverandering (bij hetvroegere tempo
indegeschiedenis;dit gaatindemoderne tijd ongetwijfeld andersworden) aanzienlijk meerdaneen millennium
aan tijd zou vergen.
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door geworden. De enigetaalgrens dieten delemet dievan degeestesgesteldheid samenvalt is die over de Hoge Veluwe. Maar op de Noordelijke Veluwe lopen ze alweer uit
elkaar.
Als illustratie van een zekere samenhang in het Oosten die zeer waarschijnlijk op een
oudeverwantschap teruggaat (albehoeft hetverschijnsel opzichzelfnietevenoudte zijn)
is een kaart toegevoegd waarop men de mate van samenwoning van oude en jonge
generatie op het platteland na kan gaan. Men ziet echter ook dat deze variatie in het
grondpatroon niet helemaal tot Drente, Overijssel, Oostelijke Veluwe en Achterhoek is
beperkt, wat opnieuw tot voorzichtigheid maant. Op de Noordelijke Veluwe zien we
dit keer een samenlopen met de taalgrens, ongeveer. Deze kaart isvan KOOY, en berust
op door hem verzamelde gegevens. Zie blz. 206.

5.9 ACHT BESCHAVINGSGEBIEDEN

Het ligt in de bedoeling in deze paragraaf een afronding te geven van de besprekingen
door hier definitief 8 beschavingsgebieden in Nederland te gaan onderscheiden. Maar
alvorens hiertoe over te gaan moge de afgelegde verklaringsweg nog eens kort worden
overzien.
Er werden hoofdzakelijk vier concreet-historische verklaringswijzen beproefd;
het was nauwelijks denkbaar dat er nog andere in aanmerking komen. Van deze vier
kan men stellen dat er twee eenpolaire betekenis hebben. De eneisde overherigheid die
de gehele hogere beschaving bepaald moet hebben en heel gemakkelijk ook het gehele
aspiratie-patroon vormdevanallendiemaar enigszinsuit deauthentiekplattelandse sfeer
waren losgekomen. De andere pool is de inbreng aan maatschappelijke praktijk en aan
geestesgesteldheid uit het prefeodale tijdvak of soms nog uit het begin van het feodale.
Afhankelijk van de kracht en de vroegheid van de overherigheidsstoten, en in verband
hiermeevanhun doorwerking, kon danhet meegebrachte ofzelfontwikkelde iets waard
geweest zijn of niet. Ten zuiden van het IJ, en scherp bij deze grens af, is in elk geval
'het Friese'weinig meerwaard gebleken, terwijl ditin Groningen enFrieslandreedszeer
ernstig werd aangetast. Aantasting isook wat wij gezien hebben in het Oosten. Wat we
verder, behalve dan natuurlijk nog in Drente, gezien hebben was (afgezien van de
Nederlandse gematigheid en dealgemeen Westeuropese nuchterheid, waarover verderop nog) alleen maar overherigheid.
Van de voornaamste tussenfactoren, het land- en zeeprovincie-verschil en de godsdienst, kunnen we zeggen dat het eerste een verdere verschansing kón vormen voor de
anti-feodaloïditeit, maar net zo goed (en zeker in het geval van een agrarische standsdeling; dat was immers ook mondhouden) met het overherigheidseffect mee kon werken.Van degodsdienst kan hier alleenmaar gezegd worden dat diehoofdzakelijk slechts
één maatschappelijke oriëntering kende: de overherigheid, zodat die bij een bevolking
die geen noemenswaardige weerstand bezat het bederf kon voltooien, hetzij geheel
vreugdeloos, hetzij in een soort gelukkige roes, hetzij in iets daartussen in, terwijl de
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bevolking mét weerstand het niet verder bracht (en dat dus nog niet eens ten aanzien
vanhet katholicisme) danhet voorkomen van descherpst overherige vormen. Maar wat
in dit geheeltochwelbijzonder opvalt is(ofwezouden albijzonder misleid moeten zijn)
dat het met de godsdienst gegaan is als met een laatste belangrijk stuk in een legplaat.
Door er goed in te vallen waren (plotseling) allerlei beelden compleet, zowel dat van de
godsdienst zelf, alsdat van de geestesgesteldheid en van de overherige beschaving.
De slotsom van dit alles moet dan zijn, zolijkt gesteld te mogenworden, dat de overherigheid bij uitstek de maker van het verleden is geweest en dat de geestesgesteldheid
(over eenmillennium gezien) in deeersteplaats eenfunctie hiervan was,eenverband dat
bovendien in devierdeparagraafreeds op zichzelfwerd gelegd om meer psychologische
redenen. En wat we voor en na eveneens genoegzaam hebben gezien is dat ook de
maatschappelijke gesteldheid in Europa niet zo was (en is) dat wij voor Nederland niet
te werk mochten gaan op de wijze van het voorgaande1.
Is het dus zo dat de overherigheid wel als de voornaamste actieve oorzaak van de
geestesgesteldheden beschouwd zal mogen worden, niets bleek intussen zo geschikt om
die te indiceren dan de religieuze en politieke gegevens. Er is ook uiteengezet waarom
deze indicatiesjuist de beste zouden zijn; namelijk omdat de geestesgesteldheden zich
betrekkelijk direct enfranjeloos (meerlosvan zeertijdelijke invloeden, ook al ontbreken
dieniet, enmogelijk zelfswat na-hinkend, hetgeen hiereenvoordeelis)indeze gegevens
weerspiegelen. Heeft men eenmaal geleerd in deze spiegels te lezen - d.i. kan men de
zinnebeeldige uitdrukkingswijze omzetten in een socio-psychologische, waartoe een
poging werd ondernomen - dan komt men meteen ook tot de kern van de geestesgesteldheid.
Het is dan ook op deze basis dat er een indeling in acht beschavingsgebieden is gemaakt, waarvan nu eerst dekleurenkaart wordt besproken dielos aan dit boek is toegevoegd. De betekenis derkleuren, ook op dekaart zelfvermeld, spreektwelhaast vanzelf.
Blauw moest de grote tweedeling wel aangeven, groen de kleine tweedeling, rood de
agrarische democratie en de sterkste tendens naar de moderne. Voorts zal het zich in
laten denken dat er per gebied ook wel wat gekozen moest worden tussen de kleuren.
Een beetje blauw zou bijvoorbeeld Friesland en Groningen niet misstaan hebben, maar
groen leek hier toch belangrijker en typerender.
Voorts kan bij deze indeling worden opgemerkt dat men de hoofdzaak ervan al ziet
als men de drie of vier uitvoerig besproken grenzen door Nederland trekt: de overherigheidsgrens die oost-west verloopt; de romaniseringsgrens die ongeveer dezelfde
richting heeft; en degrenstussenzee- en landprovincies diehoofdzakelijk van Zuidwest
naar Noordoost verloopt en tevens ongeveer de grondsoortengrens is. Een nadere
onderverdeling is dan nog nodig in drie vakken. Zo zouden Holland ten noorden van
1

Naar teverwachten iszalte eniger tijd blijken dat ook het aspect niet ontbreekt dat eruit gekregen iswat erin
gestopt werd. Zoals in de voetnoot op blz. 211voor een beperkter gebied werd opgemerkt, er werd een conceptie zo consequent mogelijk toegepast. Ons inziens echter heeft die conceptie toch zoveel te doorstaan gekregen dat hij volgehouden mocht worden, dus tot de redelijk verdedigbare overtuigingen behoort.
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het IJ, Friesland en Groningen in één vak komen. Maar de Zuiderzee geeft hier een
natuurlijke scheiding. Dan is er het vak waarin de Zandgronden van het Oosten en die
van het Midden samen zouden komen. Hier verdeelt een grens die ongetwijfeld met de
prefeodale en de middeleeuwse geschiedenis samenhangt het vak in tweeën. Deze grens
isniet de 'IJssellinie',maar de 'Hoge Veluwe enWoldberg linie' en wordt op dekaart de
Weerstandsgrens1genoemd, hetgeen ook geentoelichting meerzalbehoeven. Het derde
vakisdat waarin deZuidelijke Zandgronden enZuid-Limburg tezamen zouden komen.
Hier brengt een 'Nadere Romaniseringsgrens' de verdere onderverdeling.
Niettemin moest er ook wat de grenzen betreft telkens wel weer eens een keuze
gemaaktworden.ZowerddeoverherigheidsgrenslangsdeNoordzeekustniet 'opgelicht'.
Noordelijk en Zuidelijk Kennemerland bleken namelijk nog weer onderlinge verschillen te tonen die in overeenstemming waren met hun ligging, zodat de grens ook
maarvanhet IJrechtdoor naar deNoordzee (langshet Noordzeekanaalkan men zeggen)
werd getrokken. Deze afsnijding van de grensoplichting heeft niet plaats gehad ten
aanzien van de Kop van Overijssel. Daarvoor waren de verschillen met de Oostelijke
Zandgronden toch te groot en de overeenkomsten met het Midden te sterk. Anderzijds
werd van deze Kop wel de Noordoosthoek (het zandgedeelte) afgesneden, waardoor de
grondsoortengrens en de weerstandsgrens samen kwamen te vallen. Mogelijk is Giethoorn hierdoor aan de verkeerde kant gekomen - daar kan men verschillend over
oordelen - maar dit leek het eenvoudigste terwijl het zonder meer volgen van de provinciegrens minder fraai leek. Wat moeilijk was ook de keuze in de Lijmers. Helemaal
de Oude IJssel te volgen sneed te veel van het oostelijk gebied af, terwijl het volgen
van de kronkelhjnen van enkele landbouwgebieden ook geen volledige uitkomst gaf.
De weerstandsgrens ishier dusnaar zijn hoofdrichting recht door het gebied getrokken.
Vervolgens is dit ook op de Veluwe en verder noordwaarts gebeurd, zodat deze in zijn
geheel recht en hoekig is geworden. Apeldoorn ligt aan de oostkant in de knik op de
Midden-Veluwe. Ter vermijding van velerlei kronkels en allerlei schiereiland- en zelfs
eilandgevallen is ook de grondsoortengrens globaal gehouden.
Wat men voorts bemerkt zal hebben is dat de acht gebieden niet langer mentaliteitsgebieden zijn genoemd maar beschavingsgebieden. De reden hiervoor is dat die gebieden niet alleen de geestesgesteldheden weergeven, maar meestal ook de voornaamste
1
Door een serie voordrachten voor hogere politiefunctionarissen wasdeschrijver indegelegenheid zijn inzichten te toetsen aan de ervaringen van anderen op voor hem onbekend terrein. Van de bijzonderheden die dit
opleverde (tot nu toe steeds bevestigend) moge er een vermeld worden diebetrekking heeft op de weerstandsgrens. De gemeente Apeldoorn strekt zich zowel ten oosten als ten westen van die grens uit. In de oostelijke
dorpen blijkt men nu zelden werkelijke moeite te hebben met het loskrijgen van een bekentenis. De arrestant
valt, indien er rustig-zakelijk met hem wordt gesproken, wel door de mand. In het westelijk deel van de
gemeente daarentegen komt het nog al eens voor dat zelfs het meest overtuigende bewijsmateriaal niet voldoende is om de ontkenning van deverdachte te doorbreken. Het buitenpersoneel van de politie geeft danook
de voorkeur aan een oostelijke boven een westelijke standplaats.
Eenandereervaring isdat men bij depolitiebijzonder graagpersoneelbleek terecruteren uit dedrie noordelijke provincies.Dit heeft men dan ookveelgedaan,enbetreurt het (denoodzaak inziende) datdeindustrialisatie
van het Noorden deze bron doet opdrogen. De noorderlingen dragen het gezag dat zij vertegenwoordigen
namelijk vrij natuurlijk en harmonisch; zij laten het niet gemakkelijk uit hun handen glippen en slaan er ook
niet mee door.
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grondpatroonvariaties. Dit is al zonder meer duidelijk voor de grondsoortengrens;
zonder deze variaties zou het bijvoorbeeld alweinig zin gehad hebben de Zandgronden
van het Midden nog te gaan onderscheiden van het westelijke gebied en zou hier één
Hollands-protestant beschavingsgebied gevormd kunnen zijn. Bovendien volgen ook
vele meer zuivere stijlelementen in de cultuur deze indeling wel ongeveer, al was dit
lang niet steeds het geval en ook lang niet steeds nauwkeurig. Maar hier ging het ook
niet om, terwijl scherpte in alles onmogelijk was.
Dan zij er op gewezen dat men in de bijlage achterin nog een kaart (blz. 262) over
hetzelfde onderwerp aan kan treffen. Dit iseen meer proefondervindelijke kaart(enniet
een samenvattende zoals de zojuist besprokene); hij wordt in de bijlage nader behandeld terwijl in verband hiermee nog een indeling in vier beschavingsgebieden wordt
besproken. Ook wie enkele grenzen wat nauwkeuriger - namelijk met de mate van
nauwkeurigheid die de indeling in landbouwgebieden eigen is - wil zien, kan deze
kaart raadplegen.
Dan volgt nu de beschrijving, waaraan voorafnog op te merken isdat die een duplicaat
ofeentriphcaat zou worden van deparagrafen 2en 3alsdiezuiver op geestesgesteldheid
werd gericht. De aandacht zal danook meer bepaald worden op de waarschijnlijke en
vermoedelijke oorzaken diein deparagrafen 5t/m 8werden behandeld, alzullen enkele
aanduidingen over de mentaliteiten zelf en over het grondpatroon niet ontbreken.
Zoals gesteld gaat het hier om waarschijnlijkheden en mogelijkheden. Dit is het
gevolg van de (noodzakelijk) meer sociologisch-systematische dan historische werkwijze. Kan men het dus als redelijk zeker beschouwen dat de overherigheid de meest
actievespelerisgeweest ophethistorischetoneelvandelaatstemeer dan 1000jaar en met
bijkomende factoren onder meer of minder weerstand de geestesgesteldheid heeft
gekneed, de preciese opvolgingen in dit kneedproces kunnen verder alleen (eventueel
het systematische nog corrigerend) in een omvangrijk meer diachronisch onderzoek
aan het licht komen, ofschoon het niet eens zeker is dat dit nog volledig mogelijk is.

1 Hollandten noorden van het IJ. Een gebied dat in belangrijke mate de continuïteit
met de Friesevoorgeschiedenis moet hebben kunnen handhaven, niet alleen doordat het
laat en op 'verlichte voorwaarden' onder feodaal gezag kwam, maar vooral, omdat het
zich in een brede variatie van activiteiten heeft kunnen blijven ontplooien. Een overherigheidsmentaliteit is er in elk geval nooit diep doorgedrongen, terwijl men er,
waarschijnlijk door dezelfde brede activiteit, ook aan een sterke plattelandse tweedeling
isontkomen. De levensvisie iser- en hoe anders danin samenhang hiermee - gematigd
en vrijzinnig-humanistisch; de maatschappelijke visie is democratisch. Er ontstond
gemakkelijk onkerkehjkheid, terwijl protestantenenonkerkelijkengemakkelijk 'modern'
reageerden toen omstreeks 1900de politieke democratisering van desamenleving baanbrak. Er zijn vele aanwijzingen voor dat men reeds vroegtijdig een geringere striktheid
dan meestal elders kende.
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2 FrieslandenGroningen. Ook dit gebied moet een grote mate van continuïteit met zijn
Friese verleden hebben kunnen handhaven. Het kende echter minder dan NoordHolland een over het gehele platteland verspreide brede activiteit en had, deels door
aanvallen van buiten afmaar vooral ook door aantasting van binnen uit, met een sterke
tendens tot overherigwording van het maatschappelijke leven te maken. Die tendens
kwam echter laat op, en hoezeer die ook de volksinvloed op de res publica heeft uitgehold, het gebied is niet geheel van een mentale feodaloïditeit doortrokken geraakt.
Toch kreeg deze wel een gedeeltelijke vat op de bevolking: piëtisme in de 18e eeuw;
afscheiding en doleantie in de 19eeeuw. De directe oorzaak hiervoor zal, behalve in de
min of meer feodaloïde ondertoon van het gehele maatschappelijke denken in die tijd
(en in de overherige boventoon in de uitingen van 'hogere cultuur') vooral gezocht
moeten worden in het ontstaan van een sterke plattelandse tweedeling, die op zichzelf
reeds naar het overherige begon te neigen. De boeren bleven echter enkele beslissende
overherigheidseigenschappen missen en hielden zich bijvoorbeeld, vooral in Groningen,
aan hun traditie van geringe openheid voor religieus-projectief denken. Het was dus
vooralonder dearbeidersdater,behalveindezelfde trant(socialismeen onkerkelijkheid),
ook geriposteerd werd met een klassieke rechtzinnigheid. Maar ook in deze feodaloïde
reactie bleef men aantreffen wat voor het gehele Noorden kenmerkend is: activiteit,
een betrekkelijk ruime zin voor samenwerking en in 't algemeen een ruime mate van
nuchterheid en democratische zin. Het grondpatroon zal ook hier reeds lang (zo ooit)
niet die mate van dwang gekend hebben die men op de zandgronden tegenkomt,
terwijl vooral de boeren er zich al vroeg verder van losmaakten.
3 Drente.Het meest vrije leven is aan Drente beschoren geweest, waar de agrarische
democratie tot het einde van de dagen van het 'ancien-régime' behoorlijk heeft gefunctioneerd en dusdedemocratieintegenwoordige zin, zekernaar degeest, benaderde.
Maar daarna werd het oude stelsel ook zeer snel aangetast, hetgeen nog een soort nafeodaloïdisering én de invoering van een ruime mate van intern-plattelandse tegenstelling met zich meebracht. Drente werd door de krachten van de vorige eeuw overrompeld, en van een en ander ziet men de gevolgen. Uit de oude agrarische democratie
zullen de vrijzinnigheid, de zin voor samenwerking, de gematigheid, de verstandelijkheid, de sterk agrarisch-ambachtehjke gezinsethiek en dergelijke stammen. Deze moet
men dan ook vooral op het Zand zoeken. Maar daar de société mécanique hier ook
volledig gold was het tempo van dit gebied trager dan in devorige gebieden; men was
collectivistischer en düslangzamer. Uit demaatschappelijke tegenstelling op zijn (Fries-)
Gronings, welke zich vooral op het veen (maar ook in de andere ontginningen) openbaarde, vloeien voort: het conflict zand-veen, de incidentele ultrarechtsheid, de gereformeerdheid, de proletarische gezinsethiek, en zelfs hier en daar wat bevindelijkheid
en sectarisme.
4 De Oostelijke Zandgronden. Er is veel dat erop wijst dat het hier om een laat en onvolledig overherig geworden gebied gaat, waardoor de oudere, niet-overherige,
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beschaving de kans kan hebben gehad zich weerbaar te maken tegen de feodalisering.
In de middeleeuwen worden er bijvoorbeeld nog marken gevormd, terwijl ook het
boerenerfrecht er zeer verspreid moet zijn geweest. Bovendien is het waarschijnlijk dit geldt ook voor het Noorden - dat deze prefeodale beschaving tóch alvan een sterke
werkelijkheidszin was doortrokken, waardoor de bevolkingnog minder gemakkelijk af
te leiden zalzijn geweest naar een beschaving van 'brood en spelen'. In elk geval vinden
wij in dit - tot diep in de vorige eeuw nog al geïsoleerde - zandgebied met zijn sterke
société mécanique in het algemeen weinig dat erop duidt dat de geestesgesteldheid
een sterke overherigheidsinslag heeft, hoewel er van plaats tot plaats vrij aanzienlijke
verschillen voor kunnen komen. Hoe men deze landstreek ook beschouwt, men houdt
er in alle opzichten steeds het gematigde midden.
5 DeZandgronden vanhetMidden.Door welke oorzaken dan ook (mogelijk doordat de
bevolking er in oude tijden zeer dun was en misschien ook wat meer gemengd, waarschijnlijk ook dooreenvroegerefeodalisering daninhetOosten),hierblijkt debevolking
mentaal niet bestand te zijn geweest tegen de stoot van de feodalisering. Deze heeft er
zichook vollediger doorgezet danin het Oosten, terwijl daarna deheren van het vroegkapitalisme ergaarneneerstreken, ereenHollandsesfeer brengend. Voortswashet doorgangsgebied naar het Noorden, waarop van het Westen uit voortdurend een begerige
blik gehouden werd. Aan de kust loopt het gebiedvan deHollands-feodaloïde geestesgesteldheid danook door tot aan de grens met Friesland. De bevolking heeft zich sterk
wantrouwend afgesloten van de wereld en verkeert ook heden nog in een toestand van
sterk immobilisme. De bevindelijkheid die over haar vaardig is geworden (bhjkbaar
kon worden in tegenstelling tot het Oosten) is hierbij ongetwijfeld ook een factor,
waarschijnlijk zelfs een voltooiende.
6 De WestelijkeenZuidwestelijkeZeeprovincie. Mogelijk door de vrij vroege feodalisering van een bevolking die misschien nog geen definitieve en weerbare eigen beschaving had gevonden, als ook doordat dit gebied voor een belangrijk gedeelte onder
feodale leiding is ontsloten en bevolkt, en voorts doordat debrandpunten van het overherigeleven (Utrecht en Holland) hier lagen, zalin dezestreken een autoritaire mentaliteit gegroeid zijn van het stille-verzetstype. Hierbij moet bedacht worden dat de
bevolking,hoewelzenauwelijks ofgeenhorigheid enandereklassiek-feodale toestanden
gekend heeft, zowel economisch (zeeprovincie-differentiatie) als voor zijn veiligheid
sterk van de heren en desteden afhankelijk was.De sterkste vooroordelen tegen de stad
ontmoet men in elk gevalhier. In de overgangstijd naar demoderne maatschappij bleek
men hier ook niet vooraanstaand en rijk aan initiatief te zijn; of, als men initiatief had,
dan bleef dit eenzijdig economisch gericht. Er is ook veel onvruchtbaar individualisme
dat de samenwerking belemmert. Voorts zal het feit dat hier een dubbele tweedeling is
gaan gelden de geestelijke plooibaarheid van de bevolking niet ten goede zijn gekomen
enallerleifeodaloïde trekken, waaronder het autoritaire denken, sterker uithebben doen
komen. Maar tot op de bodem van de feodaloïde geestesgesteldheid is men ook hier
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waarschijnlijk weer doorgedrukt door de vicieuze projectiespiraal van het calvinisme.
Dit komt het sterksttot uitingbij debevindelijke kleineman, enminder sterkbij demeer
in een oudtestamentisch gezagsdenken geraakte boerenstand. Men is dus 'door en door
rechts'.
5en 6tezamen. HetHollandseBeschavingsgebied. Om dit verrassend duidelijk tot uiting
te zien komen raadplege men bijgaande kaart, ontleend aan HOFSTEE'S Rural Life and
Rural Welfare. Hierop staat aangegeven waar in Nederland de melkfabrieken
coöperatief zijn en waar particuliere ondernemingen. Aldus in 1949 de neerslag van
ruim een halve eeuw ontwikkeling, en voor het Hollandse gebied het meegetrokken
worden in die ontwikkeling waarbij het op een ander spoor is gekomen.
7 DeZuidelijkeZandgronden. Deze moeten vroeger danenigestreek tennoorden van de
grote rivieren gefeodaliseerd zijn geraakt, terwijl waarschijnlijk ook van invloed is dat
zij nóg vroeger reeds meer onder Zuidelijke beschavingsinvloed hebben gelegen en
meer op het Zuiden waren georiënteerd. Als alle zandgronden vormden ook de Zuidelijke Zandgronden eensociétémécanique.Menzagenhoorde dusvermoedelijk, behalve
in Westelijk Brabant, niet al te veel van de wereld en zal zich daarom betrekkelijk
gemakkelijk geschikt hebben naar eensfeer van 'nulle terre sansseigneur', entevens naar
dievan de rooms-katholieke kerk. Bleek in de tijd van de hervorming opnieuw dat de
eeuwenoude strategische grens der grote rivieren van kracht bleef, dit moet mogelijk
worden aangevuld met de stelling, dat het katholicisme er na de eerste golven van
hervormingsgezindheid ook gemakkelijk handhaafbaar of herstelbaar was. In elk geval
treffen wij in deze streken omstreeks 1900 een bevolking aan die volledig gehoorzaam
isaanzijn geestelijke enmeestalook aanzijn wereldlijke (degebruikelijke uitzonderingen
daargelaten) autoriteiten. Autoriteitwordtnietbetwist,terwijldievandekerk bovendien,
zoals uit alles blijkt, een volledige gemoedsveiligheid heeft geboden. Het zijn ook de
kerkelijke autoriteiten geweest die debevolking uit deachterstand dieer omstreeks 1900
in de meeste opzichten t.a.v. meer noordwaarts was of dreigde, moesten halen. Hierbij
kon opnieuw op grote loyaliteit worden gerekend. Het gebied is negatief-autoritair.
8 Zuid-Limburg. Een gebied dat sedert de romeinse tijd een geschiedenis heeft gekend
vanvelevreemde eninheemse heren enhalfheren. Dezemoeten het gehelemaatschappelijk gebeuren, het economische daarbij inbegrepen, in handen hebben gehad. Temeer
daar het gebied potentieel tot welvaart in staat was, zal de bevolking er onwillekeurig
iets meer gezien of onbewust begrepen hebben dan op de zandgronden; zij kent tenminsteeen geestesgesteldheid van stilverzet. Zowelhierdoor alsdoor demeest zuidelijke
ligging, en voorts door de onbetwiste positie van de rooms-katholieke kerk, zal de
bevolking ook toegankelijk zijn geweest voor een uiterlijk meer 'romaans' beschavingspatroon danwaar ook eldersinNederland. Het spelelement eneenzekere zorgeloosheid,
alsook een wat naïve kleine-mans-patriarchaliteit, zijn er belangrijke kenmerken van.
In de kentering der tijden omstreeks 1900kan ook deze bevolking nauwelijks spontaan
voor zichzelf optreden ter verbetering van zijn sociale en economische positie.
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Noemen wij tenslotte uit dit achttalnog eensde gebieden waar sprake mag zijn van een
ruime mate van evenwicht of harmonie in een streekbeschaving. Onder evenwicht of
harmonie is hierbij te verstaan dat de beschaving gunstige voorwaarden bood voor de
ontwikkeling van een harmonische persoonlijkheid. Er zullen dan 4 gebieden in aanmerking komen, namelijk Holland ten noorden van het IJ,Drente, de Oostelijke Zandgronden en de Zuidelijke Zandgronden. Doch op hoe verschillende wijze moet dit
evenwicht dan tot stand zijn gekomen! In het eerste geval doordat de menselijke
persoonlijkheid er een aanzienlijke mate van vrijheid van ontplooiing in behoorlijk
hierop afgestelde omstandigheden ontmoette; in het tweede doordat de bevolking zich
er betrekkelijk ongestoord op zijn weinig veroorlovende (ook weinig vrije ontplooiing
veroorlovende) omstandigheden kon instellen; in het derde door een onverwoestbaar
realismeinweerwilvanniet altegunstigehumanitaire omstandigheden, eninhet vierde
doordat eenkerk 'diewist wat zijdeed' deaandacht van deeenvoudige, wat geïsoleerde,
bevolking strikt wist te binden.
Dat niet iedereenin 'het geluk' deeldekanvoor elkvan dezestreken betoogd worden,
maar voor Noord-Holland en Noord-Brabant laten wij dit nog even zien. Zo zal het
relatief hoge zelfmoordcijfer1 van omstreeks 1900 voor Noord-Holland aangeven dat
niet iedereen zijn vrijheid aankon. Noord-Holland lijkt dus ook hier wel een vooraftekening van de moderne, gedifferentieerde, maatschappij waarin zoiets eerder als
mogelijkheid voor dehandligtdanindestriktemechanischesamenleving.Voor NoordBrabant zij herinnerd aan de ruime en lang ongrijpbare zelfkant, waar dus, behalve die
van de société mécanique, ook de roomse aandachtsbinding niet heeft gewerkt.

5.10 E E N AFREKENING MET DE OVERHERIGHEID

Mogeerindithoofdstuk nog eenmaalwordenteruggekomen op depijnfactor bij uitstek
in de oude samenleving:de overherigheid en de reacties die deze allerwege ontketende.
Zoals betoogd kan men het volksreageren, de mentaliteiten, indelen naar autoritair
en niet-autoritair, naar feodaloïd en non-feodaloïd. Maar vraagt men zich af - en wij
strekken deze vraag ook uit over de Europese mens in het algemeen - of de positief of
negatief-autoritaire mens dan een ander isdandeniet-autoritaire, danligt natuurlijk een
nadrukkelijk ontkennendantwoord voor dehand.Menzoudezeautoritaireof feodaloïde
mensveeleergewondmoetennoemen, zijhetwelgevaarlijk enchronischgewond omdat
er geen karakter of cultuur zo agressief en kortsluitend gewapend in het leven blijkt te
staan als het overherige. Wegens die kortsluiting vindt men dan ook telkens zo'n
agressieve verdediging van zijn wonddekkingen en compensaties: nationaal-socialisme;
OAS-flinkheid, opgevolgd door Eeuwig-Frankrijk diplomatie2; Heilige Kerk ideologie;
1

Ontleend aan C. S.KRUIJT, Zelfmoord, 1962.Het wil onsvoorkomen dat de 'factor x' dieKruijt telkens over
houdt voor een belangrijk deel geestesgesteldheid (ofeen verbijzondering daarvan) is.Zou een meer op Durkheim's Suicide georiënteerde methodiek toch niet beter zijn geweest dan een 'Amerikaanse'?
2
Over dediepbedorven sfeer in depolitieke sector inFrankrijk zie BAUDET, Mijn Dorp in Frankrijk. Dit speelt
ten noorden van de Loire.
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de Carlistenvertoning;Maffiaterreur en-wraakoefening ;partij-onfrisheid alsin Oostenrijk; Waals superioriteitsgevoel tegenover Vlamingen1, enzovoort. Maar uiteindelijk
blijken ze toch te reageren uit dezelfde menselijke aanleg als de niet-autoritairen; daar
komen namelijk juist die compensaties, repressies, agressies en projecties uit voort.
Het lijkt (opnieuw) dus volop des mensen te zijn dat men de rechtvaardigheid als
werkelijkheid zou willen beleven2.
Zien wij in dit verband ook nog eens terug naar het slot van het vorige hoofdstuk
waar werd geconstateerd dat de oude plattelander zo uiterst ongeëmotioneerd kon
reageren op de slagen van zijn soms harde lot; hier daarentegen hebben wij zijn soms
uiterst emotionele reacties gezien. Maar in het vorige hoofdstuk ging het in de eerste
plaats om dieaspecten van het plattelandse beleven diein een directe samenhang konden
worden gezienmetomstandigheden dienietdoor mensenhand gemaaktwaren;zewaren
historisch gegeven en voor mensenhand vooralsnog onaantastbaar. In dit hoofdstuk
daarentegen ging het om omstandigheden die wél door mensenhand gemaakt zijn, en
wat we in een directe samenhang hiermee zien is een wél emotionele, zelfs een neurotische reactie. Hoe deze gevoelens, zo goed en zo kwaad als dit mogelijk is, gecombineerd konden worden hebben wij inmiddels ook gezien. Dit zalniet korter en duidelijker kunnen worden aangegeven dan met het woord protestantisme; het is de essentie
van het protestante beleven.
Heel gemakkelijk komen we nu ook op de vraag diein het eerste hoofdstuk reeds even
werd genoemd, namelijk die naar de historische nuttigheid of noodzaak van de overherigheid. Wat hier blijkt is dat er aan de overherigheid al spoedig (het isimmers onze
directe voorgeschiedenis, terwijl de nationale staat er meestal zijn gestalte aan ontleent)
te veel eer wordt bewezen.Daarvoor isdienaar zijn aard tebelemmerend, te destructief
1
Zagenwijmerkwaardigerwijze binnendeNSBdeDrent verschijnen alsnon-feodaloïd, inhet Waalsesocialisme
kan men het omgekeerde tegenkomen, namelijk als men daar, zoals bijvoorbeeld de nu overleden leider
Renard, allemoeite doet om tegen deVlamingen tekunnen blijven discrimineren. Ondanks het opgevenvan de
wonddekkingen van het katholicisme ishier toch dieblijven bestaan dat men zich afwilkunnen blijven zetten
tegen een 'minderwaardige' andere volksgroep; de feodaloïde mentaliteit is blijven bestaan.
Dit brengt ons nog op het volgende. Alles wijst erop dat ook de taal nog een bron van overherigheidsbesmetting kan zijn. Naar verwacht kan worden is dit slechts een weinig zelfstandige bron, maar een die toch
vooral niet te verwaarlozen isalsdie van elders gevoed wordt. Van deEuropese talen gaat dit in het bijzonder
op voor het Frans, en dan ongetwijfeld in verband met decultuurpolitiek die,nooit aflatend, uit Parijs gevolgd
wordt (ook de onderdrukking van andere talen binnen eigen grenzen). Men ziede rol van de Franssprekenden
niet alleen in België, maar ook in Zwitserland, Canada, en soms zelfs in de Verenigde Staten.Jammer van de
mooie taal.
2
Komen wij in dit verband nog eens terug op het verrassende feit dat de volkskarakterbeschrijvers met zulke
vergaand eensluidende meningen zijn gekomen. Al deze mensen zijn ongetwijfeld van een zeer verschillende
mentaliteit en maatschappelijk ook zeer verschillend belanghebbend. Niettemin was er deze overeenstemming,
hetgeen er op duidt dat men zich in zijn beschrijving (zich zoveel mogelijk losmakend van zichzelf) naar iets
gemeenschappelijks heeft gericht, wat dan blijkbaar dit meer edele leven is. Indien al deze mensen een oorzakenbeschrijving gevraagd zou zijn, dan zou er ongetwijfeld veel meerideologievoor den dag zijn gekomen.
Bovendien zal gelden dat, daar men toch niet werkelijk oorzakehjk doorgrondde, ieder ook gemeend zal
hebben dat de mens bij zijn ideologie werkelijk tot zijn recht komt, zodat men zich ook hierom weinig belemmerd tot beschrijving zal hebben gezet.
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gericht. Of met andere woorden: er is sociaal-psychologisch (cultuur-psychologisch)
gesproken nauwelijks reden waarom de mensheid ook niet zónder dit tot hogere beschaving had kunnen komen. Zoals wij zagen kan ook het godsdienstige schuldgevoel
hierop wijzen.
Niettemin washet bij de ontwikkelingstoestand in dewereld van delaatste millennia,
zoalswezagen,welbegrijpelijk hoedemensheidin deoverherigheid verzeildisgeraakt.
Dit begrijpelijke isdan dat het volk bij deaanvang van deminder primitieve beschaving
exploitabelbleekendathetniet-autoritaire zwak stondindeongeorganiseerde wereld en
lijdelijk moest blijven. Wij zagenhetin onzeNoordrand: dezelfverdediging kostte daar
veel energie, terwijl men onderwijl toch onder de indruk geraakte van de spectaculaire
herenbeschaving en er leentjebuur bij speelde; het culturele verzet kwam pas later en
was ook toen nog weinig doortastend. Het isniet anders in te zien dan dat dit ook voor
Scandinavië en zeker voor Engeland gold. En dan mogen we nog 'büj' zijn dat er in
Europa, en mogelijk ook elders in de wereld, nog allerlei 'Noorden' niet grondiger is
opgeruimd door allerlei 'karolingische rijken' en dat binnen hét Karolingische Rijk niet
alles geheel 'Zuid-Europa' is geworden. Anders zouden wij ongetwijfeld nóg volop in
de overherigheid verkeren.
Een vraag die hier onmiddellijk op aansluit is die waarom Europa - in het bijzonder
Europa's Noordwesten - als eerste van de werelddelen (want het gaat op deze schaal)
uitbrak uit de oude lethargie en dus wat Rüstow noemt de transfeodale krachten ontwikkelde. Dit was ook de vraag die ROMEIN zich stelde toen hij die lethargie in de
gehele wereld van hogere beschaving beschreef als het Algemeen Menselijk Patroon
dat in het volgende hoofdstuk nog even ter sprakekomt 1 . Romein stelt voorop dat deze
vraag steeds moeilijk te beantwoorden zal blijven omdat het hier een uniek historisch
feit vanfundamentele betekenis(ietsevolutionairs) betreft. Allelateredoorbrekingen zijn
noodzakelijkerwijs - we zien dit in de praktijk - min of meer nabootsingen. Maar gaat
men de omstandigheden zo goed mogelijk na, zo meent Romein, verder onderzoek
aanbevelend, dan kan men constateren dat Europa (alsjonger beschavingsgebied mogelijk ook, maar zo'n uitspraak behoeft dan nadere vulling) wat dynamischer vormen
heeft ontwikkeld en aangehouden. Zo bijvoorbeeld de zelfbesturende stad. Voorts het
feit van het veelbelovende begin in Griekenland en Rome dat door het christendom
weliswaar naar zijn wezen niet werd voortgezet, maar toch ook werd bewaard. De
herinneringen en documenten werden niet zoveel mogelijk vernietigd, zoals nieuwe
meestersin oude tijden zoveelvuldig deden. Daarvoor washet christendom inhet begin
ook te humanitair (ofschoon tevens negatief-autoritair) en later was het zelf ook te veel
meein deerfenis:het had de glans van het oude Rome overgenomen en ontleende daar
veel van zijn ontwikkeling en gezag aan.
Wij kunnen deze vraag ook niet beantwoorden en stellen hem ook als onoplosbaar
(onbenaderbaar) zolangonze cultuursociologische enhistorisch-sociologische kennis van
vooralAziëniethechter(bewerkter)isdan,zoveronsbekend, tot nu toe. Maartochzou,
1

Wij raadpleegden de Cahiers d'Histoire Mondiale, Vol. iv, 1957, blz. 449-463.
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ons herinnerend dat wij deEuropese hogere beschaving in wisselwerking zagen met een
Europeesrealisme,noginoverweging genomen kunnen worden ofhethierniet gaat om
een lange wisselwerkingsketen waar dit realisme telkens een rol in speelt. Bijvoorbeeld:
men wâs al realistisch (uit een om niet meer achterhaalbare reden aanwezige of bij de
kolonisatie meegebrachte oude beschaving);men kón daarom een niet al te ernstige en
langdurige stoot van usurpatorische beschaving wel opvangen of er in elk geval zijn
realisme bij behouden; men wérkte vervolgens terug op de usurpatorische hogere
beschaving en profiteerde daarna van de voordelen ervan, waaronder dejongere (meer
dynamische) vormen en oude herinneringen. Aldus zouden dan de lethargie doorbrekende (anti-feodaal blijkende) krachten kunnen zijn ontketend. Zo zou ook duidelijk
zijn waarom vooral Engeland (door feodale en feodaloïde krachten groot gemaakt,
doch zonder zijn maatgevoel te verhezen) de leiding in de doorbreking heeft kunnen
nemen; zonder natuurlijk te weten wat het ontketende1.
Maar hoe dit alles ook zij, dus ook al is de wereldrekening voor de overherigheid
(waarschijnlijk) nogniet optemaken,feit isenfeit blijft datEuropa isuitgebroken endat
de organische samenleving - overal nagebootst - is ontstaan, waarin de mensheid in de
toekomst zijn heil zalmoeten zoeken. Feitisen feit blijft het eveneens dat de overherigheid naar zijn wezen in elk geval een primitieve en corrumperende kracht is die in een
fijnweefsel alsdatvan deorganische samenlevingniet meer thuishoort, maar ernog wel
sterk in nawerkt. Feit is en feit blijft het bovendien dat het nieuwe 'sowieso' reeds is
begonnen, 'sowieso' reeds allerlei oude feodaloïde dierbaarheden heeft aangetast en
daarmee - hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ROBINSON'S Honest to God2 doorgaat. Wat hierbij pastisdus,endanvooralmethetoog op detoekomst, een bewuste
afrekening met de overherigheid; een afrekening in deze zin dat zij maatschappelijk
geenrol meer mag spelen. Aldusisook deondertitel van het gehele boek bedoeld, terwijl het volgende hoofdstuk hier nog wat nadere toelichting op geeft doordat daar
nader op de organische samenleving wordt ingegaan. De overherigheid maakt ook
niet werkelijk politiek sterk, althans niet meer als de werkelijke democratie op grote
1

Wat hier een nuttige aanvulling kanzijn is RÜSTOW'Stheorievan de cultuurpyramide (aanvang deelI), inhoudende dat de hoogte van de cultuurtop gebonden is aan de breedte van het grondvlak (omvang van dein één
verband georganiseerde bevolking en in verband hiermee de omvang van de specialisatiemogelijkheden en de
middelen die hierbij nodig zijn) Een breed grondvlak had Engeland dus, en relatief goed beheerd ook (men
denkeaanhetMagnaChartaof vergelijkemaar weer eens hoe 'spaans' de Zuideuropese landeninhun koloniën
hebbenhuisgehoudenenwatEngelandervangemaaktheeft. Frankrijk stondhierdantussenin).Zulk een grondvlakbreedte ontbrak in Nederland of in Scandinavië.
Wat Nederland betreft ishet nog aardig de omvang van het land tevergelijken met dievan de meer feodale
landen. Het is het kleinst gebleven. Op het toppunt van zijn macht heeft het de Zuidehjke Nederlanden in
feodale macht gelaten en ook gerede uitbreidingsmogelijkheden naar het oosten en noordoosten (Oostfriesland)
verwaarloosd. Trouwens niet uit menslievende motieven, maar door engagement in de commercie. De stadhouders hadden wel anders gewild. (Waarmee niet gezegd wil zijn dat het andere ook het betere zou zijn geweest; zeker niet voor zover dit het binnenhalen van vooral meer rooms-katholieken en van Frans-sprekenden
zou hebben betekend; hoe meer feodaloïde elementen immers hoe geringer de kans op het evenwicht dat het
land is gaan kenmerken.
2
Deze Anglicaanse bisschop stelt voor het gehele oude godsbegrip los telaten en het meeste vrome zeggen en
doen in verband hiermee.Hij sluit aan op wat reedswat langer in deprotestante theologie werkt.
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schaal bestaat en veel diepere loyaliteiten heeft gewekt dan het kortsluitende partijgangerschap van de feodaloïden.
Zoalsmenzichzalherinneren werd hetvorigehoofdstuk besloten met eengedicht dat de
essentie ervan weergaf. Zoeken wij weer naar zo'n gedicht dan zal dit vooral de pijnlijkheid en het principieel tegenstellingscheppende karakter van de overherigheid weer
moeten geven. Vanzelf spreekt dan ook wel dat aanzienlijk zuidelijker moest worden
gezocht dan Drente om het meest passende te vinden. Evenmin bijzonder is het voorts
dat het een Frans gedicht isgeworden. Hierin gelieve men ertevens op teletten hoe laag
de sociale grens lag (zijdelings opgemerkt: even laag als in het romanmateriaal van
Herman de Man) en dus:wie er alniet tot deprofiteurs en exploitanten van het (plattelandse) volk behoorden. Voorts merke men op dat hier aldrieeeuwen vooruit deFranse
Revolutie werd aangekondigd, de revolutie waar Frankrijk zelf, bijna twee eeuwen na
dato, nog steeds de volle vruchten niet van plukt.

C O M P L A I N T E DES HÉLAS
(Gedeelten vaneen zeerlanggedichtuithetï^e-eeuwseFrankrijk metals toon: waarschuwing en soms wraak)

„Hélas! Hélas! Hélas! Hélas!
Prélats, princes et bon seigneurs,
Bourgeois, marchands et avocats,
Gens de métiers grands et mineurs,
Gens d'armes, et les trois états
Qui vivez sur nous, laboureurs...
Regardez nous, et si pensez
Que sans labour ne pouvez vivre
Et que tous sur nous vous courez
Hélas!Très noble roi de France
Le pays de votre obéissance
Epargnez-le!Pour bien merci,
Des laboureurs ayez souvenance!
Tout avons pris en patience
Et le prenonsjusqu'ici,
Mais tenez-vous pour sûr que si
Vous n'y mettez aucun remède,
Que vous n'aurez château ni ville,
Qu'il vous faudra crier: Hélas!
Overgenomen uitG.Walter,HistoiredesPaysansdeFrance,Flammarion 1963.
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DE O R G A N I S C H E M A A T S C H A P P I J
Een afscheidvan domineesland

6.1 D E MECHANISCHE EN DE ORGANISCHE MAATSCHAPPIJ

In devorige hoofdstukken werd telkensweer, hetzij uitdrukkelijk, hetzij tussen deregels
door, gesteld dat wijlangzamerhand zijn overgegleden van- intermen vanDurkheim de société de solidarité mécanique in de société de solidarité organique. Het moet inmiddelsvoldoendeduidelijk zijngewordenwatmenonderdemechanischemaatschappij,
het genus waar de oude plattelandse samenleving toe gerekend kan worden, moet
verstaan1; wij hebben deze maatschappij inmiddels 'beleefd' en misschien ook
een beetje 'doorleefd'. Het is de maatschappij waarin men weinig verlicht (mechanisch)
op zijn omstandigheden reageert. Hierbij moet worden bedacht dat dit van onze tijd uit
gezien is; van primitievere tijden uit was de maatschappij van het meer bekende verleden natuurlijk reedszeer ontwikkeld. Maar van onzetijd uit gezien was men zich toch
nog weinig bewust, weinig verdraagzaam enliet men (moest men dikwijls laten) weinig
ruimte voor (vrijere) menselijke ontplooiing. De omstandigheden waren zowel in het
algemeen als voor het platteland in het bijzonder nog die van geringe economische
mogelijkheden, geringe sociale differentiatie en van geringe geestelijk-intellectuele
evolutie.Tezamen ook: vangeringemogelijkheden tenaanzien van de omstandigheden
van het menselijk leven.
Het moet ook zijn gebleken dat onze plattelandse société de solidarité mécanique
duidelijk zijn eigen wetmatigheden (wij spraken van hoofdlijnen, middellijke oorzaken
van verdere beschaving, principia media) had en dat deze tevens een min of meer
duidelijke universele geldigheid hadden, alkon het doortrekken van sommige dezer tot
in uitersten tot merkwaardige consequenties voor andere leiden. Voorts werden de
media historica - meer institutioneel van aard en meer tot de hogere beschavingssfeer
behorend - behandeld en 'aan het werk' gezien, onder meer hoe deze, de overherigheid
voorop,weerinwerkten op deprincipia mediavan deplattelandsbeschaving enophetin
het leven staan van de streekbevolkingen. We hebben (het Turkse Rijk met de roomskatholieke kerk vergelijkend) zelfs gezien hoe deze media historica 'cross-cultural'
1

Het zou tevervoeren hier nog diep opintegaan.Durkheim ontwierp dezeterm eigenlijk voor toepassing op
meer nationale beschavingen in hun geheel, terwijl wij deaandacht hoofdzakelijk gericht hebben gehouden op
eeninternationale deelsamenleving.Plaatst hij echter zijnnationale samenlevingen in eentijdreeks (bijvoorbeeld
het oudeJodendom, bloeitijd-Griekenland, Rome voor zijn verval, Frankrijk omstreeks 1900) dan ziet hij ook
een minder repressief worden van de moralité (o.a. het afnemen van het aantal handelingen die als misdaad
gelden; de religieuze misdaad tendeert te verdwijnen). De oude Friese beschaving hoort natuurlijk ook in dit
genus, en ergens in de reeks, thuis.
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en 'cross-institutional' sterk verwante vormen konden aannemen. Geen wonder bij de
wereldheerschappij van deoverherigheid. Geenwonder dantevensdaternietalleenvoor
het platteland auteurs tevinden zijn die de ervaring hebben van 'het isoveral hetzelfde',
maar dat dit ook voor de algemene maatschappij geldt. ROMEIN is een van hen, zijn
ervaring samenvattende alshet Algemeen Menselijk Patroon, eenideaaltype, dat hier in
verkorte vorm wordt weergegeven:
- dehouding tegenover denatuur ispassief.Er vond geen onderzoek plaats doch alleen
aanpassing.
- dehouding tegenover hetlevenisdat het opzichzelfweinig waarde heeft, dochpasna
dit leven tot waarde zou kunnen komen. Ascese,versterving, is deugd.
- het denken is sterk beeldend, mythologisch, en niet rationeel-abstraherend.
- de tijd heeft op zich zelf ook geen waarde; het leven is een aaneenschakeling van
'vandagen'.
- het gezag heeft de neiging absoluut te zijn, zowel dat van de goden als dat van de
prinsen.
- het werk dient niet om 'vooruit' te komen, is dus geen dynamiserende factor. De
noodzaak ervan wordt ervaren als een vloek.
Ook hier dusweer desociétédesolidarité mécanique, maarnu op eenalgemeen internationaal niveau. Het was dus in het kader hiervan dat Romein zich afvroeg waarom
Europa als eerste der wereldbeschavingen was uitgebroken. Dit uitbreken stelde hij op
deaanvangvan deNieuwe Tijd, ofbeter, alsdeaanleiding dat ereenNieuwe Tijd moest
worden onderscheiden. Het enige dat hier nog aan toegevoegd moet worden is dat dit
in het algemeen wel geldt, maar dat het platteland pas omstreeks 1900uit ging breken.
Zolang hebben de transfeodale krachten dus nodig gehad om tot op de bodem van de
Europese samenleving door te werken.
Eveneens nuttig zalhet zijn nog kort terug tekomen op het tijdaspect van de overgang
van de société de solidarité mécanique naar de société de solidarité organique, zoals wij
dit in onze geschiedenis hebben meegemaakt. Enerzijds moet men zeggen dat die
overgang zich vrij plotseling - d.i. in een korte spanne tijds - heeft voltrokken, zeker
voor het platteland. Omstreeks 1900was demechanische maatschappij daar, althans op
de zandgronden, hoofdzakelijk nog intact. Maar in 1950 niet meer. Dit suggereert als
breukjaren 1914/18of 1940/45. Ook inhet algemeen kan men aarzelen tussen dezebeide
tijdstippen, want het is tussen de beide oorlogen dat bijvoorbeeld de voor het 'massatijdperk' zo kenmerkende nieuwe middenstand - metjazzmuziek alshet ware - massaal
opkomt.
Anderzijds gaat het echter ook om een geleidelijk proces. Men kan beide visies
verenigen door te zeggen - wij deden dit reeds eerder - dat in deze eeuw de drempel
naareennieuwtijdvakpasgoedwerdoverschreden:nahetoverschrijdenvandiedrempel
konden deeffecten van de organische maatschappij pasgoed gaan cumuleren. Visiesvan
geleidelijkheid moet men natuurlijk in de eerste plaats bij historici zoeken. ROMEIN'S
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visie - zojuist behandeld - is ereen van. Enrealiseert men zich hierbij datdetijd vande
grote Griekse cultuurontplooiing enookdelatere van Rome vóór demassale corruptie
de mensen van daarna steeds hebben gefascineerd dan indiceert dit weer hoe zeer eigenlijk deMiddeleeuwen als een dieptepunt worden ervaren. Daarna gaat Europa weer een
weg 'naar boven' afleggen; nahetfeodale tijdvak komt deNieuwe Tijd, waarvoor het,
zoals wij zagen zeker voor een land als Nederland, nodig is deze in te delen ineen
burgerlijk-aristocratisch eneenkapitalistisch tijdvak.
Maar inmiddels spreekt en schrijft 'iedereen' er over datn u detijd vande 'massa' is
aangebroken. ORTEGA Y GASSET huivert er n o g van, maar ROMANO GUARDINI geeft

reeds een positieve aanvaarding inDas Ende derNeuzeit. Enhoe verschillend van toon
deze en andere geschriften ook zijn, ze convergeren niet beter te weten allemaal met
DURKHEIM'S visie en ook met die van COMTE als die het positieve (godsdienstloze)

tijdperk aankondigt.
Z o zou men dus ookkunnen spreken van hetaanzwellen van een nieuwe tijd 'tot de
drempel' en vanhet na-hinken vanD e Nieuwe Tijd na de overschrijding van die
algemene, vooral structurele, drempel. Devorige eeuw en deze eeuw worden dan wel
bijzonder boeiend door hun spel van 'vooruitgang' en 'terugvallen' o m die drempel
heen. Onder heteerste moet mendanallerlei liberale verworvenheden rekenen, zoals
de vestiging vande rechtstaat, de scheiding vankerk en staat, de scheiding der staatsmachten, hetparlementair stelsel endezorg voor het onderwijs. Onontkoombaar is het
dan tevens onder de regressies te rekenen het protestante ('aristocratische') Réveil,
Afscheiding, Doleantie en Kuyper's volksbeweging, het opkomen van een roomskatholieke machtspositie, de confessionele partijvorming, de schoolstrijd en de verzuiling. Merkwaardig isdatvooruitgang enterugval ook zodoor elkaar kunnen lopen,
want deopbouw van deroomse machtspositie iskeerzijde geweest van descheiding van
kerk en staat envande godsdienstvrijheid. Pasin de laatste jaren schijnt erin roomskatholieke kring hetbesef te ontstaan datdegrotere vrijheid zijn eigen spelregels heeft
en dat die door ieder inacht genomen moeten worden zal het niet opnieuw totregressie
en repressie komen. En ook alzal de rooms-katholiekekerk niet inzijn eentje instaat zijn
de regressie tebewerken, een sfeer van 'onbehagen' heeft die totn utoe, althans tot voor
kort, wel kunnen scheppen 1 . En in het algemeen lijkt de situatie wat de godsdienst
betreft nu pas rijp te worden voor verandering. Het isookgeheel in overeenstemming
met het conserverende karakter vande godsdienst datdiealseenvandelaatste deelgebieden van debeschaving inhetveranderingsproces wordt betrokken. W a t men ook
kan zeggen is dat inditdeelgebied dedrempel - erzijn dus ook specifieke drempelsvan
culturele aard - pas laat wordt overschreden.
Voor het platteland is de losmaking dannatuurlijk ook niet iets helemaal plotselings
geweest. Omstreeks 1800 heeft het reeds eenstuk politieke emancipatie meegemaakt,
zij hetdatdeze, behalve voor deNoordrand, toen n o gniet zoveel betekende, daar de
1

Wil men weten waardoor, dan nememen weer UithetRijke RoomseLeventerhand.
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grote tweedeling zich vooralsnog handhaafde en er soms een aanzienlijke klassetegenstelling bij kwam. De overherigheid - zij het in milder wordende vorm - kon zich
vooralsnog ook handhaven omdat het platteland zelf nog nauwelijks voldoende ontwikkelde en georiënteerde mensen op ging brengen. Dat komt pas meer dan een eeuw
later. Het duurt ook tot het laatste kwart van 'de 19e eeuw voordat de landbouw belangrijke invloed van wetenschap en industrie gaat bespeuren en de wisselwerking
begint waarbij men wederzijds onverbrekelijk van elkaar afhankelijk wordt. Dit laatste
brachtpasnauweintegratievandelandbouw indenationaleeconomieen de geleidelijke
verdwijning van het zelfverzorgingsbedrijfje.
Wij komen dan nu tot de organische maatschappij. Hierin zal niet een geheel andere
'algemene menselijkheid'1 gelden, maar wel een andere 'specifieke menselijkheid';
dusandereprincipia media enmedia historica. Ook maar tetrachten ditallesuitvoerig te
behandelen zou te ver voeren, laat staan of dit zo gemakkelijk op bevredigende wijze
uitvoerbaar zou zijn. Toch lijkt het wel mogehjk in het kort, en ons afzettend tegen de
oude wereld, enkele wezenlijke trekken van de organische maatschappij te bespreken.
Zo lijkt het er dan op - en de drang naar grotere vrijheid in de zich differentiërende
Sowjet-Unie lijkt ditte gaanbevestigen - dat deorganische maatschappij 'democratisch'
(inruime zin te verstaan) moét zijn. Tussen de 'organen' van een 'lichaam' zalmen immersniet anders kunnen verwachten dan dat zij 'samenspelen'. Bovendien moet van het
'maatschappelijk lichaam' nog worden opgemerkt dathet meerenmeer zalgaan bestaan
uit - in elk gevalintellectueel - 'goed ontwikkelde' mensen. Dezekan men op den duur
niet zo maar wat opleggen, zoals vroeger aan het 'volk'. Het gaat dus meer op 'medewerking' (hoezeer de term soms ook weer met uitholling wordt bedreigd), dit is
'redelijkheid', aankomen.
Even uitvoeriger gesteld en iets meer op de economische en sociale aspecten lettend,
zal ook dit gelden: De greep die wij hebben op onze natuurlijke omgeving en op onze
omstandigheden, en de welvaart die hieruit voort blijkt te kunnen vloeien, zullen wij
niet meer willen missen. Dit allesheeft een fijn economisch en sociaal (men neme alleen
de beroepsdifferentiatie maar) samenspel, alsmede een hoge vlucht van wetenschapsbeoefening, tot voorwaarde. Hierisdanweer het maatschappelijk lichaam, dat, hoe ook
in organen geleed, uiteindelijk zal bestaan uit 'goed ontwikkelde mensen' wier 'medewerking' gewonnen moet worden. Bovendien is er nog het aspect aan dat 'we' de
welvaart óók niet zullen willen missen om de onafhankelijkheid die deze geeft. We
zagen immers dat honger of dreigende honger en mondhouden bij elkaar behoorden.
Het opkomende socialisme heeft zeker niet zonder reden beseft, dat hetmoest strijden
voor het delen in de welvaart door de massa. Nu ishet gehele economische leven erop
gebouwd, daar massaconsumptie ook weer massaproductie blijkt te scheppen2.
Van allezijden dringt het zichdan op, dat er eennatuurlijke, en dus onweerstaanbare,
1

O o k hier zou men kunnen spreken van principia vitalia. Zie voetnoot blz. 103.
Althans na een zekere ontwikkelingsfase. Zie ROSTOW, 1964.Voor een economiebeoefening 'tegen de sociologie
aan', zie PEN, 1962, en voor een sociologiebeoefening 'tegen de economie aan' Z A H N , 1962.
2

244

samenhang istussen de organische maatschappij en een tendentie tot vrijere ontplooiing
vanhetindividuele enmaatschappelijke leven. Hetzaldusook niet toevallig zijn datjuist
in dézetijd (i50Jaarna deklaroenstoot van deFranserevolutie) de 'rechten van demens'
op wereldschaal worden geproclameerd en dat daarin allerlei vrijheden worden erkend.
Het zal ook niet toevallig zijn datjuist in déze tijd de waardigheid van de mens en de
erkenning van een wezenlijke gelijkwaardigheid van mensen zo aan de orde zijn.
Wat dit alles ook moge inhouden ofwaard zijn, gemeengoed iszeer zeker dat hier niet
de waardigheid wordt bedoeld van de dienaar in feodale of koloniale verhoudingen of
dematevanvrijheid diehierbij wordt toegestaan endiezich door b.v. de Zuidafrikaanse
ideologen zo schoon laat afschilderen.
Afgezien van develeschaduwen van het verleden die(nog) over demoderne, organische,samenleving hangen (enwelke dusniet toevallig in demeest autoritaire landen van
het verleden nog het sterkst zijn) zullen we ook voldoende 'ervaring' met de organische
maatschappij hebben om wel te weten dat die zich niet automatisch tot evenwicht zal
ontwikkelen. Deze schept zijn eigen problematiek en eigen onrechtvaardigheden, welke
zelfs weer geïnstitutionaliseerd kunnen geraken. Men denke maar eens aan de machtscumulatiesin 'big business'(WRIGHT MILLS) ofaandesomberevoorspellingen in verband
hiermee van bijvoorbeeld James BURNHAM! Men kan ook denken aan de rivaliserende
groeperingen die Frankrijk telkens weer bijna onbestuurbaar maken (en aan de onvermijdelijke sterke man van rechts (!) die weer orde op zaken moet stellen). Men denke
voorts aan verschijnselen als zinloos werk, vereenzaming temidden van veelheid,
uiterste 'other-directedness'1 e.d. Maar het gaat nu niet om al deze verschijnselen.
Belangrijk ishier dat het 'ethos' van demoderne samenleving een geheel ander isen zal
zijn dan dat waar wij in de vorige hoofdstukken kennis mee maakten. Het nieuwe
ethos moge oprecht of onoprecht worden beleden, men moge pogen het in de termen
vandereligieuzetraditieteformuleren ofniet,hetwórdt beleden,zoweldoor Chroetsjow
als, blijkens allerleijongste ontwikkelingen (zoals de encycliek Pacem in Terris) ook
door de rooms-katholieke kerk.
Dit betekent voorts dat de volksperceptie, die de omstandigheden tot 'werkehjkheid'
maakt, een andereisgeworden (bezig isteworden; zou kunnen worden) dan die waarmee in het vierde hoofdstuk werd kennis gemaakt. Ging het daar om het loutere
overleven (en zelfs om het loutere overleven 'met de minste slaag'),nu gaat het veeleer
om 'ontplooiing' en om fantasie omtrent de keuze uit 'mogelijkheden'.
De organische maatschappij zal men dus ook de maatschappij van de vele mogelijkheden en van de vele ontplooiingskansen voor de individuele mens kunnen noemen.
Dit houdt een grotere vrijheidsmarge voor de individuele mens in (met geheel eigen
risico's) en een mogelijkheid voor een vrijere groei van de gehele beschaving. Tevens
1

Term ontleend aan RIBSMAN,The lonely Crowd. Eenboek waarin men veelzalterugvinden van wat hier ook
telkens aangeroerd wordt, tot aanveleauteur-referenties toe.Riesman komt ook uit bij een gebrek aan durf tot
autonomie bij dehuidige mens.Maar dat hijiets meer presteert dan wat een ontwikkelde leek ook had kunnen
doen, wagen wij te betwijfelen. Ons inziens dus weer zo'n Amerikaans modeboek; niet werkehjk fundamenteel; en de Nederlandse sociologie die er braaf achter aan draaft.
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betekent dit dat de cultuur meer autonoom-geestelijk kan en ook zal móeten groeien.
Voor de socioloog die iets fundamenteels van deze maatschappij wil zeggen brengt dit
meedathij minder gemakkelijk danwij datnogkondenvoor deoude plattelandscultuur,
kan analyseren tegen de achtergrond van vrij natuurlijke omstandigheden. Voorts
houdt dit in, dat een onderscheid in belangrijke en minder belangrijke deelgebieden
van debeschaving steedsmoeilijker zalworden, daar bijvoorbeeld kunst eneerstelevensbehoeften minder ver uit elkaar zullen zijn komen te liggen. En al moge het zo zijn dat
werktijdverkorting en vacantie, arbeidsbesparende huishoudelijke apparatuur, een snel
eigen vervoermiddel en allerlei oppervlakkige verstrooiing de publieke aandacht nogal
sterk lijken op te eisen, de 'kwaliteit van het bestaan' ïs- mede hierdoor - aan de orde
gekomen.
Voor het platteland betekende enbetekent dezeontwikkeling dat het niet 'achtergelaten'
wórdt en ook uit zichzelfniet achter wilzijn. Met niet achtergelaten wórden wordt niet
in deeersteplaats gedoeld op allerlei vriendelijke dames en heren die vooral vroeger, en
ook nu nog wel, 'cultuur gingen brengen' op het platteland; ook niet op het feit dat het
ook daar zomoeilijk is de aanschafvan radio-en televisietoestellen tevermijden ofdeze
toestellen niet aan te zetten. We bedoelen zelfs niet, dat de dorpswinkels geen baaien
ondergoed meer aan kunnen bieden, doch alleen 'modern floddergoed'. We bedoelen
vooral, dat deindustrie endemeerstedelijk georiënteerdebevolking diedeze meebrengt,
niet meer van het platteland kunnen worden geweerd, dat forensen er een woonplaats
zoeken, dat recreanten erover uitzwermen, hetgeen zijn voorzieningen vergt, en tenslotte dat de handel, de nijverheid en de dienstenverlening die direct met de agrarische
productie zijn gaan samenhangen ook veel bovenplaatselijk contact en 'stedelijke'
beroepsdifferentiatie aanbrengen; voorts is de landbouw zelf veel vergaderen en reizen
gaanvereisen.
Verder moet worden opgemerkt dat de niet-agrarische bevolking direct of indirect
een op de technische hoogte van de tijd uitgeoefende landbouw eist, waarbij het niet
alleen gaat om de hoeveelheid voedsel en andere zaken maar ook om de prijs en de
hoedanigheid ervan. Zonder massaproduktie van goederen van goede prijs en kwaliteit
zou het landbouw-'orgaan' van de société organique stagnatie of in elk geval onbevredigdheid veroorzaken. Deze niet-agrarische bevolking zal verder ook niet bereid
zijn om tot in lengte van dagen de agrariërs die niet mee kunnen komen - door welke
oorzaken in persoon, groepsbeschaving of bedrijf dan ook - te blijven subsidiëren,
al blijkt zij dit wel voor een overgangsperiode - de (technische) ontwikkeling is overrompelend - tewillen doen. Het zijn dusin sterke mate anderen dievan delandbouw en
van het platteland geen 'reservaat' willen (en kunnen) maken.
Maar de plattelander, de agrariër, wil zelf ook geen reservaatsbewoner zijn. Hij is
algemeen menselijk genoeg om, evenals anderen, radio, televisie, auto, vrije tijd en
vacantie, en het inkomen dat daaraan te pas moet komen, te willen, al komen zijn
verlangens soms een decennium achterop. Hij wil dit inkomen óók (en als hij zelf al
weinig behoeftenmochtblijvenhouden:vooral)voorzijnkinderen,hetzijopdatdezelater
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een bedrijf ofwat dan ook kunnen beginnen, hetzij omdat hij inmiddels wel weet dat ze
lang en netjes gekleed naar school moeten. En mocht dit alles niet het geval zijn, dan
zullen zijn kinderen, dieniet geïsoleerd tehouden zijn, erhem welaanherinneren dat zij
'met de tijd mee' willen. In een uiterste geval kan bijvoorbeeld de dochter de stellige
verzekering geven dat ze niet met 'een boer' wil trouwen. De agrariër en zijn vrouw
(enhun kinderen) dwingen dus uiteindelijk ook zichzelftezoeken naar dewegen die tot
hoger inkomen en verdere integratie leiden. Uiteindelijk wil men duswel 'mee kunnen
komen', zodat men kan zeggen dat de plattelander ook zichzelf integreert. Vanzelfsprekendverliesthijhierbij opdenduur(indézegeneratieofindevolgende) zijn naïviteit,
zijn a-intellectualisme, zijn a-dynamisme alsmede zijn slapend of openlijk antagonisme
tegen 'destad', tegen denieuwe gezichteninzijn omgeving en tegen nieuwelingen in de
gemeenteraad. De hier geschetste ontwikkeling tast dus het oude grondpatroon alsook
uiteindelijk menige oude mentaliteit grondig aan. Dit zal in de loop van dit hoofdstuk
nog in iets grotere bijzonderheden worden bekeken.

6.2 H E T AFSCHEID VAN DOMINEESLAND 1

Alvorens echternader integaanopallerleibijzonderheden voor hetplatteland moet nog
worden teruggekomen op het fundamenteel paedagogische aspect van de organische
samenleving. Er ontbrak een goede sociale paedagogie volgens de Inleiding.
Kort herhaald isdefundamentele situatiein detegenwoordige samenleving dus dat er
een organische maatschappij is met zeer veel grotere mogelijkheden, en dus ook met
aanzienlijk meervrijheid, danvroeger. Niettemin gelden ertevensspelregels en daarmee
ook beperkingen, terwijl voorts het geheel niet noodzakelijk in evenwicht en harmonie
is.Dit wijst op dewenselijkheid, zelfs denoodzaak, van eenfundamenteel paedagogisch
optreden dat deharmonisering, overeenkomstig deaardvan deorganische maatschappij,
kan bevorderen. Die wenselijkheid is bovendien groter dan ooit omdat de gehele ontwikkelingtevensinhoudt datdemensgrotereongelukken kanveroorzakendan vroeger;
de mogelijke afstand tussen wat is en wat had kunnen zijn is groter, zo kan gezegd
worden. Zulk een paedagogisch optreden moet dus ook meer effectief kunnen zijn dan
vroeger.Dithoudt danweerindathetmeerbewust endus ookwetenschappelijker moet
zijn dan gebruikelijk, wil men ook werkelijk effect. Bewustzijn-belemmerende factoren
moeten daarom zoveel mogelijk worden vermeden.
De uit het verleden overgeërfde toestand is echter nog dat de kerken dit terrein
hoofdzakelijk bewerken en het, via de verzuiling, ook in zo breed mogelijke zin bezet
houden; dit althans tot voor zeer kort hebben gewild. Naar niet anders te verwachten is
1
Deze titel, tevens ondertitel voor dit hoofdstuk, werd ingegeven door de ondertitel van THOENES' proefschrift: Een sociologische proeve van een terugkeer naar domineesland. Hoewel het duidelijk is dat dit door
Thoenes niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld werd - en met deze bedoeling zijn wij het wel eens leek het ons van betekenis hier op onze (ongevraagde) beurt wat minder speels te zijn door het omgekeerde
te stellen.
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zullenzedezebewerking ook zoveelmogelijk ophun overgeleverdewijzewillen blijven
doen zolang de 'drempel', waarbij ook hier de effecten van de organische maatschappij
definitief gaan cumuleren, nog niet is overschreden. Het is om de geringe doeltreffendheid van die overgeleverde wijze, gepaard aan het breed bezet houden van allerlei
neventerrein naast het fundamentele, dat er hier (ondanks dat men reeds verandering
bespeurt) enige aandacht aan besteed moet worden.
Zo moet allereerst nog eens de nadruk worden gelegd op de gevaren van de godsdienst, hetgeen na het voorgaande geen tijdrovende zaak meer behoeft te zijn; hieruit
vloeit tevens voort dat men steeds zoveel mogelijk terrein bezet heeft willen houden.
Het eerste gevaar iswel dat waar VESTDIJK op wijst: een sterke neiging tot onverdraagzaamheid. De wezenlijke situatie voor de godsdienst lijkt in dit verband aldus gesteld
te mogen worden, dat deze altijd iets 'vreemds' betekent tegenover een werkelijk
redelijke (d.i.voorieder mens op den duur overtuigende) kennis en ervaring.Dit houdt
in dat er voor de godsdienst uiteindelijk maar één manier is om aan de confrontatie
met de werkelijkheid (en daardoor aan het als vreemd ondervonden worden) te ontsnappen. Dit isdoor geheelen alte overwinnen1. Het psychischencultureelmechanisme
dat nu op gang gebracht wordt (enmet de onverdraagzaamheid ook een blindheid voor
de concurrerende godsdienst insluit; oecumene is, zoals POLAK, 1957, onsinziens terecht
opmerkt, eenachterhoedeverschijnsel) iswat we uithetverledenmaaraltegoed kennen:
de heilige oorlog (nu ook, zij het nog wat aarzelend, van rooms-katholieke zijde veroordeeld), de brandstapel, de verkettering, en (ook heden, hoezeer dikwijls te goeder
trouw) de verdachtmaking en de zowel informele als georganiseerde morele druk.
Meer individueel ziet men dit proces bij de martelaar (hoe respectabel hij subjectief
gezien ook moge zijn) voor telkensweer een ander enig waar geloof. Het is(in de trant
van het voorgaande) dereeks:onbehagen, psychologische projectie ervan, onafhankelijk
gaan functioneren van die projectie, geloofsovertuiging en identificatie met 'de' waarheid, botsing met een andere enige waarheid, martelaarschap. Het tweede grote gevaar
bestaat uit dat waar vooral FROMM op wijst, maar dat in het eerstereeds volop aanwezig
is: de bevordering van (want bestaan bij de gratie van) de scheiding tussen het ik-ideaal
en het ik, zo congeniaal met de overherigheid bovendien en in het algemeen ook
wel iets van deze aard betekenend.
Met dehiermee samenhangende engrote cultuur geworden vormen, de godsdiensten,
zullen wij wat de hoofdtypen betreft ook wel volledig genoeg hebben kennis gemaakt.
Het enetypeisdatwaarin het geloofeen cultureel volledig afgescheiden bestaan (zonder
1

Dit wil niet zeggen dat men in het geloof altijd en overal onverdraagzaam móet zijn. Het op willen ruimen
van afwijkend geloof en ongeloof kan tijdelijk een latent aanwezig iets zijn, dat echter toch op een of andere
wijze tot uiting moet komen. Hiervoor zienwijindemoderne samenleving geen plaatsmeer; o.i. opnieuw een
aspectvan deaantasting van het geloof tot inzijnwezen. Vanzelfsprekend geldt ook- want wiezouietsmenselijks vreemd zijn - dat het ongeloof altijd verdraagzaam zou móeten zijn (afgezien van het van tijd tot tijd
noodzakelijke verweer - de strijd om gewetensvrijheid - tegen het meestal zendingsklare geloof). Men zie de
communistische praktijk. Geloof en ongeloof zijn dus, zoalseldersin dit boek duidelijk blijkt, ook bepaald niet
genoeg om de sociaal-psychologische situatie te beschrijven waarin de onbeteugelde onverdraagzaamheid
gedijt: er is een algemeen maatschappelijke constellatie voor nodig. Waar het hier om gaat is dus de extra
stimulans tot onverdraagzaamheid, diehet geloof onsinziens direct eigenis.
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rekening en verantwoording) gaat leiden en zich strikt bindend tracht op te leggen.
Hier is het rooms-katholicisme natuurlijk exemplarisch. Weliswaar kan hierdoor,
zoals in het katholicisme, tevens een uitstekend uitgebalanceerd systeem ontstaan met
somsnieteenszulkedesintegrerende effecten, maarofhetverenigbaar geachtkan worden
met de organische maatschappij is zeer de vraag. Of eigenlijk is het ons inziens geen
vraag meer daar het, zoals we zagen, voor een onverdeeld gelukkig-makende werking
(afgezien van een toevallig aanwezig rationeel grondpatroon, want dit wordt door het
katholicisme niet bevorderd) een peasant-naïviteit tot voorwaarde behoeft die ook thans
in Noord-Brabant niet meer aanwezig isenin West-Brabant en in Zuid-Limburg nooit
geheel aanwezig isgeweest. Vergelijkt men hiermee debovendien enorme omvang van
de roomse organisatie en het uiterste aanterreinbezetting dat mensteedstoeheeft willen
passen, dan moet hier nog heel wat aan objectievere eerlijkheid en doelmatigheid te
winnen, en dus te saneren, zijn.
Het anderetypelegt meer vrijheid bij deenkele gelovige, enhiervoor ishet protestantisme dan voorbeeld. Maar deze vorm bleek, om zijn vrijheid, ook principieel onbeheersbaar. Wat wij zagen was dat de projecties (deze term lijkt immers wel adaequaat)
zich nu konden ontwikkelen tot superprojecties van geselecteerde punten; die namelijk
waar de sociale schoen wrong. Hierdoor kon de desintegratie, de spanning tussen ikideaal en ik, God en Wereld, maximaal worden en de geloofszelfstandigheid en de
individuele verantwoordelijkheid een uitgesproken neurotisch karakter krijgen. En
waar ditniet het gevalwas,daarlaghet nietaanoorzaken bij hetgeloof, maaraan zuiver
maatschappelijke. Dit geldt bovendien niet alleen voor Calvinisme of Lutheranisme
waar die vrijzinnige vormen gingen ontwikkelen, maar eveneens voor de Doopsgezinden, hoezeer dieons ook dierbaar kunnen zijn om hun weigering ofgeringe medewerking het geloof weer dienstbaar te maken aan de overherige samenleving. Dit
berustte eveneens geheel op motieven die niet volledig tot bewustzijn kwamen, terwijl
men zich slechts kon handhaven onder omstandigheden waarin de overherigheid geen
diep psychologisch feit was.Met andere woorden: er isook geen 'betrouwbaar' tussentype, terwijl men het ook niet kan scheppen, daar dit een bewustheid veronderstelt hoezoumen ditkunnenvoorkomen- waarbij het geloofzelf verdwijnt.
Dit alles duidt erop dat er ten aanzien van de godsdienst dus ook maar één mogelijkheid is in de organische samenleving. Dit is zijn algehele bewustwording als mythe,
ideologie en spiegelbeschaving;praktisch gesproken (wat er ook met de oude symbolen
en de oude taal gebeurt en hoe religieuze gevoelens en behoeften dan ook weer vorm
zoeken) zijn verdwijning1.
1

Wat ons inziens dus ook niet mogelijk is, want geforceerd, is de bijbel nu meer humanitair te gaan interpreteren. Voor het Oude Testament - naar onze mening een document voor de culturele anthropologie van de
eerste orde - al helemaal niet, maar ook niet voor het Nieuwe. Tot welk een exegese men weer moet komen,
alleenal om te ontkomen aan devoor dehandliggendeinterpretatie dat traditioneel gelovige mannen zich hier
op traditioneel gelovige manier hebben uitgedrukt, laat ROBINSON reeds zien. Zeer veel moeten we nu overdrachtelijk gaan opvatten; zelfs zouden de apostelen zich wel eens maar zo als het er staat hebben uitgedrukt
omdat het demensen uit dietijd dan duidelijker zou zijn geweest. Interpretatie nummer zoveeldusvan een ook
nu kennelijk nóg niet eenduidige (endan wel unieke?)openbaring. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de bijbel
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Misschien komt het nog voor dat sommigen hun toevlucht willen nemen tot de
mening dat nu de levensomstandigheden in het algemeen meer 'noordelijk' zijn geworden, deze op natuurlijke wijze gunstig zijn geworden voor een meer evenwichtigvrijzinnig geloof en men dit dus rustig kan gaan begunstigen. Maar dit is natuurlijk,
behalve dat men de gevaren daarmee niet werkelijk uitsluit, ook onhoudbaar daar
inmiddels de menselijke waardigheid wel is gaan vereisen dat men zich bewust moet
worden wat men kan1.Bovendien zienwe ditzichinwerkelijkheid ook niet voltrekken.
Deze werkelijkheid isveeleer de 'geloofsafval', zéker ook in vrijzinnige kring.
De mensheid zal dus inderdaad, zo lijkt het, moeten leren veel directer volgens zijn
ervaring en gaven televen, zijn raadsels redelijk moeten benaderen en die benaderingen
als zodanig moeten uitwisselen, teneinde aan het gevaar (en de onwaardigheid) te
ontsnappen dat ze als scherm gaan dienen voor andere doeleinden, voor de doeleinden
van anderen, envoor emotionele zwakte. Reeds het feit van devele(eoipso intolerante)
enige waarheden uit het verleden moet ons leren dat het bij geloof en openbaring
niet ging om waarheid in redelijke zin (want die is open en vergelijkt) maar om de
uitkomsten van niet tijdig beheerste psychische en maatschappelijke processen.
Op de vormen die het fundamenteel paedagogische optreden en 'het religieuze'
in de organische maatschappij dan wél moeten (kunnen) hebben, kan in het kader van
dit werk niet nader worden ingegaan. Het eerst gebodene iswel dat de weg open komt
tot een geheel nieuwe oriëntering. De reorganisatie komt dan vanzelf wel aan de orde,
mede inhoudende dat de brede terreinbezetting (niet vol te houden - zoals nu ook in
rooms-katholiekekring steedssterkeraanhetlicht treedt- onder een mondige bevolking
welks andere maatschappelijke organen men dan ook als mondig moet beschouwen)
in discussie komt. Tevens, zo zal ook geconcludeerd mogen worden, is dit voorwaarde
om moreel aanzien - waar men wél het voornaamste maatschappelijke orgaan voor
kan zijn - te kunnen handhaven2.
geen (gewetens)getuigenis zou zijn. Deze is alleen gesteld in de projectieve taal van een bepaalde tijd, de taal
waarin vooral hetjoodse volk zulk een perfectie had bereikt dat diebijbel wereldliteratuur kon worden.
Overigens isdekwestievan de oude taal en de oude symbolen, alshet dat alleen nog is(Robinson houdt dus
aan iets anders vast),in wezen niet belangrijk. Wat Robinson persoonlijk betreft geldt natuurhjk dat men voor
hem, in zijn positie, groot respect moet hebben om zijn zedehjke moed reeds zover te gaan als hij gegaan is.
1
Men kan ook wijzen op deintensivering van het maatschappelijk verkeer, wezenskenmerk van de organische
samenleving en meer en meer wereldomvattend. Wat hierin als waar geldt zal aan strengere eisen moeten
voldoen dan die welkehet verleden zichkon veroorloven; onsinziens een zich voltrekkende waardensociologische ontwikkeling.
Vaak wijst men bij de kwestie geloof-ongeloof op de kentheoretische moeilijkheid dat een eenmaal gesteld
(en aangehangen!) geloof, hoewel niet echt bewijsbaar, ook moeilijk wetenschappelijk te ontkennen is. Wij
hebben deindruk dat de ontwikkelingen zodanig zijn dat „de tijd" aan het vraagstuk voorbij zalgaan, zoalsde
tijd reeds meermalenfilosofischekwesties (die al of niet de gemoederen beheerst hebben) buiten de orde heeft
gesteld. Kennissociologisch zou dit dus geen vreemde ontwikkeling zijn, en een die evenwijdig loopt aan de
waardensociologische. Het levensbesef zal bezig zijn te veranderen, zo kan men ook zeggen.
2
Het spreekt vanzelf dat dan ook de tijd is aangebroken voor een 'tweede oecumene', namelijk die met de
humanisten en dat de opleiding voor ambtsdrager en velerlei meer dan eveneens gereorganiseerd kan worden.
Hetmagnog steedsgewoontehetendatmenhethumanistenkwalijk neemtalszijzichmeldenvoor 'geestelijke
leiding'; er wordt dan ook nog aanzienlijk gediscrimineerd. Uit het voorgaande - en veranderingen in het
denken voltrekken zich nu eenmaal langzaam - isdit ook wel begrijpelijk, maar, alles welbeschouwd, waarom
2SO

Rest nu nog in te gaan op de mening dat alles 'vanzelf'wel komt en dat men beter doet
verre te blijven van deze (zolang ze zich als godsdienst voordoet) explosieve materie;
de mentaliteit van vandaag de dag dus1. In zekere zin heeft men dan gelijk, omdat er
-niet beter te weten - een natuurlijke trend isnaar 'ongeloof'. Wat wij de laatstejaren
bovendien waarnemen, enwat weleensbelangrijker zoukunnen worden dande formele
ontkerkelijking, is de uitholling van binnen uit. Het genoemde boekje van ROBINSON
is hier ons inziens bepaald een symptoom van (al schijnt uit latere geschriften niet
duidelijker te worden wat hij wil verwerpen en wat handhaven). Blijkbaar kan hij zich
dit schrijven veroorloven zonder zijn waardigheid neer te leggen.
Persoonlijk twijfelen wij er eigenlijk ook niet aan of op 'natuurlijke' manier zal het
omslagpunt worden bereikt. Dit is dan het punt waarbij de specifieke drempel wordt
overschreden en de organische samenleving ook hier cumulatieve effecten op gaat
roepen die ertoe strekken dat het 'vreemde' zich ook bewust vreemd gaat voelen en
- want zo komt het psychologisch dan ook te liggen - als 'eigenlijk ontoonbaar'. Maar
de vraag is hoe lang dit nog duurt en hoeveel verkeerde beslissingen er intussen nog
genomen worden. Hier geldt namelijk wat wij reeds opmerkten, dat de moderne
samenlevingnietautomatisch gevoelensspaartendusook dekortsluitende beschermingsmechanismen (men verzuime niet vooral te denken aan situaties als in Polen of Italië,
waar het is:óf rooms, óf communist) weer kan gaan voeden. Bovendien bedenke men
dat wij ook in Nederland juist de sterkste verschansingen zagen samengaan met de
zwakste mentaliteiten. Ze bevonden zich in een vicieuze wisselwerking. En hoe lang
duurt het dan nog? 2
Het eerste probleem is dus wel, daar een blindtasten naar evenwicht in de organische
samenleving geen doeltreffend tasten zal mogen heten, het 'handje helpen' van de
natuurlijke sanering, zeker ten aanzien van de Orthodoxien. Deze taak is ongetwijfeld
moeilijk, want men is daar strijdbaar, en dus is die voorlopig waarschijnlijk nog steeds
ondankbaar. Voorts valt die taak zeker in belangrijke mate aan de wetenschap toe.
In deze wetenschap moge men verder bedenken dat het reeds ioojaar geleden is dat
Comte, Feuerbach, Marx (in Nederland ook een Multatuli, een Busken Huet) aan hun
ontluisteringsarbeid begonnen, 75jaar geleden dat Nietzsche optrad, 50jaar terug dat
Freud, Durkheim, werkten. Velen3, ook in de sociale wetenschapsbeoefening, mogen

eigenlijk ? Zij willen eenieder ontmoeten voor elkediscussie.In deallerlaatstetijd zienwij echter een aanzienlijke verbetering van de sfeer en wordt ook van kerkelijke zijde de ontmoeting gezocht
1
Isin Nederland het geloof wel het hoofdpunt van wat niet zonder grond een cultuurachterstand kan worden
genoemd; in vele andere landen komt daar heel wat meer bij. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld de freeenterprise ideologie, dieschuilhoek biedt aanheelwat corruptieve praktijken inbusinessenpolitiek, politiek tot
business kan maken, terwijl talrijke openbare diensten zich in een staat van achterstand en verwaarlozing
bevinden. Men vindt hierover in LYND, Knowledge for What? Het geloofnoemt hij pashierna.
2
Waarbij natuurlijk tevens komt, evenals bij de non-feodaloïden in een eerdere fase, dat men wordt vastgehouden door dealgemenereproblematiek van hetleven,dereflexie van deprincipiavitalia,e.d. Zie voetnoten
op blz. 223 en 103. Én voorts het nog niet geheel ontgroeid zijn aan het projectieve denken.
3
Ook P. J. BOUMAN? In zijn Cultuurgeschiedenis van de Twintigste Eeuw, in 1964 uitgekomen, schrijft hij
onder andere (blz. 194): „De doodsklok voor het geloof is al zo dikwijls geluid. En altijd weer ten onrechte".
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gemeend hebben dat zevan debaan zijn, maar, zoalswe zagen, dit kan nauwelijks waar
zijn.
Hierpastveeleer devraag ofmenzichinallerleisocialewetenschap dezeoudemeesters
niet gewoon uit handen heeft laten slaan1; en voorts de vraag (vrijwel onafhankelijk
ervan in hoeverre dit geschrift in velerlei opzicht houdbaar zal blijken) wat we met
sociologie willen: een wérkelijke greep op de maatschappelijke verschijnselen of niet?
Wat er ook op een niet-traditionaliserende sociologiebeoefening aan te merken moge
zijn, de wel traditionaliserende biedt nauwelijks het perspectief van enige greep. Deze
holt achter de ontwikkelingen aan2.

6.3 D E AANTASTING VAN HET OUDPLATTELANDSE G R O N D P A T R O O N

Dat het oude grondpatroon, gegeven onder meer dezelf-integratie van het platteland in
de moderne samenleving, grondig wordt aangetast zal ook geen wijdlopig betoog
behoeven. Wij kunnen ons er hoofdzakelijk toe beperken aan te geven dat de basissituatie, waaraan het georiënteerd was,niet meer bestaat.
Het economisch aspect van de oude basissituatie hield in dat er praktisch maar één
mogelijkheid was 'aan de kost' te komen: door middel van een verzekerde toegang tot
de bodem. Dat dit niet meer zois zalwel niemand willen ontkennen. Dit ontbindt dan
meteen ook het verband met de 'grote prijzen', hetzij doordat de wijze van verkrijging
een andere geworden is,hetzij doordat de prijs zelfminder groot geworden is.
De eerstegrote prijs washet 'overleven', het 'zichkunnen redden'. Hetisnu welhaast,
zoniet helemaal, een vanzelfsprekende zaak geworden dat men niet meer door elementair gebrek wordt bedreigd, zodat het materiële bestaan in de letterlijke zin inderdaad
nauwelijks meer tot de grote prijzen behoort.
De tweede grote prijs was stand en macht door een meer dan gemiddelde toegang tot
debodem. Geheelafgezien vanhet 'behoren' in dezekwestie,het zalduidelijk zijn dat er
tegenwoordig geheel andere en minder eenvoudige wegen gegaan moeten worden om
deze te verwerven, waardoor beide ook aanzienlijk van karakter zijn veranderd.
De derde grote prijs was het huwelijk. Het is geen nieuws dat ook dit praktische een
normaal verwerfbaar iets is geworden, zodat de vrijgezel, of de 'kinderen N', zinne1

Vanharte stemmen wij hier in met KOOY (intrede Wageningen, 1964), dievan mening isdat er in de laatste
50 jaar weinig vooruitgang is geboekt. Een welhaast verboden mening naar onzeervaring. Natuurlijk kan men
verdedigen daterindeafgelopen decennia welietsgebeurd is('t zouwat mooiszijn alsdit nietkon),maar waar
het om gaatisdat onsinziensblijkbaar degevoeligheid voor wat erin dediepten van desamenleving gaandeis
(50jaar geleden lagen die meer open door de sociale strijd) verloren is gegaan. Zodat we nu weer min of
meer, alleen misschien wat minder primitief door wat er inmiddels dan aan kleine vooruitgang is geweest,
van voren afaan moeten beginnen. Voorwaarde isbovendien het herwinnen van deinmiddels ook vér teloorgegane onafhankelijkheid van de sociale wetenschap, hoewel dit eigenlijk onvermijdelijk in de regeneratie van
een sociale wetenschapsbeoefening die zich met de grote samenlevingsvraagstukken bezig gaat houden, begrepen is.
2
Als meest geprononceerde niet-traditionaliserende socioloog in Nederland dient F. L. POLAK - onze leermeester tevens - genoemd te worden.
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beelden van de oude plattelandse samenleving, in hun oude verschijningsvormen
verschijnselen van het verleden zijn geworden.
Dit alleswerkt natuurlijk op alle mogelijke manieren door, onder meer in het huwelijk zelf en in deverhouding tot de kinderen. Wat het eerste betreft: het moet persoonlijker en dus ook gevoeliger zijn geworden. Hierdoor heeft de echtscheiding ook op het
platteland zijnintrede gedaan. KOOY 1vond dat ernog welwat na-hinken was(endat het
gehele niveau wat lager ligt en mogelijk ook zalblijven), maar dat het platteland hier in
beginseldezelfde bewegingen doormaakt alsdestedelijke concentratie. Over de moderne
verhouding tot de kinderen werd in 4.2 reeds uitvoerig mededeling gedaan. Deze zou
een 'doorgeefverhouding' zijn geworden in plaats van de oude 'teruggeefverhouding'.
Hierdoor isook de specifieke dramatiek (ziehet Drentse gedicht) van dezelaatste er een
geworden van het verleden.
Herinneren wij tenslotte nog aan allerlei wetswijzigingen van na de laatste oorlog,
waarin de genoemde veranderingen worden weerspiegeld: het burgerlijke huwelijksformulier is in deze zin gewijzigd, dat man en vrouw als gelijken worden gezien;
in het huwelijksgoederenrecht geldt de vrouw ten aanzien van het gemeenschappelijk
vermogen niet meer als 'onbekwaam'2. De onderhoudsverplichtingen van kinderen
ten aanzien van hun ouders zijn nu eveneens tot een minimum teruggebracht. Men
vergelijke hier eens mee de lasten die kinderen vroeger soms van hun ouders droegen
(en de ruzies die hieruit voort konden komen), of de wijze waarop de samenleving
vroeger bijvoorbeeld in devorm van weeshuizen de ophaar neergekomen lasten droeg!
De sociale situatie van de oude plattelandssamenleving bracht mee dat men moest
trachten een loyale samenleving te bouwen temidden van een dreigende buitenwereld,
terwijl menbovendiennog hetprobleem had dat men door overbevolking 'devijand' in
dekaart zouspelen.Hetlijdt geentwijfel dat dezakenzonietmeerliggen.De agrarische
bevolking moge soms nóg het gevoel hebben steeds weer het kind van de rekening te
zijn, maar men zalhet erover eenszijn dat er geen zo eenzijdige overspeling meer plaats
zou kunnen vinden als in het verleden. Bovendien zie men wat er met het grote
plattelandse geboorteoverschot van delaatsteeeuw isgebeurd. Het is,globaal gesproken
afgevloeid naar detalloze niet-agrarische beroepen, enniet meer naar dezelfkant van de
agrarische samenleving of naar de stad-als-vijandehjk-kamp in de oude betekenis (enals
verzamelplaats van proletaroïden, al leek het hier bij het begin van de industrialisatie
nog wel op).Paradoxaal eigenlijk: toen delandbouwende bevolking in de meerderheid
was had zij weinig in te brengen en veel te vrezen; nu zij minderheid is, zoals zovele
andere beroeps- en andere groepen in de samenleving (en zoals deze 'georganiseerd')
heeft ze in beginsel niet minder of meer in te brengen (afgezien van bijzonderheden)
dan deze.

1

Zie zijn Openbare Les; voorts K O O Y , Het veranderend gezin in Nederland, 1957.
W i l men nog eens van een radicaal geluid inzake de man-vrouw-verhouding kennis nemen, dan leze m e n
SIMONE DB BEAUVOIR, Le deuxième sexe, 1949.
s
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Dit alles neemt dus ook de grond weg onder vele van de oude houdingen, en wel
allereerst die onder devrees voor de buitenwereld en de behoefte tot een psychologisch
bijna 'waterdichte' afscherming van de binnenwereld. Bovendien is de mogelijkheid
om met eeninformele socialecontrole het gareel strak tehouden vervallen. Dit betekent
dat de sociale veiligheid van de plattelander zo ongeveer identiek geworden is met die
vandeorganische samenlevinginhet algemeenendat deveelmeer geïnstitutionaliseerde
controleorganen van die samenleving - we ervaren niet anders - ook volledig over het
platteland zijn gaan werken.
Dan was er de intellectuele situatie die, aansluitend op de economische en de sociale,
een gevangen zijn inhield in een a-intellectuele, mythische en a-dynamische perceptie
van de wereld. Het werd reeds voldoende betoogd, zover een klein bestek dit toelaat,
dat dit op generlei wijze meer in de veranderde wereld past; dat dit er een wezenstegenspraak meezouvormen. Ook deplattelander moet duseen 'ontwikkeld' mens zijn,
hetgeenhij concreet niet alleen ondervindt alszijn kinderen ineen ander beroep moeten,
maarook aandenlijvealshijbemerkt dathij voorzijn bedrijfingewikkelde dingen moet
kunnen overzien, wil hij mee kunnen komen. Wij zagen ook reeds dat hij zich (zij het
nahinkend) steeds bewuster voor allerlei beroepen, onder meer zijn traditionele, bekwaamt. Hij komt hierdoor met de moderne wereld op steeds vertrouwder voet; hij
moet dat ook, hij kan niet anders.
Komende tot het algemeen culturele aspect moeten we natuurlijk zeggen dat de doorwerkingskracht van de oude plattelandsbeschaving is gebroken. De hoofdlijnen zijn
immers ontbonden, zodat het geraamte er als het ware uit is. Wat wij nu dus nog aan
oude plattelandsbeschaving tegenkomen zijn na-hinkingen. Hiervan zijn er voldoende
behandeld - het boek werd er grotendeels op geschreven - zodat we hier nog slechts
één aspect belichten. Dit iswaar diena-hinkingen zichblijkens twee Wageningse studies
zoal aan vasthaken.
De eerstestudie isvan BENVENUTI en laat zien dat er in de gemeente Winterswijk een
duidelijke correlatie bestaat tussen de mate waarin het oude beschavingspatroon nog
intact is en de afgelegenheid van de boerderij. Voor de overtuigende methodiek voor
het doen van allerlei moeilijke plaatselijke metingen moge naar het boek worden verwezen. De tweede is van BERGSMA en handelt over de gemeente Dantumadeel. Hier
correleert het traditionele niet met een geografisch criterium, maar met een cultureel.
Het concentreert zich namelijk voornamelijk op die kleine kerkgenootschappen (ontbrekend in Winterswijk) diehier volgens het voorgaande historisch-sociologisch gezien
wel toe voorbestemd waren.
Merkten wij op dat men rondom de oude hoofdlijnen een welhaast oneindige
schakering van details in de plattelandsbeschaving tegen komt, hier blijkt dat men ook
bij overgang naar de nieuwe tijd moet rekenen op telkens weer iets anders verlopende
gevallen.
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6.4 GEESTESGESTELDHEID

Ook over de geestesgesteldheid kunnen wij vrij kort zijn. Hierbij moet het natuurlijk
in de eerste plaats gaan over die welke reactionaire gezindheid en onzelfstandigheid
inhouden, daar het deze zijn die in wezen slecht (want kortsluitend) wapenen tegen het
'moderne leven', zeker als dit meer en meer zelfstandigheid gaat vereisen, en wat ook
belangrijk is: veroorlooft. Dit zijn dus de geestesgesteldheden van een groot deel van
'overherig Nederland'.
Wat de Noordrand betreft, en ook voor het Oosten, wil dit niet zeggen dat er niets
meer te doen zou zijn.Hierbijkanmendenkenaanhetnogsteedsnietuitgesleten standenprobleem in Groningen, ofmogelijk ook aanhet dikwijls weinig levenskunstige van het
Noorden. Maar in hoge mate problematisch is dit toch niet, daar de betreffende bevolkingen in elk geval wel tegen een stootje kunnen zonder uit hun evenwicht te geraken,
en de emotionele verschansing er bovendien van beperkte omvang is.Hierdoor kunnen
de Noorderlingen geredelijk toegankelijk geacht worden voor een ruimere bewustwording van zichzelf. Zij zouden de drempel, die er ook hier is, spoedig kunnen overschrijden.
Wat de 'probleem-mentaliteiten' betreft kan eerst worden opgemerkt dat de meest
wezenlijke grond voor hun ontstaan, de overherigheid, verdwenen is, zodat er wel
'automatische' verbetering te verwachten is. Maar anderzijds zijn daar die sterke afweringen en verschansingen die weer hun eigen dynamiek hebben, terwijl bovendien
immers gold dat de nieuwe tijd niet zonder meer gevoeligheden en frustraties spaart.
Wij zagen hoe gevoelig - seismografisch gevoelig zou men bijna zeggen - het verleden
in deze mentaliteiten werd 'opgetekend'. Er isdus ook kans dat alser nieuwe frustraties
komen deze de oude reacties in stand houden. Hier geldt dus ongetwijfeld maar één
goed middel, en dat is bewustwording. Allerlei instanties en instituties zouden hier wat
(mits gecoördineerd) aan kunnen doen. Daarbij geldt echter ook, zoals we zagen, dat
van dezijde van dekerken devicieuzewisselwerking met dezementaliteit moet worden
verbroken. De kerken en andere instanties zouden daarmee dan een houding aannemen
van 'substantiële rationaliteit.'

6.5 SUBSTANTIËLE RATIONALITEIT

Met deze term gaf MANNHEIM een denken aan dat erop gericht is grotere gehelen te
overzien enin hun ontwikkeling te begeleiden. Dit in tegenstelling tot het functioneel rationele denken datzichalleentot beperkte(endaardoor meestalconcretere) doeleinden
wendt en deze met voorbijgaan van alle ruimere repercussies nastreeft. Later heeft men
dan te doen met onbedoelde neveneffecten, die meestal weer op dezelfde wijze worden
aangepakt, zodat men de kans loopt het wezenlijke steeds te missen. Nu kan men
'filosofisch' zeggen dat het 'hele leven' zo is, omdat wij het niet overzien, maar dan
maakt men er zich maar van af. Het gaat erom te overzien wat men geredelijk zou
kunnen overzien.
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Waar in dit boek naar gestreefd werd is nu ook dat zaken als geestesgesteldheid,
nationaal karakter, en noodzakelijkerwijs ook de godsdienst, in beginsel binnen het
domein van het harmoniseerbare zouden komen, zodat een substantiële rationaliteit er
niet meer aan voorbij kan gaan.
Dat deze harmonie een aanlokkelijk goed is zal weinig betoog meer behoeven.
Het betekent in beginsel een voller leven en een steviger in zijn schoenen staan dan het
disharmonische en onzelfstandige; het positief- of negatief-autoritaire reageren. Geen
wonder, want het ik-ideaalis dan meer geïntegreerd met het ik.
Stevig in zijn schoenen te staan, dit is ook een eigenschap die Nederland als geheel,
klein alshet is,nog wel eensnodig kon hebben in het Europese geheel. Zoals wij zagen
zal Nederland geen onverdienstelijke staat van dienst hebben in dit geheel. Maar substantiëler rationeel dan uit slechts half doorgronde (en daardoor verkeerde accenten
ingevende1) nationale zelfverdedigingsbehoefte tegenover enkele uiterst gevaarlijke
(want agressief-autoritaire, met meerderwaardigheidsgevoelens, soms afwisselend met
minderwaardigheidsgevoelens behepte) Europese deelgenoten te staan, zou het zijn er
meer cultuur-psychologisch bewust tegenover te staan. Dit zou tevens de nodige zelfopvoeding tot boven de middelmatigheid (diein Nederland zo sterk met de gematigdheidgepaardlijkt temoeten gaan) ten goedekomen endaardoor deanderen minder kans
bieden het land 'en bagatelle' te nemen.
Zo zou Nederland bijvoorbeeld voorop kunnen gaan de vraagstukken van nationalisme, nationaal reageren, nationaal karakter, een werkelijk wetenschappelijke aanpak
te geven en daartoe aansluiting kunnen zoeken bij het meer verlichte (en dan dikwijls
meteen zoveel ruimer denkende) element in de autoritaire landen2.
1

Zo vond de feodaloïd Adenauer bijvoorbeeld dat het niet zo erg was dat Engeland uit het Europese verband
geweerd werd, want anders zou Scandinavië ook zijn gekomen, en daar waren de socialisten zo sterk. Welnu:
alsdieEngelsenenScandinaviërs uiteindelijk maar willen,want zo'nhapjeishetniet alsstabilisator opte moeten
treden voor landen met zoveel ingekankerde ordeverstoring. Maar hoe dan ook, hier spreekt het hoge staatsmanschap dat aangeeft dat elke nuance van rood een absoluut kwaad is, onder welke dekking men dan kan
trachten het als autoritairen onder elkaar |nog eens te proberen. Zeker om de wereld op zeker ogenblik weer
op ietsleuks tekunnen tracteren; óf om onderling weer de grootste ruzie tekrijgen. Want algevoelt men zich
tot elkaar aangetrokken, echt samenwerken kan men niet, tenzij een de rol op zichneemt van de onderdanige,
eventueel met eerbewijzen overladen, dienaar. Erhard blijkt hier - gelukkig voor Nederland - niet veelvoor te
gevoelen.
2
Na de afsluiting van dit werk kwam ons nog in handen CHORUS, De Nederlander Uiterlijk en Innerlijk.
Wel een leuk boekje, maar wetenschappelijk gezien weer géén methodiek die afdoende is, zoals (dachten wij)
uit het gehele voorgaande voortvloeit. Goed zou het pas worden als 'iedereen' móet erkennen dat het zo wel
ongeveer is.Hierbij isdeNederlander niet dehardstenoot. Het zijn vooral deDuitser, deSpanjaard, enzovoort,
die er niet meer onderuit moeten kunnen te erkennen dat de Duitser of de Spanjaard in elk geval iets andersis
dan het schone zelfbeeld dat men pleegt te hanteren. Men moet met klem van argumenten tegen heel wat
beschermende onwil in kunnen gaan.
Eigenlijk is het een gelukkige omstandigheid dat dit het laatste woord is. Het verschaft de gelegenheid toe
tevoegen dat hetniet steedsaangenaamistegen dedraadinte gaan,maar dat eenzichzelfrespecterende(sociale)
wetenschap dit zonu en dan móet doen. En danniet alleenterwille van detoevallig behandelde zaak, maar ook
teneinde zichde onafhankelijkheid teverwerven diedetevroeg enverkeerd nagebootste natuurwetenschappen
reedsbezitten. Zulksisten behoeve van elke zaak, en deenige uiteindelijke verontschuldiging voor het bestaan
van een (sociale) wetenschap.
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Van zijn eigen bewustwording en van zulk een samengaan op elk vlak van de ruimer
denkende elementen in Europa, alsook van de versterking van het gematigde element
door de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap met Engeland en
Scandinavië, worde de toekomst van Nederland - dierbaar Nederland - alsook die van
ons taalgebied, afhankelijk.
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2 Proefkaart met toelichting en een indeling in vier beschavingsgebieden.

In de eindkaart die achterin is opgenomen zijn vele kwalitatieve, waaronder geschiedkundige gegevens verwerkt. Maar ook als men zich 'overgeeft' aan een beperkt aantal
gegevens van een bepaald tijdstip, vindt men reeds de verschillen. Aldus ontstaat er
een experimentele kaart.
Als gegevens zijn hier gekozen 'gereformeerdheid' (bestaande uit de percentages
gereformeerden uitheteerstedeelvandezebijlage) en'onkerkelijkheid' (gerekendvan de
bevolking met de rooms-katholieken inbegrepen). Van beide werd, door het hoogst
voorkomende percentage in enig cultuurgebied op 100 te stellen, een index berekend.
Door de index van het tweede van die van het eerste af te trekken ontstaat een soort
resultante van tegengestelde oriënteringen. Deze resultantes zijn in de kaart verwerkt.
Gereformeerdheid
index

%
Holland ten n. v/h IJ
Friesland en Groningen
Drente
Oostelijke Zandgronden
Zandgr. v/h Midden
Westen en Zuidwesten

Onkerkelijkheid
index

Resultante

%

9,8

40
100

17,2
l8,8

91
100

— 51

24,4
16,1

66

n,3

60

12,7
16,4

52

8,7

6
6

67
63

7,2

46
38
36

15,4

6,7

0

29
27

Teneinde de kaart wat meer sprekend te maken werden Friesland en Groningen niet
blanco gelaten, maar een arcering gegeven. De Zandgronden van het Midden werden
ook anders gearceerd dan het Westen en Zuidwesten. Verder is het westelijke gebied
doorgearceerd tot en met het meest oostelijke deel van de Betuwe en een deel van de
Lijmers. Dit had ook een 'niemandsland' kunnen blijven.
Verder is de kaart - om technische redenen - volgens de indeling in landbouwgebieden van 1957 uitgevoerd. Tevens ziet men hoe men zich, naar landbouwgebieden
gerekend, de 'nadere romaniseringsgrens', de 'grondsoortengrens' en vooral ook de
'weerstandsgrens', op de eindkaart alle globaal ingetekend, nader voor kan stellen.
Gebruikt men de cijfers van de VOLKSTELLING 1899, dan vindt men praktisch dezelfde
kaart. De index-resultante is dan als volgt (eerste kolom):

Holland ten n. van het IJ
Friesland en Groningen
Drente
Zandgr. van het Oosten
Zandgr. van het Midden
Westen en Zuidwesten

Resultante

Resultante

1899

1930

Verschil

— 20

— 51

0

0

0

47
37
64

6
6

— 41

29

60

27

— 31

— 31

— 35
— 33
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Proefkaart Beschavingsgebieden naar enkele gegevens over godsdienstige keuze
Experimental map Culture areas based onsome data onreligious behaviour

meer progressief
progressief
>:X;XvX| traditioneel
meer traditioneel
fXV»V»t1 sterk traditioneel
O

niet berekend/
notcalculated

Naar gegevens van het CBS
2Ó2

Zoals men ziet werd naast de resultante van 1899 ook nog eens die van 1930 vermeld
envoortshetverschiltussenbeidebepaald. Uiteraard geeft ditmaareenruwe benadering
(het betreft sterk afgeleide gegevens, terwijl eenbelangrijke indicator alsdemate waarin
er splintergroepen voorkomen, en andere,hier helemaalgeen invloed hebben);niettemin ziet men duidelijk een ontwikkeling van de protestante (super)projectie af, of, wat
hetzelfde is, een inhalen van de noordrand door Drente en feodaloïd Nederland.
Bekijkt men afzonderlijke landbouwgebieden (wat hier in enige uitvoerigheid niet
mogelijk is) dan ziet men tevens dat sommige van dezegebieden niet met de ontwikkeling mee willen; dezehebben zich alshet ware in desuperprojectie vastgebeten. Dit is merkwaardigerwijs - vooral het geval met het Noorden van Groningen (Humsterland,
Hogeland, Centrale Bouwstreek). In deze streek was de superprojectie reeds bijzonder
sterk, waaruit dan waarschijnlijk voortvloeit dat men het ook het langst vol houdt
de tijdstroom tegen te houden of er zelfs nog tegenin te groeien.
Het is ook deze Noordgroningse 'pocket' van gereformeerden en wat christelijk
gereformeerden die het gehele gebied van Friesland en Groningen, behalve voor de
onkerkelijkheid, ook het maximum verschaft voor 'gereformeerdheid' (en de resultante
o). Neemt men Frieslandafzonderlijk, danishier derichting (vooraldoorHetBildtende
Wouden) 'progressief'. Ditzelfde geldt voor oostelijk Groningen, endaarvooralvoor de
Veenkoloniën; Westerwolde doet het meer kalm aan, zoals Drente en de Oostelijke
Zandgronden in het algemeen.
Tenslotte deindeling invier beschavingsgebieden, waar deproefkaart (zijhet wel met
wat toeval erbij) een goede steun bij geeft:
1 De Noordrand, omvattend Holland ten noorden van het IJ, Friesland en Groningen.
Ongebroken continuïteit met het 'Friese verleden'.
2 De Oostelijke Zandgronden, nu omvattende de Oostelijke Zandgronden uit de
indeling in acht én Drente. Onvoldoende gebroken of ongebroken continuïteit met het
'Saksische' verleden.
3 De Hollands-protestante invloedssfeer, omvattende het westelijke gebied en de
Zandgronden van het Midden. Voldoende gefeodaloïdiseerd geraakt.
4 De rooms-katholieke invloedssfeer, omvattende de Zuidelijke Zandgronden en
Zuid-Limburg. Zowel maatschappelijk alsgeestelijk geheel gefeodaloïdiseerd.

263

SUMMARY

i T H E PROBLEM

In this book the author has tried to bring some scientific order into two experiences
with peasants, especially with thosenow dying out in the Netherlands.
The first of these experiences is expressed in the notion: „They are the same everywhere", the second one with the seemingly opposite notion: „How large differences
there are".
This evidently leads us to treat peasant culture not as folklore or by other criteria of
style,but asone ofinner experience, away or view oflife. Thisway oflife hasexistedas
long as there has been 'higher civilization', so must be bound up with it and with the
conditions upon which these higher civilizations until recently have rested. This means
thatitisnothistorical development oforwithin peasantculturethatisoffirst importance
for its explanation, but the general economic and sociocultural conditions ofalong era.
In the course of this book we shall mainly arrive at the views of two authors on
fundamental problems in society, views that can easily be combined. One author is
Durkheim, especially in his work De la Division du Travail Social, and secondly his
Les formes élémentaires de la Vie Religieuse. The second author is Marx, with his
Das Kapital and other writings. From Durkheim's first mentioned work we take over
the distinction between the 'société desolidaritémécanique' and the 'société de solidarité
organique'. According to Durkheim the most highly developed societies in the world
have passed from the former type to the second one. The difference between the two
is that the second one has a much more developed division of labour - and all the
implications thereof - than the first one. A society which rests upon a high degree of
division of labour cannot but be, 'organic', because there would be no such society
if every 'specialized part' of it were not an 'organ', i.e. to a fair degree in harmonious
interplay with other 'organs'. Becausethis alsoimplies ahigh degree ofeducation of the
population and considerable power in every 'organ' to obstruct, the 'moralité' (moral
culture or simply culture of such a society) can no longer be so largely 'repressive' asit
used to be but, for smooth working, must be more 'cooperative'.
Peasant culture entirely belongs to the société de solidarité mécanique; its moralité
was to a high degree repressive. Essentially repressive in nature was also the old social
dichotomy in gentlemen and folk which was so much the concern of Karl Marx.
It willbeshown thatwhere thereareconditions oflow development (oralow degree of
division oflabour andatendency towardsrepressivemorality) onlyverylittleisrequired
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to turn society into one of social dichotomy; and this then greatly contributes to repressiveness again. According to Karl Marx all high culture was pervaded with the
gentlemen and folk ideology, and was culture full of devices to justify or ignore an
essential injustice. This again fits in with Durkheim's thesis that religion - as a part of
high culture - mirrors society. We will find religion as a psychological projection of
injustice without altering anything essential in the situation.

2 A FIRST AQUAINTANCE W I T H PEASANT SOCIETY

Becausearealpenetration into and understanding ofpeasant culturerequires knowledge
(and experience) of numerous smaller and greater facts of peasant daily life, three short
descriptions are given of regional culture. For this purpose three authors are followed
whose descriptions werevery penetrating. OneisBarentseninhisdetailed and all-round
description of the peasantry on the sandy soils in the south of the Netherlands: the
Kempen in the province of North Brabant. We will come to the conclusion that the
peasantry here was found in an ideal-typical form. The second author is Herman de
Man, a novelist. Most of his work deals with the people of the central part of the
province of Southern Holland and the west of the province of Utrecht. De Man's
work isnot ascientific attempt to grasppeasant culture,but it isallround and exceptionally penetrating. Compared with other data on the same region in the course of this
book it will prove 'true'. The region appears to be a model for a peasantry that has
become reactionary in the course of history. The third description is based on the
observations of a protestant minister in Holland north of the Y (the Y is a bay of the
Zuiderzee on the southern bank of which Amsterdam is situated). These observations
centre around the theme of'population and protestant religion' and show usthe population as liberal thinking in religion and other affairs, and as easy cooperators in almost
every sense.

3 S O C I E T Y IN GENERAL

Some preliminary understanding of the general society of which the peasantry was a
part must also be considered indispensable. Three interrelated features are dealt with.
The first one is the fact that in a society of low development (with a low degree of
division of labour) the majority of the population must be agricultural. This follows
from the mere fact that suchasociety canhaveno substantial surpluses on which to feed
a non agricultural population. Further consequences are that this majority necessarily
has to live in only small agglomerations, spread all over the countryside. Naturally
these communities have little to do with each other and so have a tendency to be
unorganized over larger areas.
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The second feature isnot to the samedegreeimplied by alow degree of development
asthe first one, but israther a question ofhuman morality. This isthe social dichotomy
between gentlemen and folk, so common all over Europe, Asia, parts of Africa and in
Middle- and South-America. But this large extension over the world indicates also the
near-inevitability of this dichotomy. There are exceptions, however, and about one
third of the present Netherlands territory is an exception to the general rule; it is the
part of the country north of the 'frontier of feudalization', a subject towhichwe will
come back afterwards.
The nature ofthis dichotomy isin essencebased upon usurpation. Its origin and nearinevitability (andthe complete inevitability oncethe dichotomy hastaken root, whether
by interior forces or by conquest) is demonstrated in two ways. One is examplified by
the history of Groningen province, as shown mainly by Hofstee's dissertation on the
Oldambt, a part of this province. Groningen lies north of the frontier of feudalization
anditshistoryischaracterized bythecuriousfact thatsome4or 5 timesafully developed
socialdichotomy nearly became afact here too.Especially on the first occasionsit wasa
narrow escape. Later on society was already too far developed for a fully fledged
development, but nevertheless events went in that direction. But narrow as the escapes
may have been (and also assevere asthe incursions on the freedom of the people of the
countryside - a full say in the management of their res publica - may have become
during the late Middle Ages and during the time of the DutchRepublic) the population
of this province - and ofthe other parts north of the frontier offeudalization, but with
somewhatdifferent histories- wasabletomaintainitself,bothmateriallyandpsychologically. Psychologically it did this by never losing its sense of freedom, its sense of organization and its resistance as usurpation tended to take too glaring forms.
For Europe and Asia, but centred on Europe, the work of Rüstow is brought to the
attention of the reader. In this work the psychological effects of dichotomy are also
dealt with in much detail. One is that it tends to introduce sadism and masochism into
the character of people, sadism roughly corresponding to the role of the gentlemanusurper-tyrant, masochism to the one of folk-servant-object of exploitation. This is
what generally pervades a gentleman-folk culture, be it in subtle and gentle forms or in
extreme and crude forms. Both may even be parts of one person's character. Such a
person isrepresented by the type (frequent in the Middle Ages) of the crude, but pious,
Monarch or Lord. Sadism and masochism are also characteristic of religion. One is also
reminded of the many peasant upheavals in the Middle Ages all over Europe, and their
frequent drowning in blood.
Thethirdfeatureisstillanotherdichotomy, but oneoflessconsequence.Itisonewhich
has been especially characteristic for the countryside in the 19th and beginning of the
20th century, and on the better soils. It split the agricultural population into two parts,
the upper stratum, holding land, the labour market and all the public posts which were
not in the hands of gentlemen, and the lower stratum of landless or nearly landless
people. That the quality of the soil has to do with this cleavage is evident, because its
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occurrence follows exactly the borderline between the more productive (so more
permitting) soils and the sand.
Nevertheless, geographic location also has to do with it, for at the same time it coincides approximately with the old distinction between seaprovinces (north and west)
and landprovinces (east and south). The north and the west have, from the dawn of
history, never known conditions of the complete autarchy of the farm family nor of
local society. In other words, agriculture and economic life have always been more
differentiated and more commercial there; life was more developed. Under these
conditions it has been possible for those who managed well (and/or had good luck)
on the better soils to build a strong economic position and to become employers of
others.In most parts of the north and thewest - with the exception of Holland north of
the Y - the economy was not so differentiated in the countryside itself that those who
had no access to the soil could easily find other employment. Possibilities for other
employment were rather strictly confined to the citiessothatindeed the farmers found a
labour market in which they had a near-monopoly. In a more latent form this 'small'
dichotomy is probably also an old one, but it took on its sharp (capitalist) form in the
19thcentury aslife started to become more dynamic, tradition lessened and the well-todo farmer could break away from the social control of the community. Feudalistic1
control lessened at the same time.
Both dichotomies, the feudalistic or great one and the rural capitalistic or small one,
tell us one thing. It is that the old time before 1900, due to the fact that the division of
labour andpopulation mobility had not then passedathreshold (i.e.thetendencies ofthe
société de solidarité organique were not yetmature and autonomous)was characterized
not onlyby ascarcity ofgoods(poverty, hunger),diseaseandthelike,but primarily bya
scarcity ofpossibilities to build up positions of power. Therefore, there werethesesocial
dichotomiesandtheideologies- religiousandnon-religious-justifying orignoringthem.
Another aspect of this old society, which adds to the understanding of its fate, was
that it had soonreached thetop ofitscapacity tofeed non-agricultural people. Whoever
waswithin thiscategory ofthenon-agricultural population, and at the sametime in the
higher functions of the armed forces or of government and economics, could very
easily gain control over the agricultural majority. The agricultural population itself
usually had no important tradition of organization and of education. Moreover, this
population could very easily be 'punished' by those who had some more than average
exercise with arms (or could pay the armed men), for the agriculturalfieldslay open to
destruction and the harvest was too bulky to be easily hidden.
Soit waslong ago that the peasant wasborn, at the same time,namely, aspossibilities
of easy control were discovered by prospective lords. And correspondingly the typical
1

Feudalistic is the term we will continue to use when referring to the 'great' dichotomy between gentlemen
and folk. It reminds of feudal control and structure in the Middle Ages, but is intended here to mean also the
city (patriciate and bourgeois) domination inrespublica and countryside,which wassocharacteristic for Dutch
history after the second half ofthe 16th century. In the Dutch text the words overherigheid (overlordism) and
feodaloïditeit (feudal-likeness) are used.
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peasantisaman who prefers to pay what isleviedfrom him, even to thepoint ofstarvation, rather than bepunished. Sensing that there wasno way out ofthisposition, he was
alsoobedient.Hehad,inthecourseofcenturies,mostoften developedan anti-revolutionary mentality. Times and countries have existed where there were no better lords than
those who left the peasant that little bit above the minimum level that kept him an
anti-revolutionary man because he stillhad to lose something.

4 T H E BASIC PATTERN

In this chapter the experience istaken up which says:„They are the same everywhere".
Borninthebasicsituationofalowdegreeofdevelopmentwhichproducedthe feudalistic
dichotomy, peasant culture is not explained by this great dichotomy alone. It has also
many direct roots in the situation with alow degree of differentiation.
Considering the basic situation from its economic aspect one can expect the soil and
the products ofthe soil,but especially accessto the soil,to be central themes - conscious
or unconscious- in this culture. From examples itisshown that thisisindeed the casein
theNetherlands. One couldsaythat threegreatprizeswere attached toaccessto thesoil.
Onewassecurity(againststarvationandwagesatstarvationlevel);anotherwasmarriage,
which for this reason waslargely a matter ofbusiness; the third one was that more than
average accessto the soilgave not only more security, but alsolocal social power.
One can also say that poverty was always accompanying people. With reasonable
accesstothesoiland somegood luckitwasjustkept on the doorstep. More than average
access kept it somewhat further away (this being the essence of economic power over
those who had none, and of social prestige and power). This, too, is what we find asa
background in all the dealings and reasonings of the people.
The basic situation also enters marriage as mentioned, not only aswhat we now feel
asadeal,but alsoinother ways.Bodilystrength,andproduction relying onthisstrength,
counted first. What we observe at the same time is that the man counted first and that
the woman was identified with work of secondary importance. This work, though
necessary, is essentially concerned with consumption: the household. Moreover, she
needsprotection inchildbearing and childrearing;andwe seethat shebecame entirelya
second-rank person (serving life, serving the man, second to the man).
Holding accessto the soilin anon-dynamic society, the father (both parents) also had
absolute authority over the children and - necessarily because of poverty - the children
were directly endebted to the parents. The parents brought up the children; so they
were entitled to theincome oftheir unmarried children and to careby themin their old
age. This latter task we see usually taken by those of the children for whom there was
no land - no marriage. Here and there (and in some countries even very strongly) we
observe that parents have atendency to take it easywhen in theirfifties,to rely on their
children and discourage their marriage.
It is also quite comprehensible that the peasant developed a strong amor fati. He has
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come to love his soil and his products; they are main topics along with the weather,
the inventory of every farmhouse or field and so on. In the Netherlands we usually
find, too, thatthepeasanthadaweakly developed aestheticconsciousness;thelandscape,
for example, he saw largely as 'instrumental'.
From the social aspect of the basic situation other features easily come to the fore.
Basically this socialsituation was asinsecure asthe economic situation and was in interdepence with it. At times many unintegrated people were about, such as beggars,
ex-soldiers, brigands and so on (an irregular profiteering category). Moreover, there
was, aswe saw, the regular category of nobles and landlords, bourgeoisie, commercial
and other powerful people, all of them partly performing necessary functions but
partly profiteering aswell.
Towards those powerful or culturally dominating non-peasants a general attitude of
fear and admiration is found. But whatever admiration (or loyalty and even 'love')
is mingled with the fear, this never leads to feelings of being at ease or familiarity with
them; the cultural cleavage is well defined as we saw already. At best the peasantry
developed a set of attitudes that seemingly ignores this outside world, and only very
exceptionally a sense of being free and essentially equal.
Allthe more there was in peasant culture astrong concentration on theinterior social
world.Therewasstrongsocialcontrol.Thiscontrolseemstohaveaimedatoneimportant
achievement: to make the people loyal to one another and to give (implicitly) as few
of them the chance to escape as possible;some of the devices used and their results are
discussed. In a more detailed discussion it appears also that the 'ennemy' is not only
outside (those profiteering from the peasantry), but that contradictory interests within
may - as it were - tend to work for him; such as those leading to overpopulation.
Some overpopulation (in the sense of more young people than could marry later on)
was desirable for various reasons, but at the same time it was dangerous. So latently or
openly making the surplus population loyal, and by repercussion a severe regulation of
sex for all, were crucial in this society. We see this reflected in religion. Here very
clearly the peak of repressive morality isreached in the domain of sex.Sexisbound up
with sin and guilt, and in Roman Catholicism it is the celibate priest- psychologically
veryrelevant- who administers everything. But theruthlessness offolk-punishment also
reaches its peak in cases of transgression of the sex-and-marriage mores. Whatever
chaotic forces may be unleashed in times of war or depression, the force of sex is the
one that is most profoundly dangerous because it also continues to work in times of
peace. It might upset the family, complicate the natural bonds between the older and
younger generations (render the education and making loyal of theyounger generation
- bastards!- impossible) and obscure the inheritance titles to the soil. No wonder that
marriage, too, was subjected to very strict rules and that strict wedlock was the device
used to canalize sexuality.
Another point of view is this. The understandable fact that in a society of so little
differentiation - and especially in the peasant part of it - there was the expectation that
man could not know more than he did and that the prevailing conditions of life were
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to last for ever leads to peasant culture being non-intellectual (a-intellectual or even
anti-intellectual) and non-dynamic (a-dynamic or even anti-dynamic). Peasants - the
more feudalized life was, the stronger, but the aspect hardly ever fails to show itself are also more or less naive. In the case of a mechanical (repressive) morality nothing
else could be expected, of course; and none of the previous characteristics could be
fully understood without this.Education ofchildrenisentirely aprocedure ofconditioning at a low level of consciousness.
Further, itispointed out that allthefeatures and attitudes discussed sofar have largely
taken ontheir own 'life'.They havebecome 'suigeneris'andarealsolargely unconscious
(naivety contributing considerably to it) as such. These features are the ever returning
elements or 'principia media' of peasant culture and often the cause of further details in
this culture (even of seemingly contradictory ones as is shown with examples). Some
important principia media are: unconditional readiness to hard and constant work,
soberness, patriarchality, sexual repressiveness, strict marriage, distrust and inferiority
feelings towards the outside world (or- often compensating - an attitude of the wordiness of the small man), conformism toward the in-group, non-intellectuality, a nondynamic total view of life, and so on.
Turning attention to the world at large for a short while, Redfield's Peasant Society
and Culture is discussed. This author, too, concluded that peasantry is normally bound
up with some sort offeudalistic society. He further finds the sameprincipia media aswe
did and mentions some authors who even have the view that peasants are the same all
over the world.
Inthisconnection it isuseful to makeadistinction between principia media and media
historica. As indicated the principia media are the ever returning themata of peasant
culture and partly also, along with others which resemble them or are complementory,
in all culture. They are rooted in the omnipresent basic conditions of life. Their combination and the weight of every element in these combinations may be difFerent,
however, largely depending on local history. But some of these larger regional culture
complexes may alsohave come to function on their own (havealsobecome suigeneris).
Feudalism was one such (very large), religion another one (for theNetherlands Protestantism and Roman Catholicism), and the age-old différence between sea- and landprovinces in the Netherlands athird one.These, and other historical and most often also
institutionalized influences, are the media historica.
Looking at the media historica now, there are large differences all over the civilized
world. And very typicalfor thepeasant again was that (apart from style differences such
aslanguage) even smalldifferences inthe arrangements ofthe principia media and ofthe
mediahistorica could makehim feel veryillatease.Thisindicates that when an observer
concludes that peasants are everywhere the same, even all over the world, this cannot
mean that they are perfectly interchangeable. This observer no doubt focusses on the
ever recurring principia media.
In a final review of old peasant culture as found in the Netherlands the possibility is
discussed that there may exist apeasant culture which directly, logically and realistically
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answers the basic conditions of life, but also - some examples in Southern Europe and
Asiaarealludedto- thatthisanswerislessdirectandlessrealistic.Considering thepeasant
in the Netherlands without asking too much from him (e.g. that he could have resisted
feudalism effectively or had a developed sense of the importance oflearning and so on;
though the peoplenorth ofthefrontier offeudalization come pretty far in meeting even
these requirements), one could say that his culture was very realistic indeed. Generally
Europe, and North Western and Northern Europe in particular, seems to have had a
realistic peasantry;the latter parts along with ahistory of moderate or no feudalization.
Perhaps this has been a factor in Europe's setting the pace for fundamental changes in
society, or more precisely: for North Western and Northern Europe (and North
America) to set this pace and to manage to be stable and democratic societies. In this
connection Romein's view ofEurope and therest ofthe civilized world isalso discussed.
So, granting the fact that peasant culture waslargely passive (inthe Netherlands even
in the north which was too small an area to have a fully developed (democratic) high
culture that could withstand feudalistic high culture) it nevertheless seems to have
grown in the course of centuries to offer optimal opportunities for survival to a certain
optimum number of population. At the same time it offered objective norms, administered in a non-discriminating way. This probably constitutes the warmth of this
culture asput forward in the 'Gemeinschaft'-literature of Tönnies a.o., and its capacity
to loyalize people.
Apoem which very penetratingly expresses what everywhere could beheaped on the
head ofoneyoung peasantconcludesthischapter:father dies,theelder sonmust take the
vacant place which makes him old before his time and unfit (too much discouraged)
for marriage. He remains single, so his mother passes the management of the farm
gradually to his married younger brother, simply becausehe ismarried. This makes the
elder brother a hand in his own house. This is one of the tragic outcomes of 'realism',
but at the sametime this cultureistoo naivefor people to see much tragedy.

5 MENTALITY

In this chapter the other experience is dealt with: „How large differences there are".
Investigating what these differences are,they nearly allcome down to what isknown as
mentality, folk-character and so on. Analysis shows that these differences are largely
emotional in nature, sowhen we are going to dealwith them, we turn especially to the
emotional aspects of old peasant culture; this is where regional differences are largest.
They appear closely connected with how history hasstruck the population emotionally.
The forces we have to deal with are again connected with the basic conditions of a
low degree of differentiation and of mechanical society, but now more indirectly.
They are,apartfrom manynamelessinfluences from thehistory oftheregion, primarily
the media historica.
As we saw, the peasantry itself is an outcome of this phase in history, so could be
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considered asamedium historicumitself. But now we will seemore closely what other
media historica have done to the peasantry, everything in the setting ofregional history.
In this setting we will also meet acarryover from pre-feudalistic times;itsimportance is
very hard to evaluate, but it is easily and commonly over-estimated.
Description isofcourseanimportant part ofthis chapter. We here continue what was
started in chapter 2, but it is now more evenly spread over the regions andwith more
comparison and measurement.
The description inchapter 2of Holland north oftheY then examplifies what must be
considered the core of mentality in all the north of the Netherlands. Here live people
withastrongsenseoffreedom, littleplaguedbyinferiority-feelings, andwithadeveloped
sense of sound initiative and responsibility. Politically (first half of 20th century) this
north is relatively strongly orientated towards the moderate left; religiously towards
liberal Christianity and - approximating 1900- to non-confessionalism. All the rest, as
can be demonstrated fairly well, is rather confusing detail here:the fact that (for some
historical reason) part of Northern Holland has remained Roman Catholic, or the fact
that part ofFriesland, Groningen and Drente returned to orthodox Calvinismduring the
19th century (a response to rural capitalist dichotomy). Numerous other facts are in
accordance with this pattern: moderation in marriage fertility (early adoption of
consciousfamilyplanningafter theformer checksonrapidexpansionhadbeendestroyed),
positive attitudes towards learning and school education, leading position in agriculture,
agricultural cooperation, public health and many more.
The second group of regions, also with an elaborated example in chapter 2, is the
group of the centre, west and south west. Geographically unconnected with it, but of
essentially thesamementality isthe most southern part ofthe country (South Limburg),
the 'tail' that reaches some 50km between German and Belgian territory.
This group, though at the Yit borders thenorth, islargely the opposite ofthis north:
a sense of freedom and public responsibility is much less developed; it is strongly prejudicedagainstcityandbourgeoispeopleandwithanambivalent attitudetowardspeople
with fine names. It isextremely difficult for the people to cooperate among themselves,
family relations are highly authoritarian, there is strong local class adherence, and, if
initiative takes place, there is a tendency to be one-sided economical along with a
strong social conservatism. In religion there is hardly any liberal thinking, whereas in
protestantismtwoforms oforthodoxy prevail;oneisorganizing and dogmaticCalvinism
and the other passive pietism. While the first form tends to go with the farmers' class,
the second is found more among the labourers and other small people. Politically we
find the confessional partiesin strongpositions,someof the smalleronesbeingof avery
traditional (reactionary) nature, corresponding to passive pietism.
The discussion ofthe descriptive materialisspread over two paragraphs, thesecond of
which (paragraph 3) contains the more quantitative data. Most of this paragraph is
taken up by a discussion ofreligion and politics, to which table 1 and some maps relate.
But some quantitative testing isalsocarried out with data on agricultural education and
marriage fertility. The map on p. 171belongs to the former and table 2to the latter.
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After the review of the data the important question is raised of how they reflect or
approach the truth about mentality. First, there are the more quantitative data which
show especially that the differences between the regions are always relative ones. There
ishardly aphenomenon which isonly found in one region and not at allin another one.
Extremisms, sofar asthey occur, only dosoinsmallpercentages. But in this connection
it must also be borne in mind that there are always contrary and equalizing factors.
They derive,for instance,from thefact that alltheseregions haveformed asingle nation
for a number of centuries already, so that they have many institutions and centres of
activities in common. Moreover, all these quantified (and for the purpose narrowly
defined) phenomena also have their own specific dynamics and contrary or equalizing
factors.
Second, there are qualitative descriptions in which experience with the population is
laid down by authors who observed it in a great number of (often non-specified)
phenomena and over periods measured in lifetimes. Very remarkable about these
descriptions is that they - from whatever author - substantially come to the same
conclusions for each region. So here also 'truth' must have been approached. But now
it seems, subjectively by each author, with contrary and equalizing factors discarded.
The qualitative and the quantitative data are easily combined; they coincide.
Intable i aprocedureisfollowed tocombinethequantitativewith thequalitative data.
The figures aregiven but the extremes are accentuated in print. Thisvisual accentuation
compensates the innate understatement of the figures and brings them closer to what
free description (overaccentuating) says.
More important than description, however, isthe causalexplanation ofthese mentalities. For this purpose attention is drawn to recent American psychological literature on
the authoritarian versus the democratic personality. The resemblances between democraticpersonalityandthenorthernmentalitygroupandbetweenauthoritarian personality
and especially the mentality group of the centre, west and southern tail are striking.
But without this, it is evident that while the northern group rather easily tunes in
with modern times and its possibilities and the second group does not, there must be
something that keeps the personality of the second group blocked and frustrated.
Thus frustration must have been built up during history and what elsein history could
have been more the cause than the feudalization of life? So our first attention must be
directed to this medium historicum as a cause.
As to the north (the third part of the country north of what has already been called
thefrontier offeudalization) itisrather easyto demonstrate itsrelative political freedom
and the population's sense of being free people. These northern parts were also the last
ones in the country that had to grapple seriously with feudalizing forces, namely only
as late as the 13th to 16th century when the 'darkest' of the Middle Ages had passed
already. At that time Holland north of the Y was conquered by the earls of Holland,
but agreatnumber of'privileges' hadtokeepthepopulation quietwhereasthe economic
system (with its greater than usual differentiation) was not disrupted. Very peculiar
aboutthissystemis,moreover, thatitwasnotthecitieswhichwereorganizing commerce
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and industry in it, but the countryside itself; and that cities like Amsterdam never
managed, despite many attempts, to monopolize those non-agricultural activities tothe
north. Here probably also lies the reason why so little rural capitalist dichotomy has
grown in this countryside. The landless person had other possibilities near at hand,
so could escape becoming afarm labourer. Inthisregion there wasthechance of taking
up other work easily; aman didnot have tojoin a cityproletariat first.
The situation in Groningen hasalready been largely discussedin chapter 3.Friesland's
fatewasmuch thesame,butwiththisdifference thatithadnocitytobreakthemonopoly
ofthe oligarchy manipulating affairs before andduring thetime ofthe Dutch Republic.
On the other hand, there was no threat from the city either. In all, however, this
province seems to have had more dichotomy than Groningen. But, asin Groningen,
people never ceased feeling that exclusive rule was illegitimate.
A very interesting case is the province of Drente, situated on poor sandy soils and
surrounded by peat-bogs. With little agricultural possibilities, non-seafaring, noncommercial andnon-industrial, it hadmanaged to keep free from exclusive upper class
rule in feudal and patriciate form. It was up till 1795, when all of the 'ancien régime'
broke down, definitely a farmers' or peasant's republic. This all firmly establishes the
frontier of feudalization.
South ofthisfrontier itismuch more difficult tolayhandsonliteraturethat meetsour
requirements, not in the sense that the feudalization could be doubted, but to explain
the differences in mentality within those two thirds of the Netherlands territory.
Very remarkably and certainly not accidentally, the best written regional histories are
found for the north; among them are also the only two works of historical sociology
that could be found. Synthetic regional history south of the frontier is generally not
only of poorer quality, but also - especially for the Roman Catholic regions - of a
reactionary or unrealistic nature. Butthemain lines seem tobe clear enough.
One of these lines concerns the authority over the uncultivated lands, important
especially onthesandy soils,andclosely connected with thedepth offeudal penetration
into other local affairs and into the local economy. It appears that south of the great
rivers, authority over theuncultivated landsrested essentially with theLordship andthat
feudal penetration in local affairs wasgenerally deep. North ofthese rivers, in the east,
this authority rested essentially with thepopulation, though feudal penetration wasable
gradually toprogressinthecourse ofthe Middle Ages.Butitwasonly attheendofthe
16th century that the free farmer lost his vote in state-affairs and his hunting rights.
On the local level, however, he never lost his say, even when a nobleman's influence
came to outweigh his.
What we see here is a 'frontier of romanization' manifesting itself. This follows
roughly the most southern of the great rivers, the Meuse. In the romanized southern
part,apublicright of'nulle terresansseigneur'wasvalid;thispartlater onalsoremained
Roman Catholic. North of this frontier the people's public right to the uncultivated
soils and other respublicae wasnever completely abolished; during theMiddle Agesit
even took the form of the 'marke', a sort of local commonwealth. Protestantism also
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took a firm hold here. This all means that the obedience to absolute authority in the
south, and the relative lack of initiative and organizing spirit there, are not surprising;
nor isthe fact that mentality in the eastiscloser to that ofthe north.
From what has been said it will be clear, too, that no exclusive importance can be
attributed to the question of whether or not all outward signs of feudalistic or dichotomized society have been present. What counts most is the psychological constellation
built up during history. Whether the dichotomy of society appeared early in history or
laterseemsofprimaryimportancehere.Theearliertheappearancethegreaterthechance,
it canbe expected, ofdeeppsychological penetration. Thisissonot only because society
waslikely to be more primitive inearly times,but alsobecausethereismore chance that
devicesfor self-government, present till then, could have been destroyed and forgotten.
Also the extent of dependence on dichotomized society will make for psychological
differences. A self-sufficient agriculture on poor soils was less dependent on what was
decided at the top than commercial agriculture, because the first is essentially local, the
latter at least regionally interrelated. Further, the more a population had a supralocal
outlook, the more it would have been forced to compare and the less it could evade
experiencing displays of wealth and of absolute power. They could not help but be
essentially lessnaive than anisolated population. Having no issue(but religion) for their
lesser naivety they could easily turn to reactionary mentality, being in essence hidden
(displaced) resistance (easily fixated in religion).
Itisespecially with regard to thewest ofthecountry - more developed than the sandy
partsevenbefore theonset offeudalization - that theseconsiderations maybe important.
Conspicuous feudal traits, such asserfdom, hardly existed here. But the feudalization of
life, in the sense of exclusive rule, dates from the 6th to the ioth century,
when the bishops of Utrecht and later the earls of Holland built up their power.
After them,inthe loth century, thecitypatriciate took over,serving cityinterests before
anything else. It must also be mentioned that the lower parts of these regions were
reclaimed and populated under the authority of the earl and the bishop. These lower
partsatthattimewerenot thepeople'swasteland (asthepeat-bogs andother uncultivated
lands in the east and the north), but the bishop's or earl's. Moreover, this population becausemuch oftheland sankbelow sealevel- was dependent on thetop merely for the
safety of its life and goods against the water. As elsewhere in medieval Europe, around
1500 most of the better soils were not farmers' property, but gentlemen's (or church;
the „dead hand"), and in 1532 the cities prohibited (further) development of nonagricultural activity outsidetheir walls.The correlation with mentality seemsto be clear
enough,whereasespeciallypassivepietism(butalsocalvinistorthodoxy) seemsto exclaim
how life wasperceived: the world isone ofincurable sin; the only hope isGod, but His
ways are absolutely unknown; man can only fear, quiver and abide.
In this summary we will pay some attention to one more region only. It is the tail,
the southern part of the province of Limburg.
It is evident that of the whole present territory of the Netherlands there has nowhere
been such an early and profound feudalization of life as there. Moreover, it was in the
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Middle Ages part of a larger territory between the Rhine and the Meuse where feudal
rivalries and insecurity of life were notorious. A reactionary mentality, but now one
seldom emancipated from Roman Catholic control and in forms influenced by it, is
found here.
Thisallmeansthatthereisundeniably acloseparallelismbetween mentality and feudal
history, especially when this is not taken in a too formal sense but, as it should be, in
terms of psychological constellations. Nevertheless, other means of explanation must be
triedaswell. Oneistheage-old difference betweenseaprovince(moredifferentiated) and
landprovince, a division (and discrimination) so common in the days of the Dutch
Republic. The conclusion, however, is that this difference only adds to the former
explanation, but cannot take it over. For Holland south of the Y the advantages of the
seaprovince have largely become city advantages, contributing little to an effective
broad orientationinthecountryside. Contrary to HollandnorthoftheYthe agricultural
class dichotomy also took firm root here, placing the big farmers in an uncomfortable
intermediate position. This is what they seem to compensate by their tendency to be
exclusive among themselves and by their authoritarian familialism.
The same seems true for religion asan explanation. Both in Protestant and in Roman
Catholic parts of the country reactionary mentality is found, so religion can be no
primary explanation for it. It is (as appears from details too) no doubt rather the other
way round: mentality and feudalism explain essentials of religion. This theme is dealt
with in some detail both for Protestantism aswell asfor Roman Catholicism. This also
means that thereisnothing astonishing in thefact that conservatism and confessionalism
in politics go sideby sideand that orthodox confession revives when the socialcleavages
become more profound, as was so clearly the case in 19th and early 20th century
Groningen and Friesland.
Least accomodating (non-revolutionary or even non-evolutionary) an ideology was
mennonism. For centuries mennonites have takenno offices andrejected military service
(thus indicating what was wrong in old society).Very significantly they could maintain
themselves- though ofanolder origin than Calvinism, andrather popular at their time only in the cities and in the countryside north of the frontier of feudalization. It is also
noteworthy that the Dutch patriciate never required strong and dogmatic Calvinism
respecting government) as a part of their régime; they were themselves more liberal
minded and often members of the Remonstrant Church (illegal in Republican times!).
So it was the people itself which largely kept this paraculture alive, unmistakably to
project its life experience into it. But nowhere were these projections managed so
consequently and cunningly asin Roman Catholicism, resulting in asystem with all the
characteristics of absolute and static domination.
A last endeavour to replace or to add to the explanations is by testing the popular
opinion that Northerners are different because they are Frisians, the Easterners because
they are Saxons and that the rest of the country is either Frankish or mixed. The only
thing that can be safely saidisthat from Frisian times on the history of the north shows
relatively little disruption and much defence against prospect over-rulers, that the east
276

came under Karolingianinfluence rather lateand that the feudalization oflife progressed
only slowly there. One can - on one hand - always maintain that later history is the
continuation of the earlier, but on the other hand it isextremely improbable that nowadays emotional culture issuch and such because it was this way iooo or 1500years ago.
This cultureisno doubt ananswer to morerecent happenings and to the development of
the total psychological situation in the course of time. This has to be examined for
meaningful explanation. Prehistory is no doubt some part of it, be it more or less
important, but not in the sense of Frisians with a fixed inherited character and so on.
Another probably warranted way to state the problem at hand is this:in the tempo of
the past it often took a millennium and more to change a mentality in all its aspects
and depths. That is why prehistory may also count, but without providing the whole
explanation.
Ultimately chapter 5 leads to a division of the territory of the Netherlands into 8
culture areas asindicated on the coloured map. Asno data seemed to indicate mentality
better than those on religion and politics of table 1, they are adopted as final criteria.
It is also quite comprehensible that precisely these data indicate mentality the best.
For if mentality is emotional culture connected with the way life is experienced, where
else than in religion and in the related field of politics (especially in this country where
there are many parties, quite a number of them being confessional) could it better be
found expressed?
These 8culture areas are:
North of the frontier of feudalization:
1 Holland north of the Y, with its relatively harmonious and early modern culture.
Theregionwasconqueredlateandprobablylargelyrescuedfrom frustration and reaction
by its differentiated economy. Religious feeling islargely humanistic.
Crossing the Zuiderzee we come to:
2 Friesland and Groningen, never completely subjected (and least in the psychological
sense),but during the 19thcenturytorn bythecapitalistdichotomy which disharmonized
society profoundly and called forth two answers: religious orthodoxy and anti- or
a-religious socialism.
Passing from sea- to land-province and at the same time from the better soils to the
sand we come to:
3 Drente, never subjected and apart from a largely imported 19th century capitalist
dichotomy in its surrounding peat-colonies, a harmonious community, relatively little
traditional in religion and politics.
South of the frontier of feudalization we first come to:
4 The sandy soil of the east, subjected rather late and incompletely sothat afeeling of
freedom and equality, of public responsibility and initiative, never died out.
Crossing now afrontier ofresistance (against the psychological effects of dichotomy)
we come to:
5 The sandy soils of the centre, subjected at a somewhat earlier date and more pro277

foundly than the east and - probably for other reasons as well - not able to resist
psychological feudalization. Conservatism and religious pietism loom large, in politics too.
Passing back from land- to sea-province (and at the same time from the sandy soils
to the better ones) we come to the large area of:
6 Thewest, southwest andalsothelandbetween thegreatrivers.Thisisthepart ofthe
country where both dichotomies, the aristocratic and the rural capitalist one, came to
coincide. No wonder that the population here was caught in a relatively authoritarian
cultureandinsocialimmobility.Feudalismbeingratherold(thoughneververyextreme),
there are no signs of important surviving devices for self-government as in the north.
5 and 6jointly: The area of authentic Dutch protestant culture. Feudalized from the
7thcentury on,thoughnever extremely. But apparently, takingitsfurther circumstances
alsointoaccount,inawaysufficient for Calvinismtogetrootedhereand- bytheinterior
mechanism of religious projection - to be taken by it to the very depth of feudalistic
reactionary feeling.
Now the frontier of romanization ispassed and first are found:
7 The sandy soils of the south, with a population obedient to authority and harmoniously living within the bonds set by the Roman Catholic clergy to which it greatly
contributes; lacking profane initiative so that this largely had to come from the clergy.
Divided from 7by afrontier of 'nearer romanization' we come to:
8 Southern Limburg; disharmonious and conservative, sometimes reactionary, less
obedient, but not emancipated from Roman Catholic guidance. The term: 'nearer
romanization' points especially to suchaspectsasmore outdoor living, more processions
and other colourful manifestations, louder conversation and streetcorner criticism,
which lends this region a more South European aspect than is found in the Roman
Catholic sandy soil area to the north of it.
There aretwo general conclusions which complete thischapter. Onefollows from the
fact that the dichotomy of social life not only has the tendency to render a population
unrealistic, irresponsible and inactive, but also that this tends to be accompanied by
resentment. This no doubt means that ultimately people did not feel comfortable
in asociety which deprived them of major possibilities for the full development of their
personality and culture. The conclusion may therefore be offered to further testing,
thatsocialdichotomy didnot makepeopleessentiallydifferent from free people,but that
personality and culture in this caseare better characterized as'sick'. This,however, does
not mean that everything is cured easily, for no personality or culture, as also appears
from American and other psychological literature on personality, seems to have a
stronger tendency to build up protections around its 'self' than sick authoritarian ones.
This is quite understandable because people had to build up compensations for their
deficiencies. Giving them up means being confronted directly with these deficiencies.
Thesecompensations, aswe saw,canbefound inreligion, but alsoinsuchphenomena as
a particular touchyness about national culture and its conspicuous feats, as in Southern
Europe. Authoritarian personality or culture, therefore, is hard to cure and forms a
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constant threattoaculturebuiltonafuller displayofthebetteraspectsofhuman facilities,
because it believes so much in force and one-sided action and so little in cooperation.
The other general conclusion isimplicit in the former:there isno reason to consider
feudalism and dichotomy oflife assomething that hasbeen only natural, and, therefore,
necessary for the history and development of mankind. It may have been all but inevitable, especially when it was once introduced, but such cases as the north of the
Netherlands demonstrate that there is also the aspect of ordinary human guilt. There
will be no better reflection of this sense of guilt - we follow Rüstow here - than in
religion when it declares mankind loaded with inherited sin. As is generally known,
it was St. Augustine (observing Mediterranean society) who established this dogma asa
firm part of Christianity. The tragic thing about this religious observation, however, is
that it constitutes no cure; projections seldom do. No doubt a real cure was practically
impossible at that time, but even the promise of salvation after death (or in some future
by a new supranatural happening) was made dependent on obedience. This, as the
author seesit, demonstrates at the same time the tendency of culture to be all round in
every respect.

6 M E C H A N I C AND ORGANIC SOCIETY

Inthisshortchapter mechanicand organicsocietyarecompared againandbyan example
(Ottoman Empire and Roman Catholicism) it is shown that the media historica of
mechanic - commonly feudalistic - society are often closely akin. The enormous
possibilities for a society, once necessarily organic, to build a culture with the less
frustrating ofhumanstandardsarealludedto.Itisdemonstrated, too,that,oncemechanic
society has passed, peasants cannot but disappear, because they are no longer accepted
for various reasons, neither by developed society nor by themselves.
The necessity for the disappearance ofpeasant cultureisfurther elaborated by reviewing the basic circumstances to which this culture was adapted. There is no reason any
longer to make poverty, access to the soil and agriculture as a profession, the main or
soleorientations oflife. There isno reason or possibility either to livein only informally
organized local groups exercising rigid social control, nor for categorical distrust of the
extra-local. When this distrust still exists, it has come to mean that organic society has
either not engaged rural cooperation yet, or that it does not function properly. It is
alsoimpossibleto managewithout education andtohaveanaltogether staticview oflife.
Allthisupsetsrepressivemorality, givingway(nothinginterfering) toamore cooperative
morality, leaving space for more individuality. At the same time this dispenses with the
oldprincipia media or altersthem substantially: unconditionallabouriousness and soberness,unconditional authority ofparents overchildren, thewoman asinferior tothe man,
strict marriage and sexual repression, and so on. Pertinent data show that this processis
well on its way in the countryside too.
As to emotional culture and mentality the situation is somewhat different. Modern
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organic society is not necessarily harmonious, so new frustrations could add to the old
ones and continue disharmonized and authoritarian personality structure and culture.
Where there isage-old disharmony in society asin most countries ofcontinental Europe
there is a great chance for new ones, because one extreme calls for the other. Breaking
thisviciouscircle(gradually dismantling theseculturesfrom theircompensating defenses)
will be a socio-paedagogical task of enormous difficulty (politically for instance), but
also one of great importance, and one ofthe few 'excuses' for the existence of sociology
(as well as a test to its relevance, a test which present-day sociology certainly cannot
face up to too well). This task has to be carried out in the Netherlands, especially in the
frustrated parts, but more urgently still on a European scale and concerning the more
authoritarian and disharmonious cultures of Southern Europe (France with its present
pretentions!) and of Central and Eastern Europe. A positive mentality should take the
place of the prevailing negative one.
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