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Ten geleide
Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project getiteld: De balans tussen stad en
platteland; desurbanisatie en de opkomst van de agrarische samenleving: Zeeland 17001860. Het uitgangspunt van dit onderzoeksproject was de volgende hypothese: de
desurbanisatie in de achtiende en negentiende eeuw was niet zozeer een symptoom van
neergang, maar eerder een kwestie van een verschuiving van economische, politieke en
culturele macht van stad naar platteland. Daartoe zijn drie deel projecten geformuleerd,
waarbij Zeeland als casus is genomen, omdat deze provincie in de zeventiende en achttiende
eeuw sterk verstedelijkt was en de ontstedelijking daar hard toesloeg. Bovendien is Zeeland
een overzichtelijk onderzoeksgebied.
Het eerste deelproject betreft de bestudering van de ‘economische en sociale
krachten’. Paul Brusse heeft dat onderzoek verricht.1 Het tweede project, dat door Jeanine
Dekker is uitgevoerd, betreft de ‘politieke verhoudingen’.2 Dit boek is het resultaat van het
derde deelproject en omvat de ‘culturele veranderingen’. Alle drie de projecten zijn dankzij
voortschrijdende inzichten anders geworden dan omschreven in het projectvoorstel, maar
gebleven zijn de drie invalshoeken en, hoewel de boeken op zichzelf staande studies zijn,
vormen ze een drie-eenheid.3 Een Engelstalige synthese van de hand van Wijnand Mijnhardt
en Paul Brusse vormt de afsluiting van dit project.4
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Brusse, Gevallen stad.
Dekker, Onderdanig en opstandig.
3
Voor het oorspronkelijke projectvoorstel en de eerste resultaten van het onderzoeksproject zie: Archief KZGW
(2006).
4
Brusse en Mijnhardt, A new balance between city and countryside: Zeeland and the Netherlands 1750-1850.
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Voorwoord
Het schrijven van een proefschrift is een solitaire bezigheid. Toch zijn vele anderen van
cruciale invloed geweest bij het voltooien van dit boek. In de eerste plaats natuurlijk mijn drie
directe collega’s van het NWO-project De balans tussen stad en platteland: desurbanisatie en
de opkomst van een agrarische samenleving, Zeeland 1700-1860. De periodieke
werkbijeenkomsten van ons project heb ik als bijzonder prettig en leerzaam ervaren en hebben
voor mij gefunctioneerd als een intellectueel klankbord en tegelijkertijd als een sociaal
vangnet. Mijn promotor Wijnand Mijnhardt en co-promotor Paul Brusse ben ik veel dank
verschuldigd voor hun aanstekelijk enthousiasme en altijd opbouwend commentaar op mijn
werk. Zij vulden elkaar uitstekend aan en ik kon dankbaar profiteren van beider expertise: in
feite was in mijn begeleidingsteam zowel ‘Huizinga’ als ‘Posthumus’ – of stad en platteland –
vertegenwoordigd. Ondanks de vooraf vaststaande kaders van het onderzoek hebben ze mij
binnen de grenzen van die kaders een grote vrijheid gelaten. Bovendien hebben zij – mijns
ondanks – altijd vertouwen in mij en de goede afloop gehouden. Daarnaast heb ik de
samenwerking met Jeanine Dekker als zeer prettig ervaren. Onze vele gesprekken over het
achttiende- en negentiende-eeuwse Zeeuwse platteland hebben mijn onderzoek grote stappen
vooruit geholpen.
Ook anderen hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan mijn proefschrift. In het
bijzonder dank ik Willem Frijhoff, Michael Wintle, Ulrich Pfister, Anton Schuurman, Jan
Zwemer, Willem van den Broeke, Katie Heyning en Koen Stapelbroek voor hun commentaar
op onderzoeksopzetten en conceptteksten. Daarnaast heeft Zwany Hinrichs, verbonden als
stagiair aan ons project, Paul en mij geassisteerd bij het aanleggen van een omvangrijk
databestand van boedelinventarissen. Jessa Bertens heeft mij verder voortreffelijk geholpen
door het redigeren van gedeelten van de tekst.
Ondanks de vele verhuizingen die de werknemers van de Universiteit Utrecht in de
binnenstad de afgelopen jaren moesten ondergaan, heb ik toch enkele kamergenoten gehad
waarmee ik een hechte band heb gekregen. Met name Leonie de Goei, Joep Schenk, Andrea
van Leerdam en Gerarda Westerhuis maakten de eenzaamheid van het aio-schap draaglijk.
Ook de gesprekken en lunchafspraken met Joost Vijselaar, Joost Dankers, Jacco Sterkenburg,
Roeland Harms en Bart Stol waren mij zeer aangenaam. Al deze collega’s maakten dat ik met
veel plezier in het Utrechtse heb gewerkt en nog steeds werk. Daarnaast dank ik de afdeling
sociaal-economische geschiedenis dat ze mij gedoogden als ‘party-crasher’ bij hun lunches.
Tot slot verdienen mijn ouders en ‘mijn’ drie dames een plaats in dit dankwoord. Mijn
ouders, omdat ze mij altijd en onvoorwaardelijk hebben gesteund. Renate, omdat het
samenleven met een promovendus niet altijd gemakkelijk is. Ook voor haar zal de afronding
van dit proefschrift een opluchting zijn. Desalniettemin stond ze mij immer terzijde. En als
laatste ben ik Rosa en Annemarijn zeer dankbaar. Hun vrolijkheid en enthousiasme maken dat
ik bij thuiskomst de periodieke kopzorgen over mijn werk onmiddellijk vergeet.
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Inleiding
De stad heeft in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden altijd een zeer dominante
positie bekleed. De Republiek kende de hoogste urbanisatiegraad in Europa, verreweg het
grootste gedeelte van het bruto nationaal product werd verdiend met de handel en de
nijverheid, en de politieke macht berustte grotendeels bij de steden. Vanaf de achttiende eeuw
werd de stedelijke hegemonie echter langzaam aangetast door een economisch proces van
desurbanisatie en een politieke transformatie van een stedenrepubliek naar een koninkrijk.
Handel en nijverheid stagneerden, de urbanisatie nam af, een steeds groter gedeelte van het
nationale inkomen werd verdiend met de landbouw, en in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
verloren de steden hun absolute monopolie op de politieke macht. Met de gemeentewet van
1851 werd de bevoorrechte politiek-juridische positie van de steden ten opzichte van het
platteland uiteindelijk ook geheel opgeheven: stad en platteland gingen op in de politieke
indeling van gemeenten. In de economische en politieke machtsbalans tussen stad en
platteland zien we met andere woorden vanaf het midden van de achttiende eeuw een
emancipatie van het platteland en zijn bewoners. Het groeiende belang van het platteland
betekende tegelijkertijd ook een emancipatie van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland ten
opzichte van West-Nederland. De enige steden die tussen 1750 en 1850 floreerden waren die
steden die hun bestaansrecht juist grotendeels ontleenden aan hun innige en afhankelijke
relatie met het omliggende platteland en die vinden we hoofdzakelijk in de landprovincies.5
Deze studie zal kijken naar de culturele veranderingen in deze turbulente periode van
desurbanisatie en het ontstaan van een eenheidsstaat, en in het bijzonder naar de
veranderingen in de culturele relatie tussen stad en platteland. Voor de beschrijving en
analyse van deze veranderingen is gekozen voor de casus Zeeland, omdat Zeeland – zeker in
de ogen van de achttiende- en negentiende-eeuwse Zeeuwen zelf – het grootste slachtoffer
was van de ontstedelijking en politieke eenwording zoals die zich tussen 1750 en 1850 in de
Nederlandse samenleving voltrok. In 1750 kenden de Zeeuwse steden nog dezelfde
bevolkingsomvang en hetzelfde welvaartsniveau als in de ‘Gouden’ zeventiende eeuw, maar
in de jaren vijftig van de achttiende eeuw verloor Zierikzee in enkele jaren tijd bijna de helft
van zijn inwoners en in de Bataafs-Franse tijd vertrokken ook uit Middelburg en Vlissingen
binnen een tijdsbestek van enkele jaren duizenden inwoners uit alle sociale geledingen.
Tussen 1750 en 1850 transformeerden deze steden van interregionale en internationale
handelssteden tot kleine regionale verzorgingscentra. Tegelijkertijd groeide de rurale
bevolking in de provincie explosief. Het Zeeland uit het midden van de negentiende eeuw
kunnen we beschouwen als een agrarische samenleving.6
De vraag is welk effect het economische en politieke machtsverlies van de Zeeuwse
steden in deze periode had op het cultureel handelen en denken van de Zeeuwen in zowel de
stad als op het platteland. Deze economische transformatie van een handelsgewest naar een
agrarisch gewest - wat deed dat met de Zeeuwen en hoe probeerden zij die ontwikkeling te
duiden? Kenden de verschuivingen in de economische en politieke machtsbalans tussen de
steden en het platteland parallellen in het culturele veld? Verkregen de plattelandsbewoners
naast meer economisch en politiek, ook meer cultureel en sociaal kapitaal? En zo ja, welke
vorm nam dit kapitaal aan – werd er gestreefd naar aansluiting bij een stedelijke norm of
gingen de plattelandsbewoners doelbewust een eigen en onafhankelijke weg? Verder vormt de
vraag of ook de kijk op de steden en met name de visie op het platteland veranderde in deze
periode een zeer belangrijk aspect van dit onderzoek. En voortdurend wordt de vraag gesteld
in hoeverre deze eventuele culturele veranderingen gestuurd werden door de desurbanisatie.
5
6

Brusse en Mijnhardt, A new balance.
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Of, met andere woorden: waren deze veranderingen economisch of politiek gedetermineerd,
of kende de culturele verhoudingen tussen stad en platteland ook een eigen dynamiek?
Om een zo divers mogelijk beeld te krijgen van de toenmalige culturele relaties tussen
stad en platteland, is gekozen voor een analyse van veranderingen die destijds optraden in
zowel de private ruimte, de publieke ruimte als in het in de publieke ruimte gebezigde
discours. Om dit brede onderzoeksterrein werk- en meetbaar te maken moet het begrip
‘cultuur’ afgebakend worden, want cultuur kent oneindig veel definities en ook de ‘culturele
balans tussen stad en platteland’ is een aanduiding die aanvankelijk meer vragen oproept dan
duidelijkheid geeft. Daarom staan in deze studie vier verschillende benaderingswijzen van
cultuur centraal die de cultuurgeschiedenis de afgelopen decennia heeft voortgebracht. Bij het
onderzoek naar de private ruimte gaat het om de materiële cultuur, bij het onderzoek naar de
publieke ruimte om de culturele infrastructuur, en bij het onderzoek naar het debat en het
denken om de politiek-economische ideeën over de provincie en om het provinciale
identiteitsbesef van Zeeland.
Bij de analyse van deze cultuurvormen staat de tegenstelling stad-platteland continu
centraal. Dat betekent dat het bij de materiële cultuur of de culturele infrastructuur van
Zeeland in eerste instantie niet gaat om een ontwikkeling an sich, maar juist om de rol die de
steden en het platteland – en de wisselwerking tussen beide – speelden bij die ontwikkeling.
Om dezelfde reden is het bij de discoursanalyse bijvoorbeeld niet de bedoeling om alle
facetten van de politiek-economische ideeëngeschiedenis en de identiteitsvorming te
beschrijven, maar vooral om te laten zien hoe stad en platteland als ideeën of als culturele
constructies een rol speelden in de representaties van de Zeeuwse economie en in het
Zeeuwse identiteitsbesef. De benaderingswijzen zijn gekozen omdat ze ‘cultuur’ in veel van
haar definities en betekenissen behandelen, en zo een breed en gevarieerd beeld geven van de
culturele balans tussen stad en platteland en van de culturele consequenties van het
desurbanisatieproces. Elke benaderingswijze kent ook haar eigen theorievorming, haar eigen
methodologie, haar eigen tradities en haar eigen historiografie. Het is echter evenmin de
bedoeling om met de Zeeuwse casus een bijdrage te leveren aan de theorieën of methoden uit
deze verschillende cultuurhistorische tradities. Zij fungeren vooral als handvaten voor de
analyse van de stad-plattelandsrelaties in Zeeland.
Dit boek poogt ook niet een geschiedenis van de stedelijke cultuur of een geschiedenis
van de plattelandscultuur in Zeeland te geven, maar kijkt juist naar de culturele wisselwerking
tussen stedelingen en plattelanders. De ‘brokers’ of ‘middelaars’ die bij deze vorm van
cultural transfer een rol spelen, krijgen in deze studie een prominente rol. De in de stad
opgeleide predikant die voorzitter is van een leesgezelschap in een dorp, de boer die lid is van
een herensociëteit in de stad, de stedelijke grootgrondbezitter die zich landhuishoudkundige
noemt, en de stedeling die de plattelandscultuur cultiveert met behulp van artikelen en
tentoonstellingen zijn enkele van de middelaars die ter sprake zullen komen.
Juist vanwege de nadruk op de wisselwerking tussen stad en platteland zal in hoofdstuk I eerst
een beknopte beschrijving worden gegeven van hoe de achttiende- en negentiende-eeuwers
zelf tegen deze dichotomie aankeken. Dan pas kan goed begrepen worden waarom de
predikanten Didericus Cornelis van Voorst en Jean André Anosie in 1783 in Cadzand een
leesgezelschap oprichtten, waarom de Middelburgse regent Pieter Pous rond 1820 een
Kweekschool voor den Landbouw stichtte op het Walcherse platteland, en waarom het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1880 besloot om één van de ruimtes van het
genootschapsmuseum in te richtten als een ‘Walchersche boerekamer’. Het denken over stadplattelands-relaties is namelijk geen exclusief hedendaagse aangelegeneheid, maar de balans
tussen stad en platteland krijgt al sinds het ontstaaan van het fenomeen ‘stad’ aandacht van
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historische actoren. Stad en platteland zijn bovendien culturele constructies waarvan de
betekenissen tijd- en plaatsgebonden zijn.
De onderhavige periode van dit boek, de tijd tussen 1750 en 1850, geldt binnen de
begripsgeschiedenis als de periode (‘Sattelzeit’) waarin veel nieuwe begrippen hun intrede
deden, en waarin oude begrippen een betekenisverandering ondergingen. Die door Reinhart
Koselleck geïntroduceerde begripsgeschiedenis heeft zich, zeker ook in Nederland, vooral
beziggehouden met politiek-sociale begrippen als burger, beschaving, vrijheid en vaderland,
en niet zozeer met geografische begrippen als stad en platteland.7 Stad en platteland zijn
echter zeer ruime begrippen, die zich niet beperken tot een ruimtelijke definitie alléén. Zij zijn
bijvoorbeeld ook politiek, sociaal, economisch, demografisch en cultureel te duiden. Dit
betekent dat de introductie of betekenisverandering van politiek-sociale begrippen óók van
invloed kan zijn op de begrippen stad en platteland, en op het denken over de balans tussen
stad en platteland. In dit licht wordt de ‘Sattelzeit’ ook voor het denken over de verhouding
tussen stad en platteland een cruciale periode, want door de nieuwe ideeën over bijvoorbeeld
vooruitgang, beschaving, gelijkheid en burgerschap veranderende de culturele context
waarbinnen de stad-plattelandstegenstelling opereerde, en veranderde automatisch ook het
denken over deze tegenstelling zelf. Vanaf het midden van de achttiende eeuw zou het
platteland een nieuwe en zeer belangrijke rol krijgen in het Europese denken over de
samenleving. Deze nieuwe ideeën over de balans tussen stad en platteland beïnvloedde in
Zeeland niet alleen het economische debat en het regionaal identiteitsbesef, maar ook het
handelen van de Zeeuwen zelf, zowel in de private als de publieke ruimte.
In hoofdstuk II staat het ontstaan van een publieke ruimte in Zeeland centraal. De
socioloog Jürgen Habermas heeft met zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) de
publieke ruimte als historisch onderzoeksobject op de kaart gezet.8 Ondanks het vele
onderzoek dat op zijn studie is gevolgd en ondanks alle kritiek die hij sindsdien heeft
gekregen, staat de kern van zijn these nog steeds overeind.9 Vanaf 1700 ontstond er in WestEuropa, onder andere door de voortschrijdende individualisering, een ‘public sphere’
waarbinnen individuen van de burgerij samenkwamen om allerlei maatschappelijke
onderwerpen te bespreken. De culturele media waar dit nieuwe publiek zich van bediende
waren kranten, tijdschriften, koffiehuizen, salons, genootschappen, boekhandels, bibliotheken,
musea en theaters. Deze media vormden de culturele infrastructuur van de publieke ruimte.
Voor het eerst in de geschiedenis van Europa werd ‘het publiek’ in de achttiende eeuw een
factor van betekenis, waarbij de ‘publieke opinie’ een beslissende stem had in discussies over
allerlei maatschappelijke vraagstukken. De essentie van deze publieke ruimte was dat het
debat werd gevoerd op basis van rationele argumenten, en niet meer louter werd bepaald door
status en macht.10 Binnen de Nederlandse geschiedschrijving is het met name het werk van
Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, en in het bijzonder hun synthese over de Nederlandse
cultuur in de decennia rond 1800, dat zich heeft beziggehouden met uitbouw van een
nationale communicatiegemeenschap in Nederland.11

7

Brunner, Conze en Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe; Voor de Nederlandse begripsgeschiedenis zie:
Van Sas (red.), Vaderland; Haitsma Mulier en Velema (red.), Vrijheid; Den Boer (red.), Beschaving; Kloek en
Tilmans (red.), Burger.
8
Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit.
9
Voor een overzicht van de belangrijkste kritiek op de these van Habermas over het ontstaan van een publieke
ruimte in de achttiende eeuw: Blanning, The Culture of Power, 11-14.
10
In de recente historiografie lijkt de term ‘public sphere’, zeker wanneer het gaat om de (politieke) rol van
genootschappen en verenigingen in de publieke ruimte, steeds vaker te worden ingeruild voor het begrip ‘civil
society’. Zie bijvoorbeeld: Morton, De Vries, Morris (red.), Civil Society, Associations and Urban Places; zie
ook het themanummer 'Civil Society' van het tijdschrift De Negentiende Eeuw 32-2 (2008).
11
Kloek en Mijnhardt, 1800.
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In het onderzoek naar de culturele infrastructuur in deze studie speelt op de
achtergrond ook het werk van Pierre Bourdieu rond machtsrelaties en elitevorming een rol.
Met name de door hem geïntroduceerde begrippen cultureel kapitaal en sociaal kapitaal
bieden een handzaam kader voor een analyse van de relatie tussen stad en platteland in de
publieke ruimte. Bourdieu verdeelt de maatschappij in verschillende ‘velden’ die allen hun
eigen ‘kapitaal’ hebben. Kapitaal is het schaarse ‘goed’ waar de individuen binnen een veld
naar streven. Door het bezitten van dit ‘kapitaal’ kan een individu zich aansluiten bij een elite,
die het ‘kapitaal’ legitiem en normatief heeft gemaakt. Op deze manier onderscheidt de
‘bezittende’ elite zich van de individuen die het aan dit ‘kapitaal’ ontbreekt (distantie). De
stad is volgens Bourdieu de ruimte bij uitstek waar de meerderheid van het kapitaal zich
concentreert en waar zich dan ook de elite bevindt. Cultureel kapitaal bestaat uit een
combinatie van kennis, vaardigheden en opleiding. Sociaal kapitaal is het ‘goed’ dat een
individu ontleent aan het bezit van een sociaal netwerk, waarvan de waarde voor het individu
afhankelijk is van de reikwijdte van het netwerk en van zijn bezit aan economisch, cultureel
en symbolisch kapitaal in verhouding tot de andere leden van de groep. Zeker voor de
achttiende en negentiende eeuw kunnen we het bezit aan cultureel en sociaal kapitaal en
participatie in de publieke ruimte niet los van elkaar zien. Zo vereiste het lidmaatschap van
een genootschap, de juiste connecties, de juiste kennis en de juiste vaardigheden. Bovendien
was het lidmaatschap van een genootschap op zichzelf ook weer een vorm van cultureel en
sociaal kapitaal.12
Een gemeenschappelijk kenmerk van de historici die zich bezighouden met de
publieke ruimte is dat zij veelal een impliciet verband leggen tussen economische expansie en
de totstandkoming van de publieke ruimte. Door economische groei werd de voorwaarde
geschapen voor de creatie van een publiek dat voldoende tijd en geld had om zich met debat
en opinie bezig te houden. In het verlengde hiervan leggen historici een verband tussen de
‘public sphere’ en urbanisatie, of zoals Timothy Blanning het verwoordt: ‘It was in the towns
that the public developed and it was to the towns that growing numbers of western Europeans
were migrating.’13 Een causaal verband tussen de stedelijke groei en de totstandkoming van
een culturele infrastructuur leek in Nederland in ieder geval niet op te gaan, vanwege de
stagnatie of het verval van de Hollandse en Zeeuwse steden in de achttiende en eerste helft
van de negentiende eeuw. Toch lokaliseren historici de totstandkoming van een publieke
ruimte in Nederland ook in de achttiende eeuw en ook in de steden.14 De integratie van het
platteland in de nationale publieke ruimte in Nederland wordt pas geplaatst in de twintigste
eeuw.15
Het platteland speelt dan ook in feite geen rol in het historisch onderzoek naar de
publieke ruimte in de achttiende en negentiende eeuw. De vraag is of dit terecht is. Het is
weliswaar waarschijnlijk dat we binnen een (vroegmoderne) samenleving het meeste cultureel
en sociaal kapitaal aantreffen in de steden, maar dat wil niet zeggen dat het platteland een
culturele woestenij was.16 Wanneer er inderdaad een positief verband bestond tussen
economische groei en 'public sphere', dan zou men als gevolg van de agrarische hausse na het
midden van de achttiende eeuw ook een publiek op het platteland kunnen verwachten. In ieder
geval hebben regionaal historici als IJnte Botke voor Groningen en Piet van Cruyningen voor
West-Zeeuws-Vlaanderen gewezen op het ontstaan van een klasse van herenboeren in de
12
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achttiende eeuw die in het bezit kwam van cultureel kapitaal dat vereist was om te
participeren in de nationale communicatiegemeenschap zoals die vanaf 1750 ontstond.17
Voortbouwend op deze studies zal in hoofdstuk II dan ook gekeken worden naar de positie
van het Zeeuwse platteland - ten opzichte van de Zeeuwse steden - in de culturele
infrastructuur en naar vormen van cultureel en sociaal kapitaal van de plattelandsbewoners.
De vraag daarbij is, of het de plattelandsbewoners lukte om in het bezit te komen van het
schaarse cultureel en sociaal kapitaal en te gaan participeren in de nationale
communicatiegemeenschap, of dat zij misschien de competitie met de stedelijke culturele elite
helemaal niet aangingen en streefden naar andere vormen van cultureel en sociaal kapitaal.
In hoofdstuk III gaat het om een beschrijving van de private ruimte en meer in het
bijzonder om de woon- en leefstijl van de Zeeuwen, oftewel de materiële cultuur in Zeeland.
In tegenstelling tot het onderzoek naar de publieke ruimte, speelt de tegenstelling stadplatteland traditioneel een centrale rol in het historisch onderzoek naar de materiële cultuur. In
de eerste plaats heeft dit een eenvoudige praktische oorzaak. De meest gebruikte bron voor
onderzoek naar materiële cultuur is namelijk de boedelinventaris. Omdat de boedelinventaris
een juridisch document is, zijn er grote aantallen van zowel stedelingen als plattelanders
bewaard gebleven, waardoor een vergelijking mogelijk wordt. Daarnaast, samenhangend met
de goede overlevering van boedelinventarissen, kent het onderzoek naar de materiële cultuur
een rijke traditie binnen met name die wetenschapsdisciplines die zich in belangrijke mate
richten op het platteland en zijn cultuur, zoals de volkskunde, de historische antropologie, de
mentaliteitsgeschiedenis en de rurale geschiedenis. Voor deze disciplines is de
boedelinventaris een ideale seriële bron om de eventuele eigenheid van een plattelandscultuur
ten opzichte van een stadscultuur te bepalen.
Het internationale onderzoek naar materiële cultuur kent vele verschillende
benaderingen en doeleinden.18 Deze studie bouwt vooral voort op het onderzoek naar de
materiële cultuur zoals dat op gang kwam als gevolg van de zogenaamde ‘linguistic turn’
binnen de sociale wetenschappen. Dankzij het werk van Jean Baudrillard zien wetenschappers
consumptie niet alleen meer als een directe behoeftebevrediging, maar als een taal, en de
geconsumeerde goederen als de woorden van deze taal - consumptie als
communicatiemiddel.19 Door te consumeren laat iemand zien dat hij zich aansluit bij een
groep, en tegelijkertijd dat hij zich onderscheidt van andere groepen. Consumptie is met
andere woorden een instrument bij het vormen van groepsidentiteiten. De vraag die bij deze
benaderingswijze in hoofdstuk III centraal staat, is hoe de plattelandsbewoners in Zeeland
zich in hun consumptiegedrag verhielden tot de Zeeuwse stedelingen. Creëerden de
dorpelingen met behulp van hun persoonlijke goederen een eigen specifieke identiteit ten
opzichte van de stadsbewoners, of werd het consumptiegedrag gestuurd door andere
determinanten die niets te maken hadden met de tegenstelling stad-platteland? Bestond er
binnen de Zeeuwse materiële cultuur zoiets als stedelijk en landelijk?
Naast culturele activiteiten als consumeren, lezen, schrijven, bezoeken van
genootschapsbijeenkomsten, krijgt ook de beeldvorming over Zeeland en over de steden en
het platteland binnen de provincie – met twee benaderingswijzen in hoofdstuk IV en V – een
prominente plaats in dit boek. Vanwege een gebrek aan bronnenmateriaal is het niet mogelijk
het gedachtegoed van de plattelanders over de provincie tegenover het gedachtegoed van de
stedelingen te plaatsen, want het hiervoor gebruikte bronnenmateriaal is overwegend van
stedelijke makelij. Het gaat hier dan ook niet om het denken in maar over stad en platteland,
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en in het bijzonder om de ideeën en beelden over de steden en het platteland in het debat over
de Zeeuwse economie en in het debat over de Zeeuwse identiteit.
Het internationale economische debat tussen 1750 en 1850 krijgt tegenwoordig veel
aandacht binnen de intellectuele geschiedenis en in het bijzonder in de politieke
ideeëngeschiedenis. Met name het onderzoek van politiek historici als Quentin Skinner en
John Pocock naar politieke vertogen en in het bijzonder naar het republicanisme in de
vroegmoderne periode heeft veel onderzoek naar het economische debat gegenereerd.20 In de
achttiende eeuw ging de economie namelijk een onlosmakelijk onderdeel vormen van het
politieke debat en na het midden van de achttiende eeuw kreeg de wetenschappelijke
discipline ‘politieke economie’ een grote populariteit. Economische welvaart en vooruitgang
beschouwden achttiende-eeuwse denkers als fundamentele voorwaarden voor politiek
zelfbehoud. De centrale vraag die al deze denkers bezighield, was hoe de economische
voorspoed – en dus de politieke macht – van een land het best gewaarborgd kon worden in de
Europese machtsbalans. Binnen deze politiek-economische debatten speelden ideeën over
stad en platteland een cruciale rol, omdat door de toenemende commercialisering en
urbanisering van grote delen van Europa de klassieke politiek-economische ideeën over stad
en platteland ter discussie waren komen te staan.21 Twee uitersten in dit debat waren de
fysiocraten (economistes) in Frankrijk en Schotse denkers als David Hume en Adam Smith.
De fysiocraten zagen de landbouw als de enige economische sector die een bijdrage leverde
aan de nationale welvaart en de handel en industrie als sectoren die parasiteerden op de
landbouw. De Schotten daarentengen, zochten aansluiting bij de praktijk en zagen juist de
handel en de stedelijke koopman als motor van economische ontwikkeling.
De afgelopen twintig jaar hebben Nederlandse historici als Wyger Velema, Ida
Nijenhuis en Koen Stapelbroek aansluiting gevonden bij de methodiek van de zogenaamde
Cambridge School, en hebben in hun werk het politiek-economische debat in de Republiek
proberen te integreren in deze internationale historiografie en het ook expliciet proberen te
begrijpen in zijn Europese context.22 Deze methodiek wordt wel aangeduid met de term
‘contextualism’, waarbij het erom gaat dat de betekenis van een tekst pas tot stand komt in
relatie tot zowel de politiek-economische werkelijkheid als in relatie tot vertogen over de
politiek-economische werkelijkheid in andere historische en contemporaine teksten.
Hoofdstuk IV probeert in het verlengde van deze methodiek het politiek-economische debat
in Zeeland te analyseren in zijn (inter)nationale context. Het gaat er dan om het economische
denken in Zeeland te analyseren in relatie tot het internationale discours over de politieke
economie en in relatie tot de economische werkelijkheid waarmee de Zeeuwen te maken
hadden: een provincie in de periferie die een proces van ontstedelijking ondergaat. Of, met
andere woorden: welke vorm kreeg het politieke-economische debat in een desurbaniserende
samenleving? Hoe keken de Zeeuwen aan tegen de eigen economische situatie binnen de
nationale en internationale ‘balance of power’ en hoe dachten zij de welvaart te herstellen, te
behouden of te stimuleren? En, meer in het bijzonder, hoe keken zij aan tegen de positie van
de stad en het platteland in de economische ontwikkeling van Zeeland?
Een andere traditie binnen de cultuurgeschiedenis houdt zich bezig met de constructie
van identiteiten en met name van nationale identiteiten. Het gaat dan niet om het achterhalen
20
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van typisch gemeenschappelijke karaktertrekken van een volk, zoals de romantischnationalistische volkskunde oorspronkelijk deed, maar juist om de culturele constructie van
identiteiten met behulp van bijvoorbeeld teksten, standbeelden, feesten en musea. Het
onderzoek richt zich dan ook niet op identiteiten, maar op identiteitsbesef en beeldvorming.
Historici als Benedict Anderson, Ernest Gellner en Eric Hobsbawm hebben in hun
negentiende-eeuwse nationalisme-onderzoek aangetoond dat naties ‘imagined communities’
zijn en dat typische nationale uitingen als volksfeesten en klederdrachten vaak ‘invented
traditions’ zijn.23 Terwijl deze historici dit cultureel nationalisme zien als een nevenproduct
van politieke en economische moderniseringsprocessen (staatsvorming en industrialisering),
legt Joep Leerssen in zijn onderzoek naar nationalisme juist het primaat bij het cultureel
nationalisme. Leerssens onderzoek is geïnspireerd op de imagologie binnen de
literatuurwetenschap, en zijns inziens gaat het cultureel nationalisme altijd vooraf aan en
wordt vervolgens opgenomen in een eventueel politiek nationalisme. De activiteit die het
cultureel nationalisme vorm gaf noemt hij de ‘cultivering van cultuur’.24
Deze benaderingswijze sluit aan bij de hedendaagse consensus onder onderzoekers die
nationale identiteiten niet zien als constructies uit het gehele niets, maar als constructies met
behulp van al bestaande cultuurelementen. Zo heeft Ad de Jong aangetoond dat in de
negentiende eeuw in Nederland een proces van ‘nationalisering’ en ‘musealisering’ optrad
van in oorsprong lokale en regionale cultuuruitingen.25 Juist het concept van cultivering van
cultuur maakt het gemakkelijk om de politiek-nationale kaders van het onderzoek naar
identiteitsbesef en beeldvorming te doorbreken. Zo benadrukken bijvoorbeeld Anne-Marie
Thiesse en Leerssen het internationale karakter van nationalisme, want vanaf de tweede helft
van de achttiende eeuw begonnen overal in Europa letterkundigen op grote schaal ‘typisch’
inheemse cultuurelementen als sprookjes, dialecten en klederdrachten te inventariseren en te
cultiveren als ‘nationaal’.26 Tegelijkertijd maakt dit concept het ook veel makkelijker om
identiteitsbesef en beeldvorming op regionaal niveau te analyseren.
Het idee van de (re)constructie van identiteiten heeft een aantal Nederlandse studies
opgeleverd naar regionaal besef in de negentiende en twintigste eeuw, die alle aantonen dat
het nationalisme niet automatisch het einde van het regionale identiteitsbesef betekende.27
Integendeel, in gebieden als Friesland, Groningen, Twente, Brabant en Limburg
(re)construeerden regionale elites in de negentiende eeuw juist (nieuwe) regionale identiteiten.
In zowel deze regionale als de nationale identiteiten speelde het platteland een zeer
belangrijke rol. Het eigene, het zuivere, het traditionele van een cultuur zocht men juist op het
platteland, want in de steden was de oorspronkelijke cultuur als gevolg van de vele contacten
met andere culturen verbasterd. De Friese elite construeerde in de negentiende eeuw
bijvoorbeeld het beeld van een oeroud plattelandsgewest en rond 1900 cultiveerde men ook in
Brabant en Groningen het beeld van een plattelandsprovincie.28 Het beeld van het Nederland
van klompen, molens en tulpen is eveneens een negentiende-eeuws constructie.29
In hoofdstuk V wordt deze benaderingswijze toegepast op het regionaal besef in
Zeeland. Welke beelden construeerden de Zeeuwen over hun eigen provincie en welke
ontwikkeling onderging de beeldvorming in de achttiende en negentiende eeuw? Wie waren
het die in de publieke ruimte een Zeeuws zelfbeeld construeerden? Welke cultuurelementen
cultiveerden de Zeeuwen als typisch Zeeuws? En net als bij de andere invalshoeken gaat het
23
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ook in dit hoofdstuk in belangrijke mate om de invloed van de ontstedelijking op het
identiteitsbesef van Zeeuwse stedelingen en om de rol die het platteland en de steden speelden
in de beeldvorming over Zeeland. Zien we net als in ander regio’s de constructie van het beeld
van een plattelandsgewest?
Door het gebruik van verschillende benaderingswijzen van cultuur kent deze studie dus een
thematische indeling. Elk hoofdstuk behandelt een benaderingswijze en binnen elk hoofdstuk
zal de gehele ontwikkeling van één van de deelaspecten van de Zeeuwse cultuur worden
geschetst. Omdat desurbanisatie een belangrijke determinant is binnen deze studie is 1750
gekozen als beginpunt. Het begin van het Zeeuwse desurbanisatieproces lag met de
ontvolking van Zierikzee en met de eerste verschijnselen van agrarische bloei in het midden
van de achttiende eeuw. Het eindpunt van deze studie varieert daarentegen per
benaderingswijze. Het desurbanisatieproces was rond het midden van de negentiende eeuw tot
zijn einde gekomen, waardoor ook de ontwikkelingen in de culturele infrastructuur, de
materiële cultuur en het economische debat tot circa 1850 worden gevolgd. Hoofdstuk V zal
echter ook de tweede helft van de negentiende eeuw behandelen, omdat juist in deze periode
de gevolgen van het desurbanisatieproces voor het zelfbeeld van Zeeland pas volledig
zichtbaar werden.
Deze studie gaat over geheel Zeeland, maar in het bijzonder is er aandacht voor de
eilanden Walcheren en Schouwen-Duiveland. Juist op deze eilanden lagen de steden
(Middelburg, Vlissingen en Zierikzee) die een extreem proces van ontvolking doormaakten.
In de hoofdstukken over de culturele infrastructuur en de materiële cultuur zullen de
verhoudingen tussen Middelburg en Vlissingen en het platteland op Walcheren vergeleken
worden met de verhoudingen tussen Zierikzee en het platteland op Schouwen, zodat
vastgesteld kan worden of ontstedelijking op beide eilanden dezelfde of juist afwijkende
culturele gevolgen hadden. In het hoofdstuk over de culturele infrastructuur zal echter ook
gekeken worden naar de verhouding tussen stad en platteland voor geheel Zeeland, waarbij
onder ‘stad’ die plaatsen worden verstaan die in de onderzochte periode meer dan 2500
inwoners herbergden (Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Goes). De dorpen met een
inwonertal onder de 2500 worden vervolgens geschaard onder het ‘platteland’. Voor het
onderzoek naar de materiële cultuur zijn de plattelandsboedels echter alleen afkomstig uit
plaatsen met minder dan 1500 inwoners, waardoor plaatsen met een ambivalent karakter (als
Veere en Brouwershaven) buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Wat onder ‘stad’ en
‘platteland’ wordt verstaan in de twee laatste hoofdstukken – over het publieke debat – is in
feite het onderwerp van die hoofdstukken.
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I. De problematisering van het platteland in het Nederlandse
Verlichtingsdenken
Het platteland is zo oud als het bestaan van de eerste steden, want beide veronderstellen
elkaar. Zonder het platteland geen stad en zonder de stad geen platteland. Ze zijn elkaars
antithese: de ene is wat de andere niet is. De begrippen stad en platteland worden dan ook
altijd in samenhang gedefinieerd. Volgens het woordenboek is het platteland ‘het buiten de
steden gelegen land’ en de stad een ‘plaats […] afgescheiden van en in tegenstelling tot het
platteland’. Binnen deze definities zijn het, doordat ze alleen maar naar elkaar verwijzen,
neutrale begrippen. In de praktijk zijn stad en platteland echter geen neutrale begrippen, maar
juist normatief geladen begrippen. Ook bij de normatieve lading van de begrippen speelt het
antithetische karakter een rol. Zo wordt het platteland in positieve zin geassocieerd met
waarden als rust, eenvoud, gezondheid en vroomheid, en de stad, als antithese van het
platteland als gehaast, druk, ingewikkeld, vies, goddeloos. In negatieve zin projecteert men op
het platteland beelden als achterlijk, dom en star, in tegenstelling tot de stad, met
karaktereigenschappen als vernieuwend, dynamisch en tolerant. De begrippen stad en
platteland zijn met andere woorden culturele constructies. Dit betekent dat de betekenissen
van de begrippen afhankelijk zijn van de maatschappij en de tijd waarin de betekenissen
worden toegekend.30 De betekenissen zijn in de loop van de geschiedenis dus voortdurend aan
verandering onderhevig, en de periode tussen 1750 en 1850 is één van de cruciale fases in het
Europese denken over de tegenstelling tussen stad en platteland.
Deze cruciale fase zal in dit eerste hoofdstuk behandeld worden, omdat het WestEuropese denken over stad en platteland van grote invloed was op de culturele veranderingen
in Zeeland. Zeeland was weliswaar een politiek-juridische eenheid, maar in culturele zin
stond het voortdurend in wisselwerking met de buitenwereld en maakte het onderdeel uit van
culturele ontwikkelingen die zich op nationaal en internationaal niveau afspeelden. Als eerste
zal het nieuwe gelijkheidsidee over de verhouding tussen stad en platteland worden
beschreven, waarna het daaruit voortvloeiende nieuwe idee van ongelijkheid tussen stad en
platteland aan bod komt. De nadruk zal liggen op de nieuwe ideeën over het platteland, omdat
juist de veranderende betekenis van het platteland van invloed zou gaan zijn op vele culturele
veranderingen in Zeeland.
De plattelander als burger
Al sinds het ontstaan van de steden in de klassieke oudheid treffen we in literaire
beschrijvingen van het platteland en zijn bewoners voortdurend twee stereotype beelden aan.
Aan de ene kant is er het beeld van de achterlijke, ongemanierde en lompe boer die in de
vroegmoderne tijd vele malen ten tonele werd gevoerd in afbeeldingen, beschrijvingen en
opvoeringen van de ‘boerenkermis’.31 Aan de andere kant is er het beeld van het rustieke en
idyllische landleven waarbij eenvoud, eerlijkheid en vlijt centraal staan. Deze typering had
zijn oorsprong in het ‘Beatus ille’- en ‘laus ruris’-motief van de Romeinse dichters Horatius
en Vergilius. De idealisering van het landleven speelde een belangrijke rol in de
buitenplaatsencultuur in de Republiek van de zeventiende en achttiende eeuw. De aan
buitenplaatsen gewijde hofdichten motiveerden de bouw en bewoning van een buitenplaats
met de klassieke topos van de lof op het rustige en eenvoudige landleven.32
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De buitenplaatsbezitters namen echter geen rurale leefstijl aan, maar creëerden in feite
afgesloten enclaves op het platteland waar men er een stedelijke leef- en woonstijl op na
hield. Deze enclaves bestonden uit grote woonhuizen met daaromheen zeer omvangrijke
aangelegde tuinen, waarmee de buitenplaatsbewoner zich afsloot van de agrarische omgeving
en de plattelandscultuur. Zo benadrukten de meeste zeventiende- en achttiende-eeuwse
hofdichten de noodzaak van de aanwezigheid van een bibliotheek ter verschaffing van kennis.
Petrus Hondius karakteriseerde in 1621 het leven op de buitenplaats Moffeschans net buiten
Terneuzen bijvoorbeeld als ‘de soeticheyt des buyten-levens vergheselschapt met de
boucken’.33 De buitenplaatsbezitter profiteerde enerzijds van de positieve kwaliteiten van het
landleven en anderzijds hief het de negatieve kwaliteiten, zoals een gebrek aan kennis en
informatie, op via boekenbezit en briefcontact. Wanneer de stedelingen aan het begin van de
zomer naar hun buitenplaatsen reisden op zoek naar rust en vermaak namen zij hun
dienstboden en stedelijke inboedels mee. Volgens het woordenboek van Chomel en Chalmot
uit 1778 dienden landhuizen idealiter dan ook niet te dicht bij en niet te ver van de stad te
liggen, zodat ‘het koomen en brengen van alles met rijd- en vaartuig gemakkelijk is’.34 De
buitenplaatsbewoners combineerden op kleine schaal de positieve elementen van zowel de
stad als het platteland, en schakelden zo tegelijkertijd de vermeende negatieve kwaliteiten van
beide werelden uit. In sommige gebieden, zoals in Zeeland op het eiland Walcheren, nam de
bouw van buitenplaatsen door stedelingen een dermate hoge vlucht dat een groot gedeelte van
het landschap vanaf de zeventiende eeuw transformeerde van een boerenlandschap in een
arcadisch landschap. Een blik op het achttiende-eeuwse kaart van Walcheren toont deze
verregaande ‘kolonisatie’ van het Walcherse platteland door hoofdzakelijk het Middelburgs
patriciaat.35
De klassieke topoi van enerzijds de ongemanierde en anderzijds de eenvoudige boer
bleven ook in de achttiende en negentiende eeuw dominant, maar vanaf ongeveer 1750
veranderde de intellectuele context waarbinnen deze topoi opereerden. De klassieke culturele
tegenstelling tussen stad en platteland werd nu geïntegreerd in nieuwe ideeën over gelijkheid,
beschaving en vooruitgang, zoals die in Europa in de achttiende eeuw ontstonden. Zoals alle
traditionele vormen van ongelijkheid tijdens de Verlichting ter discussie kwamen te staan, zo
werd ook de klassieke tegenstelling en ongelijkheid tussen stad en platteland in het Europese
denken geproblematiseerd. Deze kritiek was onderdeel van een universeel
gelijkheidsdiscours, waarin niet zozeer stand, sekse en etniciteit, maar het autonoom
denkende individu centraal stond. Deze nadruk op het denkvermogen van het individu
impliceerde een universele gelijkheid tussen alle mensen, omdat het vermogen tot denken en
oordelen van nature bij ieder mens in gelijke mate aanwezig was.36 Het is ook in deze periode
dat de universele rechten van de mens in feite zijn uitgevonden.37
Het is deze radicale gelijkheidsgedachte die in Nederland de ‘Bataven’ tijdens de
Bataafse Revolutie in 1795 confronteerden met het probleem van het platteland. Gelijk na de
omwenteling kwam in elke provincie een voorlopig bestuur – Provisioneele Repraesentanten
– in het zadel dat een nieuwe bestuursinrichting diende te ontwerpen. Eén van de eerste
opgaven die de Bataven zichzelf stelden, was het bedenken van een oplossing voor de
politieke ongelijkheid tussen de steden en het platteland die de Republiek twee eeuwen had
gekenmerkt. Ook in Zeeland ontstond in 1795 een debat over deze disbalans tussen stad en
33
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platteland.38 Al in de eerste week van het functioneren van de Provisioneele Repraesentanten
van het Volk van Zeeland stelde men een commissie in die de vertegenwoordiging van het
platteland in een nieuw provinciaal bestuur diende te onderzoeken.39 Volgens de Zeeuwse
Bataven strookte de oude bestuursstructuur van Zeeland niet met de nieuwe begrippen van
‘ware volks-vertegenwoordiging’ en ‘representative democratie’. Het monopolie van de zes
stemhebbende steden in de Staten van Zeeland stond op zeer gespannen voet met ‘de regten
van den mensch en burger’ die door de Bataven werden beschouwd als ‘den geheiligden
grondslag van het maatschappelyk bestuur’. Vanuit deze gelijkheidsgedachte stelden de
Zeeuwen zichzelf de vraag:
‘Hoe zal […] de representatie der Opgezetenen van het platte land, een point van het
allergrootste gewigt en de dringendste noodzakelykheid, behoorlyk en overeenkomstig de
regten der gelykheid, worden geregeld, zoo lang de respresentatie der stedelingen in derzelver
tegenwoordige gebrekkige, hoogst onbillyke, en aristocratische form blyft voortduuren?’40

Dat het idee van de gelijkheid tussen stad en platteland echter nog niet geheel geïnternaliseerd
was bij de stedelijke elite bleek wel uit het antwoord van het Comité ter Regeling der
Representatie van het Platteland. De leden van het comité stelden voor om de stemverdeling
in de Staten van Zeeland te baseren op de bronnen van bestaan in Zeeland. Daarbij werd de
koophandel vereenzelvigd met de steden en de landbouw met het platteland. Zij zagen de
stemmen van de drie Walcherse steden (Middelburg, Vlissingen en Veere) als representanten
van de belangen van de koophandel en de steden Goes en Tholen als belangenbehartigers van
de landbouw. De economie van Zierikzee werd daarentegen gekarakteriseerd door zowel
handel als landbouw, waardoor de stem van deze stad zowel de steden als het platteland
vertegenwoordigde. Tot slot zou de ene stem die tot 1795 was voorbehouden aan de Eerste
Edele nu aan het platteland en de smalsteden toekomen. Op deze manier zouden zowel de
steden als het platteland vertegenwoordigd worden door drieënhalve stem en zou de nieuwe
stemverdeling voldoen aan het ideaal van gelijkheid. In feite was dit voorstel natuurlijk een
wassen neus, omdat het oude systeem van het stedelijke monopolie onverminderd werd
voortgezet.
Op dit voorstel kwam dan ook een felle kritiek van de vertegenwoordigers van het
platteland, die in de laatste decennia van de achttiende eeuw het gelijkheidsideaal hadden
omarmd als instrument in de emancipatie van het platteland ten opzichte van de steden.41 Zij
legden de vinger op de zere plek door de ‘in het oog vallende ongelykheid’ van de verdeling
van zes stemmen voor de steden en slechts één stem voor het platteland aan de kaak te stellen.
Het voorstel was in tegenstelling met het ‘aangenomen grondbeginsel, dat elk Burger […]
gelyke regten heeft’. Zij stelden dan ook voor om de stemverdeling niet te baseren op de
bronnen van bestaan, maar op het aantal inwoners. Om dit te realiseren zou Zeeland
onderverdeeld moeten worden in districten en departementen, waardoor het oude onderscheid
tussen stad en platteland zou wegvallen.
‘De Steden zouden in dit geval met het platte Land gecombineerd worden; en waarom zou dit
niet plaats kunnen hebben? hebben wy allen, het zy Stedelingen of bewoners van het platte
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Land niet ééne gemeene zaak? zyn de belangen der Steden en der Dorpen dan zoo zeer
onderscheiden? moeten Steden en Dorpen en derzelver Burgers, niet gelyke regten hebben? en
kunnen zy dus niet, in één lichaam vereenigd? tot één hoofddoel werken?’42

Stad en platteland werden hier geïntegreerd in het nieuwe concept van de natie, waar zij beide
deel van uitmaakten en waarvoor zij beide dienden te werken. In 1798 werd het voorstel van
de vertegenwoordigers van het Zeeuwse platteland ook werkelijkheid toen op nationaal
niveau het systeem van gemeenten werd ingevoerd.
Uit het Zeeuwse debat over een nieuwe vorm van bestuur blijkt dat de ideeën over stad
en platteland aan het veranderen waren aan het eind van de achttiende eeuw. De Bataafse
Omwenteling was niet de oorzaak van deze veranderende ideeën, maar gaf de
mentaliteitsverandering aangaande de balans tussen stad en platteland ‘slechts’ de
mogelijkheid om aan de oppervlakte te komen. Het nieuwe gelijkheidsdiscours binnen een
nationale context had het platteland in het centrum van de aandacht geplaatst. Het
vanzelfsprekende onderscheid tussen de steden en het platteland dat de Republiek in de
zeventiende en achttiende eeuw had gekenmerkt, kwam vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw onder invloed van ideeën over gelijkheid, burgerschap en vaderland onder
druk te staan. Echter, zoals al bleek uit discussie in Zeeland in 1795, de integratie van het
platteland in de nieuwe natie was niet eenvoudig en vond niet plaats van de ene op de andere
dag.43 Door de preoccupatie met de stad in het verleden was het platteland een terra
incognita, waardoor het platteland opnieuw moest worden uitgevonden en gedefinieerd. De
periode tussen 1750 en 1850 zou men dan ook kunnen karakteriseren als een zoektocht naar
een nieuwe balans tussen de steden en het platteland. Eén van de belangrijkste problemen
waarmee men geconfronteerd werd bij de herbezinning van de maatschappelijke positie van
het platteland was het idee van de onbeschaafdheid van het platteland.
De plattelander als lid van het volk
Het nieuwe gelijkheidsdiscours in het Verlichtingsdenken bracht tegelijkertijd een nieuwe
vorm van ongelijkheid met zich mee. Weliswaar had ieder mens van nature het vermogen om
rationeel te denken en oordelen te vellen, maar niet iedereen had deze vermogens gelijk
ontwikkeld. Het gebruik van het verstand vereiste namelijk wel een methode van redeneren.
Binnen de mensheid werden de verschillen tussen mensen dan ook veroorzaakt door de mate
van denkvermogen die iemand bezat. Dit mensbeeld had ook een ruimtelijke en een temporele
dimensie. De wijsgerige geschiedenisschrijving (‘histoire philosophique’) zoals die rond het
midden van de achttiende eeuw tot ontwikkeling kwam, verving de tot dan toe dominante
cyclische tijdsopvatting en introduceerde een lineaire tijdsopvatting. Volgens wijsgerige
historici was de geschiedenis een lineair en onontkoombaar proces van toenemende
vooruitgang en beschaving, waarin de rol van de rede een steeds grotere rol ging spelen. Deze
beschavingsgeschiedenis hanteerde een historisch model dat bestond uit opeenvolgende
universele beschavingsstadia: van het stadium van de ‘wilden’ naar dat van het pastorale
nomadisme, waarna vervolgens de fase van de agrarische samenleving aanbrak, om tot slot de
beschaving te voltooien in het laatste stadium van de commerciële maatschappij. Dit
historische model verklaarde tegelijkertijd de contemporaine verschillen tussen verschillende
culturen of beschavingen in de wereld. West-Europa had als enige beschaving het hele

42

Brouwer, ‘Memorie’, 111.
Pas de gemeentewet van 1851 zou de politiek-institutionele ongelijkheid tussen stad en het platteland definitief
opheffen: de stad en het platteland als politieke instituties verdwenen en gingen op in de nieuwe institutie
gemeente.
43

22

historische proces voltooid en functioneerde daardoor als voorbeeld voor andere culturen die
nog in de eerste tot en met de derde fase waren blijven steken.44
Deze perceptie op cultuurverschillen had ook implicaties voor het denken over de
relatie tussen stad en platteland. Doordat stad en platteland onderdeel uitmaakten van de
nieuwe ideeën over beschaving en vooruitgang, kregen de begrippen stad en platteland ook
een andere betekenis. Wijsgerige historici zagen de stad en de handel namelijk als de motor
van de beschaving en derhalve als de motor van de geschiedenis. Geschiedenis, ontwikkeling,
vooruitgang, beschaving, rationaliteit en kennis veronderstelden met andere woorden
stedelijkheid. Door het antithetische karakter van het begrippenpaar stad-platteland kreeg het
platteland de betekenis van een gebrek aan beschaving en vooruitgang. Het platteland kende
geen of in ieder geval veel minder geschiedenis, daar stond de tijd stil. Al naargelang de
waardering van beschaving kenden stad en platteland ook ieder twee waarderingen in de
Europese ideeëngeschiedenis. In het algemeen waardeerde men de toename van beschaving,
kennis en wetenschap positief, maar enkelen ontwikkelden ook een cultuurkritiek die juist de
corrumperende consequenties van beschaving benadrukte. Jean-Jacques Rousseau is wel de
bekendste vertegenwoordiger van deze cultuurkritiek. Volgens hem bracht de toename van
beschaving de mensheid steeds verder van haar natuurtoestand af, waarin de mens nog
gelukkig en vrij was. Beschaving beperkte in zijn ogen juist de vrijheid en de gelijkheid.
Rousseau is dan ook een felle criticaster van de stedelijke samenleving en bepleitte een
terugkeer naar een agrarische samenleving met kleine steden. Nederlandse equivalenten van
deze cultuurkritiek zijn bijvoorbeeld de agrarische utopieën van Arend Fokke Simonsz. en
Alexander Benjamin Fardon.45
De meerderheid van de protagonisten in het publieke debat geloofden echter in de
bevrijdende werking van de rede, kennis en wetenschap. Juist deze stroming problematiseerde
die groepen in de samenleving die achtergebleven waren in de beschavingsgeschiedenis. Deze
groepen duidde men aan met de sociale categorie het ‘volk’ dat in de Nederlandse context
naast het stedelijk proletariaat en de katholieken ook uit de plattelandsbevolking bestond. Het
‘volk’ plaatste het beschaafde deel van de natie – de burgerlijke middengroepen – voor een
probleem, omdat juist in de achttiende eeuw ook de overtuiging was ontstaan dat alle
bewoners en hun activiteiten van belang waren voor het welzijn van de natie. Het moreel
burgerschap was tot in de achttiende eeuw voorbehouden aan een selecte groep bestaande uit
de politieke elite, maar onder invloed van het gelijkheidsdiscours zou in de loop van de
achttiende eeuw de sociale reikwijdte van het moreel burgerschap opgerekt worden tot – in
theorie – alle inwoners van de natie. Doordat elke inwoner gelijk was en gelijke rationale
vermogens had, kon nu ook elke inwoner met behulp van deugdzaam gedrag een bijdrage
leveren aan het welzijn van de natie. Het gebruik van het denkvermogen en het juiste
deugdzaam gedrag voor het uitvoeren van de burgertaken vereiste echter wel een goede
opvoeding en goed onderwijs. We zien in de Republiek in de tweede helft van de achttiende
eeuw dan ook het ontstaan van een beschavingsoffensief dat in de negentiende eeuw
geïntensiveerd werd en dat het volk diende te beschaven tot deugdzame en
vaderlandslievende burgers.46
Het platteland had in de door de steden gedomineerde handelsrepubliek altijd
buitenspel gestaan, maar door nieuwe betekenissen van begrippen als gelijkheid, burgerschap,
beschaving en vooruitgang, ontdekten en onderkenden de stedelijke middengroepen en het
stedelijk patriciaat voor het eerst in de geschiedenis van de Republiek de belangrijke rol die
de boer, zowel in culturele als in economische zin, speelde in de samenleving. Deze
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transformatie in het denken over het platteland zien we bijvoorbeeld terug in de activiteiten
van een groep Amsterdamse buitenplaatsbezitters. Zij en hun voorvaderen hadden al
decennialang zomers en weekenden doorgebracht op hun buitenplaatsen op het platteland
rondom Amsterdam, maar in de jaren zeventig van de achttiende eeuw waren zij opeens als
gevolg van ‘de gewoonte van den zomer op het land door te brengen’ overtuigd geraakt van
het grote voordeel dat de landbouw het vaderland kon bieden, en besloten in 1776 de
Maatschappij ter bevordering van den landbouw op te richten.47 Zij gingen zich interesseren
in de plattelandseconomie en zetten zich in het bijzonder in voor de verspreiding van nieuwe
landbouwkundige kennis onder de boerenbevolking. In 1783 verlangde de maatschappij
bijvoorbeeld verhandelingen over de beste methoden om landbouwkundige kennis onder de
landlieden te verspreiden. Hieruit blijkt de overtuiging dat de boeren tekort schoten in hun
landbouwkundige kennis en vaardigheden, maar tegelijkertijd blijkt er ook uit dat men de
plattelandsbewoners in staat achtte om zich de nieuwe kennis zich uiteindelijk eigen te
maken. Zo stelde de prijswinnende verhandeling van Jan Willem van Loo (predikant in ’s
Heerarendskerk, Zuid-Beveland) de onbeschaafde status van de plattelandsbewoner ter
discussie.48 Van Loo vond dat de landman ‘geenszins die verachting verdient, waarmede het
door veele beschouwd en behandeld wordt’. De landlieden moesten zich volgens hem niet
laten leiden door deze minachtende opvatting, maar juist het tegendeel bewijzen en werken
aan de ‘beschaaving hunner vermogens’.49
Het is echter met name de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
geweest die de algemeen-culturele beschaving van het volk en zo ook de beschaving van de
plattelandsbevolking tot zijn kerntaken rekende.50 Het Nut publiceerde, zeker in de eerste
helft van de negentiende eeuw, een veelvoud aan lectuur speciaal gericht op de plattelander.
Eén van de eerste Nutsboeken over en voor het platteland was het in 1792 gepubliceerde
volksboek Hendrik en Anna van de doopsgezinde predikant Pieter Hartman uit De Rijp, dat
handelt over het huishouden van een geïdealiseerd boerengezin en in het bijzonder over de
opvoeding van de kinderen in het gezin. Hartman thematiseerde in het eerste hoofdstuk van
Hendrik en Anna in feite de transformatie van de visie op het platteland van buitengebied naar
de visie op het platteland als een integraal onderdeel van de natie, zoals die in de tweede helft
van de achttiende plaatsvond. De verteller van het verhaal wil namelijk een onverwacht
bezoek brengen aan een vriend op een ‘bekoorlijk buitenverblijf’, maar komt voor een
gesloten deur te staan. Een boer, Hendrik, nodigt hem vervolgens uit om bij hem een kopje
thee te komen drinken, waarna hij dagenlang bij Hendrik en zijn vrouw en kinderen blijft
logeren. Terwijl hij bij het niet aantreffen van zijn vriend op de buitenplaats eerst radeloos
was en niet wist waar te gaan, had hij nu bij toeval bij het boerengezin ‘de stille verblijfplaats
der deugd gevonden’ en zag hij ‘het schoonste licht uit de donkerheid te voorschijn komen’.51
Een andere voorbeeld van een Nutspublicatie voor het platteland was het Leesboek voor
landschoolen uit 1800 waarin de veelschrijver G. Benthem Reddingius beklemtoonde dat de
boerenstand ‘op verre na geen geringe stand’ was. Dit Leesboek illustreert heel goed de
radicale implicaties van het idee dat alle mensen van nature hetzelfde denk- en
oordeelvermogen hebben voor het denken over het platteland:
‘Hebben de menschen in andere standen een aanleg tot denken, bevatten en beoordeelen,
kunnen zij daar door verstandig, kundig, wijs en geleerd worden in allerlei zaaken, kunsten en
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wetenschappen; ook gij, die in den Boerenstand leeft, ontvangt die vermogens van God, en
door vlijt en door geduurige beoefening van die vermogens, kunt gij het even verre in
52
verstandigheid en kunde in allerlei dingen brengen, als alle andere menschen classen’.

Elk individu, dus ook de boer, had in aanleg het vermogen om het net zo ver te brengen in de
beschaving als ieder ander, maar in de praktijk hadden zij een achterstand die met behulp van
zulke Nutsboeken ingelopen kon en moest worden.
Een andere publicatie ter verlichting van de platttelandsbevolking, die hier vanwege
zijn relatie met Zeeland niet onvermeld mag blijven, was het in 1799 verschenen De ZuidBevelandsche dorps-leeraar van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky.53 De Utrechtse
De Perponcher was door vererving in het bezit gekomen van de ambachtsheerlijkheid
Wolphaartsdijk in Zeeland. Hij is een voorbeeld van een stedelijke regent die zich niet alleen
meer vanuit een particulier belang voor het platteland interesseerde (grootgrondbezit,
ambachtsheerlijke rechten en buitenplaatsen), maar evenzeer oog kreeg voor het nationaal
belang van het platteland en zijn bevolking. In plaats van als een decorstuk, behandelde hij de
plattelandsbevolking als het onderwerp en vooral als het beoogde publiek van enkele van zijn
werken. Hij droeg de Zuid-Bevelandsche dorps-leeraar op aan 14 ‘eerzaame landlieden’ in
Zuid-Beveland, Wolphaartsdijk en Sint-Joosland. Deze boeren waren hoogstwaarschijnlijk de
pachters van zijn uitgestrekte grondbezit in Zeeland. De Perponcher wees zijn lezers op de
bevoorrechte positie die de plattelandsbevolking had. Door hun werk op het land stonden zij
dicht bij de natuur en daardoor dicht bij God. Daarnaast onderwees dit godsdienstig en
zedenkundig handboek vooral de taken en plichten van de landman. Om deze optimaal te
kunnen volbrengen diende de landman zijn passies te beteugelen door het verlichten,
ontwikkelen en oefenen van zijn vermogens en verstand. De landlieden dienden niet alleen
zichzelf te beschaven, maar vooral ook hun kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Wel
voegde De Perponcher er onmiddellijk aan toe dat de opvoeding en het onderwijs geheel in
het teken diende te staan van het toekomstige beroep van de kinderen: landbouw. Kennis en
wetenschap die niet in het teken stond van de landbouw was alleen maar schadelijk voor de
plattelandsbevolking en voor de maatschappij. Daarom raadde hij ook ten zeerste af om
boerenkinderen in de stad naar school te laten gaan.
‘En even daarom zoude ik u nimmer aanraaden, uwe kinderen veel, in de steeden, school te
leggen. Zij zouden daar meenigerlei gewoonten, begrippen en denkbeelden kunnen aannemen,
die hun langsaamerhand hunnen smaak voor ’t landleeven konden doen verliezen. Nu is er
niets schadelijkers, voor eenen mensch, dan begrippen en neigingen te hebben, die kwalijk
strooken, met zijnen staat of zijn beroep. Ja er zijn weinige bronnen, zoo vrugtbaar als deeze,
in ongenoegen, kwelling, verdriet, en dikwils bederf.’54

De beschaving van het plattelandsvolk moest dus nooit resulteren in sociale stijging en
mobiliteit tussen de sociale klassen. Het zou de maatschappij ontwrichten. De Perponcher
verdedigde juist de sociale geledingen binnen de maatschappij. Rijk en arm hadden elkaar
nodig. Het waren de verschillen die de motor waren van de samenleving. Om deze motor
echter zo goed mogelijk te laten lopen, diende elke stand zijn taak zo optimaal mogelijk in te
vullen. De beschaving van de plattelandsbevolking was er dus op gericht om de belangrijke
maatschappelijke rol van de landelijke stand te volmaken en niet om de economische
tegenstelling tussen stad en platteland op te heffen. Het beschavingsoffensief in de late
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achttiende eeuw en de negentiende eeuw functioneerde dan ook tevens als een middel van de
‘burgerlijke’ middengroepen om zich te onderscheiden van het onbeschaafde volk.55
Met name dankzij de inspanningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nam
vanaf het einde van de achttiende eeuw het aantal publicaties bestemd voor de
plattelandsbevolking alleen maar toe.56 De opvatting van het platteland als achterblijver in de
beschavingsgeschiedenis en de gevoelde noodzaak om deze achterstand op te heffen en zo de
plattelandsbewoners te scholen tot volwaardige burgers van het land, bleef binnen de
intellectuele elite een dominante benadering van het platteland in de negentiende eeuw. Het
tijdschrift De vriend van den landman wijdde in 1838 bijvoorbeeld een artikel aan ‘het hooge
belang, hetwelk de maatschappij er bij heeft om beschaving en wetenschappelijke
kundigheden op het platte land te verspreiden’.57 Ook hierin werkte de auteur vanuit het
klassieke idee van het onbeschaafde platteland, maar hij accepteerde dit idee niet als een
universele vanzelfsprekendheid.
‘Is het met zijnen aard overeenkomstig om de smetten van middeleeuwsche duisternis op zich
te laten kleven en met vooroordeelen en bijgeloovigheden behebt te blijven, die kenmerken
der oude barbaarschheid? Voorzeker, neen! De landbewoner behoort behoudens meer
eenvoudigheid van zeden, waartoe zijn stand, zijne betrekking van zelfs leiden, te deelen in de
steeds vorderende beschaving van de overige leden der burger-maatschappij: hij behoort te
leeren denken, hij mag niet geheel vreemdeling blijven, in de kunsten en wetenschappen,
waarin de vorderingen, in onzen leeftijd vooral, zoo snel, zoo verrassend, zoo nuttig zijn, en
zulke groote gemakken en voordeelen aan het gezellig leven aanbrengen’58

Net als bij De Perponcher achtte de auteur de beschaving van de landbewoners noodzakelijk,
maar wel binnen de grenzen van de eigen stand.
De belangrijke positie die het platteland kreeg vanaf de tweede helft van de achttiende
eeuw betekende dat de plattelandsbevolking beschaafd moest worden, zonder daarbij de
positieve kwaliteiten van de onbeschaafdheid van het platteland te verliezen. Vooroordelen en
bijgeloof moesten bestreden worden, maar kwaliteiten als eenvoud en vlijt moesten
tegelijkertijd behouden blijven. Het platteland mocht uiteindelijk geen stad worden. Het
platteland had weliswaar gelijke rechten, maar binnen de natie vervulde het een andere taak
dan de stad. Juist in het onderscheid school het belang voor de nationale eenheid en welvaart.
Besluit
Het platteland dat in de Nederlandse ideeëngeschiedenis zo lang buitenspel had gestaan en
door het stedelijke patriciaat vooral werd beschouwd als een buitengebied voor recreatie en
ontspanning, diende zich vanaf het midden van de achttiende eeuw voor het eerst aan als een
urgent probleem. Wat te doen met de landman? De radicale gelijkheidsgedachte zoals die in
de achttiende eeuw in West-Europa ontstond, impliceerde gelijke rechten voor alle mensen,
en het burgerschap dat in de Nederlandse Republiek vanaf haar ontstaan was voorbehouden
aan een selecte groep stedelingen kwam in het bereik van alle inwoners van de natie. Een
oplossing was nu nodig voor zowel de eeuwenlange politieke achterstelling van het platteland
in de Republiek als voor de eeuwenlange culturele achterstand ten opzichte van de steden.
De achttiende- en negentiende eeuwse ideeën over de relaties tussen stad en platteland
omvatten meer facetten dan in dit beknopte hoofdstuk zijn behandeld, maar veel facetten zijn
in feite terug te voeren op het idee dat het platteland in essentie gelijkwaardig is aan de stad,
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maar in de praktijk is achtergebleven in de beschavingsgeschiedenis. Dit idee heeft de
culturele ontwikkelingen in Zeeland vanaf het midden van de achttiende eeuw en in de
negentiende eeuw in grote mate beïnvloed. De overtuiging dat het platteland beschaafd diende
te worden heeft de publieke ruimte op het Zeeuwse platteland mede vormgegeven, doordat de
dorpspredikanten zich opwierpen als dragers van beschavingsoffensief op het platteland
(hoofdstuk II). Daarnaast lijkt het erop dat ook de plattelandsbewoners de antithetische
tegenstelling tussen de moderne stad en het traditionele platteland hebben gebruikt in de
creatie van een eigen rurale identiteit (hoofdstuk III). Bovenal heeft deze nieuwe denkwijze
over de relatie tussen stad en platteland het publieke debat in Zeeland gestructureerd, het
ontstaan van het landbouwdebat vanaf het eind van de achttiende eeuw (hoofdstuk IV) en de
cultivering van de plattelandscultuur vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw
(hoofdstuk V).

27

28

II. De beschaving van het platteland: participatie en verzet
Volgens enkele beschrijvingen van Zeeland van de hand van enkele predikanten lijkt het
vanaf het einde van de achttiende eeuw ingezette beschavingsoffensief zijn vruchten te
hebben afgeworpen op het Zeeuwse platteland. In een artikel over Zeeland in het tijdschrift
De Aardbol uit 1841 concludeerde de predikant van Elkerzee op Schouwen, Hendrik Marinus
Christiaan van Oosterzee, dat ondanks de afgelegenheid en moeilijke bereikbaarheid de
beschaving toch ook Zeeland, inclusief het platteland, had weten te bereiken.
‘… de beschaving heeft echter ook hier haren weldadigen invloed doen gelden; en mogen er in
Zeeland nog sommige streken zijn, waar men sterk gehecht blijft aan oudere vormen, - elders
vindt men zelfs onder den landelijken stand eene beschaving, die voor geen gedeelte des
vaderlands behoeft achter te staan, blijkens b.v. het groote aantal leesgezelschappen ten platte
lande.’59

Ook al eerder in de negentiende eeuw had de Zeeuwse predikant Johannes ab Utrecht
Dresselhuis gewezen op ‘de leeslust, welke, blijkens de zeer vele leesgezelschappen, in bijna
alle kringen gevonden wordt’60 en op ‘de talrijke leesgezelschappen, welke zelfs in de kleinste
dorpen worden aangetroffen, doorgaans verscheidene leden tellen, en jaarlijks aanzienlijke
sommen besteden tot aankoop van de beste, in ons Vaderland uitkomende schriften.’61 Deze
kwalificaties van de leescultuur en de genootschapscultuur op het platteland hadden
weliswaar propagandistische oogmerken en waren bedoeld om het beeld van het ‘achterlijke’
Zeeland te ontkrachten, maar lijken niettemin gebaseerd op daadwerkelijke ontwikkelingen in
de culturele infrastructuur van Zeeland in deze periode.62
‘Beschaving’ associeerden de Zeeuwse tijdgenoten dus ondermeer met het lezen van
boeken en tijdschriften en het participeren in leesgezelschappen en genootschappen. Juist
deze associatie ligt aan de basis van de totstandkoming van de ‘public sphere’ zoals die zich
in Europa ontwikkelde vanaf de achttiende eeuw. Voor 1750 waren al deze zaken reeds
aanwezig, maar vanaf het midden van de achttiende eeuw namen de aantallen periodieke
werken en geïnstitutionaliseerde genootschappen en leesgezelschappen explosief toe. In
boeken, tijdschriften en genootschappen werden kennis, gedachten en ideeën uitgewisseld,
besproken en geanalyseerd. Zij vormden de media waarbinnen het publieke debat werd
gevoerd en die de beschaving dienden te bevorderen. Deze publieke ruimte of
communicatiegemeenschap was het product van een nieuwe sociale filosofie, waarbij het niet
meer zozeer ging om privileges en patronage, maar om kunde en verdiensten. Kennis en
wetenschap speelden volgens de intellectuele elite een cruciale rol in de formatie van een
nationale gemeenschap met morele burgers. Daarnaast zag men de ontwikkeling van de
sociabiliteit van de mens als de beste methode om een stabiele samenleving te creëren. Men
was er van overtuigd geraakt dat de mens een natuurlijke aanleg had tot sociabiliteit en dat de
mens het best tot zijn recht kwam in groepsverbanden. Juist in sociaal verkeer kwam de deugd
tot stand.63
In dit hoofdstuk staat de uitbouw van een publieke ruimte in Zeeland, en met name op
het platteland, centraal. Aan de hand van een beschrijving van de geografische spreiding van
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boekhandels, boekenbezit, leesgezelschappen en genootschappen wordt de integratie van het
Zeeuwse platteland in de nationale communicatiegemeenschap beschreven. Vervolgens zal
gekeken worden naar de cruciale rol die de dorpspredikanten speelden bij de uitbouw van een
culturele infrastructuur op het Zeeuwse platteland. In het bijzonder is er aandacht voor de
verschillen tussen Walcheren enerzijds en Schouwen-Duiveland anderzijds en meer in het
bijzonder voor de afwijkende verhoudingen tussen stad en platteland in beide regio’s.
Vervolgens zal gekeken worden naar de demografische, economische, culturele en religieuze
voorwaarden voor de totstandkoming van leesgezelschappen en genootschappen, waarbij de
vraag aan de orde komt of deze culturele instituties de resultante waren van het door de
dorpspredikanten gedragen beschavingsoffensief of dat ook economische voorwaarden
noodzakelijk waren voor de totstandkoming van een publieke ruimte. Hebben desurbanisatie
en de totstandkoming van een culturele infrastructuur op het platteland een causaal verband?
De laatste paragraaf behandelt een alternatieve culturele infrastructuur op het platteland in de
achttiende en negentiende eeuw, waarin mensen samenkwamen en informatie uitwisselden
niet omwille van het ‘licht van de rede’ maar omwille van het ‘Goddelijk licht’. Zij
verwierpen nadrukkelijk de nieuwe sociale filosofie en het beschavingsidee die ten grondslag
lag aan de leesgezelschappen en genootschappen en aan de activiteiten van de predikanten.
De integratie van het platteland in de nationale communicatiegemeenschap
boekdistributie
In de jaren tachtig van de achttiende eeuw richtten dorpsnotabelen in het Zeeuws-Vlaamse
Cadzand twee leesgezelschappen op.64 In hun wetten legden beide gezelschappen vast dat zij
alleen ‘nieuwe nederduitsche boeken’ zouden lezen en dat deze bij de boekhandelaar Blussé
in Dordrecht besteld moesten worden. Ondanks de verre afstand bezat Blussé blijkbaar een
kwaliteit die de Zeeuwse boekhandels misten. Blussé was een zogenaamde
assortimentsboekhandel zoals die in de Republiek in de tweede helft van de achttiende eeuw
ontstonden. Pas na 1800 zou dit type boekhandel ook zijn intrede in Zeeland doen.65 In 1805
fuseerden de twee leesgezelschappen tot één groot leesgezelschap dat tot in de twintigste
eeuw zou bestaan. Uit de kasboeken blijkt dat het gefuseerde leesgezelschap vanaf 1816 zijn
boeken niet meer bestelde bij Blussé in Dordrecht, maar bij de boekhandelaar Abrahams in
Middelburg. In 1820 stapten de leden vervolgens over naar F.J. Jansen die in dat jaar een
boekwinkel opende in het nabijgelegen stadje Sluis. Tot 1850 bleef het leesgezelschap klant
bij Jansen, maar in de jaren vijftig ging het gezelschap zijn bestellingen plaatsen bij de
boekhandelaren Schouten en Van Bronswijk in respectievelijk Oostburg en Schoondijke.66
De boekleveranties aan de leesgezelschappen in Cadzand illustreren de groeiende
dichtheid van het boekhandelsnetwerk in Zeeland tussen 1780 en 1860. Na een aanvankelijke
afname van het aantal boekhandels aan het eind van de achttiende eeuw als gevolg van de
ontstedelijking van Middelburg en Vlissingen in de Bataafs-Franse periode, nam het aantal
boekhandels in Zeeland na 1800 explosief toe. Net als in de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw bleef Middelburg tijdens deze groeiperiode het onbetwiste centrum van het
Zeeuwse boekhandelswezen. Ondanks dit overwicht verloor Middelburg zijn
monopoliepositie binnen Zeeland in de negentiende eeuw. Waar Middelburg in 1750 nog 74%
van het totale aantal Zeeuwse boekhandels binnen zijn muren had, was dit een eeuw later
teruggelopen tot 40%. Ook ten opzichte van de andere steden in Nederland verloor
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Middelburg zijn vooraanstaande positie.67 De groei van het aantal boekhandelaren in Zeeland
kwam vooral op het conto van de kleinere steden en van het platteland. Eerst vestigden zich
boekhandelaren in Sluis en Tholen en vanaf de jaren dertig ook in kleinere plaatsen als Axel,
Biervliet, Terneuzen, Lamswaarde, Hulst, Hontenisse, IJzendijke en Oostburg. Hierdoor
ontstond een distributiesysteem van het gedrukte woord dat samen met de genootschappen de
institutionele basis vormde van de publieke ruimte dat zowel de steden als het platteland
omvatte.
Tabel 2.1. Boekhandelaren/drukkers in Zeeland 1750-1865
1750
Middelburg
Vlissingen
Zierikzee
Goes

14
3
1
1

1800
Middelburg
Zierikzee
Vlissingen
Goes

9
2
2
1

Totaal

19

totaal

14

1850
Middelburg
Goes
Zierikzee
Vlissingen
Tholen
Brouwershaven
Sluis
Terneuzen
Axel
Biervliet
Lamswaarde

16
6
5
5
2
1
1
1
1
1
1

1865
Middelburg
Goes
Zierikzee
Vlissingen
Sluis
Hulst
Tholen
Terneuzen
Hontenisse
Oostburg
IJzendijke

18
6
6
5
3
3
2
2
1
1
1

Totaal

40

totaal

48

Bronnen: Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht; Gruys en De Wolf, Thesaurus 1473-1800; ZA, Archieven der prefectuur van het
departement der Monden van de Schelde, inv. 87; Naamlijst van boekhandelaren in Nederland (1850); Algemeen Adresboek voor den
Nederlandschen Boekhandel (1865).

Uit de negentiende-eeuwse administratie van de Middelburgse boekhandel Van
Benthem & Jutting rijst eveneens het beeld op van de ontsluiting van het Zeeuwse platteland.
Van Benthem werd vanaf zijn oprichting in 1800 al snel de grootste
assortimentsboekhandelaar in Middelburg en vervulde binnen Zeeland een distributiefunctie
voor andere boekhandels. In het begin maakte Van Benthem in administratief opzicht geen
onderscheid tussen de verschillende boekhandels (confrators) waarmee hij zaken deed, maar
blijkbaar was zijn handel met Zeeuwse collega’s zo omvangrijk geworden dat hij zich in 1837
genoodzaakt zag een apart Rekening Boek van de Confrators in de Provincie aan te leggen.68
Niet alleen namen zijn transacties met boekhandels in Vlissingen, Zierikzee, Goes en Tholen
toe vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw, maar ook gingen nieuwe confrators uit
plaatsen als Sluis, Sas van Gent, Terneuzen, Axel, IJzendijke, Brouwershaven, Schoondijke,
Oostburg, Aardenburg, Hulst en Hontenisse tot zijn klantenkring behoren.69 Opvallend is dat
de opkomst van deze plattelandsboekhandels zich hoofdzakelijk beperkte tot ZeeuwsVlaanderen. Pas in het laatste decennium van de negentiende eeuw ontstonden er ook
boekhandels op het platteland van de Zeeuwse eilanden.
De absolute afname van het aantal boekhandels in de Walcherse steden in de BataafsFranse tijd en de opname van het Zeeuwse platteland in de infrastructuur van het
boekhandelsnetwerk vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw correspondeerde met de
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demografische ontwikkeling in deze periode.70 De ontvolking van Middelburg en Vlissingen
rond 1800 verkleinde de afzetmarkt voor het gedrukte woord binnen deze steden en de groei
van de rurale bevolking maakte het vanaf 1830 juist economisch rendabel om een boekhandel
te beginnen op het platteland. Ook het vroege tijdstip van het ontstaan van boekhandels in
Zeeuws-Vlaanderen werd deels veroorzaakt door de in verhouding zeer sterke
bevolkingsgroei in deze regio. Echter gezien de eveneens aanzienlijke groei van de rurale
bevolking op de Zeeuwse eilanden lijkt de voorsprong van Zeeuws-Vlaanderen ook samen te
hangen met het ontbreken van een grote stad met een verzorgende functie. Op bijvoorbeeld
Schouwen werd de groei van een lezers- en koperspubliek opgevangen door (een toename van
het aantal) boekhandels in Zierikzee. Daarnaast was de vroege ontsluiting van het ZeeuwsVlaamse platteland een gevolg van een zeer kapitaalkrachtige rurale elite die zich vanaf de
achttiende eeuw in deze gebieden had ontwikkeld.71 Ook bij het ontstaan van de sterke positie
van deze rurale bovenlaag heeft het ontbreken van een stedelijk machtscentrum waarschijnlijk
een rol gespeeld.
Voor het aanschaffen van boeken waren de plattelandsbewoners tot de jaren dertig van
de negentiende eeuw dus in de eerste plaats aangewezen op de dichtstbijzijnde stad. Elk
eiland had zijn eigen stad en de Zeeuws-Vlaamse bevolking was voor de komst van een
boekhandel in Sluis in 1820 aangewezen op Vlissingen, Middelburg of zelfs Dordrecht.
Verder functioneerden ook de Vlaamse steden Brugge en Antwerpen, zeker na 1815, als
centrale plaatsen voor Zeeuws-Vlaanderen. Ondanks het ontbreken van boekhandels was het
desalniettemin toch mogelijk om bepaalde lectuur direct op het platteland te kopen. Naast de
reguliere boekhandels bestond er in de achttiende en negentiende eeuw namelijk een
omvangrijk distributienetwerk van permanente en incidentele kleinhandelaren die boeken en
periodieken verkochten. Dit was een netwerk dat zich ook over het platteland uitstrekte. De
marskramer was een typisch voorbeeld van een ambulante kleinhandelaar die van stad naar
stad en van dorp naar dorp trok om zijn waar af te zetten. Naast de marskramer was er de
winkelier die naast allerlei andere waren soms ook een plank met boeken in zijn winkel te
koop had staan. Ook schoolmeesters functioneerden soms als gelegenheidshandelaren in
schoolboeken.72
Voor Zeeland ontbreken gegevens voor de achttiende eeuw, maar met behulp van een
debiteurenboek van de Middelburgse boekverkoper en boekdrukker Altorffer uit 1823-1824 is
een distributienetwerk van ambulante kleinhandelaren voor de jaren twintig van de
negentiende eeuw te reconstrueren.73 Altorffer verkocht met name kantoorartikelen, maar ook
almanakken en de door hem gedrukte Middelburgsche Naamwijzer. Onder zijn klanten
bevonden zich acht grote afnemers op het platteland van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.
Hun bestellingen bestonden voornamelijk uit grote aantallen almanakken die in december
door Van Benthem werden geleverd. Zo kocht Andries du Mez uit Nieuwvliet 200
almanakken en vier prentenboeken en Pieter Rokus uit Groede maar liefst 470 almanakken bij
Altorffer op 15 december 1824. Deze grote afnemers waren geen reguliere boekhandelaren,
maar waren in zes van de acht gevallen veldwachters voor wie het verkopen van almanakken
‘slechts’ een nevenactiviteit en een extra inkomstenbron was. Voor een veldwachter, die
slecht werd betaald, was elk extra inkomen welkom.74 Het verkopen van boeken van deur tot
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deur was goed te combineren met de werkzaamheden van de veldwachter die tijdens zijn
inspectieronde het gehele gebied van zijn gemeente doorliep. De almanak was op het
Zeeuwse platteland dus breed verspreid in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Uit de klantenboeken van Van Benthem blijkt dat naast almanakken ook schoolboeken
en religieuze literatuur op het platteland werden verkocht. Schoolmeesters functioneerden als
belangrijke tussenpersonen tussen de stedelijke boekhandelaren en de kopers op het
platteland. Tussen 1807 en 1809 kochten schoolmeesters uit Arnemuiden, Meliskerke,
Kleverskerke, Sluis, Groede, Wolphaartsdijk, ’s Gravenpolder en Kortgene meerdere
schoolboeken tegelijk om ze vervolgens aan hun leerlingen te kunnen verkopen.75 Daarnaast
waren predikanten verantwoordelijk voor de verspreiding van bij Van Benthem gekochte
bijbels, psalmboeken, gezangboeken en catechiseerboekjes. Uit onderzoek van Vree naar de
verspreiding van orthodox-gereformeerde lectuur in Zeeland in de jaren twintig en dertig van
de negentiende eeuw blijkt dat naast predikanten ook kleinhandelaren actief waren in de
verkoop van godsdienstige boeken.76
boekenbezit
De achttiende-eeuwse leescultuur in Zeeland is moeilijk in kaart te brengen, zeker voor het
platteland. Eén van de methoden om deze leescultuur op het spoor te komen is de analyse van
intekenlijsten. In de achttiende en ook in de eerste helft van de negentiende eeuw was het een
algemeen gebruik om vooraf op een boek in te tekenen. Voor de uitgevers was het een ideale
methode om de oplage te bepalen en doordat de intekenlijsten voor in het boek werden
afgedrukt was het voor de intekenaren niet alleen een methode om een boek aan te schaffen,
maar vooral een manier om zich aan het publiek te presenteren. In de intekenlijsten van voor
1800 komen we over het algemeen niet of nauwelijks plattelandsbewoners uit Zeeland tegen.
Op het boek Het verheugd Zeeland uit 1787 waren bijvoorbeeld van de 489 intekenaars er
slechts 8 afkomstig van het Zeeuwse platteland tegenover 150 Zeeuwse stedelingen.77 Dit
grotendeels ontbreken van plattelandsbewoners in de intekenlijsten zou abusievelijk
geïnterpreteerd kunnen worden als het ontbreken van een leescultuur op het platteland. Deze
veronderstelling wordt echter gelogenstraft door een analyse van 128 boedelinventarissen uit
de periode 1750-1785.78 De inventarissen geven een beschrijving van plattelandsboedels uit
de eilanden Walcheren, Schouwen en Duiveland. Van deze 128 boedels vermeldden er 118
(92%) één of meer boeken. Doordat de boeken in de boedelbeschrijving vaak werden
omschreven met aanduidingen als ‘enige boeken’, ‘partij boeken’, ‘hoop boeken’, ‘mand met
boeken’, of ‘kwantiteit boeken’, is het in de meeste gevallen niet duidelijk om wat voor
boeken het ging. Hieruit blijkt wel dat het waarschijnlijk niet om kostbare werken ging. Het
kon echter soms wel om aanzienlijke aantallen gaan, zoals bij de landbouwer Leyn Cornelisse
Bosselaar uit Grijpskerke (1767) en de landbouwer Cornelis Marinusse uit Serooskerke
(1772), die bij het overleden van hun vrouwen respectievelijk 26 en 64 ‘boeken in soort’ in
hun ‘boekenkast’ hadden staan.79 Uit de vermelding van ‘bijbel’ en ‘kerkboek’ in 84 procent
van de boedels met boeken blijkt dat de godsdienstige lectuur een belangrijk onderdeel
uitmaakte van het boekenbezit op het platteland. Van 38 van de huishoudens met boeken in de
boedel (32%) beperkte het boekenbezit zich zelfs tot alleen maar een bijbel en/of een
kerkboek. Het grote belang dat de bezitters aan deze boeken hechtten blijkt uit de koperen,
zilveren en soms gouden sloten en knippen waarmee bijbels en kerkboeken regelmatig waren
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versierd. Deze boeken waren in veel gevallen waarschijnlijk een erfstuk en hadden naast een
grote materiële ook een hoge immateriële waarde.
Daarnaast treffen we in 55 gevallen (verdeeld over 24 boedels) een auteursnaam of een
titel aan (exclusief ‘bijbel’ en ‘kerkboek’), waardoor we enig zicht krijgen op de aard van de
gekochte en waarschijnlijk gelezen boeken. Van de in totaal 25 voorkomende auteurs kwamen
Wilhelmus à Brakel (13), David Knibbe (8), Johannes van der Kemp (4), Bernardus
Smytegelt (3), Aegidius Francken (3) en Johannes d’Outrein (3) het meest voor. De
aangeschafte boeken van deze predikanten en theologen waren over het algemeen praktische
godsdienstige handboeken zoals catechismussen, waarin de leer van het protestantisme in
eenvoudige taal en vaak in vraag- en antwoordvorm werd uitgelegd. Het waren regelrechte
bestsellers in de achttiende eeuw. Zo beleefde bijvoorbeeld de Redelyke Godsdienst (1700)
van à Brakel 21 drukken en de Katechisatie over het kort begrijp der christelijke
gereformeerde religie (1682) van Knibbe maar liefst 23 drukken in de achttiende eeuw. De
afzet op het platteland was dus mede verantwoordelijk voor de enorme verkoopcijfers van
deze boeken. De schrijvers van deze godsdienstige handboeken waren bijna allemaal
exponenten van de orthodoxe stroming binnen of buiten de gereformeerde kerk. Verder
vermeldt de boedelinventaris van de in 1771 overleden boer Simon Maas in Serooskerke (W.)
nog een vijftal juridische geschriften, als de Pagt-tafelen van Cornelis Francoiszoon
Eversdijck, de Keuren van den lande van Zeelandt, de Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot, de Nederlandsche praktyk en oefening der notarissen van
Simon van Leeuwen en de Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende West-Frieslands
versterv-regt van Hobius van der Vorm. Simon Maas behoorde tot een economische en
bestuurlijke plattelandselite op Walcheren, en vanuit zijn functie als schepen van de
heerlijkheid Serooskerke bezat hij deze vakliteratuur.80
De plattelandsbewoners lijken dus niet zozeer ‘ontwikkelingslectuur’, maar vooral
‘functionele lectuur’ als godsdienstige en in mindere mate juridische handboeken te hebben
bezeten in de achttiende eeuw. Ontwikkelingslectuur schafte men aan uit individuele interesse
en bestond uit werken van wetenschap, kunst en smaak, terwijl functionele lectuur vooral
werd gekocht uit utilitaire overwegingen en bijvoorbeeld bestond uit lectuur ten behoeve van
scholing en beroep, en kerk- en catechisatieboeken.81 De boedelbeschrijvingen vermelden
geen geschiedwerken, levensbeschrijvingen, reisverhalen en romans. Toch was de steekproef
van de 128 boedelinventarissen niet representatief voor alle plattelandsbewoners, want uit
andere gegevens rijst het beeld op van een selecte bovenlaag die naast veel functionele lectuur
wel degelijk ‘ontwikkelingslectuur’ bezat in de achttiende eeuw. In een brief aan zijn zus en
zwager uit Wemeldinge beschrijft de landbouwer Isaac Benteijn bijvoorbeeld hoe hij in 1782
vanuit een stoel in zijn boerenhofstede de wereld doorreisde.
‘Ik heb, zedert ik Wemeldinge gesien hebbe, Egipte doorkruist, kennis aan haar aloude
koningen gekregen […] Intussen vind zig mijn weetlust nog op den zelfkant van Egipte om
Arabiën in te schieten, d’omleggende volken te leeren kennen, Asiën te zien, inzonderheid dat
gedeelte van den aardbol dat op zijn vrugtbaar oppervlakte Griekze vernuften voortbragt.
Vandaar, kund gij ligt denken, zou ik wel ras in Italiën vliegen om den strijd van Turnus en
Enias te zien, om, de naderhand zoo verbaasende reusachtige monarchie uit een [h]andvol
overschots banditen te zien geboren worden. Maar van vleugels, de mijne zijn brooser als die
van Icaris, en zoo gij, waarde broeder, deselve niet gelieft te versterken uit Uw boekvertrek
met mij het vervolg der werken Algemeene Historie van het begin der weereld etc. toe te
zenden, zal ik nimmer dien swaaren overtogt konnen doen. Ik verlange zeer daar om.’82
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Uit de rest van de briefwisseling van deze Zeeuws-Vlaamse boer blijkt dat hij ook andere
boeken van dit niveau las. Hij leende regelmatig boeken van zijn zwager (predikant), die hij in
één van de brieven op het hart drukte: ‘De boeken, de boeken vergeet die niet.’83
Benteijn behoorde tot een plattelandselite in West-Zeeuws-Vlaanderen die grotendeels
bestond uit herenboeren. Uit onderzoek van Van Cruyningen naar deze boerenelite blijkt dat
deze herenboeren grote boekverzamelingen bezaten in de achttiende eeuw, die naast veel
functionele literatuur ook werken van kunst en wetenschappen bevatten. De in 1750 overleden
landbouwer Abraham Wage uit Nieuwvliet bezat bijvoorbeeld 84 boeken in zijn ‘comptoir’,
waaronder het toneelstuk Palamedes van Joost van den Vondel en een werk van Flavius
Josephus. Verder waren zijn godsdienstige boeken niet allemaal van orthodoxe snit, maar
treffen we ook een werk aan van de zeer controversiële cartesiaan Balthasar Bekker.84 De
landbouwer Johannes van Hecke uit Sint-Anna ter Muiden had bij zijn overleden in 1758
naast godsdienstige en juridische geschriften Trou-ringh van Jacob Cats en Toonneel der
werreltsche veranderingen van de doopsgezinde Jan Hendrik Glazemaker in bezit.85 De
landbouwer Jacob de Hullu te Cadzand bezat blijkens zijn in 1804 opgemaakte
boedelinventaris niet minder dan 163 boeken waaronder een aantal geschiedwerken, een
levensbeschrijving van Napoleon en reisverhalen van Johan Georg Adam Forster.86 Verder
blijkt dat deze boeren niet alleen boeken, maar ook pamfletten (‘blauwe boeckies’) en
tijdschriften als Boekzaal der Geleerde Wereld en de Nederlandsche post-ryder lazen.87
Uit de boedelinventaris van de boer Leendert Moolenburg uit Schouwen blijkt dat ook
buiten West-Zeeuws-Vlaanderen sommige leden van de Zeeuwse plattelandselite aanzienlijke
boekverzamelingen hadden. Hij liet bij zijn overlijden in 1769 71 boeken na, waarvan
verreweg het merendeel bestond uit godsdienstige werken. Het betrof hier niet alleen
godsdienstige handboeken van Smijtegeld, Brakel en Van der Kemp, maar een breder scala
aan religieuze literatuur als bijvoorbeeld de Verhandelingen over de Bybelsche ziekten van
Johan Macquet en werken over de polemiek tussen Gerardus Kuypers en Johan van den
Honert aangaande de Nijkerkse beroeringen. Daarnaast bezat hij onder meer twee
reisverhalen over Oost-Indië en Spitsbergen, twee boekwerken van Cats, een historisch werk
over het Ontzet van Leiden en het eerste deel van een roman over de ‘deugniet’ en ‘rasphuisboef’ Johan Cato Kamerling.88
Uit de Zeeuwse boedelinventarissen blijkt dat men name de godsdienstige handboeken
als bijbels, psalmboeken, catechismussen en korte begrippen breed verspreid waren onder de
plattelandsbevolking in de tweede helft van de achttiende eeuw. Daarnaast bezat een politieke
elite vanuit hun functie ook juridische handboeken. Onder deze elite bevond zich weer een
selecte groep die naast functionele lectuur ook werken op het gebied van wetenschap, kunst
en smaak las. Dit beeld van de leescultuur op het platteland komt in grote lijnen overeen met
de conclusies van het vele onderzoek dat de laatste jaren is verricht naar de boekenaanschaf in
de Nederlandse stad in de achttiende eeuw. Veel van dit onderzoek vertrok vanuit Rolph
Engelsing’s these van een leesrevolutie.89 Engelsing veronderstelde in de tweede helft van de
achttiende eeuw een groei van het lezerspubliek, de opkomst van een ander leesgedrag (van
‘intensief’ naar ‘extensief’ lezen) en de intrede van nieuwe genres als romans, reisverhalen,
geschiedwerken en levensverhalen. Deze leesrevolutie werd gedragen door een burgerij die
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zich met behulp van literatuur emancipeerde ten opzichte van de traditionele elite. Het
onderzoek van de laatste decennia heeft echter veel kanttekeningen geplaatst bij deze these.
De hedendaagse consensus is dat veruit het grootste gedeelte van de boekkopers, inclusief de
middengroepen, in het geheel geen werken van smaak, kunst en wetenschap aanschafte. Zij
kochten alleen nu en dan ‘functionele literatuur’. Slechts een zeer klein percentage van het
boekenkopende publiek, bestaande uit de traditionele elite en de bovenste lagen van de
middengroepen, kocht af en toe ‘ontwikkelingsliteratuur’.90
Voor het boekenbezit in de negentiende eeuw is de boedelinventaris geen geschikte
bron, omdat titels en auteurs niet meer gespecificeerd worden. Echter op basis van een gering
aantal intekenlijsten en de administratie van de Middelburgse boekhandelaar Van Benthem
kunnen we de hypothese opwerpen, dat het lezerspubliek en/of het leesgedrag op het
platteland veranderde in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een vergelijking tussen drie
voor de Zeeuwse markt bestemde boeken met intekenlijsten laat een groei van het aantal
rurale intekenaren zien tussen de late achttiende eeuw en het midden van de negentiende
eeuw. Dit aantal is te klein om te generaliseren, maar het is mogelijkerwijs een illustratie van
de veranderingen die zich in de leescultuur op het Zeeuwse platteland voltrokken. De drie
boeken handelden allen over Zeeland en zullen daarom een grote afzet hebben genoten in de
provincie. In 1787 verscheen Het verheugd Zeeland dat een uitgebreid verslag gaf van het
ruim één maand durende bezoek van Willem V aan Zeeland gedurende de Patriotse
Revolutie.91 In 1824 publiceerden Johan de Kanter en Johannes ab Utrecht Dresselhuis hun
provinciale geschiedenis De Provincie Zeeland en in 1863 verscheen van de hand van
Johannes Hermanus de Stoppelaar het boek Willem III in Zeeland, waarin het bezoek van deze
koning aan Zeeland werd beschreven.92 Het percentage van intekenaars op deze drie boeken
dat woonachtig was op het platteland steeg van 5 procent in 1787, naar 29 procent in 1824,
om vervolgens verder toe te nemen tot maar liefst 53 procent in 1863.93 Op het verslag van
een bezoek van een Oranje-prins werd in 1787 dus maar door acht plattelandsbewoners
ingetekend, terwijl het boek over het bezoek van de Oranje-koning in 1863 215 rurale
intekenaars vermeldde. De cijfers weerspiegelen mogelijk de groei van het totale lezers- en
koperspubliek voor dit soort boeken vanaf de late achttiende eeuw, waarbij opvalt dat in
Zeeland hoofdzakelijk het platteland verantwoordelijk was voor deze groei. Deze
ontwikkeling kan niet geheel verklaard worden met behulp van de sterke bevolkingsgroei op
het Zeeuwse platteland tussen 1787 en 1863.
De klantenboeken van de Middelburgse boekhandelaar Van Benthem laten eveneens
het toenemende belang van de dorpsbewoner in het Zeeuwse lezers- en koperspubliek zien. In
de jaren 1807-1809 was twaalf procent van zijn klanten (97) woonachtig op het platteland.
Veertig jaar later, toen boekhandelaren reeds actief waren op het Zeeuws-Vlaamse platteland,
was het rurale aandeel in zijn klantenbestand vermeerderd tot 21 procent (186 klanten).94 Met
andere woorden, de stedelijke boekhandelaar Van Benthem was gedurende de eerste helft van
de negentiende eeuw voor zijn omzet afhankelijker geworden van het landelijke
verzorgingsgebied van Middelburg. Het zijn echter summiere gegevens waarop deze
hypothese is gebaseerd, waardoor verder onderzoek noodzakelijk is.
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leesgezelschappen
Het lezerspubliek was vele malen groter dan het aantal klanten bij boekhandelaren
veronderstelt. Zo leende Isaac Benteijn bijvoorbeeld boeken van zijn zwager. Echter naast de
mogelijkheid van het lenen van boeken van familie en vrienden, ontstond in deze periode een
nieuw fenomeen dat de leescultuur immens zou beïnvloeden: het leesgezelschap. Het
leesgezelschap was een typisch product van de cultuur uit de tweede helft van de achttiende
en eerste helft van de negentiende eeuw. De twee veronderstelde bouwstenen van een sterke
gemeenschap – sociabiliteit en kennis – werden in het leesgezelschap gecombineerd. Het
werken aan de eigen beschaving kwam het best tot stand in het sociale verkeer met
gelijkgestemden. Een leesgezelschap bestond ongeveer uit 10 tot 20 leden, die voor
gezamenlijke rekening boeken en tijdschriften aanschaften. Op deze manier was het mogelijk
om veel te lezen voor relatief weinig geld. De leden kwamen periodiek bij elkaar om uit het
grote aanbod van boeken en tijdschriften een keuze te maken. In sommige leesgezelschappen
werden er tijdens deze bijeenkomsten ook voordrachten gehouden. Een aangeschaft boek
circuleerde onder de leden, en wanneer elk lid het boek een aantal weken in zijn bezit had
gehad, werd het op de jaarlijkse verkoping van het leesgezelschap verkocht.95
Tussen 1750 en 1850 werd het leesgezelschap in Zeeland een alom aanwezige vorm
van sociabiliteit. Als eerste ontstonden zij in de Zeeuwse steden vanaf het midden van de
achttiende eeuw. Zo kwam het in 1769 opgerichte geleerdengenootschap Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen bijvoorbeeld voort uit een ‘leessocieteit’ in Vlissingen.
Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw nam het aantal leesgezelschappen explosief
toe. Van alle vormen van genootschappelijkheid waren leesgezelschappen dan ook het meest
toegankelijk. Voor het oprichten van een leesgezelschap had men namelijk niet veel leden
nodig en was ook het hebben van een eigen lokaal niet noodzakelijk. Daarnaast hoefden de
leden in feite geen actieve bijdrage te leveren (louter lezen) en slechts een geringe contributie
te betalen. Deze laagdrempeligheid veroorzaakte dat de leesgezelschappen niet alleen in de
steden voorkwamen, maar ook vanaf 1780 in de Zeeuwse dorpen.

Grafiek 2.1. Zeeuwse plaatsen met leesgezelschappen 1781-1850
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De verspreiding van het leesgezelschap over het Zeeuwse platteland is goed in beeld te
brengen met behulp van intekenlijsten en de Middelburgse boekhandeladministratie van Van
Benthem. Deze door Jansen gekwantificeerde gegevens geven geen volledig beeld van de
verspreiding.96 Het betreft slechts een ondergrens van het totale aantal plaatsen waar
leesgezelschappen hebben bestaan, omdat niet alle leesgezelschappen op intekenlijsten
voorkomen en omdat klantenboeken van boekhandels uit andere Zeeuwse steden ontbreken.
Ondanks deze kanttekeningen geven deze cijfers, aangevuld met sporadische vermelding van
extra leesgezelschappen in het bronnenmateriaal, een indicatie van de kwantitatieve
ontwikkeling van het Zeeuwse leesgezelschap tot het midden van de negentiende eeuw.

West-Zeeuws-Vlaanderen

Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Schouwen-Duiveland

Bevelanden

Walcheren

Tholen

platteland Zeeland

Tabel 2.2. Leesgezelschappen op het Zeeuwse
platteland per regio 1781-1850

1781-1790

5

2

2

0

0

0

9

1791-1800

4

0

1

1

0

1

7

1801-1810

4

0

2

3

0

0

9

1811-1820

12

1

1

3

1

1

19

1821-1830

9

4

6

6

1

1

27

1831-1840

11

1

6

5

3

3

29

1841-1850

8

1

3

1

6

0

19
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De gehele periode tussen 1780 en 1850 waren in de Zeeuwse steden meerdere
leesgezelschappen actief. Zo kende Middelburg bijvoorbeeld een continu gemiddelde van tien
tegelijkertijd functionerende gezelschappen. Vanaf het einde van de achttiende eeuw en met
name vanaf het tweede decennium van de negentiende eeuw veroverde het leesgezelschap het
Zeeuwse platteland. Op het hoogtepunt in de jaren dertig van de negentiende eeuw waren er
in minimaal 28 dorpen gezelschappen actief. De verspreiding was niet gelijkwaardig verdeeld
over het Zeeuwse platteland. De eerste leesgezelschappen werden opgericht in ZeeuwsVlaanderen en Schouwen-Duiveland en tot het midden van de negentiende eeuw bleef met
name West-Zeeuws-Vlaanderen een overwicht houden in de verspreiding van het
leesgezelschap. Het overwicht van West-Zeeuws-Vlaanderen kan echter een vertekend beeld
zijn, omdat het westelijk gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen behoorde tot het verzorgingsgebied
van Middelburg en de leesgezelschappen eerder hun boeken bij Van Benthem zullen hebben
aangeschaft dan de gezelschappen op Schouwen, Duiveland, de Bevelanden en Tholen.
Waarschijnlijk zullen in deze laatste gebieden dus meer gezelschappen hebben bestaan dan de
gegevens ons nu prijsgeven. Vanuit het oogpunt dat deze gegevens voor een groot gedeelte
gebaseerd zijn op de klantenboeken van de belangrijkste Middelburg boekhandelaar, is het
nagenoeg ontbreken van leesgezelschappen op het Walcherse platteland zeer opvallend.
96
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Vanaf de jaren ’10 van de negentiende eeuw was er weliswaar een leesgezelschap gevestigd
in Veere, maar het duurde tot 1840 voordat ook in de agrarische dorpen op Walcheren
gezelschappen werden opgericht. Er was dus sprake van grote regionale verschillen binnen
Zeeland. Tenslotte lijkt de populariteit van het leesgezelschap in de jaren veertig van de
negentiende eeuw weer te dalen. Deze daling is echter het gevolg van het in onbruik raken
van intekenlijsten.97 Het is veel waarschijnlijker dat de populariteit van het leesgezelschap
zich tot ver in de tweede helft van de negentiende eeuw heeft doorgezet.
Het ontstaan van leesgezelschappen was een bredere ontwikkeling die zich voordeed
in Europa en de Verenigde Staten vanaf het midden van de achttiende eeuw. Het
internationaal en nationaal historisch onderzoek naar leesgezelschappen heeft zich
voornamelijk gericht op hun rol in het ontstaan van een burgerlijke cultuur, waardoor zij
vooral benaderd zijn met een urbaan perspectief.98 Met name Duits onderzoek heeft reeds
gewaarschuwd voor een te stedelijke blik op het fenomeen leesgezelschap.99 Deze
gezelschappen kenden in Duitsland namelijk ook een grote verspreiding in de
plattelandsgebieden. Ook op basis van de ontwikkelingen in Zeeland lijkt het leesgezelschap
naast een stedelijke evenzeer een rurale aangelegenheid.
Volgens Nederlands onderzoek kunnen leesgezelschappen niet worden beschouwd als
producten van een leesrevolutie.100 Zij waren geen instrumenten van een nieuw lezerspubliek
om met beperkte financiële middelen toch veel te kunnen lezen. Het was juist de traditionele
elite die de leesgezelschappen bevolkte en profiteerde van de economische voordelen die het
lezen voor gezamenlijke rekening bood. Gelden deze conclusies ook voor de
leesgezelschappen op het platteland tussen 1750 en 1850?
Met behulp van bewaard archiefmateriaal van leesgezelschappen in Cadzand en
IJzendijke is de sociale samenstelling van het ledenbestand te reconstrueren. Op 1 januari
1783 werd in Cadzand een leesgezelschap opgericht door de predikanten Didericus Cornelis
van Voorst en Jean André Anosi. Tien jaar na de oprichting kreeg het gezelschap het devies:
‘Ik lees met lust en met verstand tot eer van God en van Cadzand’. Het leesgezelschap nam
een abonnement op de tijdschriften de Vaderlandsche Bibliotheek en de Algemeene
Vaderlandsche Letteroefeningen waarin de nieuwste boeken werden gerecenseerd. Op basis
van deze recensies koos men maandelijks de aan te schaffen boeken, die men bestelde bij de
boekhandelaar Blussé in Dordrecht. Ruim twee jaar later werd in hetzelfde Cadzand een
tweede leesgezelschap opgericht onder het devies ‘Door vlijtig lezen wordt ‘m onderwezen’.
De wetten van het tweede leesgezelschap waren nagenoeg identiek aan die van het eerste. In
1805 zouden beide gezelschappen fuseren onder het veelzeggende devies: ‘Daar vrede bloeid
ook vriendschap groeid’. Het doel van een leesgezelschap werd in 1815 nog eens duidelijk
omschreven: ‘de aankweking en bevordering van vriendschap, kennis en beschaafdheid’. De
plattelanders deelden dezelfde mentaliteit als hun stedelijke medeburgers.
Tot aan de fusie in 1805 waren 53 personen lid geweest van de twee Cadzandse
leesgezelschappen. Ruim de helft van de leden (28) bestond uit landbouwers. De rest van de
leden bestond uit ambachtslieden en vrije beroepen als predikanten, schoolmeesters en artsen.
De landbouwers waren bijna allemaal grootgrondbezitters en behoorden tot een klasse van
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rijke herenboeren. Naast de economische macht hadden deze herenboeren ook de politieke en
kerkelijke macht in handen. Van de 28 boerenleden bekleedden er 21 belangrijke posten bij de
lokale politieke en kerkelijke overheden. De leden uit de middenstand en de vrije beroepen
hadden duidelijk minder politieke macht gezien het geringe aantal politieke functies die zij
uitoefenden. Wel hadden 7 van de 9 leden uit de middenstand een positie binnen de
kerkenraad. De leden van de twee Cadzandse leesgezelschappen kwamen dus uit de politieke,
religieuze en culturele elite van de regio.101
De sterke binding tussen de traditionele elite en het leesgezelschap geldt dus evenzeer
voor het platteland. Betekent dit ook dat deze leesgezelschappen geen nieuw lezerspubliek
hebben aangeboord? De leesgezelschappen stonden onder leiding van predikanten die
natuurlijk zeer bekend waren met lezen. Uit de enkele boedelinventarissen van herenboeren
uit de tweede helft van de achttiende eeuw bleek dat ook zij al vertrouwd waren met het
kopen en lezen van boeken en tijdschriften. De vraag is natuurlijk of alle leden gerekend
kunnen worden tot een al bestaand lezerspubliek. Onder de leden treffen we ook
vertegenwoordigers aan uit de middenstand, zoals een slachter, timmerman, smid, metselaar,
schoenmaker, molenaar en wagenmaker. Het leesgezelschap speelde mogelijkerwijs wel een
belangrijke rol in de literaire socialisatie van deze leden.102 Onder de plattelandsbewoners die
bij Van Benthem boeken kochten bevonden zich in ieder geval geen middenstanders.103
Daarnaast lijkt het aannemelijk dat de leesgezelschappen een ander leesgedrag in de
hand hebben gewerkt. Verreweg het merendeel van de vele boeken in de boedelinventarissen
van de herenboeren bestond namelijk uit kerkelijke en juridische handboeken. Slechts af en
toe treffen we poëzie, een toneelstuk of een historisch werk aan. Het leesgezelschap bood nu
juist de mogelijkheid om deze ‘ontwikkelingsliteratuur’ veel vaker en veel sneller te
consumeren. Elke maand werden er nieuwe boeken besteld en rondgestuurd. Men had de
boeken slechts enkele weken in bezit voordat ze weer aan de volgende lezer dienden te
worden gegeven. Intensief lezen (het steeds opnieuw lezen van een gering aantal stichtelijke
en praktische literatuur) was binnen de context van het leesgezelschap eenvoudigweg niet
meer mogelijk. Als we ergens een veranderend leesgedrag in de vorm van extensief lezen (het
eenmaal lezen van grote hoeveelheid boeken, vaak tijdschriften en ontwikkelingslectuur)
moeten traceren dan is het binnen de leesgezelschappen.
De these van de leesrevolutie en de rol van het leesgezelschap daarin is de laatste jaren
weliswaar aanzienlijk ontkracht, maar het lijkt erop dat we op het platteland moeten zijn om
nog iets van het revolutionaire karakter van het leesgezelschap terug te vinden. Weliswaar
rekruteerde het leesgezelschap op het platteland uit de lokale elite, maar de dorpselite
gebruikte het leesgezelschap wel degelijk om zich te emanciperen ten opzichte van de
stedelijke elite. De rol van het leesgezelschap bij de integratie van de plattelandsleden in de
nieuwe nationale communicatiegemeenschap was dan ook groter dan voor de leden van een
stedelijk leesgezelschap. Terwijl het voor de stedelingen slechts één van de vele media was,
was het voor de dorpelingen één van de weinige instituten waarin zij georganiseerd met
gelijken onder elkaar konden komen en waarin zij via het consumeren van boeken en
tijdschriften op de hoogte konden blijven van de laatste culturele ontwikkelingen. Het
leesgezelschap nam namelijk niet alleen een financiële maar ook een geografische drempel
weg. Waar stedelingen maar een paar straten hoefden om te lopen om bij een boekenzaak of
een bibliotheek binnen te lopen, vergde de aanschaf van een boek voor dorpsbewoners veel
meer inspanningen en kosten. Door de krachten te bundelen in een leesgezelschap werd dit
inherente nadeel van het platteland nu voor een groot gedeelte weggenomen. Het
leesgezelschap creëerde met andere woorden het ideale instrumentarium om ook in landelijke
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gebieden deel te nemen aan een nationale communicatiegemeenschap. Uit de snelle
verspreiding van het leesgezelschap op het platteland in de eerste helft van de negentiende
eeuw blijkt dat steeds meer dorpsnotabelen gebruik maakten van deze mogelijkheid.
genootschappen
Naast het leesgezelschap ontstond er in de Zeeuwse steden een grote verscheidenheid aan
andere vormen van sociabiliteit in de tweede helft van de achttiende eeuw. Middelburg en in
mindere mate Vlissingen vormden in dit opzicht het absolute centrum. In 1769 was te
Vlissingen het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht dat in 1784 ook een
departement kreeg in Middelburg. Beide steden herbergden vrijmetselaarsloges, waarbij
Middelburg zelfs twee loges had. In 1777 werd zowel in Middelburg als in Vlissingen een
departement van de Oeconomische Tak opgericht. Vanaf de jaren tachtig van de achttiende
eeuw waren twee natuurkundige genootschappen actief in Middelburg, één voor heren en één
voor dames. Verder werden er in het laatste decennium van de achttiende eeuw in beide
steden departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht.104
De andere Zeeuwse steden hadden niet zo een rijk aanbod aan genootschappen in de
achttiende eeuw. De in Zierikzee woonachtige arts en bekende natuurkundige Job Baster
klaagde in 1771 in een brief aan Petrus Camper dat ‘hier in dit afgelege hoekje van de weereld
hoort men noyt iets nieuws […] en ik ben […] hier maar alleen, en d’eenigste die liefhebberij
tot studie heeft’.105 Volgens hem was een briefwisseling met andere nationale en
internationale geleerden het enige middel om in Zierikzee op de hoogte te blijven van het
(wetenschappelijke) debat. Echter na zijn dood in 1775 werden ook de stedelingen in
Zierikzee, weliswaar op een veel kleinere schaal dan in de Walcherse steden, actief binnen
genootschappen. Zo heeft Baster de oprichting van het departement van de Oeconomische
Tak in 1777 in zijn stad niet meer kunnen meemaken. Tegen het einde van de achttiende eeuw
werd er in Zierikzee ook een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
opgericht en was er tevens een natuurkundig gezelschap actief.106 In Goes bestond er tussen
1772 en 1795 een Goesch Genootschap ter nuttige oefening in kunde en wetenschap en in
Tholen werd in 1799 een Nutsdepartement opgericht.107 Vrijmetselaarsloges werden rond
1800 ook nog in Zierikzee (1800) en in Goes (1801) opgericht.
In de negentiende eeuw zou het aantal genootschappen in de steden verder toenemen.
Het bestaande arsenaal aan genootschappen werd uitgebreid met een scala aan andere typen
genootschappen als godsdienstige genootschappen (bijbel-, tractaat- en
zendinggenootschappen), muziekgezelschappen (zanggezelschappen, fanfare-verenigingen,
liedertafels) en in de tweede helft van de negentiende eeuw ook met toneelgezelschappen
(rederijkerskamers) en sportverenigingen (gymnastiekverenigingen).108
In tegenstelling tot het leesgezelschap bleef het genootschap in hoofdzaak een stedelijk
fenomeen. De laagdrempeligheid van het oprichten van leesgezelschappen gold niet voor
genootschappen. Genootschappen vereisten over het algemeen een groter ledental en een
grotere actieve bijdrage, oftewel een actieve culturele elite. Veruit de meeste genootschappen
in de achttiende en negentiende eeuw treffen we dan ook in de steden aan, omdat in de steden
door de concentratie van veel mensen op één plek een groter potentieel aan ‘werkende’ leden
beschikbaar was. Er bestond met andere woorden een positieve relatie tussen de
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bevolkingsomvang van een plaats en het aantal genootschappen in dezelfde plaats. In het
onderzoek naar genootschappen wordt ook steevast gewezen op de causale relatie tussen
urbanisatie en genootschappen.109
Deze causaliteit blijkt ook uit de ontstedelijking van Middelburg en Vlissingen in de
periode rond 1800. Deze twee steden kwamen na 1795 in een economische crisis terecht en
verloren binnen enkele jaren duizenden inwoners.110 Dit relatief korte maar hevige proces van
desurbanisatie ging gepaard met een grote druk op de genootschappen in deze steden. De
genootschappen in Middelburg en Vlissingen verloren leden, kwamen in de financiële
problemen en waren soms genoodzaakt zich op te heffen. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen
refereerde bij zijn aanvaarding van het presidentschap van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen in 1801 aan de afhankelijke relatie tussen de welvaart van zijn stad en de
welvaart van de in de stad gevestigde genootschappen:
‘Hoe meenig huisvader, van middelen van bestaan beroofd en schier bezwijkende onder de
zwaarte der belastingen wordt niet gedrongen tot alle mogelijke bezuinigingen. Natuurlijk
heeft dit invloed op de bijdragen tot onderhoud van nuttige instellingen en geleerde
maatschappijen.’111

Het prestigieuze Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen had in de decennia rond 1800
dan ook alle moeite om het hoofd boven water te houden als gevolg van dalende
lidmaatschapsgelden. Met name het niet kunnen of willen voldoen aan de contributie door de
directeuren bracht het genootschap in de problemen. Een groeiend aantal directeuren was in
het laatste decennium van de achttiende eeuw in financiële problemen gekomen, waardoor zij
hun contributie niet meer konden of wilden opbrengen en genoodzaakt waren om hun
directeurschap op te zeggen. In 1796 stelde het genootschap een commissie in die de
financiële problemen ging onderzoeken en een oplossing probeerde te bedenken voor de
‘gebrekige doch meest onvermogende Directeuren’ die hun contributie niet betaalden.112 In
1800 was de situatie nog steeds niet verbeterd, want een nieuwe commissie moest in dat jaar
erkennen ‘geene redmiddelen aan de hand te kunnen geven om de Maatschappij der
wetenschappen te Vlissingen te kunnen doen subsisteeren’ en zag zich zich genoodzaakt ‘de
slooping daarvan aan te raaden’.113 Zover zou het uiteindelijk niet komen en in de negentiende
eeuw zou het Genootschap zich weer herstellen.
Het Natuurkundig Gezelschap in Middelburg kreeg rond 1800 eveneens te maken met
financiële problemen als gevolg van een teruglopend ledental. In 1801 zegden de leden
Bourjé, Aartsen en Mathieu hun lidmaatschap op met het vriendelijke verzoek ‘om wegens
hunne drukkende omstandigheden van de voldoening der zoogenaamde doodschuld
verschoond te mogen zijn’.114 Bij het opzeggen van het lidmaatschap diende men namelijk
een bepaald bedrag aan ‘doodschuld’ te betalen. Het Gezelschap honoreerde het verzoek van
de drie leden uit ‘diep medelijden over hun lot aangedaan’ en Bourjé mocht zelfs gratis lid
blijven vanwege zijn verdiensten voor het Gezelschap.115 In de daaropvolgende jaren zou het
aantal opzegging alleen maar toenemen. Pas in de jaren zestig van de negentiende eeuw zou
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het gezelschap weer het aantal leden krijgen dat het aan het eind van de achttiende eeuw had
gehad. Ook de departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Middelburg en
Vlissingen verloren in de Bataafs-Franse tijd grote aantallen leden. In enkele jaren tijd
halveerde het aantal leden. In Vlissingen bleven er zo weinig leden over dat het bestuur niets
anders restte dan het departement in 1810 op te heffen.

Grafiek 2.2. Ledenaantallen van stedelijke
Nutsdepartementen in Zeeland 1799-1840
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Algemeen (Amsterdam 1799-1840)

De economische malaise raakte dus niet alleen de lagere klassen, maar ook de hogere
lagen van de stedelijke samenlevingen. Zelfs sommige directeuren van het Zeeuwsch
Genootschap kwamen in zo een benarde financiële situatie terecht dat zij moesten bezuinigen
op hun uitgaven aan culturele activiteiten. Dit verklaart ook waarom in deze periode het aantal
boekhandels in Middelburg en Vlissingen afnam.
Ook in de eerste decennia van de negentiende eeuw, wanneer economisch en
demografisch herstel van de Zeeuwse steden uitbleef, had men grote moeite met de uitbouw
van een culturele infrastructuur in sommige steden. Illustratief zijn de pogingen om in
Middelburg, Zierikzee en Goes een Maatschappij voor Nijverheid en Handel op te richtten in
de eerste helft van de negentiende eeuw. Na de teloorgang van de Oeconomische Tak
(voorganger Maatschappij voor Nijverheid en Handel) in de jaren tachtig van de achttiende
eeuw probeerde de Maatschappij voor Nijverheid en Handel in 1815 een nieuw begin te
maken met het oprichten van departementen. In Middelburg lukte dit, maar het Middelburgse
departement bleef de eerste tien jaar van haar bestaan steken op maximaal tien leden. Het
departement riep zijn leden dan ook continu op om nieuwe leden te rekruteren.116 Pas vanaf
1840 zou het ledental van het Middelburgse departement een snelle groei vertonen. In Goes
richtte men eveneens in 1815 een departement van de Maatschappij voor Nijverheid en
Handel op, maar hier schommelde het aantal leden rond de vijf en leidde het min of meer een
slapend bestaan tot de jaren veertig. In 1817 klaagde de directeur van het departement,
Marinus Slabber, al over het verlies aan leden. Dit had volgens hem te maken met andere
genootschappen die actief waren in Goes, zoals dat voor doofstommen en voor blinden, maar
met name ’t Nut.117 In Zierikzee mislukte de oprichting van een departement van de
116
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Maatschappij voor Nijverheid en Handel zelfs geheel. W.A. de Jonge verklaarde in 1820 in
een brief aan het hoofdbestuur dat het gebrek aan animo onder de ‘weldenkenden’ in
Zierikzee te wijten was aan ‘de menigvuldige intekeningen van zoortgelijke en anderen aard,
de huishoudelijke en stedelijke behoeften, de kostbare inrigtingen van de arme en andere
weldadige gestichten’.118 Pas in 1857 lukte het om ook in Zierikzee een departement op te
richten. Blijkbaar bestond er in Zierikzee, Goes en zelfs in Middelburg in de eerste helft van
de negentiende eeuw door een geringe demografische en economische groei een laag plafond
aan het aantal genootschappen dat een stad kon herbergen.
De kleinschaligheid van het dorp was een belangrijke oorzaak van het geringe aantal
genootschappen op het platteland in de achttiende en negentiende eeuw. Voor 1800 werden er
in het geheel geen genootschappen opgericht op het Zeeuwse platteland. Alleen in
Aardenburg begonnen enkele inwoners in 1785 een herensociëteit onder de naam Spoor tot
Vriendtschap. De oprichting van Spoor tot Vriendtschap was een unieke gebeurtenis, want er
zijn geen enkele aanwijzingen dat ook elders op het platteland een sociëteit heeft bestaan
tussen 1750 en 1850. De voorkamer van de voormalige brouwerij De Meiboom werd ingericht
als sociëteitsruimte, waar men met gelijken kon samenkomen om ‘gezellig’ te praten, te
drinken en te roken. Er waren kranten beschikbaar en er werd een bibliotheek ingericht. Om
lid te mogen worden moest men gerekend worden tot de burgerij van Aardenburg of tot de
‘notabelste buitenlieden van de omliggende Paroghien en Polders’.119 Om de sociëteit
levensvatbaar te maken was een regionale ledenrekrutering noodzakelijk.

Grafiek 2.3. Nutsdepartementen in Zeeland 1781-1850
18
16
14
12
10

platteland
stad

8
6
4
2
0
1781-1790 1791-1800 1801-1810 1811-1820 1821-1830 1831-1840 1841-1850

Bron:Mijnhardt en Wichers (red.), Om het algemeen volksgeluk.

Pas na 1800 ontstonden genootschappen op het platteland. Bijna al deze
genootschappen waren departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De
eerste plattelandsdepartementen werden in het eerste decennium van de negentiende eeuw
opgericht in Domburg (1801) en Schouwen (1805), maar beiden gingen na een aantal jaren
alweer ten onder. Na 1814 lukte het pas echt om levensvatbare Nutsdepartementen op te
118
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richten die activiteiten ontplooiden als het houden van lezingen, het organiseren van
onderwijs en het oprichten van bibliotheken en spaarbanken. Net als bij de leesgezelschappen
was de spreiding van de genootschappen niet gelijkwaardig verdeeld over de verschillende
regio’s in Zeeland. Na de opheffing in 1807 van het zes jaar eerder opgerichte
Nutsdepartement te Domburg bleef het Walcherse platteland zestig jaar verstoken van
genootschappen. Pas in 1867 werd het departement in Domburg heropgericht. De meeste
Nutsdepartementen waren in West-Zeeuws-Vlaanderen actief: Biervliet en Hoofdplaat (1814),
Sluis (1820), Oostburg en IJzendijke (1840) en Groede (1841). Daarnaast was in WestZeeuws-Vlaanderen tussen 1815 en 1824 het Departement van het Westelijk deel van StaatsVlaanderen van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij actief. Verder treffen we
geen andere departementen van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij op het
Zeeuwse platteland aan. Op Schouwen was er reeds in 1805 een Nutsdepartement actief. Na
de opheffing in 1811 werd het departement Schouwen in 1821 heropgericht en kende daarna
een bloeiend bestaan. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er op het eiland
Schouwen nog drie Nutsdepartementen bij: Zonnemaire (1869), Renesse (1872) en
Noordgouwe (1880). Door de komst van deze drie genootschappen op het eiland verloor het
departement Schouwen zijn regionale functie, waardoor het departementsbestuur van
Schouwen in de jaren tachtig van de negentiende eeuw de naam veranderde in
Brouwershaven. In 1864 werd op het naburige eiland Duiveland het departement Duiveland
opgericht. Op de Bevelanden bestonden in de eerste helft van de negentiende eeuw al drie
departementen (Krabbendijke (1822), Westelijk gedeelte Zuid-Beveland (1835) en NoordBeveland (1842)) en op het Thoolse platteland werd in 1837 een departement opgericht in
Sint-Maartensdijk en het in 1841 opgerichte departement te Stavenisse heeft nauwelijks
gefunctioneerd. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen was het Nut niet zo breed verspreid als in het
westen van Zeeuws-Vlaanderen. Tussen 1843 en 1860 bestond er een departement te
Terneuzen en tussen 1854 en 1885 een departement in Axel.

platteland Zeeland

Tholen

Walcheren

Bevelanden

Schouwen-Duiveland

Oost-Zeeuws-Vlaanderen

West-Zeeuws-Vlaanderen

Tabel 2.3. Nutsdepartementen op Zeeuwse
platteland per regio 1781-1850
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0
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1
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1

1

1

3
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2

2
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2

1

1
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3

1

2

2

8
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4

1

3

3
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De predikant als intermediair – ‘hij was in de kleine vlekken te huis als in de steden’
Bij de integratie van het platteland in de publieke ruimte speelden de dorpspredikanten een
cruciale rol. Op enkele uitzonderingen na werden alle leesgezelschappen op het Zeeuwse
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platteland opgericht en voorgezeten door predikanten. Ook stonden zij bijna altijd aan de
basis en aan het roer van de Nutsdepartementen in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Eén van de predikanten die in de eerste helft van de negentiende eeuw zo een rol vervulde
was Johannes ab Utrecht Dresselhuis. Hij werd in 1789 geboren te Kampen als zoon van een
predikant. Na zijn studie theologie aan de universiteit te Utrecht werd hij in 1810 predikant
van Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen. Vier jaar later, enkele maanden na het vertrek van de
Fransen, richtte hij samen met de predikant van Biervliet (Daniel van Basselaar) het
departement Biervliet en Hoofdplaat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op. Het
departement had een regionaal bereik, want de leden waren naast Biervliet en Hoofdplaat
afkomstig uit plaatsen als Oostburg, IJzendijke, Schoondijke, Zuidzande en verder weg
gelegen stadjes als Axel en Hulst.120 Op 16 november 1814 hield Utrecht Dresselhuis de
inwijdingsrede in de Hervormde Kerk van Hoofdplaat, waarin hij sprak over ‘de verlichting
als bron van volksgeluk’.121 De verlichting en beschaving van de bevolking in de regio
probeerden zij onder andere te realiseren door het organiseren van volksonderwijs.
De oprichting van het Nutsdepartement Biervliet en Hoofdplaat vormde slechts het
begin van de belangrijke bijdrage van Utrecht Dresselhuis aan de uitbouw van de culturele
infrastructuur in Zeeland. In 1816 was hij één van de medeoprichters van de afdeling StaatsVlaanderen van het Bijbelgenootschap. Een jaar daarna werd hij een actief lid van het
Departement Westelijk deel van Staats-Vlaanderen van de Nederlandsche Huishoudelijke
Maatschappij en in 1819 werd hij tot lid benoemd van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. In dit laatste jaar verruilde hij zijn standplaats Hoofdplaat voor het aan de
andere kant van de Westerschelde gelegen grotere Wolphaartsdijk. Hier zette hij zijn
organisatorische activiteiten binnen de publieke ruimte onverminderd voort. Gelijk in zijn
eerste maanden in Wolphaartsdijk stichtte hij daar het leesgezelschap Om wijzer en beter te
worden, waarvan hij tot midden negentiende eeuw voorzitter bleef. Al snel werd hij ook lid
van het Nutsdepartement in het naburige Goes, en in 1835 stond hij aan de basis van het
Nutsdepartement Westelijk Gedeelte van Zuid-Beveland, waarvan hij bestuurder werd. In
1847 begon hij tenslotte een leesgezelschap speciaal voor predikanten uit Zuid-Beveland.
Utrecht Dresselhuis bewoog zich niet alleen in het Zeeuwse culturele leven, maar was
ook buiten de provincie bekend en actief. Hij was lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, het Provinciaal Utrechts Genootschap, het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, het Historisch Genootschap te Utrecht en het
Haagsch Genootschap tot verdediging der Christelijke godsdienst. Daarnaast was hij lid van
enkele buitenlandse genootschappen als het Thüringisch-Sächsischer Geschichtsverein, de
Societé française de Statistique universelle en het Institut d’Afrique. Vanuit zijn dorpspastorie
stond hij dus in contact met de nationale en internationale wereld der letteren. ‘Hij was in de
kleine vlekken te huis als in de steden’, zoals één van zijn necrologen hem karakteriseerde.122
De casus Utrecht Dresselhuis kan moeiteloos aangevuld worden met andere Zeeuwse
dorpspredikanten die gelijkwaardige activiteiten ontplooiden en eveneens functioneerden als
intermediair. Deze activiteiten en hun intermediaire functie kunnen we niet los zien van de
nieuwe taakopvatting die de predikant vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw kreeg in
de in hoofdstuk I beschreven ideeën over de beschaving van de natie. Dat juist de predikant
een belangrijke taak kreeg toebedeeld in het beschavingsprogram hing namelijk nauw samen
met de grote en nieuwe rol die religie kreeg in dit beschavingsprogram.
Vanaf de achttiende eeuw werd de samenleving steeds vaker voorgesteld als een
nationale gemeenschap van morele burgers. Ondanks de nadruk op de verlossende werking
van de rede, speelde religie in de voorstelling van de moderne natiestaat een fundamentele rol.
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Godsdienstigheid werd gezien als noodzakelijke voorwaarde voor burgerlijke deugdzaamheid,
sociale cohesie en nationale welvaart. Godsdienst was nu niet meer een onderdeel van de
hiërarchische orde van de samenleving, maar werd steeds vaker gelokaliseerd in het innerlijk
van individuen. Geloof diende niet van buitenaf opgelegd te worden, maar zou het resultaat
moeten zijn van een zelfstandig verworven, inwendige overtuiging. Hierdoor veranderde de
taakopvatting van de predikant, die nu vooral bestond in de morele vorming van de burgers
van het vaderland. Door de bevordering en verspreiding van kennis, deugd en religie dienden
zij de burgers te vormen tot vaderlandslievende burgers. Door de belangrijke positie van
godsdienst binnen het Nederlands nationalisme werden de predikanten dan ook de
belangrijkste dragers van het cultureel nationalisme. Zij waren hiertoe ook steeds beter in
staat, omdat vanaf ongeveer 1770 de mobiliteit van de predikant toenam. In plaats van zijn
leven te wijden aan één gemeente, wisselden de predikanten steeds vaker van gemeenten
verspreid over het gehele land. Met andere woorden, de predikant kende en belichaamde de
natie.123
De belangrijke positie die aan het platteland vanaf het eind van de achttiende eeuw
werd toegedicht, in combinatie met de rol van godsdienst in de vorming van morele burgers,
gaf de dorpspredikant een cruciale rol in het beschavingsprogram voor het platteland. De
dorpspredikant was bij uitstek de persoon die de schakel vormde tussen de natie en de
dorpsgemeenschap. Met zijn opgedane kennis en ervaringen aan de universiteit, en door
middel van zijn vooral buitenkerkelijke activiteiten, kon hij de horizon van de dorpelingen tot
ver voorbij de dorpsgrenzen verbreden. Het was zijn taak om de plattelandsbewoners te
scholen tot vaderlandslievende burgers en te integreren in de Nederlandse natie. Een
belangrijk instrument in het beschaven van de plattelandsbevolking was het oprichten van
leesgezelschappen en genootschappen in de dorpen. Uit de namen van de door predikanten
opgerichte Zeeuwse leesgezelschappen als Liefde voor waarheid en deugd (IJzendijke); Tot
vermeerdering van kunde en genoegen (Biervliet); Kennis en verlichting (Aardenburg) en
Niemand weet hoeveel hij niet weet (Brouwershaven) blijkt duidelijk de doelstelling. In een
publicatie van de in Hoofdplaat en later Wolphaartsdijk residerende predikant Johannes ab
Utrecht Dresselhuis over de ‘godsdienstigen toestand in Staats- of Zeeuwsch-Vlaanderen’
(1824) verwoordde hij de motieven voor zijn actieve bijdrage aan de uitbouw van een
culturele infrastructuur op het platteland. Volgens hem waren bij de bestrijding van
vooroordelen en bijgeloof ‘de veelvuldige leesgezelschappen […] onder de landlieden, zeer
nuttig; gelijk zij nog ter vermeerdering van kennis, met de […] departementen der
maatschappij tot nut van ’t algemeen, het hunne doen’.124
Doordat de leden van de leesgezelschappen over het algemeen afkomstig waren uit de
politieke en economische elite, worden de leesgezelschappen in de literatuur niet beschouwd
als instrumenten voor de verlichting van het volk. De leesgezelschappen waren het product
van de ‘verlichte’ leden en de beschaving van de leden was niet het product van de
leesgezelschappen. Uit de casus van Utrecht Dresselhuis blijkt dat de dorpspredikant zelf het
leesgezelschap wel degelijk beschouwde en hanteerde als middel in de verspreiding van
kennis, deugd en wetenschap onder de plattelandsbevolking. De dorpspredikanten zagen hun
plaatsgenoten niet als van een gelijkwaardig cultureel niveau. De dorpsdominee was in de
praktijk de enige in het dorp die gestudeerd had en die deel uitmaakte van een nationale
publieke ruimte. Zijn activiteiten in de leesgezelschappen en in de Nutsdepartementen moeten
we dan ook beschouwen als een exponent van het beschavingsprogram voor het platteland,
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zoals dat tussen 1750 en 1850 vorm kreeg. Hij zag het als zijn taak om de bevolking van het
dorp te ‘verlichten’. Het is wel zo dat de activiteiten van de dorpspredikant alleen slaagde en
rijke oogst gaf wanneer het zaad in goede grond viel. Alleen bij de aanwezigheid van
dorpsnotabelen die het cultuurideaal van de predikant deelden kon men overgaan tot het
oprichten van een leesgezelschap. Echter wanneer de gegoeden in het dorp dit cultuurideaal
verworpen stond de predikant machteloos. Volgens Utrecht Dresselhuis speelde godsdienst
een cruciale rol in het wel of niet openstaan voor de verspreiding van nieuwe kennis. Vanuit
deze overtuiging hield hij bijvoorbeeld in 1815 in zijn eigen Nutsdepartement Biervliet en
Hoofdplaat een volksvoorlezing over de vraag ‘is het onverschillig wat men van God en
goddelijke dingen gelove’.125
Een gevolg van de toekenning van de nieuwe taakopvatting van predikanten
resulteerde vanaf het einde van de achttiende eeuw in het thematiseren van de dorpspredikant
in de literatuur. Nederlandse schrijvers als bijvoorbeeld Cornelis Eliza van Koetsveld, Petrus
Limburg Brouwer en Allard Pierson maakten – in navolging van buitenlandse auteurs als
Laurence Sterne, Oliver Goldsmith en August Lafontaine – de dorpsdominee tot
hoofdpersonage van sommige van hun werken. Alhoewel de dorpspredikant soms nog wel
eens werd beschimpt als dom en lui, portretteerde schrijvers vanaf de late achttiende eeuw en
zeker in de negentiende eeuw in werken als Schetsen uit de pastorij te Mastland (1843), Het
leesgezelschap van Diepenbeek (1847) en Adriaan de Mérival (1866), de dorpspredikant
daarentegen als beschaafd en ontwikkeld te midden van een onderontwikkelde
boerenbevolking.126 Het meest bekende en destijds zeer populaire werk was de Schetsen uit de
pastorij te Mastland van Van Koetsveld, waarin de voor de dorpspredikant problematische
discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid of tussen de theologische opleiding aan de
universiteit en de kerkelijke praktijk in een dorpspastorie centraal stond.127 De verteller
presenteerde zijn Schetsen dan ook als een handboek voor jonge predikanten die op het
platteland werden beroepen en aldaar hun beschavingsarbeid moesten verrichten:
‘De stand, dien ik het mij eene eer reken te bekleeden, is zeker een der gewigtigste in de
maatschappij. De dorpsleeraar, hoe weinig meestal buitenaf bekend, kan juist door zijne stille,
ongestoorde, aanhoudende werkzaamheid een grooten en duurzamen invloed uitoefenen op
een groot deel der bevolking, en wel op dat gedeelte, dat de hechtste steun is van ware
128
welvaart, nationaliteit en zedelijkheid’.

Niet toevallig was Van Koetsveld zelf een predikant die zijn Schetsen baseerde op zijn
eigen ervaringen in zijn eerste standplaats Westmaas. De thematisering van de dorpspredikant
in de literatuur is dan ook nauw verbonden met de dominante positie, die de predikanten (de
zogenaamde ‘dominee-dichters’) vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw in de
Nederlandse cultuur en letterkunde kregen.129 De Zutphense predikant Johannes Florentius
Martinet staat met zijn werken als Katechismus der Natuur (1777-1779), Huisboek voor
vaderlandsche huisgezinnen (1793) en zijn bijdragen aan het tijdschrift Geschenk voor de
jeugd (1781-1789) aan het begin van de opmars van de schrijvende predikant in de
Nederlandse letterkunde.130 Ook in de vanaf de jaren twintig van de negentiende eeuw
ontstane Zeeuwse letterkundig-historische tijdschriften speelden enkele in Zeeland werkzame
predikanten een belangrijke rol. Zo stonden de achtereenvolgende tijdschriften de Zeeuwsche
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Volks-Almanak (1836-1847), Nehalennia: Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren (1849-1850),
Zeeland: jaarboekje (1852-1856), Cadsandria (1854-1859) onder redactie van Hendrik
Marinus Christiaan van Oosterzee, de predikant van Elkerzee op Schouwen-Duiveland. Veel
van de artikelen in deze en andere Zeeuwse tijdschriften als bijvoorbeeld de maandbladen van
enkele Nutsdepartementen kwamen van de hand van predikanten als, naast Van Oosterzee
zelf, C.P. Lammers van Toorenburg (Cadzand), Johannes Anthony Janssen (Sint Anna ter
Muiden), Daniel van Basselaar (Biervliet), Johannes ab Utrecht Dresselhuis (Wolphaartsdijk),
Edelhart Bernard Swalue (Goes) en Johan Was (Waterlandkerkje).131 Via hun letterkundige
arbeid probeerden zij hun beschavingsarbeid kracht bij te zetten. Utrecht Dresselhuis
vergeleek de Zeeuwsche Volks-Almanak met een ‘lichtbaak voor het Zeeuwsche volk’.132
Het is precies deze stichtelijke functie van de door de predikanten geproduceerde
literatuur, die op felle kritiek kwam te staan van de Tachtigers in de laatste decennia van de
negentiende eeuw. De direct maatschappelijke functie van literatuur strookte niet meer met de
in de tweede helft van de negentiende eeuw dominant wordende opvatting van ‘l’art pour
l’art’. Deze kritiek van de Tachtigers was een exponent van de zogenaamde ‘autonomisering
van het literaire veld’, waarbij schrijvers zich bewust los maakten van hun burgerlijke functie.
Voor de predikant, die zijn prominente positie in de letterkunde juist had te danken aan zijn
maatschappelijke functie, was in een autonoom literair veld geen plaats meer.133 Echter tot die
tijd waren het vooral predikanten die de publieke ruimte bevolkten en het
beschavingsprogram uitvoerden, zeker op het platteland.134
De stad en zijn achterland: Middelburg en Zierikzee
De integratie van het platteland in de publieke ruimte kwam ook tot uiting in de directe
culturele contacten tussen stedelingen en plattelandsbewoners. In de beeldvorming vormden
de steden en het platteland weliswaar elkaars antithese, maar in de praktijk waren er vele
directe dwarsverbanden. In economische zin waren zij van elkaar afhankelijk: stedelijke
regenten bezaten het merendeel van de landbouwgrond, stedelijke ambachtslieden leverden
hun waren aan plattelanders en boeren verkochten hun producten op de wekelijkse markt in
de stad. Maar ook met betrekking tot culturele activiteiten blijken er dwarsverbanden te
hebben bestaan. Met name in Zierikzee participeerden landlieden uit Schouwen in de
genootschappen in Zierikzee. Al in de laatste decennia van de achttiende eeuw treffen we daar
enkele landlieden in de ledenlijsten aan, maar in de loop van de negentiende eeuw zou de
plattelandselite in toenemende mate opgenomen worden in het culturele leven van Zierikzee.
In 1778 richtten enkele regenten uit Zierikzee een departement van de Oeconomische
Tak op in hun stad. Van de 52 leden kwamen er twee van buiten Zierikzee: de predikant
Hendrik van den Hespel uit Sirjansland en de landbouwer Cornelis Hubregtse uit Oosterland.
In 1780 werd vervolgens nog de landbouwer Jacob Moolenburgh uit Zonnemaire lid. Reeds in
1781 besloten de leden in Zierikzee uit onvrede over de relatie met het hoofddepartement in
Haarlem het departement op te heffen. Bijna tachtig jaar later, in 1857, werd het departement
nieuw leven ingeblazen. Van de 98 personen die zich nu aanmeldden voor het lidmaatschap
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waren er 23 afkomstig van het omliggende platteland. In plaats van zes procent in 1780
woonde in 1857 23 procent van leden in het achterland van Zierikzee.135
Het in 1797 opgericht departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in
Zierikzee herbergde eveneens leden uit de dorpen op Schouwen-Duiveland. Al gelijk vanaf de
oprichting in 1797 bezochten enkele landlieden de departementsvergaderingen in Zierikzee.
Ondanks de aanwezigheid van het Nutsdepartement Schouwen in de eerste helft van de
negentiende eeuw bleven plattelandsbewoners lid van het stedelijke Nutsdepartement. Zonder
het bestaan van het Nutsdepartement Schouwen was het aandeel van plattelandsbewoners in
het Nutsdepartement Zierikzee waarschijnlijk groter geweest. De boer Jacob Marinus
Schalkwijk uit Ellemeet was bijvoorbeeld vanaf de oprichting in 1805 lid van het
Nutsdepartement Schouwen, maar na de opheffing meldde hij zich aan als lid van het
departement in Zierikzee. Bij de heroprichting van het departement Schouwen in 1821 schreef
hij zich weer uit in Zierikzee. Voortaan bezocht hij weer de Nutsvergaderingen van
Schouwen. Anderen, als de landbouwers Joost de Kater en Cornelis Landman, waren lid van
beide departementen tegelijk.136
Net als bij de Oeconomische Tak ontstond er onder de leden van het Nutsdepartement
in Zierikzee al snel onvrede over de verhouding tussen het departement en het hoofdbestuur.
Zij vonden dat ze teveel contributie moesten betalen aan het landelijke bestuur, zonder dat zij
daar iets voor terug zagen. Het merendeel van de leden was er van overtuigd dat de
beschaving van het volk veel beter op lokaal, dan op nationaal niveau aangepakt kon worden.
Hierdoor begonnen zij in 1798 het onafhankelijke Genootschap tot Nut van Stad en Land.137
De naam van het genootschap illustreerde duidelijk de doelstelling om zowel Zierikzee als
zijn achterland te bereiken. Het genootschap had echter geen succes, want reeds in 1799 hield
het op te bestaan. Het Nutsdepartement plaatste in 1804 een oproep in de Zierikzeesche
Courant waarin zij de leden van het Genootschap tot Nut van Stad en Land en ‘alle andere
zoo Stadgenooten als Ingezeetenen van de Eilanden Schouwen en Duiveland [uitnodigden],
om zig als Leden van dit Departement te doen aannemen’.138 Hieruit blijkt dat de
aanwezigheid van de landelijke elite in het genootschapsleven van Zierikzee werd
aangemoedigd en op prijs werd gesteld.
Het Nutsdepartement vertoonde een regionale oriëntatie, waardoor we in de notulen
van de departementsvergaderingen regelmatig het onderscheid aantreffen tussen ‘stadsleden’
en ‘buitenleden’. Tussen 1817 en 1819 woedde er bijvoorbeeld een discussie tussen de
stadsleden en de buitenleden over de geschikte dag en het geschikte tijdstip waarop de
vergaderingen gehouden dienden te worden. De vergaderingen begonnen omwille van de
buitenleden aan het eind van de middag op marktdagen, omdat zij dan vaak toch al in de stad
waren. De stadsleden belegden daarentegen liever in de avond vergaderingen. De discussie
resulteerde uiteindelijk in de keuze voor de avond, in de hoop dat de vergaderingen beter
bezocht zouden worden door de stadsleden en dat het nieuwe leden zou trekken. De
activiteiten van het departement richtten zich niet alleen op de eigen stad, maar zeker ook op
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de dorpen op Schouwen-Duiveland. Het departement stelde in 1812 geld beschikbaar voor het
onderwijs van weeskinderen op het platteland. In 1813 maakte het vervolgens afspraken met
zowel ‘binnensteedsche’ als ‘buitensteedsche’ onderwijzers over de te gebruiken
onderwijsmethoden.139
Zelfs in de deftige herensociëteit De Vereeniging van Zierikzee lijkt er in de
negentiende eeuw een onderscheid te hebben bestaan tussen gewone leden en ‘buitengewone’
leden. De vroegst bewaarde ledenlijst uit 1891 vermeldde 44 ‘buitengewone’ leden.140 Het is
echter aannemelijk dat ook al eerder in de negentiende eeuw dit onderscheid bestond, want de
boedelinventaris van de in 1849 overleden landbouwer Willem Hoogenboom uit Noordwelle
vermeldde een openstaande schuld van 3 gulden aan contributie aan deze sociëteit.141 Het is
niet duidelijk of plattelanders al gelijk lid werden vanaf de oprichting in 1802, maar het is
aannemelijk dat het aantal buitenleden in de loop van de negentiende eeuw gestaag is
gegroeid. De toenemende integratie tussen Zierikzee en zijn achterland blijkt evenzeer uit de
oprichting van de sociëteit Landbouw en Handel in 1845 in Zierikzee. De naam
weerspiegelde de verwevenheid van de stedelijke economie met de landbouw en de
ledensamenstelling weerspiegelde de sociaal-culturele verwevenheid tussen de stedelijke en
de landelijke elite. Heren en de herenboeren waren gebroederlijk lid van deze sociëteit.142
Rond het midden van de negentiende eeuw waren de landlieden een vertrouwd
verschijnsel geworden in de sociëteiten en genootschappen van Zierikzee. Deze groeiende
integratie tussen de stedelijke en de landelijke elite was enerzijds mogelijk door een
verarming van de stad, en anderzijds door de opkomst van een rurale elite die de sociale
filosofie die ten grondslag lag aan de genootschapscultuur deelde. Rond 1750 kwam Zierikzee
in een economische crisis terecht en verloor binnen korte tijd bijna de helft van zijn inwoners.
Tegelijkertijd maakte de landbouw vanaf het midden van de achttiende eeuw een bloeiperiode
door, waardoor op Schouwen-Duiveland een klasse van herenboeren ontstond. Door de
desurbanisatie van Zierikzee werd de stad steeds meer afhankelijk van zijn functie als
verzorgingscentrum en als uitvoercentrum van agrarische producten uit het achterland. Met
name de handel in het op Schouwen verbouwde meekrap was een belangrijke pijler van de
welvaart van Zierikzee.143 De Zierikzeese dichter Johan Macquet wijdde in zijn Dichtlievende
uitspanningen niet voor niets een gedicht aan de ‘Meereedery te Zierikzee’, waarin hij de
afhankelijke relatie van de stad met zijn achterland bezong:
O Ryke Schouwsche grond, wie zong naer eisch den schat;
Dien gy zoo mild vereert aen uw beminde Stad.
[…]
Gy, Schouwen, kwam de zee niet steeds van alle zyden
Uw dyken, hoe gewerkt uit vaste klei, bestryden;
Of zoo de kunst alleen hun vallen weeren kon,
Gy schonk der Stad eene eeuw als de eeuw van Salomon.
Geen ongezonde lucht ryst uit de Zeeuwsche mynen.
Haer gravers ziet men niet aen bleeke ziekten kwynen.
Onze aders gunnen kragt, bevryd van stenend wee,
En voeren overvloed van goud naar Zierikzee.’144
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De handel in meekrap was in handen van zowel stedelingen als landbouwers. De gelijke
belangen van de herenboeren en de stedelijke handelaren vertaalde zich vanaf het einde van
de achttiende eeuw in een culturele symbiose tussen de landelijke en de stedelijke elite.
Tabel 2.4. Boerenzonen uit Schouwen-Duiveland die hoger onderwijs volgden 1800-1850
leerling/student

geboorteplaats

Franse School

Nicolaas Moolenburgh (1793-1827)
Marinus Hoogenboom
Job van der Have (1795-1874)
Jacob Moolenburgh (1798-1880)
Joost Berman (1793-1855)
Hubrecht Goemans (1803-1889)
Johannes Moolenburgh (1813-1883)
Adriaan Moolenburgh (1815-1890)
Jacob Moolenburgh (1817-1834)
Bartel Locker Moolenburgh (1818-1862)
Adriaan Giljam (1816-1884)
Cornelis Hocke Hoogenboom
Job Kosten de Bruijne
Jakob Moolenburgh (1827-1892)
Johannes Moolenburgh (1829-1878)
Stoffel Locker de Bruijne
Cornelis de Clercq Moolenburgh (1831-1895)
Johannes Jacob Hocke (1837-1898)
Daniël Lopse Hocke

Zonnemaire
Zonnemaire
Ouwerkerk
Zonnemaire
Ouwerkerk
Dreischor
Zonnemaire
Zonnemaire
Zonnemaire
Zonnemaire
Ouwerkerk
Zonnemaire
Noordwelle
Zonnemaire
Dreischor
Noordwelle
Dreischor
Noordgouwe
Brouwershaven

ca. 1809
1812-1813
1812-1813
1812-1813

Latijnse School

Universiteit

1819-1822

18141822-1827
1832-1840

1825-1828
1828-1830
ca. 1830
ca. 1830
ca. 1830
ca. 1834
1844-1846

18391846-1851
1848-1850
1848-1850
1849-1856

ca. 1850
ca. 1850

Bronnen: Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae; Album studiosorum Academiae Lugduno-batavae;
Verhellouw, Geschiedenis van het Delftsch Studentencorps; Delst, Een familie Hocke; Delst, 'Driehonderd jaar
Moolenburgh op Schouwen-Duiveland', 260-288; Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het
schoolwezen in het Koninkrijk Holland IX-7 (1809) 86; Boekzaal der geleerde wereld (1820) 506; Boekzaal der geleerde
wereld (1822) 355.

De toenemende emancipatie van deze selecte boerenbovenlaag en het zich spiegelen
aan een stedelijk cultuurpatroon blijkt, naast de participatie in de stedelijke genootschappen,
ook uit het gevolgde onderwijs van een aantal van de zonen van deze herenboeren. De
herenboeren lijken vanaf de achttiende eeuw steeds minder genoegen te nemen met de
dorpsschool en verlangden voor hun kinderen een vervolgopleiding. Voor de achttiende eeuw
zijn er enkele aanwijzingen dat boerenzonen tijdens hun jeugd vertrokken uit hun dorp, om
vervolgens na een aantal jaren weer terug te keren. Barend Hocke verbleef in de eerste helft
van de achttiende eeuw bijvoorbeeld in Den Briel, Leendert Moolenburgh uit Zonnemaire
vertoefde in de jaren dertig van de achttiende eeuw in Maasdam en zijn zoon, Johannes
verbleef voor 1780 enkele jaren in Geertruidenberg.145 Mogelijkerwijs bezochten zij in deze
plaatsen een Franse of een Latijnse school, of kregen zij daar van iemand privaatles. Van de
zoon van een herenboer uit Groede in Zeeuws-Vlaanderen is bijvoorbeeld bekend dat hij
hoger onderwijs volgde buiten de eigen regio. Johannis Benteijn bezocht namelijk rond 1780
de Franse school in Goes. Na deze opleiding te hebben afgerond vertrok hij in 1784 naar
Lingen om onderwijs te volgen aan de Latijnse school aldaar. Hij kon in Lingen echter niet
aarden en keerde in 1786 terug, waarna hij in de kost ging bij de predikant van Hulst om
privé-lessen te krijgen. Al dit gevolgde onderwijs resulteerde uiteindelijk in 1788 in zijn
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inschrijving als student aan de Universiteit Leiden.146 Er zijn geen voorbeelden van
boerenzonen die scholen bezochten in Zierikzee in de achttiende eeuw, maar voor na 1800
zijn er wel enkele gegevens die wijzen op het volgen van hoger onderwijs van boerenzonen in
Zierikzee. De meesten volgden onderwijs aan de Franse kostschool van Jean de Ligny en
vanaf 1825 van Wijnand Top.147 Nicolaas Moolenburgh uit Zonnemaire werd in 1809
bijvoorbeeld gehuldigd als beste leerling van de tweede klas.148 Een enkeling doorliep
daarnaast de Latijnse school om vervolgens te gaan studeren aan de universiteit in Leiden,
Utrecht of Delft. De eerste die zo een traject aflegde was Joost Berman uit Ouwerkerk, die
zijn studie rechten in 1814 in Leiden begon.
De namen van de leerlingen en studenten zijn dezelfde als de namen die we aantreffen
in de ledenlijsten van genootschappen en leesgezelschappen. Zo was de vader van Joost
Berman vanaf de oprichting in 1797 lid van het Nutsdepartement in Zierikzee. Uit deze
namen van studenten en genootschapsleden rijst het beeld op van een boerenelite die bestond
uit een aantal families, waarvan de families Moolenburgh, Hoogenboom, Berman, Bolle,
Hocke, De Bruijne, Locker, Van de Stolpe en De Glopper de belangrijkste waren. De leden
van deze families bezetten ook allerlei belangrijke politieke en kerkelijke functies.149 Ook in
sociaal opzicht waren deze families een eenheid, omdat zij veelal via familiebanden aan
elkaar gelieerd waren. Sommigen voerden in de negentiende eeuw zelfs dubbele namen als
Hocke Hoogenboom, Locker de Bruijne en Locker Moolenburgh. Illustratief voor de
emancipatie van deze boeren is dat een aantal van hen ook met rijke stedelingen trouwde.
Lena de Glopper trouwde bijvoorbeeld in 1796 met Joost de Kater uit Zierikzee, en Helena
Moolenburgh trouwde in 1812 met de advocaat Jacobus Boeije uit Zierikzee. Zowel De Kater
als Boeije waren telgen uit een regentengeslacht.150
De tijdgenoot ontging deze bijzondere status van de boerenelite op het Schouwse en
Duivelandse platteland niet. De Zierikzeesche natuurkundige Job Baster schreef al in 1779 in
een verhandeling over de landbouw, dat hij in zijn reizen door de Republiek nergens zulke
bekwame boeren als op Schouwen had aangetroffen, die bovendien ook nog eens net,
zindelijk en vooral zeer rijk waren.151 Ongeveer zestig jaar later in 1845, toen de
Middelburger Frederik Nagtglas voor het eerst Schouwen-Duiveland bezocht, merkte ook hij
op dat men daar geheel andere boeren aantrof dan elders in Zeeland. Hij omschreef deze
landbouwersklasse met de termen ‘boerenadel’, ‘boerenpatriciërs’ en ‘boerenparvenus’, die
zich ver boven de arbeidersklasse verheven voelde.152
De culturele emancipatie van een klasse van herenboeren en de integratie van deze
klasse in de stedelijke sociëteiten en genootschappen was met andere woorden geen algemeen
verschijnsel in Zeeland. Nagtglas vermeldde bijvoorbeeld dat op Schouwen ‘de “oogmoed”
(de afstand tussen boer en arbeider) […] veel groter was dan in Walcheren’.153 Op het
Walcherse platteland ontbrak het aan een elite die samenkwam in leesgezelschappen en
genootschappen en hun kinderen naar het hoger onderwijs stuurden. Het in 1801 opgerichte
Nutsdepartement te Domburg verviel al snel na de oprichting vanwege te weinig animo onder
de Walcherse boerenbevolking. De leden van het departement bestonden vooral uit
146
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predikanten en voor éénderde uit personen afkomstig uit Wolphaartsdijk. Van de leden kwam
niemand uit de Walcherse boerenstand. Het duurde tot 1840 voordat de predikant van
Oostkapelle het eerste leesgezelschap op het Walcherse platteland oprichtte.
Het aandeel van de landlieden in de genootschappen van Middelburg en Vlissingen
was eveneens te verwaarlozen. Waar in 1859 23 procent van de leden van de Maatschappij
voor Nijverheid en Handel in Zierikzee bestond uit plattelanders, kwam van de leden van het
Middelburgse departement van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel acht procent van
het platteland. Echter deze Walcherse plattelandsleden waren in feite Middelburgse regenten
die permanent op hun buitenplaatsen woonden, als Willem Cornelis Mary de Jonge van
Ellemeet (Oostkapelle), jonkheer J.J. Slicher van Domburg (Oostkapelle), Jacobus Guilielmus
Sprenger (Domburg), Willem Phoenix Vis (Oostkapelle) en Charles Modera (Domburg).
Alleen David Schilleman behoorde tot de boerenstand, maar hij was niet woonachtig in
Walcheren maar in Zeeuws-Vlaanderen (Biervliet).154 Ook in andere genootschappen als het
Natuurkundig Gezelschap en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen participeerden
geen Walcherse plattelandsbewoners. De enige leden van het Zeeuwsch Genootschap die
afkomstig waren uit de dorpen op Walcheren waren predikanten, die vanaf het einde van de
achttiende eeuw werden toegelaten tot het genootschap.155 Alleen van het Middelburgse
Nutsdepartement waren in de Bataafs-Franse tijd een aantal landlieden lid (negen leden) die
geen predikant waren. Bijna al deze leden (zeven leden) kwamen uit Nieuwland en Sint
Joosland: dorpen die een uitzonderingspositie hadden op het Walcherse platteland en niet
representatief waren voor de overige dorpen.156
In plaats van een culturele symbiose tussen de herenboeren en de stedelijke heren, was
er op Walcheren veel meer sprake van een culturele segregatie tussen de boeren bovenlaag en
de stedelijke burgerij. Weliswaar onderging Middelburg een proces van desurbanisatie rond
1800, maar door zijn functie als politiek centrum behield het een aanzienlijke culturele elite.
Anderzijds ontbrak het op het Walcherse platteland aan een klasse van herenboeren die zich
niet kon en misschien niet wilde meten met de Middelburgse en Vlissingse elite. Het
ontbreken van leesgezelschappen en genootschappen in de dorpen wijst erop, dat de ideeën
over de bevrijdende betekenis van kennis en wetenschap niet of nauwelijks werden gedeeld
door de Walcherse plattelandsbevolking.
Herenboeren en de grondslag van culturele activiteit
Uit het bovenstaande blijkt dat sommige plattelandsregio’s in Zeeland vanaf de late achttiende
eeuw een langzame aansluiting vonden bij de nationale communicatiegemeenschap, maar dat
de steden toch duidelijk de culturele centra bleven met de meeste boekhandels,
leesgezelschappen en genootschappen. Aan deze verschillen in culturele voorzieningen tussen
steden en platteland lagen zowel demografische als economische factoren ten grondslag. Een
concentratie van mensen met het vereiste economisch en cultureel kapitaal lijkt namelijk een
belangrijke voorwaarde voor het bouwen en instandhouden van een culturele infrastructuur.
Het relatief geringe inwonersaantal van dorpen wierp met andere woorden automatisch een
barrière op voor het functioneren van genootschappen. Een oplossing voor dit probleem was
een bovenlokale ledenrekrutering. Veel van de namen van de plattelandsdepartementen, zoals
de departementen Schouwen, Westelijk deel van Staats-Vlaanderen, Westelijk gedeelte van
Zuid-Beveland en Noord-Beveland, wijzen op het regionale karakter van deze
genootschappen. Daarnaast illustreren de ledenlijsten van alle plattelandsdepartementen in
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Zeeland duidelijk de afhankelijkheid van een economische en culturele elite uit een groot
gebied met verschillende dorpen. Op basis van de notabelen uit één dorp kon eenvoudigweg
geen genootschap bestaan. De dorpselite was klein en van deze elite was bovendien niet
iedereen de genootschapidealen toegedaan.
Naast demografische verschillen lagen ook afwijkende economische structuren tussen
stad en platteland ten grondslag aan de dominante positie van de steden in de culturele
infrastructuur. Participatie in leesgezelschappen en genootschappen vereiste namelijk in eerste
instantie een vergevorderde kennis van lezen en schrijven. In de ledenlijsten van
genootschappen treffen we dan ook nagenoeg alleen personen aan die beroepshalve dagelijks
moesten lezen en schrijven. De leden kwamen voornamelijk uit de vrije beroepen als
predikanten, boekhouders, notarissen, chirurgijns, rechters, advocaten, onderwijzers,
kooplieden. Lezen en schrijven als economische activiteit vond vooral plaats in steden met
een hoogwaardige dienstensector en een omvangrijk bestuursapparaat. Op het platteland
ontbrak het over het algemeen aan vrije beroepen, omdat verreweg het merendeel van de
plattelandsbevolking werkzaam was in de landbouw. De enige dorpelingen, van wie lezen en
schrijven een integraal onderdeel uitmaakte van hun dagelijkse werkzaamheden, waren over
het algemeen de predikant, de schoolmeester en in mindere mate de chirurgijn. Zij waren dan
ook oververtegenwoordigd in de plattelandsgenootschappen. Echter hun aantal was te klein
voor de instandhouding van een leesgezelschap of genootschap.
De predikant van Domburg, Willem Christoffel Hoog, begon in 1801 bijvoorbeeld vol
goede moed een Nutsdepartement in zijn parochie. Uit Domburg traden slechts negen
personen toe, waaronder de predikant, de ‘Fransch en Nederduitsch kostschoolhouder’, zijn
medeschoolhouder, een schilder, de secretaris van de gemeente, en nog vier leden waarvan de
ledenlijst geen beroep vermeldde. Door de schaarste aan cultureel kapitaal onder de
dorpsbewoners zag het departement zich genoodzaakt om leden te rekruteren uit de wijde
omgeving. De predikanten van Oostkapelle, Aagtekerke, Zoutelande, Veere, Gapinge,
Westkapelle en Wolphaartsdijk traden nu toe tot het genootschap. Verder kwamen er nog vier
leden uit Walcheren, waaronder een chirurgijn uit Oostkapelle, een gemeentesecretaris uit
Oostkapelle en de ambachtsheer van Sint-Laurens (Verheye van Citters). Tot slot had de
predikant van Wolphaartsdijk nog tien leden uit zijn eigen dorp/eiland meegenomen. Zodra
deze leden uit Wolphaartsdijk hun lidmaatschap al weer snel hadden opgezegd was het
departement ten dode opgeschreven. De leden uit het Walcherse platteland kwamen
grotendeels uit de vrije beroepen, en hun aantal was te gering voor de instandhouding van een
genootschap.157
De demografische en economische voorwaarden voor culturele activiteit in
leesgezelschappen en genootschappen verklaren ook de regionale verschillen binnen het
Zeeuwse platteland, en kunnen misschien ook de culturele symbiose tussen Zierikzee en zijn
achterland, en de culturele segregatie tussen Middelburg en zijn achterland verklaren. Het
relatief grote aantal leesgezelschappen en genootschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen kan
voor een gedeelte verklaard worden met de hoge bevolkingsdichtheid en de snelle
bevolkingsgroei in deze regio in de eerste helft van de negentiende eeuw. Het Walcherse
platteland kenmerkte zich in het eerste decennium van de negentiende eeuw juist door een
kleine afname in de bevolking, en kende daarna een zeer trage groei. Hierdoor woonden er in
1840 zo’n 8000 mensen meer in West-Zeeuws-Vlaanderen dan op het Walcherse platteland,
waardoor in de Walcherse dorpen de markt voor genootschappelijke activiteit een stuk kleiner
bleef dan in West-Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien was de bevolking in West-ZeeuwsVlaanderen verspreid over aanzienlijk minder plaatsen dan in Walcheren, waardoor de WestZeeuws-Vlaamse dorpen grotere aantallen inwoners hadden dan de Walcherse dorpen. Toch
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biedt dit geen afdoende verklaring, omdat in de laatste twee decennia van de achttiende eeuw
– toen de eerste leesgezelschappen in de West-Zeeuws-Vlaamse dorpen werden opgericht –
het Walcherse platteland en West-Zeeuws-Vlaanderen bijna een gelijkwaardige
bevolkingsomvang hadden. In 1800 waren er in het ongeveer 600 inwoners tellende dorp
Cadzand bijvoorbeeld twee leesgezelschappen actief, terwijl de predikant Hoog in 1801
vergeefs probeerde om in zijn eigen Domburg met eveneens 600 inwoners genootschappelijke
activiteit te organiseren. Daarnaast woonden er op het platteland van Schouwen-Duiveland in
1840 ongeveer 2000 mensen minder dan op het Walcherse platteland, terwijl er wel degelijk
leesgezelschappen en genootschappen bestonden op het platteland van SchouwenDuiveland.158
De regionale verscheidenheid op het platteland lijkt dan ook sterk samen te hangen
met de verschillen in sociaal-economische structuren per regio. Leesgezelschappen en
genootschappen op het platteland konden namelijk alleen bestaan bij de aanwezigheid van een
groep plattelanders – naast de predikanten, schoolmeesters en chirurgijnen – die het
benodigde cultureel kapitaal bezaten voor het lidmaatschap van een genootschap. In sommige
plattelandsregio’s in Zeeland zorgde de aanwezigheid van een groep herenboeren voor dit
cultureel kapitaal. Zo bestond er in West-Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland een
klasse van herenboeren, die we economisch beter kunnen karakteriseren als ondernemers dan
als boeren in enge zin. Op West-Zeeuws-Vlaanderen en waarschijnlijk ook op SchouwenDuiveland was deze klasse ontstaan in de eerste helft van de achttiende eeuw. Een groep rijke
boeren profiteerde van de crisis in de landbouw in deze periode, doordat zij hun bedrijven
vergrootten met de landerijen van de failliete boeren.159
Zij ontleenden hun inkomen aan de grond en aan de agrarische exploitatie van hun
grond, maar stonden zelf niet of nauwelijks met hun voeten in de klei. Daarnaast
functioneerden deze herenboeren niet alleen als landbouwers, maar evenzeer als handelaren,
kredietverleners en beleggers. De rijke boeren op Schouwen-Duiveland produceerden
bijvoorbeeld niet alleen de meekrap, maar werden in de tweede helft van de achttiende eeuw
bovendien mede-eigenaars van de verschillende meestoven op het eiland, en hielden een
gedeelte van de handel in meekrap in eigen handen. De boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen
kregen vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw een steeds groter deel van de
graanhandel in handen. In plaats van hun graan aan tussenpersonen te verkopen, verkochten
zij hun graan direct op de markt in vooral Middelburg. Terwijl in de eerste helft van de
achttiende eeuw de graanuitvoer uit West-Zeeuws-Vlaanderen voor ongeveer de helft in
handen was van tussenhandelaren, werd aan het eind van de achttiende eeuw 80 tot 90 procent
van de graan uitgevoerd voor rekening van de boeren zelf. Daarnaast opereerden deze rijke
boeren vanaf 1750 in toenemende mate als kredietverleners. Sommige boeren hadden voor
duizenden en soms voor tienduizenden guldens aan vorderingen uitstaan. In de
bedrijfsvoering van hun enorme boerenbedrijven was geletterdheid een noodzakelijke
voorwaarde geworden. Het bijhouden van de bedrijfsadministratie, het onderhouden van
contacten met makelaars in Middelburg en Rotterdam en het aanleggen van schuldboeken
vereisten een vergevorderde kennis van lezen, schrijven en rekenen. Uit de tweede helft van
de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw zijn zogenaamde ‘handboeken’ van
boeren uit West-Zeeuws-Vlaanderen overgeleverd, waarin zij schulden, vorderingen,
afrekeningen met arbeiders, en opbrengsten van gewassen bijhielden. Veelal legden de boeren
meerdere handboeken aan voor de verschillende onderdelen van het bedrijf. De geletterdheid
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van de boeren resulteerde vanaf de achttiende eeuw ook in de aanleg van omvangrijke
bibliotheken, die bestonden uit tientallen en soms een aantal honderd boeken.160
Walcheren kende een totaal andere economische structuur dan West-ZeeuwsVlaanderen en Schouwen-Duiveland. Door de armere grond en de aanwezigheid van het
relatief grote Middelburg, was de rundveehouderij op het Walcherse platteland veel
belangrijker dan in andere Zeeuwse gebieden. Als gevolg van de aanwezigheid van een
permanente handels- en oorlogsvloot in Middelburg en Vlissingen floreerde met name de
vetweiderij op Walcheren. De in Middelburg verkochte en geslachte ossen gingen in de
uitvarende schepen gezouten en verpakt mee als proviand. Zo was de Verenigde OostIndische Compagnie de grootste afnemer van vette beesten. De veehouderij was in
vergelijking met de akkerbouw veel arbeidsextensiever, waardoor op het Walcherse platteland
relatief kleine boerenbedrijven voorkwamen. Voor de bedrijfsvoering waren geen grote
aantallen knechten, arbeiders en dagloners nodig, maar het kon grotendeels afgedaan worden
binnen familieverband. Het boerenbedrijf vereiste met andere woorden geen uitgebreide
bedrijfsadministratie, en de Walcherse boeren ontwikkelden zich niet tot ondernemers en
bedrijfsleiders van grote boerenbedrijven. Bovendien ging het met slachtveehouderij, in
tegenstelling tot de graan- en meekrapteelt, vanaf het midden van de achttiende eeuw steeds
slechter, waardoor de welvaart van de Walcherse boeren niet of in veel mindere mate dan bij
de boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland zal zijn toegenomen.161
Deze afwijkende economische structuur lijkt de totstandkoming van een klasse van
herenboeren in de achttiende en negentiende eeuw op Walcheren te hebben geblokkeerd.
De totstandkoming van een culturele infrastructuur op het platteland kunnen we in
eerste instantie niet alleen toeschrijven aan het in hoofdstuk I beschreven
beschavingsoffensief voor het platteland. Uit de casus van de predikant Utrecht Dresselhuis
bleek dat de dorpspredikant het leesgezelschap en het Nutsdepartement beschouwde en
hanteerde als middel in de verspreiding van kennis, deugd en wetenschap onder de
plattelandsbevolking. Uit de regionale verschillen in de culturele infrastructuur op het
Zeeuwse platteland blijkt echter dat de activiteiten van de dorpspredikant alleen slaagde bij de
aanwezigheid van een groep herenboeren met voldoende economisch en cultureel kapitaal.
Deze herenboeren bevolkten voor een groot gedeelte de leesgezelschappen en
genootschappen op het platteland. Door het ontbreken van zo’n groep boeren op Walcheren
was de poging van de Domburgse predikant in 1801 om een Nutsdepartement op te richtten
dan ook gedoemd te mislukken.
Algemene genade versus vrije genade
Naast demografische en economische voorwaarden vereiste de oprichting van
leesgezelschappen en genootschappen ook een religieuze mentaliteit, waarin rede en geloof
met elkaar werden verenigd. Hierin schuilt misschien een aanvullende verklaring voor het
ontbreken van een culturele infrastructuur op het Walcherse platteland. Het ontbrak op
Walcheren niet alleen aan voldoende rijke boeren voor de creatie van een ‘verlichte’ culturele
infrastructuur. Uit een aantal bronnen uit de tweede helft van de achttiende eeuw blijkt dat een
aantal van de schaarse rijke boeren ook nog eens fel gekant waren tegen de mentaliteit, die ten
grondslag lag aan de leesgezelschappen en genootschappen.
Godsdienst vervulde namelijk een belangrijke rol in de publieke ruimte. Het grote
belang dat men in leesgezelschappen en genootschappen hechtte aan de bevordering van
kennis, deugden en beschaving betekende geenszins dat de godsdienst van het toneel
verdween. In plaats van deïstische of zelfs atheïstische consequenties te trekken uit de grote
waarde die men vanaf de achttiende eeuw aan het individu, de rede en
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natuurwetenschappelijke kennis toekende, zag men de nieuw verkregen
natuurwetenschappelijke kennis juist als een bewijs van en een groeiend inzicht in Gods
schepping. De fysicotheologie, zoals de symbiose tussen natuurwetenschap en geloof in de
literatuur bekend staat, domineerde ook het Zeeuwse genootschapsleven.162 De Middelburgse
Leendert Bomme (1727-1788) verwoordde het in een in het Zeeuws Genootschap gehouden
voorlezing over de natuurwetenschappen als volgt:
‘als dan geeft dese beoeffening [van de natuurwetenschappen] de meerder klare bekendmaking
der volmaaktheden van onzer allen weldadigen Schepper, en brengt in ons voor, een zoete
verlustiging en betrouwen, op desselfs alverzorgende goede bestuuring, met betrekking tot
onze afhankelykheid en veelvuldige behoeften in dezen levensstaat; terwyl ook deze
kundigheden te meerder middelen opgeven, om in het Natuurlyk en Borgelyk Leeven, nuttig te
zyn, zo voor ons zelfs als voor onze mede Menschen.’163

Dat de fysicotheologie voor sommigen geen vanzelfsprekendheid was en vragen opriep, blijkt
wel uit een voorlezing van de Middelburgse predikant Hermanus Johannes Krom (17381804), gehouden in 1790 in het Natuurkundig Gezelschap in Middelburg, waarin hij zich
genoodzaakt zag de populaire beoefening van de natuurwetenschappen in genootschappen ten
opzichte van de religie te legitimeren. Hij betoogde in zijn voordracht ‘dat de beoefening der
Natuur- en Sterren-kunde niet strydig is met de erkentenis der Godlyke Openbaring en den
geopenbaarden godsdienst van Jesus Christus’.164
In de ideeën over de morele vorming van burgers beschouwde men bovendien
godsdienst als onontbeerlijk. Deze visie op de functie van godsdienst in het
beschavingsoffensief verklaart bijvoorbeeld de opkomst van het zendingswerk in de tweede
helft van de achttiende eeuw. Met de oprichting van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
in 1797, het Nederlandsch Bijbelgenootschap in 1814 en het Nederlandsche Godsdienstige
Traktaat Genootschap in 1820 werd het zendingswerk in Nederland geïnstitutionaliseerd.
Terwijl het Zendelinggenootschap aanvankelijk vooral gericht was op vreemde culturen,
richtten het Bijbelgenootschap en het Traktaat Genootschap zich vooral op de binnenlandse
zending van het volk. Zij waren een exponent van het beschavingsoffensief. Het
Bijbelgenootschap had als doel het verspreiden van goedkope bijbels onder een zo groot
mogelijk publiek, en het Traktaat Genootschap probeerde de protestantse boodschap onder
het volk te verspreiden met behulp van goedkope en toegankelijke traktaatjes, bijbelse
almanakken, vliegende blaadjes en gedichtenbundels. Deze genootschappen hadden een
interconfessioneel karakter omwille van het bereiken van een groot publiek: het ging om het
evangelie en niet om kerkelijke dogma’s.165 Ook in Zeeland zien we een groeiende
belangstelling voor het zendingswerk en de verspreiding van het evangelie onder het volk.
Krom schaarde zich in 1797 gelijk achter het initiatief voor de oprichting van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap. Ook zijn leerlingen, zoals de predikanten Christiaan
Meeuse (1764-1838) en Albert Goedkoop (1778-1852), zetten zich in voor het missiewerk
van het Nederlandsch Zendelinggenootschap.166 Het Bijbelgenootschap kreeg in het
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oprichtingsjaar gelijk een afdeling Schouwen en Duiveland in Zierikzee en een afdeling in
Middelburg, in 1815 een Zuid- en Noord-Bevelandsche Afdeeling des Nederlandschen
Bijbelgenootschaps te Goes en in 1816 ook in Zeeuws-Vlaanderen.167 De daaraan
gerelateerde bijbelverenigingen hadden een nog bredere verspreiding. Zeeuws-Vlaanderen
herbergde in 1819 bijvoorbeeld tien bijbelverenigingen.168 Het Hulp-Genootschap Zeeland
van het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat Genootschap zag in 1822 het levenslicht en had
zijn zetel in Middelburg.169
Op het Zeeuwse platteland resulteerde deze door het merendeel van de predikanten
beleden godsdienstopvatting soms in hevige botsingen met de bevolking. Het Walcherse
platteland vormde in de jaren zeventig van de achttiende eeuw het decor van zo een botsing.
In de Republiek was in de tweede helft van de achttiende eeuw de overtuiging gegroeid, dat
de sinds de zestiende eeuw gebruikte psalmberijming van de Zeeuwse Petrus Datheen
verouderd was. De culturele elite van de Walcherse steden lijkt hierin een belangrijke rol te
hebben gespeeld. De Veerse predikant Andreas Andriessen publiceerde in 1756 een
boekwerk, waarin hij elke psalm van Datheen zorgvuldig analyseerde. Hij kwam tot de
conclusie dat de psalmberijming van Datheen door het gebrekkige en lelijke taalgebruik niet
meer bruikbaar was en aan vervanging toe was.170 Twee jaar later publiceerde de Vlissingse
regent en dichter Jan Guépin (1715-1766), onder het pseudoniem Juvenalis Glaucomastix, het
spotgedicht Datheeniana, waarin hij Datheen en zijn psalmberijming belachelijk maakte.171
De onvrede over de psalmberijming resulteerde in 1759 in een geheel nieuwe berijming van
het Amsterdams Genootschap Laus Deo Salus Populu, en in 1764 in een berijming van de arts
en dichter Johannes Eusebius Voet. Er waren dus verschillende psalmberijmingen in omloop,
waardoor de Staten-Generaal in 1772 besloten tot de vervaardiging van een nieuwe, voor
iedereen bruikbare, psalmberijming.172
De nieuwe psalmberijming, die in 1773 uiteindelijk gereed kwam, was een product
van de nieuwe opvattingen over godsdienst, zoals die zich in de tweede helft van de
achttiende eeuw hadden ontwikkeld.173 De nieuwe psalmberijming kenmerkte zich door het
benadrukken van de deugd. Doordat men godsdienst als cruciaal beschouwde in het
beschaven en vormen van deugdzame burgers, diende de leer ook in ieders bereik te liggen en
door iedereen begrepen te kunnen worden. De psalmberijming van Datheen, met zijn
archaïsch, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk taalgebruik, was daardoor niet meer geschikt,
en diende vervangen te worden door een toegankelijke, heldere en uniforme berijming.
Dezelfde overtuiging lijkt ook ten grondslag gelegen te hebben aan het besluit, om bij de
invoering van de nieuwe tekst ook een nieuwe zangstijl te introduceren. Bij de oude manier
van zingen – het zogenaamde ‘psalmenbrullen’ – zong men niet volgens een ritme, maar zong
men alle noten even lang. Door het ontbreken van een ritme, hield ieder gemeentelid tijdens
het psalmgezang in de kerk een eigen tempo aan. Deze kakofonie van geluid kwam niet ten
goede aan het overbrengen van de inhoud en de boodschap van de psalmen. Hierdoor
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introduceerde men een nieuwe en snellere zangwijze, met een ritme en rusten tussen de
regels, zodat iedereen tegelijk met een nieuwe regel kon beginnen.174
De invoering van de nieuwe psalmberijming, en met name van de nieuwe zangwijze,
vormde op Walcheren de directe aanleiding voor een oproer onder de plattelandsbevolking.
De vlam sloeg in de pan toen de regering van Westkapelle in 1777 één van de personen
(Isebrand Leinse Borggraaf) verbande, die tijdens de kerkdiensten weigerde de psalmen
volgens de nieuwe zangwijze te zingen en stug de oude zangtrant aanhield. Dit oproer dat in
de jaren zeventig van de achttiende eeuw niet alleen Westkapelle, maar de gehele Walcherse
gemeenschap heeft beroerd, is de geschiedenis ingegaan als het Psalmoproer.175 Het oproer
was de culminatie van een groeiende onvrede onder de plattelandsbevolking en kunnen we
beschouwen als een exponent van een breed emancipatieproces en van een groeiend
zelfbewustzijn van de plattelandsbevolking.176 Een belangrijk gedeelte van de onvrede betrof
de achttiende-eeuwse vernieuwingen in het theologisch denken. Uit de verslagen van Cornelis
de Korte en Lourens Ingelse, twee van de boerenleiders van het oproer, blijkt duidelijk zij de
nieuwe psalmberijming zagen als een product van ‘een eigendunkelijke godsdienst’.177
Ingelse kenmerkte in zijn verslag van het Psalmoproer de in zijn tijd dominant
geworden interpretatie van de gereformeerde leer als de leer van de algemene genade, die
uitging van de mens als een redelijk wezen en van de vrije wil van de mens. Christus zou in
deze optiek gestorven zijn voor alle mensen, en de mens zou derhalve door het geloof in
Christus zelf een bijdrage kunnen leveren aan zijn zaligheid. Hij zag het als ‘een met verstand
beschouwende, naturalistische, Remonstrantse religie’. Tegenover deze interpretatie plaatste
Ingelse de in zijn ogen enige ware leer: de leer van de vrije genade. Deze orhodoxgereformeerde leer zag de mens als ‘geestelijk dood’ en de rede juist als ‘bedorven’. De weg
naar de zaligheid lag niet in de mens zelf, maar buiten hem. De mens kon zelf geen enkele
bijdrage leveren aan het verkrijgen van zijn zaligheid, alleen God bepaalde (predestineerde)
wie en wanneer iemand zalig zou worden. Christus had geleden voor enkele uitverkorenen en
niet voor de gehele mensheid.178
Het is precies de leer van de algemene genade die ten grondslag lag aan de nieuwe
psalmberijming, het zendingswerk en aan de genootschapscultuur zoals die zich vanaf de
tweede helft van de achttiende eeuw ontwikkelde. In de ogen van Ingelse en De Korte had
deze ‘geleerde religie’ in de laatste decennia dan ook meer en meer veld gewonnen onder
predikanten. Ingelse beschouwde de tegenwoordige predikanten in tegenstelling tot de herders
die zij zouden moeten zijn als ‘eigenwijze’ schriftgeleerden en Farizeeën. De waarheid lag
volgens hem niet in een ‘bevattende of beschouwende kennis’, maar in ‘de ware
ondervindelijke zaligmakende kennis’. Deze ‘ondervindelijke zaligmakende kennis’ was
alleen weggelegd voor degenen die door God bekeerd werden, de zogenaamde
‘uitverkorenen’, ‘wedergeborenen’ of ‘kinderen Gods’. De Korte en Ingelse behoorden zelf
tot deze uitverkorenen, waardoor zij als leiders van het oproer in Walcheren konden optreden.
Zij waren vertegenwoordigers van de zogenaamde orthodox-piëtistische stroming, die in de
loop van de achttiende eeuw steeds meer buiten de kerk kwam te staan. Hierdoor kwamen
vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw predikanten en ‘uitverkorenen’ ook steeds vaker
tegenover elkaar te staan.179 De predikant van Veere, Josua van Iperen, hoopte in de jaren van
het Psalmoproer bijvoorbeeld op een benoeming als hoogleraar of als predikant elders, omdat
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hij zich totaal niet thuis voelde in zijn gemeente, die zijn preken te evangelisch vond en zich
niet wilde aanpassen aan zijn ‘bedorven smaak’.180 Zijn vriend de predikant Jona Willem te
Water preekte in deze periode voor lege kerken in Vlissingen, omdat hij, als voorstander van
godsdienstvrijheid, de bouw van een katholieke kerk in Vlissingen steunde.181
De ‘bevindelijken’ en de ‘verlichten’ stonden weliswaar tegenover elkaar, maar beiden
lijken evenzeer beïnvloed door de in de achttiende eeuw ingezette individualisering van de
godsdienst. Ware religie zocht men in het innerlijke van de mens en niet in een slaafse
opvolging van een van buitenaf opgelegde leer. In de ‘verlichte’ variant was geloof een zaak,
‘niet van uitwendige handhaving, maar van een zelfstandig verworven, inwendige
overtuiging’.182 In de ‘orthodox-piëtistische’ variant stond evenzeer de innerlijke beleving van
het geloof centraal, maar dan niet als resultaat van eigen zelfstandig en kritisch onderzoek,
maar als direct gevolg van Gods wil. Zoals Ingelse de geloofsleer van de predikanten, die de
nieuwe psalmberijming steunden, bestempelde als ‘een eigendunkelijke godsdienst’, zo
noemde een predikant uit classis van Walcheren het geloof van De Korte evengoed een
‘eigenwilligen godsdienst’.183 De opkomst in de achttiende eeuw van de autobiografische
bekeringsgeschiedenissen weerspiegelt deze individualisering van de gereformeerde
piëtisten.184 Aanvankelijk circuleerden de bekeringsverhalen in handschrift, maar in de loop
van de negentiende eeuw verschenen er steeds meer gedrukte exemplaren.185 Uit Zeeland zijn
er ook enkele exemplaren in zowel handschrift als in druk overgeleverd. Lourens Ingelse en
Cornelis de Korte hebben niet alleen hun ervaringen van het Psalmenoproer op schrift gesteld,
maar hebben beiden ook hun bekeringsgeschiedenissen aan het papier toevertrouwd.186
Andere voorbeelden van overgeleverde Zeeuwse piëtistische bekeringsgeschiedenissen uit de
periode 1750-1850 zijn die van Adriaan van de Roestijne (1712-1779), Nicolaas Stroosnijder
(1780-?), Jakobus de Klerk (1781-1849), Christiaan Steketee (1782-1824), Leendert Knuit
(ca. 1787-1860) en Adriaan Bergers (1809-1876).187
Uit het feit dat het Psalmoproer zulke proporties aannam dat de overheid zich
genoodzaakt zag militairen naar Walcheren te sturen, en dat haar leiders werden
gevangengezet en verbannen, impliceert een brede aanhang van het gereformeerde piëtisme
op Walcheren. Onder de leiders van het oproer treffen we ook grote boeren aan als Willem
Wisse en Pieter Dekker. Zij hadden in ieder geval genoeg economisch kapitaal om in de jaren
negentig van de achttiende eeuw, als eerste boeren ooit in Zeeland, een heerlijkheid te kopen
en zich de titel van ambachtsheer toe te eigenen.188 In tegenstelling tot de rurale elite op
Schouwen-Duiveland en West-Zeeuws-Vlaanderen lijken deze Walcherse rijke boeren dus
niet de ideologie te delen, die ten grondslag lag aan de genootschapscultuur. Zij hadden wel
degelijk een vergevorderde kennis van lezen en schrijven, maar zij kozen bewust voor een
andere invulling van hun culturele activiteiten. De Walcherse predikanten die in hun
gemeentes leesgezelschappen en genootschappen wilden oprichten kregen met andere
woorden te maken met een onwillige bevolking. De casus van de Domburgse predikant Hoog
en zijn vergeefse poging om in 1801 een Nutsdepartement op te richten illustreren dit. Dat er
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op het Walcherse platteland predikanten waren die de genootschapscultuur omarmden blijkt
wel uit het groeiende aantal van hen, dat vanaf de late achttiende eeuw lid werd van het
Zeeuwsch Genootschap.189 De aanwezigheid van een klasse van herenboeren was met andere
woorden een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor de oprichting van
leesgezelschappen en genootschappen op het platteland. Daarvoor was namelijk ook nog een
specifieke vorm van cultureel kapitaal nodig, die de nadruk legde op de beschavende werking
van kennis en de zelfontplooiing van de mens. De hypothese is dus dat niet alleen het relatief
geringere economische kapitaal van de Walcherse plattelandselite, maar dat ook de orthodoxreligieuze invulling van het cultureel kapitaal van deze elite, deels het ontbreken van een
‘verlichte’ culturele infrastructuur op het Walcherse platteland veroorzaakte.
Een alternatieve culturele infrastructuur: conventikels
Het gereformeerd piëtisme had weliswaar een sterke positie op het Walcherse platteland, maar
het was zeker niet tot Walcheren beperkt. Uit de vele predikanten die in botsing kwamen met
hun gemeenten, blijkt dat ook elders in Zeeland deze religieuze stroming aanhang had. In
Oud-Vossemeer kreeg de predikant Guarneus Soetens (1725-1790) bijvoorbeeld te maken
met grote weerstand tegen zijn prediking. Volgens zijn eigen aantekeningen werd hij in 1758
bejegend als ‘een letterknegt, een leeraar zonder genade, een onbekeert predikant’.190 Andere
predikanten als Albert Goedkoop (Baarland en Zonnemaire), Christiaan Meeuse (Hoek),
Hermannus Wesselink (Axel), Daniël van Basselaar (Biervliet), Johannes ab Utrecht
Dresselhuis (Hoofdplaat en Wolphaartsdijk) kregen ook te maken met weerstand tegen hun
prediking en activiteiten.191 Hoe groot de aanhang van het gereformeerd piëtisme precies was
is moeilijk te achterhalen, omdat de bevindelijken en hun activiteiten zich grotendeels aan het
zicht van de historicus onttrekken. De bevindelijken opereerden in toenemende mate buiten de
kaders van de kerk en in de illegaliteit. Zij zijn in de bronnen alleen zichtbaar wanneer zij in
botsing kwamen met de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, of in het publieke debat werden
besproken, zoals tijdens het Psalmenoproer.
Ook al weerhielden de orthodoxen zich van deelname aan de reguliere
leesgezelschappen en genootschappen, uit de verslagen van Ingelse en De Korte over het
Psalmoproer blijkt dat zij wel degelijk beschikten over een eigen goedgeorganiseerde
communicatiegemeenschap met bijbehorende verenigingen. De Korte verhaalde over ‘de
bijeenkomsten der vromen’, waar werd gesproken over God en de vrije genade.192 Ingelse had
het over ‘gezelschappen’ en ‘samenkomsten’ van het volk van Gods verkiezing.193 Zij
doelden hier op de zogenaamde conventikels waar orthodoxen periodiek samenkwamen om
de bijbel te lezen, boeken te bespreken en geestelijke ervaringen uit te wisselen. Bij de wet
waren deze conventikels verboden, omdat zij een afwijkende leer verkondigden en buiten de
kerk opereerden. Tijdens het Psalmenoproer opereerden deze gezelschapen bovendien als
broedplaatsen van politiek verzet, waardoor de Staten van Zeeland de baljuws in Walcheren
door middel van een missive er nogmaals op wezen om ‘de onderscheidene ongeoorloofde
conventiculen en bijeenkomsten in differente oorden in het eiland’ te verbieden.194 Ook de
bekeringsgeschiedenissen melden de belangrijke rol van conventikels in hun weg naar de
bekering. De Roestijne heeft het in zijn autobiografie over het ‘verkeer met de vrome’ en over
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de ‘bijeenkomsten […] tot nuttige stigting en opbouwing in het allerheyligst geloof’.195 In de
achttiende eeuw ontstond er in de Republiek met andere woorden een wijdvertakte
piëtistische subcultuur waarbinnen onderling veelvuldig werd gecommuniceerd.196 Door zijn
rol in het Psalmoproer werd Ingelse verbannen uit Walcheren en verbleef hij van 1779 tot
1784 in Zeeuws-Vlaanderen, alwaar hij conventikels bezocht en meewerkte aan de uitbouw
van een piëtistische communicatiegemeenschap.
Een ander voorbeeld van de werking van deze communicatiegemeenschap, is een
voorval tussen de predikant van Hoek in Zeeuws-Vlaanderen en enkele inwoners uit de
omgeving van Hoek in het eerste decennium van de negentiende eeuw. Een vrouw in
Zaamslag had een geestelijke ervaring gehad. Ze vroeg zich af of dit Gods werk was en of zij
nu ook daadwerkelijk zalig en een ‘kind Gods’ was geworden. Zij stond hierover in contact
met de ‘genoeg bekenden L.E.’ uit Walcheren. L.E. had haar een brief met het verhaal van
zijn eigen bekering gestuurd, zodat ze haar eigen ervaring kon vergelijken met zijn bekering.
Vermoedelijk moeten we achter deze persoon uit Walcheren Lourens Ingelse [Engelse]
zoeken. De vrouw vroeg ook raad aan de predikant van Hoek, Christiaan Meeuse. Hij schreef
haar vervolgens een vijftal brieven waarin hij de brief van L.E. en de daarin geformuleerde
leer van de vrije genade bestreed. Meeuse bekritiseerde de wijdverbreide praktijk onder de
bevolking van het continue zoeken naar kentekenen van bekering, om daarmee te kunnen
bepalen of men tot de uitverkorenen behoorde. Zijn zendingsdrang maakte dat hij zijn brieven
aan de vrouw in Zaamslag liet drukken.197 Deze publicatie resulteerde echter in een
tegenbeweging in Hoek en omgeving. Men schreef brieven die men onder elkaar liet
circuleren, waarin ze waarschuwden om zich niet door de verderfelijke leer van Meeuse te
laten verleiden. Ze zagen hem als één van de predikers van ‘nieuwlicht en dwaalleer’, en in
het bijzonder van de verderfelijke leer van een algemene genade. Ook kreeg hij weerstand
tegen zijn pogingen om de Evangelische Gezangen in 1807 in zijn gemeente in te voeren. Hij
begon een zanggezelschap om de gezangen te oefenen en zo de invoering gemakkelijker te
laten verlopen. Nadat hij echter voor de eerste keer tijdens een kerkdienst de gezangen liet
zingen, kreeg hij anonieme brieven, waarin hij voor ‘valsche profeet’, ‘valsche leeraar’ en
‘verleider’ werd uitgemaakt, en waarin men dwingend aandrong op het staken van het zingen.
De weerstand werd blijkbaar dusdanig groot dat hij zich genoodzaakt zag het zingen van de
Evangelische Gezangen inderdaad te staken.198
Ondanks het ontbreken van een genootschapscultuur op het platteland kon er dus wel
degelijk sprake zijn van een culturele infrastructuur waarin plaats was voor debat en discussie.
De conventikels waren echter in veel mindere mate geïnstitutionaliseerd en over het algemeen
had de culturele elite geen deel aan deze bijeenkomsten, waardoor onze kennis over deze
alternatieve culturele infrastructuur tekortschiet. Bovendien verliep de communicatie
grotendeels via het gesproken en geschreven, en niet via het gedrukte, woord. Bevindelijken
communiceerden met elkaar via brieven, en op schrift gestelde bekeringsverhalen
circuleerden tussen conventikels en hun bezoekers.199 De bekeringsgeschiedenis van Ingelse
werd pas gepubliceerd in 1870, maar uit de casus in Hoek blijkt dat zijn bekeringsverhaal in
briefvorm in ieder geval al werd uitgewisseld vanaf 1800. Ook de bekeringsgeschiedenis van
Jakobus de Klerk (1781-1849) circuleerde voordat het eind jaren dertig of in de jaren veertig
van de negentiende eeuw werd gedrukt.200 Utrecht Dresselhuis beschreef dit gebruik van het
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circuleren van bekeringsgeschiedenissen in zijn Berigt omtrent de godsdienstigen in Staats- of
Zeewsch-Vlaanderen (1824):
‘Daarom stelt de een zijne bevindingen op schrift en geeft die ter lezing, en leest een andere de
zijne des Zondags aan zijne woning voor.’201

Debat, discussie, sociabiliteit en schrift- en leescultuur waren dan ook breder verspreid onder
de plattelandsbevolking dan een overzicht van leesgezelschappen en Nutsdepartementen op
het eerste gezicht zou doen vermoeden. Het is echter wel een culturele infrastructuur met een
geheel ander karakter, omdat zij geheel in het teken stond van religie. Wel is het zo dat de
conventikels in de praktijk een bredere functie konden hebben, zoals blijkt uit hun rol als
verzetshaarden in het Psalmoproer.202
Beide culturele infrastructuren strekten zich uit over zowel stad als platteland, maar de
culturele infrastructuur van leesgezelschappen en genootschappen concentreerde zich
grotendeels in de steden, terwijl het zwaartepunt van de alternatieve publieke ruimte relatief
gezien juist veel meer op het platteland lag. Als we bijvoorbeeld kijken naar de overgeleverde
bekeringsgeschiedenissen uit de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de
negentiende eeuw dan zijn verreweg de meeste van de hand van plattelanders. Ook hadden de
orthodox-religieuze verzetsbewegingen hun oorsprong op het platteland. Het Psalmenoproer
begon in Westkapelle, Johan Willem Vijgeboom (1773-1845) en zijn Herstelde Kerk van
Christus opereerde in de jaren twintig van de negentiende eeuw vanuit het Land van Axel en
de Afscheiding in Zeeland begon in 1836 in het Walcherse Biggekerke. De Herstelde Kerk
van Christus en de eerste afgescheiden gemeenten kwamen dikwijls bijeen op hofsteden
(kerkboerderijen), waar platte boerenkarren dienst deden als preekgestoelte. Vijgeboom
‘oefende’ in 1822 in het Land van Axel bijvoorbeeld op de hofsteden van Louis de Regt en
David van Kerkvoirt Janszn. De aanjager van de Afscheiding in Zeeland – Huibert Jacobus
Buddingh – begon in 1836 zijn werk in de schuur van de hofstede Grijpskerke van Job Wisse.
Andere prominente figuren uit de Zeeuwse Afscheiding waren van rurale komaf, zoals de
landbouwers Dirk van Farowé uit Nieuwerkerk en Boudewijn Bakker uit Sir Jansland, die in
contact stonden met ds. Hendrik de Cock in Ulrum. De boerenzoon Pieter van Dijke uit SintPhilipsland zou uitgroeien tot één van de belangrijkste leiders van de Afscheiding in
Zeeland.203
Beide infrastructuren fungeerden als reacties op elkaar en bestonden bij de gratie van
elkaar. Het merendeel van de plattelandspredikanten zag de leesgezelschappen en
Nutsdepartementen als instrumenten in het beschavingsprogram voor het platteland. Zij
beschouwden deze culturele instituties als een middel bij het bestrijden van de – in de
woorden van Utrecht Dresselhuis – ‘verregaande domme en ongeneeslijke dweepzucht’, en
bij het verspreiden van ‘verlichter denkbeelden’, oftewel bij het bestrijden van de
conventikels en het orthodox-piëtisme.204 Het ontbreken van leesgezelschappen en
Nutsdepartementen in het Land van Axel was volgens Utrecht Dresselhuis dan ook een
belangrijke oorzaak van het succes van Vijgeboom in deze streek.
Aan de andere kant kunnen we de conventikels en het daarin beleden orthodoxpiëtistisch geloof beschouwen als een reactie op het beschavingsoffensief, zoals uitgedragen
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door het merendeel van de predikanten.205 De orhodox-piëtisten geloofden, in tegenstelling tot
Utrecht Dresselhuis en de meeste andere gereformeerde predikanten, niet dat het innerlijke
geloof door onderwijs, zending, beschaving, en zelfs door prediking, tot stand kwam. Zij
verafschuwden dan ook de leesgezelschappen, genootschappen en de activiteiten van de
meeste predikanten in het beschavingsoffensief. Of in de woorden van de boerenknecht
Adriaan van de Roestijne in zijn piëtistische autobiografie: ‘elk die wetenschap vermeerderd
die vermeerderd smerte’.206 Het geloof kon alleen tot stand komen door directe bemiddeling
van God.207 De bekeringsgeschiedenissen leverden daarvoor het bewijs.
Het beschavingsprogram was gebaseerd op het idee van het gelijkheidsbeginsel en van
een inclusief nationaal burgerschap, maar het veronderstelde tegelijkertijd een grote mate van
ongelijkheid tussen burgers. Ondanks het idee van gelijkheid was het beschavingsoffensief
namelijk een middel van de elite om zich als beschaafde en intellectuele voorhoede van de
natie te profileren ten opzichte van het onbeschaafde en nog te beschaven volk. Met het
beklemtonen van de rede en van wetenschappelijke kennis benadrukte de elite juist die
vormen van cultureel kapitaal, die het zelf in overvloed bezat. Het orthodox-piëtisme zette
juist de rede en de ‘letterkennis’ buitenspel, waardoor het onderscheid tussen de beschaafde
elite en het onbeschaafde volk wegviel. De bevindelijken hanteerden niet een
gelijkheidsbeginsel dat was gebaseerd op het idee van gelijke natuurlijke rechten, maar op het
idee dat alle mensen zondaren waren. In de leer van de vrije genade school de ongelijkheid
dan ook niet in de mate van beschaving, maar in de mate van Gods genade en dus in het
verschil tussen zondaar en wedergeborene. Het orthodox-piëtisme functioneerde dan ook als
een uiting van een groeiend zelfbewustzijn van die bevolkingsgroepen die te boek stonden als
onbeschaafd, zoals de plattelandsbevolking. Deze onbeschaafdheid was hier geen nadeel
meer, maar veel eerder een voordeel. Niet voor niets benadrukte bijvoorbeeld De Korte zijn
status als ‘een geringe landman die een dorpse opvoeding gehad heeft’.208 En niet voor niets
waren de ‘uitverkorenen’ die de conventikels voorgingen hoofdzakelijk van eenvoudige
komaf, en zijn het groeiende aantal bekeringsgeschiedenissen van de hand van landbouwers,
arbeiders en lage middenstanders. Ook al treffen we ook bevindelijken onder de culturele elite
aan, verreweg de meeste orthodox-piëtisten vinden we in de lagere sociale klassen in de stad
en op het platteland.
Het orthodox-piëtisme kunnen we beschouwen als een cultuurkritiek en daardoor
indirect ook als een kritiek op de stad en zijn cultuur. Beschaving, rede, kennis en
wetenschap, die zaken waar de orthodoxen zo een afkeer van hadden, werden geassocieerd
met de stad. De stad was de motor van de beschaving en het product van de menselijke geest,
of in de woorden van de (overigens geen piëtist) Engelse dichter William Cowper: ‘God made
the country, and man made the town’.209 Ook al blijkt het niet direct uit het bronnenmateriaal,
de Zeeuwse gereformeerde piëtisten zullen in hun duiding van de ruimtelijke omgeving ook
de tegenstelling tussen de beschaafde stad en het onbeschaafde platteland hebben gebruikt.
Niet voor niets verbaasde Ingelse zich in zijn beschrijving over het Psalmenoproer dat de
‘Remonstrantse hoererij’ was doorgedrongen ‘onder de stedelingen niet alleen, maar vooral
ook onder de buitenlui of de boerenstand’.210 Dat nu ook het platteland ten prooi was gevallen
aan de leer van de rede en de vrije wil schokte hem dan ook zeer en beschouwde hij als een
uiterst zorgwekend teken.
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Het orthodox-piëtisme als cultuurkritiek was dan ook in grote mate een typisch
product van de achttiende en negentiende eeuw. Weliswaar presenteerden de piëtisten zich als
de dragers van de ‘oude orthodoxe leer der waarheid’,211 maar in grote mate hebben zij deze
traditie in de achttiende en negentiende eeuw ‘uitgevonden’. De orthodox-piëtisten
cultiveerden de ‘oude studie’ en ‘oude schrijvers’ als Bernardus Smytegelt, Wilhemus à
Brakel en David Knibbe en creëerden op deze manier een eigen subcultuur met een eigen
traditie. Uit de analyse van het boekenbezit in de Zeeuwse boedelinventarissen uit de tweede
helft van de achttiende eeuw blijkt de relatief brede verspreiding van de werken van deze
auteurs onder de plattelandsbevolking, en dus van het bestaan van deze subcultuur in Zeeland.
Met de Afscheiding in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw zijn de
buitenkerkelijke en illegale conventikels en hun netwerk gedeeltelijk geïnstitutionaliseerd in
de verschillende Afgescheiden Gemeenten, maar ook na de jaren dertig van de negentiende
eeuw bleven conventikels actief in de Zeeuwse publieke ruimte.
Besluit
Ondanks de desurbanisatie bleven de steden de culturele centra in Zeeland. De overgrote
meerderheid van het ‘publiek’ bevond zich in de achttiende en negentiende eeuw in de steden.
Daar treffen we veruit de meeste boekhandels, de meeste genootschappen en de meeste
leesgezelschappen aan. Met name Middelburg vormde de culturele hoofdstad van Zeeland.
Desalniettemin had de ontstedelijking en het uitblijven van hernieuwde stedelijke groei tussen
1750 en 1850 wel direct effect op de culturele infrastructuur in de steden. Met de massale
emigratie uit Zierikzee, Middelburg en Vlissingen vertrok namelijk ook een gedeelte van het
culturele publiek. Het Zeeuws Genootschap en het Natuurkundig Gezelschap in Middelburg
hadden in de Bataafs-Franse tijd te kampen met teruglopende ledenaantallen en contributieinkomsten, waardoor zij met moeite hun hoofd boven water konden houden. Vanwege het
geringe culturele publiek ondervonden steden als Middelburg, maar vooral Vlissingen,
Zierikzee en Goes moeilijkheden bij het oprichten en in stand houden van genootschappen.
Ondanks de stedelijke dominantie zien we vanaf het midden van de achttiende eeuw
een langzame integratie van het Zeeuwse platteland in de publieke ruimte. Hierin speelden de
plattelandspredikanten een belangrijke intermediaire rol. Zij waren het die de
leesgezelschappen en genootschappen oprichtten en bestuurden, met als doel de
plattelandsbevolking te beschaven tot verantwoordelijke en deugdzame nationale burgers.
Echter de uitbouw van een culturele infrastructuur op het Zeeuwse platteland was niet alleen
het resultaat van het beschavingswerk van predikanten, want leesgezelschappen en
genootschappen waren namelijk alleen levensvatbaar bij de aanwezigheid van een
plattelandselite met voldoende economisch kapitaal en het juiste cultureel kapitaal. Oftewel,
bij de aanwezigheid van een al ‘beschaafd’ publiek.
De bloei van de agrarische sector en de groei van de rurale bevolking vanaf het
midden van de achttiende eeuw had dan ook de materiële voorwaarden geschapen voor het
ontstaan van een publiek en van een culturele infrastructuur op het platteland. Economisch
kapitaal was namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van het nieuwe
cultureel kapitaal dat bestond uit (het geloof in) wetenschappelijke kennis en vergevorderde
culturele vaardigheden als lezen en schrijven. Een nieuwe klasse van herenboeren kreeg nu
voldoende financiële middelen en vrije tijd om zich te scholen, en zich veelvuldig bezig te
houden met culturele activiteiten als lezen en schrijven. De vanaf 1780 ontstane
leesgezelschappen en genootschappen in de Zeeuwse dorpen waren echter alleen mogelijk
wanneer deze plattelandselite ook wilde streven naar dit cultureel kapitaal. Een deel van deze
elite wilde dit graag, onder andere omdat ‘cultuur’ functioneerde als emancipatiemiddel voor
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deze rijke plattelandsbewoners. Het belang van ontwikkeling en beschaving in het bepalen
van iemands sociale positie zette de deur open voor de plattelanders, die in de traditionele
sociale hiërarchie van de Republiek niet meetelden. In feite kent de door Bourdieu
onderkende functie van cultureel kapitaal in elitevorming dan ook een achttiende-eeuwse
oorsprong. Het ontstaan van de nationale communicatiegemeenschap met zijn nadruk op rede
en sociabiliteit maakte het mogelijk dat een plattelandselite zich nu ook kon aansluiten bij een
regionale en nationale elite, en zich zo tegelijkertijd kon distantiëren van de lokale
plattelandsbevolking. Net als de stedelijke culturele elite waren herenboeren lid van
bijvoorbeeld de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, van de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel en van de Provinciale Commissie van Landbouw. De totstandkoming van een
culturele infrastructuur van leesgezelschappen en genootschappen op het Zeeuwse platteland
was enerzijds het gevolg van een nieuw mens- en maatschappijbeeld met een geloof in de
rede, in wetenschappelijke kennis en in de maakbaarheid van de samenleving (ook
gepropageerd door de predikanten), en anderzijds van de toenemende rijkdom onder een
plattelandselite, waardoor deze in de gelegenheid werd gesteld om zich deze kennis en
vaardigheden eigen te maken.
De aan- of afwezigheid van een klasse van kapitaalkrachtige herenboeren verklaart
grotendeels ook de regionale verschillen in de publieke ruimte in Zeeland. West-ZeeuwsVlaanderen dankte de vroege ontwikkeling van leesgezelschappen en genootschappen op zijn
grondgebied aan de grote graanboeren. Daarnaast biedt ook het ontbreken van een grote stad
als cultureel centrum en als magneet voor culturele activiteiten en voorzieningen een
verklaring voor de rijke culturele infrastructuur in de West-Zeeuws-Vlaamse dorpen. Ook de
culturele symbiose tussen Zierikzee en omliggende platteland was een gevolg van een groep
herenboeren, die zich vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw in toenemende mate
schoolde. De groeiende participatie van deze herenboeren in het genootschapsleven van
Zierikzee kwam daarnaast door het vacuüm dat na het verval van Zierikzee en de daarmee
gepaard gaande verarming van de stedelijke elite was ontstaan. Een vacuüm dat op
Walcheren, ondanks de sterke ontstedelijking rond 1800, niet was ontstaan. Het culturele
publiek in Middelburg had dankzij zijn functie als bestuurlijk centrum de instroom van rijke
plattelanders niet nodig om de culturele infrastructuur in stand te houden. Bovendien had de
specifieke sociaal-economische structuur op het Walcherse platteland de totstandkoming van
een klasse van herenboeren verhinderd, waardoor de rurale bovenlaag op Walcheren zich
sociaal, economisch en cultureel niet met het culturele publiek in Middelburg kon meten. Het
duurde dan ook tot 1840 voordat op het Walcherse platteland de eerste leesgezelschappen
werden opgericht en in 1867 het eerste levensvatbare Nutsdepartement.
De afwezigheid van het Walcherse platteland in de uitbouw van een nationale
communicatiegemeenschap kunnen we echter niet eenvoudig afdoen als een gebrek aan
ontwikkeling van de plattelandsbevolking. Er lijkt namelijk ook sprake van een bewuste
keuze, en van het bewust afstand nemen van de filosofie die ten grondslag lag aan deze
communicatiegemeenschap. Uit het Psalmenoproer blijkt dat vooraanstaande plattelanders,
die soms ook wel degelijk een vergevorderde kennis van lezen en schrijven hadden, niets
moesten hebben van het geloof in de bevrijdende en beschavende werking van kennis en
wetenschap. In plaats daarvan onderschreven zij juist een mens- en maatschappijbeeld dat was
gestoeld op een orthodox gereformeerde leer, die geen plaats liet voor het autonoom denkende
individu. Dit orthodox-piëtisme was dan ook een cultuurkritiek, een kritiek op het
beschavingsoffensief zoals beleden door veel plattelandspredikanten. Indirect was het
daardoor ook een kritiek op de stadscultuur. Deze stroming ontwikkelde echter zijn eigen
cultureel kapitaal en zijn eigen specifieke culturele infrastructuur in de vorm van
conventikels, waarin de ‘fijnen’ samenkwamen, godsdienstige boeken en autobiografische
bekeringsgeschiedenissen voor(lazen) en distribueerden en geestelijke ervaringen
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uitwisselden. Door het ontbreken van een klasse van herenboeren lijkt deze stroming op het
Walcherse platteland meer dominant te zijn geweest dan elders in Zeeland. Het orthodoxpiëtisme met zijn netwerk van conventikels treffen we weliswaar ook aan in andere Zeeuwse
regio’s, maar daar bestond het naast een infrastructuur van leesgezelschappen en
genootschappen die werd bevolkt door herenboeren.
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III. Het ontstaan van een zelfbewuste plattelandscultuur
Het idee van het onbeschaafde platteland is in hoofdzaak een stedelijke constructie. Door het
antithetische karakter van het begrippenpaar stad-platteland zegt dit idee in feite ook meer
over de stad dan over het platteland. Het denken over het platteland als een afzonderlijke
entiteit impliceert namelijk een stedelijke identiteit. In en tegelijkertijd door het afzetten tegen
het platteland wordt bepaald wat stedelijkheid is – datgene wat het ‘eigene’ van een stad is,
wat een stad tot een stad maakt. Over hoe de lokale plattelandsbevolking zelf aankeek tegen
de eigen woonomgeving zijn geen geschreven bronnen of beeldmateriaal overgeleverd. Het is
daarom niet mogelijk om op basis van dit type bronnenmateriaal te achterhalen of de
plattelandsbewoners evenzeer werkten met de tegenstelling stad-platteland of dat zij
misschien helemaal geen cultureel onderscheid maakten tussen stad en platteland.
Een ingang om op het spoor te komen van een eventuele eigen plattelandsidentiteit is
echter het onderzoek naar het consumptiegedrag van de plattelandsbewoners. Door middel
van consumptie creëren mensen namelijk een identiteit. Met behulp van consumptiegoederen
visualiseren mensen tegelijkertijd hun verbondenheid en hun eigenheid ten opzichte van
andere mensen. Het in kaart brengen van het goederenbezit van plattelandsbewoners en het
afzetten tegen het goederenbezit van de stadsbewoners stelt ons in staat om te achterhalen of
de rurale bevolking zich met behulp van bepaalde goederen onderscheidde van het
consumptiepatroon van stedelingen, of met andere woorden: of het platteland zich een eigen
identiteit aanmat door zich af te zetten tegen de stad. Het goederenbezit van de dorpsbewoners
en de stadsbewoners in Zeeland kan in kaart worden gebracht dankzij de vele bewaard
gebleven boedelinventarissen in de rechterlijke en notariële archieven. Bij het ontbreken van
beschrijvingen over de relatie tussen stad en platteland van de hand van landlieden, geeft de
boedelinventaris ons de unieke mogelijkheid om de plattelandsbevolking ‘zelf’ aan het woord
te laten. Op deze manier kan getoetst worden of er daadwerkelijk sprake was van
fundamentele verschillen in de levensstijlen tussen de steden en het platteland.
Het bezit aan consumptiegoederen werd gestuurd door legio determinanten als
bijvoorbeeld sekse, leeftijd, klasse en religie. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is
dus of het feit dat iemand in de stad of op het platteland woonde ook sturend was in de
consumptie van goederen. Was de ruimtelijke component een onafhankelijke determinant in
de constructie van identiteit? Bestond er zo iets als een van elkaar verschillende rurale en
urbane identiteit in Zeeland in de achttiende en negentiende eeuw? Hoe ontwikkelde een
eventuele rurale identiteit zich tussen 1750 en 1850? De vraag daarbij is of het
desurbanisatieproces dat het economische verschil tussen stad en platteland kleiner had
gemaakt mogelijkerwijs ook resulteerde in een uniformere materiële cultuur tussen de steden
en het platteland? Of resulteerde de economische emancipatie op het platteland in de behoefte
om juist op cultureel gebied zich meer te gaan onderscheiden?
Materiële cultuur, identiteit en het traditionaliseringsproces
Het idee dat consumptie en het construeren van identiteit nauw samenhangen is gebaseerd op
de theorie dat consumptie in feite ‘taal’ is.212 Het is met name Jean Baudrillard geweest die,
geïnspireerd door de structurele linguïstiek van Ferdinand de Saussure, deze theorie heeft
geformuleerd.213 Hij verwerpt de notie dat consumptie alleen wordt bepaald door behoeftebevrediging. De waarde van een duurzaam consumptiegoed wordt namelijk niet alleen
bepaald door zijn praktisch nut of door zijn arbeidswaarde, maar ook en vooral door de
212
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sociale betekenis (teken-waarde) die aan het goed wordt toegekend. Consumptie is in feite een
‘tekensysteem’ en de geconsumeerde goederen zijn de dragers van ‘tekens’. Met andere
woorden: consumptie is een communicatiemiddel, waarmee men zich positioneert ten
opzichte van anderen. Met name Bourdieu heeft in zijn La Distinction: critique sociale du
jugement (1979) gewezen op de groepsgebondenheid van smaak.214 Door het consumeren van
bepaalde goederen onderscheidden mensen zich van anderen die deze goederen niet bezitten
en tegelijkertijd associëren zij zich met degenen die de goederen wel bezitten. Consumeren is
vanuit deze optiek het proces dat de integratie van een groep bewerkstelligt.
De sociale betekenis van een voorwerp is geen intrinsieke eigenschap van het
voorwerp, maar wordt aan het voorwerp toegekend door de groep. Dit proces van toekenning
impliceert dat de betekenis van een voorwerp ook kan verschillen per groep en per tijd.
Terwijl het voorwerp qua fysieke vorm hetzelfde blijft, kan de betekenis die aan het voorwerp
wordt toegekend veranderen. Een hoofddoek was bijvoorbeeld tot enkele decennia terug een
algemeen verschijnsel bij vrouwen in Nederland, maar tegenwoordig is het een exclusieve
uiting van moslimvrouwen. Door het decoderen van deze betekenissen kunnen groepen met
eenzelfde betekenissysteem worden onderscheiden en kan de eigenheid (identiteit) van een
groep in kaart worden gebracht. Het is deze ‘betekenisvolle manier waarop mensen omgaan
met objecten’ dat hier wordt gedefinieerd als ‘materiële cultuur’.215 Deze benadering van
materiële cultuur houdt zich dus niet zozeer bezig met goederenbezit als graadmeter van een
levensstandaard, maar als uiting van een groepsgebonden levens- en woonstijl.
De studie naar materiële cultuur vanuit deze sociologische invalshoek heeft binnen de
historische wetenschappen al veel waardevolle onderzoeken opgeleverd. Met name in
Duitsland en Frankrijk kent het onderzoek naar de sociale betekenis van consumptie een rijke
traditie, terwijl het onderzoek in Engeland en Amerika juist veel meer in het teken stond van
de invloed van consumptie voor de economische ontwikkeling en in het bijzonder voor de
industriële revolutie.216 In Nederland zijn het met name J.J. Voskuil, Hans van Koolbergen,
Anton Schuurman, Johan Kamermans en Hester Dibbits geweest die zich in de lijn van het
Duitse en Franse onderzoek hebben beziggehouden met de relatie tussen goederenbezit,
groepsvorming en groepsidentiteit in de achttiende en negentiende eeuw.217 Zij hebben zich
ook ieder vanuit hun eigen achtergrond beziggehouden met de invloed van de regio op het
consumptiepatroon. Het onderzoek van Dibbits richtte zich bijvoorbeeld op de rol die de
woonplaats heeft gespeeld in de vormgeving van het dagelijks leven van de inwoners uit
Doesburg en Maassluis in de zeventiende en achttiende eeuw. Voskuil, Van Koolbergen en
Schuurman besteedden daarnaast aandacht aan de invloed van de rurale context van de
plattelandsbewoners op hun consumptiepatroon. Zij waarschuwen voor een te simpele
tegenstelling tussen stad en platteland, waarbij de stad als ‘voorlijk’ en het platteland als
‘achterlijk’ wordt bestempeld en waarbij de introductie van nieuwe voorwerpen op het
platteland als ‘verstedelijking’ of ‘verburgerlijking’ wordt gezien. Uit hun onderzoek bleek
dat het platteland in de vroegmoderne periode niet zozeer stilstond of achterliep in zijn
consumptiepatroon, maar dat de plattelandsbewoners op sommige onderdelen bewust andere
keuzes maakten in het aanbod van consumptiegoederen. Enerzijds omarmden
plattelandsbewoners nieuwe voorwerpen die op de markt kwamen, maar anderzijds hield men
vast aan oude voorwerpen terwijl er nieuwe alternatieven voorhanden waren. Dit vasthouden
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was niet het resultaat van een passieve houding, maar veeleer een actieve handeling in het
creëren van een rurale identiteit ten opzichte van een stedelijke identiteit.
Vanuit deze dynamische benadering heeft Schuurman de introductie van nieuwe
voorwerpen het ‘moderniseringsproces’ genoemd en het bewust vasthouden aan voorwerpen
het ‘traditionaliseringsproces’.218 Dit traditionaliseringsproces werd niet gekenmerkt door het
ontbreken van een moderniseringsproces, maar het was juist een begeleidingsverschijnsel van
het moderniseringsproces. Het traditionaliseringsproces vond vooral plaats in
plattelandsgebieden dichtbij steden met welvarende en zelfbewuste boeren die zich in hun
consumptiegedrag bewust distantieerden van stedelingen en zo een eigen rurale identiteit
creëerden. Deze eigen en zelfbewuste richting van het consumptiepatroon van de
plattelandsbevolking was niet alleen van toepassing op het Nederlandse platteland, maar deed
zich in de negentiende eeuw eveneens voor in landen als Hongarije, Denemarken, Duitsland,
Oostenrijk en de Verenigde Staten.219 Ook hier had het bewust vasthouden aan ‘traditionele’
voorwerpen plaats in plattelandsgebieden dichtbij grote steden. Van Koolbergen heeft
aangetoond dat de wortels van het traditionaliseringsproces – dat over het algemeen in de
negentiende eeuw wordt gelokaliseerd – voor Weesperkarspel in de achttiende eeuw liggen.220
De twee belangrijkste voorwaarden voor het ontstaan van een traditionaliseringsproces zijn
volgens deze studies dus de aanwezigheid van een welvarende boerenbevolking en de
nabijheid van een grote stad.
De boedelinventaris
De beste en waarschijnlijke de enige bron voor onderzoek naar de materiële cultuur van grote
groepen mensen is de boedelinventaris. De boedelinventaris is een juridisch document waarin
een beschrijving wordt gegeven van alle bezittingen van een persoon of een huishouden.
Verreweg de meeste voorkomende reden voor het opmaken van een boedelinventaris was een
sterfgeval. Andere redenen waren bijvoorbeeld het trouwen op huwelijkse voorwaarden, het
bepalen van de hoogte van een belasting, de opname in een sociale instelling of een
faillissement.221 Boedelinventarissen werden reeds vanaf de zestiende eeuw opgemaakt,
waardoor het in principe mogelijk is om voor een periode van vijf eeuwen vergelijkingen te
maken. Doordat de inventarissen juridische documenten waren zijn zij bovendien relatief
goed bewaard gebleven. Daarnaast beperkte het opmaken van inventarissen zich niet tot een
specifieke klasse of stand, maar was het gemeengoed onder alle lagen van de bevolking. Deze
voordelen stellen de onderzoeker in staat om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het
goederenbezit van grote groepen mensen over een lange periode.
Het gebruik van de boedelinventaris als historische bron vereist echter wel enige
voorzichtigheid. De lijst met bezittingen in de inventaris hoeft namelijk geen totaalbeeld te
geven van de daadwerkelijk bezeten goederen. Zo konden al in de tijd voor het opmaken van
de inventaris voorwerpen verkocht zijn of vergeven zijn aan (klein)kinderen en bij de
aanwezigheid van schuldeisers achtergehouden zijn. Bovendien zat er tussen het overlijden
van de erflater en de opmaak van de boedelinventarissen vaak een aantal maanden, waardoor
de kans groot was dat er in de tussentijd voorwerpen werden ontvreemd aan de boedel. Een
ander belangrijk probleem betreft het zogenaamde woord/voorwerp-probleem. Het is niet
altijd duidelijk welk voorwerp achter een bepaald woord schuil gaat. Het kwam regelmatig
voor dat voorwerpen niet gespecificeerd werden, maar alleen werden aangeduid met
verzameltermen als ‘sieraden’, ‘meubelen’ of ‘boeken’. Daarnaast kon hetzelfde woord
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verwijzen naar verschillende voorwerpen of had hetzelfde voorwerp verschillende
benamingen per regio of per periode.222
Ondanks deze problemen blijft de boedelinventaris een uitermate geschikte bron om
de materiële cultuur van grote groepen in het verleden te beschrijven. Voor het onderzoek
naar de materiële cultuur in Zeeland in dit hoofdstuk is derhalve een databestand aangelegd
van 537 boedelinventarissen uit de achttiende en negentiende eeuw.223 De geselecteerde
boedelinventarissen zijn niet volledig in het databestand ingevoerd. Op basis van eerdere
studies naar materiële cultuur is vooraf een selectie van voorwerpen gemaakt die in andere
gebieden een belangrijke rol hebben gespeeld bij processen van groepsvorming. Het voordeel
van deze selectiemethode is dat binnen een relatief beperkte tijd een groter aantal boedels kan
worden ingevoerd, maar het gevaar is natuurlijk dat men op deze manier voorwerpen over het
hoofd ziet die binnen de Zeeuwse context mogelijkerwijs een niet-voorziene rol hebben
gespeeld bij de vorming en integratie van groepsculturen.224
Tabel 3.1. Aantal onderzochte boedelinventarissen
Walcheren

totaal

boeren

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

middenstanders

stad

platteland

middenstanders

stad

boeren

platteland

Schouwen-Duiveland

1755-1785

52

25

77

~

~

~

40

11

51

7

29

36

1815-1825

34

6

40

~

39

39

38

23

61

~

38

38

1845-1855

42

13

55

~

45

45

45

14

59

8

28

36

De boedels zijn geclusterd in drie periodes (1755-1785, 1815-1825, 1845-1855) zodat
een eventuele ontwikkeling tussen het midden van de achttiende eeuw en het midden van de
negentiende eeuw goed ontwaard kan worden. Verder is er voor gekozen om het databestand
te beperken tot de eilanden Walcheren en Schouwen-Duiveland. Op deze eilanden bevonden
zich namelijk de drie grootste steden in Zeeland, waardoor stedelijke consumptiepatronen met
landelijke consumptiepatronen vergeleken kunnen worden. Op deze manier kan ook de these
van het traditionaliseringsproces versus het moderniseringsproces getoetst worden voor de
Zeeuwse context. Per eiland zijn de boedels dan ook ingedeeld in stedelijke boedels en
plattelandsboedels. Voor het platteland op beide eilanden en voor Zierikzee zijn
boedelinventarissen overgeleverd uit de hele onderzochte periode. Voor de achttiende eeuw
ontbreken echter boedelinventarissen uit Middelburg en Vlissingen, waardoor een
vergelijking tussen stad en platteland in de materiële cultuur van Walcheren voor de
achttiende eeuw niet mogelijk is. Een vergelijking tussen stad en platteland op Walcheren is
pas mogelijk voor de eerste helft van de negentiende eeuw.225 De consequentie van deze
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lacune is dat de eventuele invloed van het economische verval van Middelburg en Vlissingen
op de materiële cultuur van de inwoners van deze steden niet kan worden onderzocht. Ook
voor Zierikzee is dit helaas niet mogelijk, omdat het economische en demografische verval
van Zierikzee al in het midden van de achttiende eeuw plaatsvond. Het is met dit databestand
dan ook niet mogelijk om aan te sluiten bij en voort te bouwen op het onderzoek van
Wijsenbeek-Olthuis naar de invloed van de demografische en economische achteruitgang van
Delft in de achttiende eeuw op de materiële cultuur van de inwoners van deze stad.226
Binnen de plattelandsboedels is vervolgens nog een indeling gemaakt in ‘boeren’ en
‘middenstanders’. Ook voor Zierikzee is deze indeling aangehouden, omdat daar nog een
substantieel aantal boeren woonden. De interessante vraag die hierdoor gesteld kan worden is
of deze stedelijke boeren zich meer identificeerden met hun beroepsgenoten op het platteland,
of zich juist bedienden van een consumptiepatroon dat aansloot bij de stedelijke
middenstanders. De boedels uit Middelburg en Vlissingen zijn allemaal afkomstig van
middenstanders. Onder de groep van boeren worden de mensen verstaan die een eigen of
gepacht boerenbedrijf hadden en onder de middenstanders diegene die een ambacht
uitoefenden of een winkel hadden. In de negentiende-eeuwse boedels werd over het algemeen
het beroep van de erflater gegeven, maar bij de boedels uit de achttiende eeuw is het beroep
bepaald op basis van de inhoud van de boedelinventarissen zelf.227 Boedels van arbeiders en
boedels uit de burgerij (kooplieden, regenten, vrije beroepen) zijn in het onderzoek niet
meegenomen. Niet omdat zij niet interessant zijn, maar omdat uit eerdere studies bleek dat het
met name middenstanders en boeren waren die dragers waren van een lokale dan wel
regionale identiteit. Het gaat in dit hoofdstuk namelijk niet zozeer om tegenstellingen en
overeenkomsten tussen socio-professionele groepen, maar juist om de relaties tussen sociogeografische groepen als stedelingen en plattelanders. Als gevolg van deze ruimtelijke
benadering en ook door het ontbreken van belastinglijsten voor met name de achttiende eeuw
is er binnen de sociale groepen geen onderverdeling gemaakt naar rijkdom.
Kleding
Kleding heeft de praktische functie van de bescherming en verwarming van het lichaam, maar
uit de variatie aan modellen, kleuren, versieringen en stoffen blijkt dat kleding ook een sociale
functie heeft. Juist kleding is bij uitstek een consumptiegoed met een grote communicatieve
functie, omdat men daarmee naar buiten treedt en zich ermee beweegt in de publieke ruimte.
Bij de formatie en bestendiging van sociale groepen speelt kleding dan ook een zeer
belangrijke rol. Door het dragen van de groepsmode conformeert een persoon zich aan de
groepsnormen en gedragscodes. Tegelijkertijd zet hij zich af tegen groepen die deze normen
en codes niet delen. Dit betekent echter niet dat er binnen de groepsmode een volledige
uniformiteit heerst. Elk groepslid kan binnen de groepsnorm kleine variaties aanbrengen
waardoor hij of zij zich positief kan onderscheiden van andere groepsleden. Deze variaties
worden echter alleen door groepsleden opgemerkt, omdat die bekend zijn met de groepsnorm
en zodoende afwijkingen kunnen herkennen.228
Vanwege de grote sociale betekenis die kleding heeft zijn de in de boedelinventarissen
beschreven kledingstukken opgenomen in het databestand. Mannenkleding is buiten
beschouwing gelaten, omdat de sociale functie van vrouwenkleding groter – of in ieder geval
van het verbranden van het stadsarchief van Vlissingen als gevolg van het bombardement van 1809 door de
Engelsen en van het verbanden van het stadsarchief van Middelburg als gevolg van het Duitse bombardement in
1840.
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duidelijker en opvallender – was dan bij mannenkleding. Boedelinventarissen stellen ons
echter voor een interpretatieprobleem met betrekking tot de geïnventariseerde kledingstukken.
In de eerste plaats vermeldden de boedelinventarissen uit het midden van de negentiende
eeuw geen afzonderlijke kledingstukken, maar over het algemeen alleen een post met
verzamelnamen als ‘partij vrouwenkleren’ of ‘enige vrouwenkleren’. Hierdoor is het niet
mogelijk om een adequate ontwikkeling te schetsen tot en met het midden van de negentiende
eeuw. Verder geven de vermeldingen van kledingstukken uit de eerste twee onderzochte
periodes niet veel nuances. Soms werd het materiaal en de kleur vermeld, maar beschrijvingen
van grootte, model of versiering ontbreken. Zo gaan achter de over het algemeen gebruikte
term ‘mutsen’ een veelheid aan soorten mutsen schuil. Juist de mutsen waren een kledingstuk
bij uitstek waarmee men zich verbond en onderscheidde van anderen. Met behulp van
boedelinventarissen kan dus geen verfijnde analyse worden gemaakt van het kleedgedrag met
zijn oneindige variatie op groepsnormen en groepscodes. Alleen een basale vergelijking op
basis van soorten kledingstukken kan gemaakt worden. Deze lacune kan echter gedeeltelijk
opgevuld worden door de uitgebreide studie van Dekker en Heyning naar de Zeeuwse
streekdrachten uit de negentiende en twintigste eeuw.229
Dekker en Heyning beschrijven het ontstaan van een plattelandsdracht in Zeeland in
de negentiende eeuw. Volgens haar heerste er rond 1800 nog een grote mate van uniformiteit
tussen het kleedgedrag in de stad en het kleedgedrag op het platteland. Niet alleen qua stoffen
en kleuren, maar ook met betrekking tot type kledingstukken. Daarnaast was er sprake van
een uniform kleedpatroon tussen de verschillende regio’s binnen Zeeland. De voor Zeeland zo
kenmerkende streekdrachten – naar regio gedifferentieerde kleding – ontstonden namelijk pas
in de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze periode verloor de plattelandsbevolking de
aansluiting met de burgermode in de steden en ontwikkelden zich grote stijlverschillen tussen
de verschillende plattelandsgebieden. Terwijl de kleedstijl in de steden zich oriënteerde op de
(inter)nationale mode, kreeg de plattelandsmode juist een introvert karakter. In het midden
van de negentiende eeuw werd de streekdracht vervolgens een exclusieve
boerenaangelegenheid, doordat de middenstanders op het platteland opschoven in de richting
van de burgermode. Dekker waarschuwt ervoor dat we het ontstaan van deze Zeeuwse
streekdrachten niet moeten interpreteren als een uiting van ‘achterlijkheid’, maar als een
uiting van een groeiend zelfbewustzijn onder de boerenbevolking.230
Door het ontbreken van kledingstukken in de boedelinventarissen uit het midden van
de negentiende eeuw is de afzonderlijke ontwikkeling van het kleedgedrag op het platteland in
de eerste helft van de negentiende eeuw met behulp van het databestand niet goed te
beschrijven. Wel blijkt uit de boedelinventarissen uit de tweede helft van de achttiende eeuw
en het eerste kwart van de negentiende eeuw een grote mate van uniformiteit tussen de
gedragen kledingstukken in de stad en op het platteland. De standaarduitrusting voor zowel
stads- als plattelandsvrouwen bestond uit een combinatie van rokken/keuzen en
mantels/jakken. Binnen deze standaarduitrusting lijkt op het eerste gezicht wel een verschil in
ontwikkeling tussen stad en platteland te hebben bestaan. De term ‘keus’ verwijst naar een
vrouwenrok, maar de vraag is of de in de boedelinventarissen gebezigde termen ‘keus’ en
‘rok’ inwisselbaar zijn en naar hetzelfde voorwerp verwijzen of dat het toch afzonderlijke
kledingstukken betrof. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam een keus in de
meerderheid van de boedels voor, terwijl een rok nog maar zelden voorkwam. In de boedels
uit de periode 1815-1825 was deze verhouding precies omgekeerd. Eenzelfde ontwikkeling
zien we bij ‘mantel’ en ‘jak’ die allebei betrekking hebben op een kledingstuk voor het
bovenlichaam van de vrouw. Terwijl het aantal vermeldingen van mantels in de
boedelinventarissen afneemt tussen 1755 en 1825, nemen de vermeldingen van de term
229
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jakken juist toe in deze periode. Zowel in de toename van rok en jak ten koste van keus en
mantel liepen de stedeling voorop bij de plattelandsbewoners, maar het is niet duidelijk of de
stad voorliep in het dragen van een nieuw kledingstuk of in het gebruiken van een nieuwe
term voor een al bestaand kledingstuk.
Ook met betrekking tot bijvoorbeeld de opkomst van schoudermantel en het
verdwijnen van het lijfje zien we een verschil in tempo tussen stad en platteland, maar van
substantiële verschillen in gedragen kledingstukken tussen stad en platteland lijkt over het
algemeen geen sprake. Met andere woorden, in de tweede helft van de achttiende eeuw en het
eerste kwart van de negentiende eeuw vertoonden de stadsbewoner en de plattelandsbewoner
in Zeeland globaal hetzelfde kleedgedrag. Ook treffen we geen substantiële verschillen aan
tussen de boeren en de middenstanders op het platteland. De middenstanders in de dorpen
lijken in hun kleedgedrag zich wel iets meer aan te sluiten bij de stad dan de boeren. We
moeten daarbij wel in ogenschouw nemen dat er natuurlijk subtiele verschillen in stoffen,
kleuren en vorm hebben kunnen bestaan binnen hetzelfde kledingstuk waarmee stedelingen en
plattelanders zich ten opzichte van elkaar positioneerden. De verschillen in het kleedpatroon
zaten namelijk waarschijnlijk niet zozeer in de onderscheiden kledingstukken, maar in de
combinatie van kleur, materiaal en snit.
Tabel 3.2. Aanwezigheid kledingstukken (percentages)
Walcheren

stad

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

platteland

1755-1785

stad

mantel
schoudermantel
pelisse
jak
lijfje
keus
rok
schort
japon
onderbroek
mutsen

71
2
0
29
73
90
10
85
17
2
98

76
8
0
8
52
64
16
68
32
12
84

73
5
0
21
65
80
12
78
23
6
92

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

100
3
0
0
81
94
8
81
0
0
81

91
9
0
0
82
82
9
82
9
0
82

98
4
0
0
81
91
9
81
2
0
81

86
14
0
0
86
86
29
71
14
0
71

96
57
0
0
100
79
29
100
36
57
100

94
49
0
0
97
80
29
94
31
46
94

1815-1825

platteland

Schouwen-Duiveland

mantel
schoudermantel
pelisse
jak
lijfje
keus
rok
schort
japon
onderbroek
mutsen

58
35
0
42
15
8
81
96
0
19
88

33
0
0
33
0
0
100
100
0
0
100

55
31
0
41
14
7
83
97
0
17
90

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

13
37
23
80
3
0
93
73
47
60
83

13
37
23
80
3
0
93
73
47
60
83

84
29
0
6
13
42
55
87
0
10
71

95
53
0
5
26
32
74
89
5
21
79

88
38
0
6
18
38
62
88
2
14
74

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

54
68
32
54
18
7
86
86
39
46
82

54
68
32
54
18
7
86
86
39
46
82

Met betrekking tot de soorten kledingstukken verschilden stad en platteland alleen
duidelijk in het bezit van de pelisse en vooral van de japon. In het eerste kwart van de
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negentiende eeuw ontbraken deze kledingstukken op het platteland en lijkt het dragen van een
japon en een pelisse een exclusief stedelijke aangelegenheid te zijn geweest. Met name in het
dragen van de japon lijken stad en platteland een zelfbewuste ontwikkeling door te maken.
Opvallend is namelijk dat de japon een halve eeuw eerder nog in 23 procent van de Walcherse
plattelandsboedels voorkwam. Terwijl steeds meer stedelijke middenstanders – in navolging
van de burgerij – een japon aanschaften, namen de Walcherse bewoners van het platteland in
de decennia rond 1800 juist afstand van de japon. De bewoners van het platteland van
Walcheren en van Schouwen-Duiveland kozen in het eerste kwart van de negentiende eeuw
dus voor rokken en jakken als exclusieve standaarduitrusting. Hierdoor symboliseerde het
dragen van een japon in het eerste kwart van de negentiende eeuw een stedelijke identiteit.
Desalniettemin bleven de rokken en jakken ook de standaarduitrusting voor de stedelijke
middenstanders. Meer dan de helft van de stadsvrouwen droeg geen japon en de vrouwen die
wel één of meerdere japonnen bezaten hadden ook nog een substantieel aantal rokken en
jakken in bezit. Toch lijkt rond 1800 de kiem te zijn gelegd voor het ontstaan van de grote
verschillen in kleedstijl tussen de grote steden en het platteland die zo kenmerkend waren
voor het negentiende-eeuwse Zeeland.
Sieraden
Naast kleding hebben ook sieraden een grote sociale betekenis. Waar kleding nog de
praktische functie van bescherming en verwarming heeft, worden de meeste sieraden enkel en
alleen gedragen om mee te ‘pronken’. Zij bestaan juist bij de gratie van hun teken-waarde.
Voor een analyse van het sieradenbezit zijn boedelinventarissen een uitstekende bron.
Vanwege hun hoge waarde geven boedelbeschrijvingen over het algemeen een zeer
gedetailleerd overzicht van de in de boedel aanwezige sieraden. Hierdoor kan voor alle
onderzochte periodes een beschrijving worden gegeven van de ontwikkelingen in het
sieradenbezit in de Zeeuwse steden en op het Zeeuwse platteland. Van de vrouwensieraden
zijn de hoofd- en halssieraden en de beugeltas in het databestand opgenomen en van de
mannensieraden de knopen en het zakhorloge. Andere sieraden als gespen en ringen zijn
buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij niet goed te bepalen was of het mannen- of
vrouwensieraden betrof.
De these van het traditionaliseringsproces is voor een belangrijk gedeelte gestoeld op
de ontwikkelingen in het bezit van het oorijzer. Het oorijzer was een beugel die bij vrouwen
de muts op het hoofd vastzette. Met name in het bezit van dit hoofdsieraad gingen in sommige
gebieden stad en platteland ieder zijn eigen weg, waarbij de stedeling het oorijzer aflegde en
de plattelandsbewoner het juist bewust bleef dragen. In een stadje als Weesp verdween het
oorijzer voor 1750 uit de boedels, terwijl in het achterland Weesperkarspel er sprake was van
een flinke toename in het bezit in de achttiende eeuw.231 Ook op platteland van de Zaanstreek
nam het bezit van het oorijzer toe in deze periode. Bovendien hield men in deze
plattelandsregio’s niet alleen vast aan het oorijzer, maar werd het sieraad verder ontwikkeld.
De aanvankelijke eenvoudige uiteinden van de zilveren beugel werden verfraaid met steeds
grotere gouden ‘stukken’, ‘krullen’ of ‘token’. Toch was deze tegenstelling tussen stad en
platteland geen algemene ontwikkeling, want op het platteland in de Krimpenerwaard
verdween het sieraad reeds rond 1760 uit de boedels en in de stad Groningen droeg meer dan
de helft van de vrouwelijke bevolking nog een oorijzer in 1850.232
In het oorijzerbezit in Walcheren en Schouwen-Duiveland zien we eenzelfde
ontwikkeling als in Weesperkarspel en de Zaanstreek. In de tweede helft van de achttiende
eeuw droegen op Schouwen-Duiveland zowel stedelingen als plattelanders nog een oorijzer.
Door het ontbreken van boedels uit Middelburg en Vlissingen is de vergelijking tussen stad en
231
232
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platteland helaas niet te maken voor Walcheren in deze periode. Ongeveer zestig procent van
de onderzochte stedelijke en landelijke boedels uit 1755-1785 vermeldde een oorijzer. Echter
vanaf het einde van de achttiende eeuw gingen stedelingen en plattelanders ieder hun eigen
Tabel 3.3. Aanwezigheid sieraden (percentages)
Walcheren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

67

57

61

~

~

~

65

36

59

57

66

64

31

15

27

~

~

~

4

0

4

0

10

9

oorijzer met stukken

69

69

69

~

~

~

58

25

53

0

32

26

1755-1785

oorijzer met krullen

0

15

4

~

~

~

38

75

43

100

58

65

voorhoofdsnaald

25

26

25

~

~

~

45

0

35

29

31

31

koralen, gitten, granaten

23

43

30

~

~

~

78

82

78

100

79

83

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

3

2

52

65

56

~

~

~

75

73

75

86

93

92

gouden halsketting
beugeltas
knipbeugel

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

3

3

63

61

62

~

~

~

80

64

76

71

72

72

zilveren zakhorloge

8

35

17

~

~

~

15

27

18

29

52

47

gouden zakhorloge

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

3

3

knopen

oorijzer

1815-1825

stad

platteland

kaal oorijzer

oorijzer

66

~

66

~

6

6

86

60

76

~

9

9

kaal oorijzer

19

~

19

~

50

50

0

0

0

~

0

0

oorijzer met stukken

33

~

33

~

0

0

7

8

7

~

0

0

oorijzer met krullen

48

~

48

~

50

50

93

92

93

~

100

100

voorhoofdsnaald

53

~

53

~

3

3

14

15

15

~

0

0

koralen, gitten, granaten

50

~

50

~

23

23

74

90

80

~

50

50

gouden halsketting

0

~

0

~

39

38

0

5

2

~

21

21

beugeltas

59

~

59

~

26

26

69

15

64

~

44

44

knipbeugel

0

~

0

~

29

29

3

15

7

~

26

26

knopen

66

~

66

~

6

6

43

25

36

~

12

12

zilveren zakhorloge

47

~

47

~

52

52

43

60

49

~

41

41

gouden zakhorloge

3

~

3

~

29

29

0

0

0

~

24

24

oorijzer

1845-1855

Stad

boeren

platteland

Schouwen-Duiveland

90

91

90

~

3

3

73

73

73

33

0

7

kaal oorijzer

19

10

17

~

0

0

0

0

0

0

0

0

oorijzer met stukken

11

10

11

~

0

0

0

0

0

0

0

0

oorijzer met krullen

70

80

72

~

100

100

100

100

100

100

0

100

voorhoofdsnaald

43

36

41

5

5

3

0

2

17

0

3

koralen, gitten, granaten

43

45

43

~

30

30

63

82

67

83

71

73

gouden halsketting

0

0

0

~

28

28

3

0

2

17

38

33

beugeltas

70

64

69

~

15

15

25

9

22

17

33

30

knipbeugel

0

0

0

~

3

3

13

18

14

33

25

27

knopen

60

27

53

~

3

3

8

0

6

0

0

0

zilveren zakhorloge

43

36

41

~

3

3

55

64

57

50

83

77

gouden zakhorloge

0

0

0

~

43

43

3

9

4

17

38

33
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weg. De stadsvrouwen legden in de decennia rond 1800 massaal hun oorijzer af, waardoor in
de eerste helft van de negentiende eeuw nog maar een enkele stedeling een oorijzer bezat.
Opvallend is dat deze uitzonderingen bijna allemaal een binding met het platteland hadden.
De enige Middelburgse boedelbeschrijving uit het midden van de negentiende eeuw die een
oorijzer vermeldde was die van de op 19 september 1845 overleden Geertruida Suurmond.
Tot haar trouwen in 1842 was zij werkzaam geweest als dienstbode in Middelburg. Ze
trouwde met de uit West-Souburg afkomstige timmermansknecht Pieter Wisse en zelf was ze
geboren te Oost-Souburg. Suurmond had dus duidelijke een rurale achtergrond en veel van
haar familie woonde op het platteland. Blijkbaar had zij met de verhuizing naar de stad haar
oorijzer niet afgelegd, zoals waarschijnlijk vele immigranten vanuit het platteland wel hadden
gedaan. De twee boedels met een oorijzer in Zierikzee uit 1845-1855 waren van boeren. Ook
hier was dus een binding met het platteland duidelijk aanwezig.
Op het platteland kende het oorijzer namelijk in de eerste helft van de negentiende
eeuw nog steeds een brede verspreiding. Terwijl de stedelingen afstand deden van het oorijzer
nam het bezit van dit hoofdsieraad onder plattelandsbewoners juist alleen maar toe. In het
eerste kwart van de negentiende eeuw was het bezit op Schouwen-Duiveland toegenomen tot
driekwart van de onderzochte boedels. De verspreiding van het oorijzer stabiliseerde zich
vervolgens in het tweede kwart van de negentiende eeuw. Op het Walcherse platteland zette
de groei in het tweede kwart van de negentiende eeuw echter wel door, waardoor met een
spreiding van negentig procent het oorijzer een algemeen sieraad was geworden onder de
Walcherse bevolking rond 1850. Daarnaast was het oorijzer niet voorbehouden aan een
specifieke sociale groep op het platteland. Alhoewel er op Schouwen-Duiveland in de eerste
twee onderzochte periodes nog een klein onderscheid lijkt te hebben bestaan tussen de
boeren- en de middenstand, was de verspreiding van het oorijzer in het midden van de
negentiende eeuw in beide regio’s gelijk verdeeld over de twee sociale groepen. Het lijkt er
op dat niet zozeer de sociale positie maar de geografische positie bepalend was in het dragen
van een oorijzer. Zelfs iemand uit de burgerij als de vrouw van de onderwijzer Gillis Adriaan
Kesteloo uit Domburg bezat een ‘paar gouden krullen’.233
Men hield op het Zeeuwse platteland echter niet alleen vast aan het oorijzer, maar het
sieraad onderging ook voortdurend vernieuwingen en veranderingen qua materiaal, vorm en
versiering. De uiteinden van de oorijzers versierden de Zeeuwen met zilveren of gouden
‘stukken’ (kleine platte plaatjes) of met gouden ‘krullen’. Aan deze krullen konden
vervolgens zogenaamde ‘strikken’, ‘hangers’ of ‘bellen’ gehangen worden. Hierdoor ontstond
in de achttiende en met name in de negentiende eeuw een grote variatie aan oorijzers. Terwijl
op Walcheren en Schouwen-Duiveland de ‘stukken’ aan de oorijzers geleidelijk werden
vervangen door ‘krullen’, hield men bijvoorbeeld op Zuid-Beveland vast aan de ‘stukken’.
Daar evolueerden in de negentiende eeuw de aanvankelijke kleine plaatjes tot grote ‘spiegels’
aan de zijkant van het hoofd. In de tweede helft van de negentiende eeuw betekende het
dragen van een oorijzer met grote stukken dat de draagster in Zuid-Beveland woonde.234
Doordat elders in Nederland de stukken plaatsmaakten voor krullen kreeg het ZuidBevelandse oorijzer uiteindelijk een uitzonderingspositie binnen de Nederlandse context,
waardoor het oorijzer met de grote stukken het belangrijkste symbool werd van het ‘Zeeuws
meisje’ van de margarine. In de twintigste eeuw zou binnen een internationale context het
Zeeuws meisje met de ‘spiegels’ zelfs een icoon worden van geheel Nederland.235 Al
naargelang de context veranderde de symboolfunctie van het Zuid-Bevelandse oorijzer.
Echter ook onder krullen bestond een grote verscheidenheid met betrekking tot materiaal,
233
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positie en vorm. Zo onderscheidden de gedragen oorijzers op Tholen zich van oorijzers elders
doordat zij niet waren gemaakt van glad rond gouddraad maar van vierkant gouddraad dat
bovendien om de as was gedraaid (‘getorst’).236 Ook kon bijvoorbeeld de positie en de
richting van de krullen of het aantal windingen van een krul verschillen per regio. Terwijl de
krullen over het algemeen aan de zijkant van het hoofd werden gedragen, stonden de krullen
in het Land van Axel bijvoorbeeld hoog op het voorhoofd.237 Dit proces van regionale
differentiatie van het oorijzer vond in de achttiende en vooral de negentiende eeuw plaats in
alle plattelandsgebieden waar het hoofdsieraad werd gedragen. Zo groeide in de negentiende
eeuw in Friesland het oorijzer tot een soort gouden helm die bijna het gehele hoofd bedekte.
Van een aanvankelijk in de zestiende eeuw ontstaan functioneel beugeltje om de muts
vast te zetten evolueerde het oorijzer dus tot een groot en duidelijk zichtbaar sieraad dat een
doel op zichzelf werd. Dat de praktische functie in de loop van de achttiende en met name de
negentiende eeuw aan belang inboette ten opzichte van de sociale functie bleek bijvoorbeeld
uit de beschrijvingen van het oorijzer in de boedelinventarissen. In de achttiende eeuw vinden
we in de inventarissen vermeldingen van ‘ijzers met gouden krullen’, maar in de boedels uit
het midden van de negentiende eeuw beschreef men dit sieraad bijna altijd met de
beschrijving ‘een paar gouden krullen’ zonder daarbij het ijzer te noemen. Het ging dus steeds
meer om de versieringen an sich. Het gevolg van de toekenning van een grote sociale
betekenis aan het oorijzer betekende dat de stukken en de krullen steeds groter en derhalve
zwaarder werden, waardoor de draagsters vaak klaagden over hoofdpijn. Hierdoor werd het
(te) zware oorijzer bijvoorbeeld na de kerkgang – wanneer het zijn communicatieve functie in
de sociale omgeving had vervuld – thuis snel afgezet en vervangen door een lichter
exemplaar.238
Het oorijzer kreeg met andere woorden in de loop van de achttiende en negentiende
eeuw een steeds hogere en gevarieerdere teken-waarde. Door het vasthouden aan het oorijzer
en vooral door het verder cultiveren van het sieraad vanaf de tweede helft van de achttiende
eeuw distantieerden de plattelandsbewoners zich in de eerste plaats van de stad en gaven zo
vorm aan een afzonderlijke rurale identiteit. Daarnaast was het juist met behulp van de vele
variaties in het oorijzer dat zij zich konden positioneren binnen de grote groep van oorijzerdraagsters die zich uitstrekte over het Nederlandse platteland in de kuststreken. Enerzijds
visualiseerde het materiaal en de grootte van het oorijzer de welstand binnen de eigen lokale
of regionale rurale gemeenschap. Anderzijds creëerde men met behulp van deze variaties een
eigen streekgebonden identiteit ten opzichte van andere plattelandsregio’s.
Zowel op Schouwen-Duiveland als op Walcheren gebruikten de plattelandsbewoners
vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw het oorijzer om hun eigenheid ten opzichte van
respectievelijk Zierikzee en Middelburg/Vlissingen te visualiseren. Toch kenden beide regio’s
geen gelijke ontwikkeling in het oorijzerbezit. Het aantal oorijzers nam op het Walcherse
platteland tussen 1750 en 1850 continu toe, maar op het platteland van Schouwen-Duiveland
zette de aanvankelijke groei zich in het tweede kwart van de negentiende eeuw om in een
lichte daling. Deze divergerende ontwikkeling tussen Walcheren en Schouwen-Duiveland
zien we sterker terug in het bezit van andere sieraden als de beugeltas, de voorhoofdsnaald en
de knopen. Samen met het oorijzer worden deze sieraden gerekend tot de standaardsieraden
van de Zeeuwse streekdrachten zoals die in de literatuur worden beschreven.
De beugeltas was een tas die vastzat aan een zilveren beugel, die op zijn beurt weer
met een haak was verbonden aan een riem die men om de middel droeg. Dit sieraad kwam in
de tweede helft van de achttiende eeuw veelvuldig voor op zowel het platteland als in de stad.
In Zierikzee, Middelburg en Vlissingen verdwenen de beugeltassen tussen 1750 en 1850
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langzaam uit het straatbeeld. Ook op het platteland van Schouwen-Duiveland nam het bezit
aan beugeltassen in ongeveer hetzelfde tempo af als in de steden. Op het platteland van
Walcheren daarentegen won de beugeltas juist aan populariteit, waardoor in het midden van
de negentiende eeuw zeventig procent van de boedels een beugeltas vermeldde. Eenzelfde
afzonderlijke ontwikkeling van het Walcherse platteland zien we in het bezit van
voorhoofdsnaalden. De voorhoofdsnaald was van origine waarschijnlijk een gewone dunne
rijgnaald die men tussen de muts of in het haar bewaarde. Vanaf het eind van de zestiende
eeuw werd de naald steeds meer verfraaid en transformeerde zo in een modieus zilveren of
gouden sieraad dat werd gedragen in zowel Nederland, Duitsland en Vlaanderen. In de loop
van de zeventiende eeuw verloor de naald zijn praktische functie en kreeg de van oorsprong
recht naald een flauwe kromming, zodat de naald beter tegen het hoofd paste. Nu de naalden
uitsluitend meer een sociale functie hadden vervaardigde men steeds grotere exemplaren. De
naalden begonnen nu een in de loop der achttiende en negentiende eeuw een steeds groter
gedeelte van het voorhoofd te bedekken. In Zeeland kreeg de voorhoofdsnaald echter nooit zo
een brede verspreiding als in bijvoorbeeld Friesland of Noord-Holland.239 In het derde kwart
van de achttiende eeuw bezat slechts eenderde van de bevolking in Zierikzee en op het
platteland van Walcheren en Schouwen-Duiveland een voorhoofdsnaald. Daarna zou het bezit
afnemen totdat in het midden van de negentiende eeuw de voorhoofdsnaald bijna niet meer
werd gedragen in de Zeeuwse steden en op het platteland van Schouwen-Duiveland. Alleen
op Walcheren zien we een tegengestelde ontwikkeling. Vanaf het derde kwart van de
achttiende eeuw nam het bezit daar juist toe. In het eerste kwart van de negentiende eeuw
bezat ruim de helft van de Walcherse dorpelingen een voorhoofdsnaald. In het
daaropvolgende tweede kwart stopte de groei en daalde het aantal boedels met naalden licht.
Bij het mannensieraad de knoop week het consumptiepatroon op het platteland van
Walcheren ook af ten opzichte van het Schouwse en Duivelandse platteland. De knoop was
een sieraad om de hemdrok of de broek mee vast te zetten. Het meest in het oog springend en
meest kostbaar waren de hemdrokken die met een zogenaamde ‘rêêste’ (een reeks van 22 of
meer knopen) werden vastgeknoopt. Zo bezat Cornelis Hendrikse Agthoven uit Oosterland bij
zijn overlijden in 1762 bijvoorbeeld 4 hemdrokken met respectievelijk 37, 35, 33 en 33
zilveren knopen. Daarnaast bezat hij nog een paar zilveren broekknopen en een paar gouden
hemdknopen. Hij vormde geen uitzondering op het Zeeuwse platteland in de tweede helft van
de achttiende eeuw, want zowel op Walcheren als op Schouwen droeg de meerderheid van de
mannen zilveren en gouden knopen op de kleding. Ook in Zierikzee bezat bijna driekwart van
de mannen één of meer knopen in deze periode. Echter vanaf het einde van de achttiende
eeuw daalde het knopenbezit drastisch, waardoor rond 1850 bijna geen knoop meer
voorkwam in de boedels uit de drie steden en de boedels van het platteland van SchouwenDuiveland. Het knopenbezit op het platteland van Walcheren week af van dit patroon en
vertoonde na 1785 juist een stabilisatie. Pas in het tweede kwart van de negentiende eeuw
begon het bezit aan knopen onder de plattelandsbevolking op Walcheren licht te dalen. In
1850 impliceerde het dragen van knopen op Walcheren met andere woorden dat men
behoorde tot de plattelandsbevolking. De enige Middelburgse boedel uit het midden van de
negentiende eeuw die nog gouden knopen vermeldde was hoogstwaarschijnlijk van een
gepensioneerde landbouwer. Jasper Cornelisse woonde namelijk tijdens zijn overlijden in een
huis op het Molenwater in de stad, maar hij bezat en verpachtte tevens een hofstede in
Middelburg Ambacht. Hij was bovendien geboren op het Walcherse platteland (Sint Laurens).
Onder het roerend goed dat hij met zijn dood naliet bevonden zich ook andere sieraden die
zijn verbondenheid met het platteland uitdrukten, zoals een gouden voorhoofdsnaald, gouden
strikken voor het versieren van een oorijzer met krullen en zilveren gespen. Jasper Cornelisse
239
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en zijn vrouw pasten goed binnen de Walcherse plattelandscultuur, maar waren een
opvallende verschijning binnen de Middelburgse samenleving.

Grafiek 3.1. Aanwezigheid oorijzers
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Grafiek 3.2. Aanwezigheid beugeltassen
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Grafiek 3.3. Aanwezigheid voorhoofdsnaalden
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Grafiek 3.4. Aanwezigheid knopen
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Aan de hand van de ontwikkelingen in het bezit van het oorijzer, de beugeltas, de
voorhoofdsnaald en de knoop zijn een paar voorlopige conclusies te trekken over de relatie
van de drie grootste Zeeuwse steden met hun achterland. Net als bij de kleding lijkt er tussen
de steden en het platteland en tussen de verschillende regio’s in Zeeland een grote
uniformiteit in het sieradenbezit te hebben bestaan in de achttiende eeuw. Stad en platteland
vertoonden hetzelfde consumptiepatroon en de boeren en middenstanders op het platteland
enerzijds en de stedelijke middenstanders anderzijds onderscheidden zich niet van elkaar met
behulp van sieraden. Tussen 1750 en 1850 verdwenen alle vier de sieraden nagenoeg uit
Zierikzee, Middelburg en Vlissingen. In tegenstelling tot de steden vertoonde het
sieradenbezit op het platteland geen eenduidig beeld. Het oorijzer bleef op het platteland van
zowel Walcheren als Schouwen-Duiveland een gewild sieraad en het bezit nam tussen 1750
en 1850 zelfs toe. Het oorijzer werd in deze periode dus een exclusief plattelandssieraad en
daardoor een cruciale bouwsteen in de constructie van een rurale identiteit. Door het dragen
van het oorijzer onderscheidden de plattelandsbewoners op Schouwen-Duiveland zich bewust
van de stedelingen, maar in het bezit van de beugeltas, de voorhoofdsnaald en de knopen
volgden zij het stedelijke consumptiepatroon juist op de voet. In het midden van de
negentiende eeuw kwamen deze drie sieraden ook op het platteland van Schouwen-Duiveland
nauwelijks meer voor. Op Walcheren daarentegen hielden de plattelandsbewoners in de eerste
helft van de negentiende eeuw vast aan deze sieraden. Niet alleen door het dragen van een
oorijzer, maar ook door het dragen van een voorhoofdsnaald, een beugeltas en knopen zetten
de Walcherse dorpelingen zich af tegen Middelburg en Vlissingen. De tegenstellingen in het
sieradenbezit tussen de Walcherse steden en hun achterland waren veel groter dan tussen
Zierikzee en zijn omliggende platteland. De Walcherse plattelandsbevolking benadrukte met
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andere woorden veel nadrukkelijker dan de dorpelingen op Schouwen-Duiveland hun
eigenheid ten opzichte van de nabijgelegen stad.
Daarnaast vermeldden de boedelinventarissen ook andere sieraden als halskettingen
van kralen (bloedkoraal, git, granaat) en zakhorloges die niet het exclusieve ‘eigendom’
waren van het platteland dan wel de steden. Zowel stedelingen als plattelanders droegen deze
sieraden. Alleen het dragen van een gouden halsketting impliceerde dat men
hoogstwaarschijnlijk een stedeling was. Op het platteland hielden de boeren en de
middenstanders namelijk vast aan de ‘toeren’ of ‘snoeren’ bloedkoralen, gitten en granaten
die overigens ook door de stedelingen gedragen bleven.
Vervoermiddelen
Tot de duurzame consumptiegoederen waaraan de gebruikers een grote sociale betekenis
toekenden behoorden ook vervoermiddelen. In de eerste plaats hadden zij een praktische
functie: het vervoeren van personen of goederen. Vervoermiddelen waren daarnaast, net als
kleding en sieraden, goederen waarmee men letterlijk naar buiten trad en zich toonde aan de
buitenwereld. Het sociale belang dat de gebruikers aan sommige vervoermiddelen toekenden
bleek duidelijk uit het houtsnijwerk en de schilderingen waarmee rijtuigen rijk versierd
konden zijn. Voor het regentenpatriciaat fungeerde de koets bijvoorbeeld als een duidelijk
symbool waarmee het zich onderscheidde van de rest van de stedelijke bevolking die zich
altijd met de ‘benenwagen’ voortbewoog. In het databestand is dan ook een onderscheid
gemaakt tussen de vervoermiddelen die in eerste instantie een economische functie hadden en
de vervoermiddelen die waren aangeschaft om ‘plezierritjes’ te maken. Alleen wagens zijn
opgenomen in het bestand en kleinere voertuigen als karren en kruiwagens zijn buiten
beschouwing gelaten. Onder de categorie ‘wagen’ met een hoofdzakelijk economische functie
vallen de boerenwagen, de menwagen en de marktwagen en onder de zogenaamde
plezierrijtuigen behoren de speelwagen, de riemwagen, de chaise en de phaëton.240
De middenstanders in de steden Middelburg, Vlissingen en Zierikzee bezaten in de
achttiende en negentiende eeuw in feite geen wagens. Voor de uitoefening van hun beroep als
ambachtsman of winkelier hadden zij geen voertuig nodig. De aanschaf van een plezierrijtuig
zal waarschijnlijk te duur zijn geweest, want het gebruik van een rijtuig veronderstelde
namelijk ook nog het bezit van een paard. In tegenstelling tot de stad waren wagens een
algemeen verschijnsel op het platteland. Paard en wagen behoorden namelijk tot de
standaarduitrusting van een boerenbedrijf, zeker wanneer het een akkerbouwbedrijf betrof. De
boeren gebruikten wagens om bijvoorbeeld de oogst binnen te halen en om producten naar de
markt in de stad te brengen. In de tweede helft van de achttiende eeuw had de meerderheid
van de boeren op Walcheren en Schouwen-Duiveland al één of meerdere wagens. Daarna
nam het wagenbezit onder boerenbevolking alleen maar toe, totdat de wagen rond 1850 in
ongeveer 90 procent van de boerenboedels voorkwam. Als gevolg van de voornamelijk
praktische functie binnen het boerenbedrijf was de wagen hoofdzakelijk een boerenvoorwerp.
De middenstanders op het platteland bezaten, net als hun stedelijke collega’s, nauwelijks
wagens. Zij hadden ze eenvoudigweg niet nodig.
De meest gebruikte term voor een plezierrijtuig in de boedelinventarissen was
‘speelwagen’. Deze term wijst op de ‘speel’-functie van het rijtuig. Men schafte een
speelwagen aan, niet voor economische doeleinden, maar voor plezierritjes, voor het afleggen
van visites en voor het naar de kerk gaan. Het gebruik van de speelwagen kan dan ook
beschouwd worden als een vorm van ‘conspicuous leisure’ en de aanschaf van een
speelwagen als een vorm van ‘conspicuous consumption’: een vorm van vrijetijdsbesteding en
240

Voor een gedetailleerd overzicht van historische wagens en karren vanaf de 15de eeuw, zie: Renaud, Wagens
en karren.
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consumptie waarbij het verkwistende aspect centraal staat.241 Juist het verkwistende element
van het gebruik en de consumptie van plezierrijtuigen gaf de bezitter status. Omdat het
plezierrijtuig geen noodzakelijke voorwaarde was voor het uitoefenen van een beroep, zouden
we het rijtuig bij zowel boeren als middenstanders kunnen verwachten. In de praktijk bleek
het plezierrijtuig voorbehouden aan de boeren op het platteland, omdat zij de beschikking
hadden over paarden. Het bezit van een plezierwagen was dus in de eerste plaats professioneel
en niet geografisch gedetermineerd. Terwijl boeren en middenstanders op het platteland grote
overeenkomsten vertoonden in kleedgedrag en sieradenbezit, konden de boeren zich juist
onderscheiden binnen de totale plattelandsbevolking door de aanschaf van een plezierrijtuig.
Daarnaast onderscheidden de boeren met een speelwagen zich binnen de eigen boerenstand
van diegene die niet economisch bij machte waren om een plezierrijtuig aan te schaffen.
Tabel 3.4. Aanwezigheid vervoermiddelen (percentages)
Walcheren

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

wagen
plezierrijtuig

stad

platteland

middenstanders

1755-1785

stad

boeren

platteland

Schouwen-Duiveland

62

8

44

~

~

~

75

18

63

86

3

19

0

0

0

~

~

~

50

18

43

57

3

14

82

0

70

~

0

0

76

9

51

~

8

8

9

0

8

~

0

0

58

4

38

~

3

3

1815-1825

wagen

1845-1855

wagen

86

8

67

~

2

2

93

7

73

50

14

22

plezierrijtuig

10

8

9

~

2

2

64

7

51

50

14

22

plezierrijtuig

De betekenis van de speelwagen lag dus tegelijkertijd in de afbakening van een
boerenstand en in een elitevorming binnen de boerenstand. Het bezit en gebruik van
plezierrijtuigen was tot de achttiende eeuw voorbehouden aan de stedelijke burgerij. Door nu
aansluiting te zoeken bij dit ‘conspicuous’ consumptiegedrag van de stedelijke heren,
profileerde een groep boeren zich als herenboeren en als de elite van het platteland. Vanuit dit
oogpunt zijn de verschillen tussen Walcheren en Schouwen-Duiveland opvallend. Op het
platteland van Schouwen-Duiveland bezat ongeveer de helft van de boeren reeds een
speelwagen in de tweede helft van de achttiende eeuw en dit aantal zou tot 1855 gestaag
groeien tot bijna tweederde. Door de aanschaf van een plezierrijtuig positioneerde een grote
groep boeren zich als de rurale evenknie van de stedelijke burgerij die zich de luxe kon
permitteren om zulk duur ‘speel’-goed te kopen. Het plezierrijtuig bleef op het Walcherse
platteland daarentegen een zeldzaamheid tot 1855. In het midden van de negentiende eeuw
vermeldde slechts tien procent van de boerenboedels een plezierrijtuig.

241
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Woninginrichting: verwarming en verlichting
Hoe richtte men de Zeeuwse woning in? Beschouwde men de woning in eerste instantie als
muren met een dak waarin men bescherming genoot tegen de elementen? Of probeerde men
de eigen woning te verfraaien, aan te kleden en een vorm van huiselijkheid te creëren?
Schuurman en Kamermans tonen aan dat de ontwikkelingen in de materiële cultuur op het
Nederlandse platteland in de achttiende en negentiende eeuw werden gekenmerkt door een
toenemende huiselijkheid.242 Het gezinsleven kwam centraal te staan en men streefde naar
comfort en gezelligheid in het eigen huis. Deze toenemende huiselijkheid constateren zij op
basis van veranderingen in de aanwezigheid van voorwerpen als kachels, lampen,
vloerbedekking, pendules, vazen, secretaires en op basis van een toenemende vertrekkendifferentiatie. Deze aandacht voor het privé-domein betekende echter niet dat aan de
aangeschafte voorwerpen ter veraangenaming van het leven binnenshuis geen sociale
betekenissen werden toegekend. Integendeel, het veraangenamen van het interieur was juist
op een publieke presentatie gericht. Het meeste extreme voorbeeld hiervan was de
‘pronkkamer’ of ‘mooie kamer’ die slechts werd gebruikt bij representatieve
familieaangelegenheden als bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen. Maar ook de aankleding
van andere vertrekken had een demonstratieve functie. Door het huiselijkheidsideaal te
omarmen en in praktijk te brengen liet men zien dat men aansluiting zocht bij het
consumptiepatroon van burgerlijke groepen. Huiselijkheid vormde namelijk een centraal
onderdeel van het beschavingsoffensief zoals dat in de tweede helft van de achttiende eeuw en
zeker in de negentiende eeuw gestalte kreeg. De vraag is natuurlijk of ook de materiële
cultuur in Zeeland zich tussen 1750 en 1850 liet kenmerken door een toenemende
huiselijkheid en in welke mate stedelingen en plattelanders het huiselijkheidsideaal deelden?
Voor een aangenaam verblijf in huis waren verwarming en verlichting onontbeerlijk.
Verwarming vond in de achttiende en negentiende eeuw plaats door open haarden of door
kachels. Het voordeel van de kachel was dat de ruimte beter en sneller verwarmd kon worden
en dat de kachel verplaatst kon worden naar een andere kamer. Terwijl bijvoorbeeld in de
Over-Betuwe al veel boeren een kachel aanschaften in de decennia na 1750, treffen we in de
Zeeuwse boedels uit de tweede helft van de achttiende eeuw nog geen enkele kachel aan.243
Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw bleef het overgrote deel van de
plattelandsbevolking de woning verwarmen met de open haard. In vergelijking met andere
gebieden was het Zeeuwse platteland laat met de transitie van open haardvuur naar gesloten
haardvuur.244 Rond 1850 bezat nog steeds maar een enkeling op het platteland een kachel. Bij
deze transitie lijken de middenstanders op het platteland een kleine voortrekkersrol te hebben
gespeeld. Het kachelbezit in Middelburg, Vlissingen en Zierikzee vertoonde daarentegen een
tegengestelde ontwikkeling. Daar kende de kachel een snelle verspreiding na 1800. In het
midden van de negentiende bezat bijna tweederde van de middenstanders een kachel.
Naast het licht van het haardvuur bestonden er in deze periode twee lichtbronnen:
kaarsverlichting en olielampverlichting. Het bezit van kandelaren impliceerde
kaarsverlichting en het bezit van lampen olielampverlichting. Lantaarns vermeldden de
boedelinventarissen ook, maar die konden zowel branden op kaarsen als op olie. Ook andere
in de boedels vermeldde voorwerpen konden wijzen op het bezit van kaarsverlichting: snuiter,
domper, blaker. In de tweede helft van de achttiende eeuw had ruim de meerderheid van de
bevolking op Schouwen-Duiveland en Walcheren wel één of meerdere van deze lichtbronnen.
Vanaf het eind van de achttiende eeuw zou het aantal lichtbronnen langzaam verder
toenemen. Waar de plattelandsbevolking op Schouwen-Duiveland zich in het bezit van
verlichtingsartikelen aansloot bij het stedelijke patroon, zien we op het Walcherse platteland
242

Schuurman, Materiële cultuur, 255-268; Kamermans, Materiële cultuur, 313-314.
Brusse, Overleven, 348-349.
244
Schuurman, Materiële cultuur, 72.
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juist een opvallende daling in het bezit van lichtbronnen in het tweede kwart van de
negentiende eeuw. Verder is het opvallend dat de kandelaar minder algemeen was op het
platteland dan in de stad. Hierdoor was in de achttiende eeuw de lamp al breder verspreid op
het platteland dan de kandelaar – een verhouding die zich in de Zeeuwse steden pas in het
midden van de negentiende eeuw zou voordoen.
Tabel 3.5. Aanwezigheid verwarming- en verlichtingsartikelen (percentages)

0

0

0

0

0

0

~

60

45

57

71

90

86

kandelaar

27

32

29

~

~

~

20

27

22

43

86

78

lamp

44

36

42

~

~

~

38

36

37

29

45

42

totaal

~

~

boeren

totaal

~

~

totaal

middenstanders
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0
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~

3

3

65

83

68

~

79
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~
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17
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~
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45
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~
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50

43

~

46
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37
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~
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kachel

1845-1855

stad

platteland

0

verlichting

kachel

1815-1825

stad

62

kachel

1755-1785

middenstanders

platteland

Schouwen-Duiveland

middenstanders

Walcheren

2

15

5

~

62

62

11

21

14

50

68

64

40

69

47

~

98

98

73

71

73

88

89

89
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10

46

18

~

47

47

36

29

34

50

64

61
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38

25

~

71
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58
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59

50

86

78

verlichting

Woninginrichting: zit-, slaap- en opbergmeubilair
Ieder huishouden had wel stoelen of banken in huis staan, maar in de eeuw tussen 1750 en
1850 nam de variëteit aan stoelen in de boedels toe. De nieuwe typen stoelen en banken
kenmerkten zich door een groter comfort. In deze periode zien we bijvoorbeeld de opkomst
van stoelen met matten, stoelen met kussens, de fauteuil en de canapé. Verder treffen we in
het midden van de negentiende eeuw Brabantse en Culemborgse stoelen aan in de boedels uit
Schouwen-Duiveland. De Brabantse stoel had zijn oorsprong op het 17de-eeuwse platteland en
was een eenvoudige houten stoel met een biezenmatten zitting. Vanaf het eind van de
achttiende eeuw ontstond er in Culemborg een meubelindustrie die met behulp van een
seriematige productiemethode deze eenvoudige stoel op grote schaal goedkoop produceerde.
Deze op de Brabantse stoel geënte stoel kreeg nu de naam Culemborgse stoel.245 Terwijl op
het platteland elders in Nederland zitmeubelen als de fauteuil al een brede verspreiding
kenden in de eerste helft van de negentiende eeuw, vonden deze meer op het comfort gerichte
zitmeubelen nauwelijks ingang op het platteland van Walcheren en Schouwen-Duiveland.246
245

Van Voorst tot Voorst, Tussen Biedermeier en Berlage, 50-53.
Voor de gegevens van de verspreiding van zitmeubelen in Oost-Brabant, Oost-Groningen en de Zaanstreek,
zie: Schuurman, Materiële cultuur, 78.
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In de steden daarentegen werden deze stoelen en banken meer gemeengoed. Zo bezat
ongeveer de helft van de stedelijke huishoudens stoelen met matten zittingen en ruim de helft
een fauteuil of leuning-/armstoel. In Zierikzee waren bovendien nog een klein aantal boedels
met Culemborgse en Brabantse stoelen. Het stedelijke woonhuis met zijn zitmeubelen was
duidelijk meer gericht op comfort dan de boerderijen en dorpswoningen.
Tabel 3.6. Aanwezigheid zit- en slaapmeubilair (percentages)
Walcheren

stad

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

platteland

middenstanders

stad

boeren

1845-1855

1815-1825

1755-1785

platteland

Schouwen-Duiveland

stoelen met matten

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

0

0

stoelen met kussens

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

3

3

Culemborgse stoelen

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

0

0

Brabantse stoelen

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

0

0

fauteuil/leuning-/armstoel

2

4

3

~

~

~

0

18

4

0

21

17

rustbank/canapé

6

20

10

~

~

~

0

9

2

29

55

50

ledikant

4

8

5

~

~

~

10

18

12

14

38

33

stoelen met matten

3

17

5

~

23

23

16

13

15

~

16

16

stoelen met kussens

3

17

5

~

10

10

0

0

0

~

5

5

Culemborgse stoelen

0

0

0

~

0

0

0

0

0

~

0

0

Brabantse stoelen

0

0

0

~

0

0

0

0

0

~

0

0

fauteuil/leuning-/armstoel

0

6

5

~

26

26

3

4

3

~

13

13

rustbank/canapé

0

6

5

~

18

18

8

4

7

~

47

47

ledikant

3

33

8

~

59

59

13

30

20

~

39

39

stoelen met matten

10

8

9

~

58

58

20

7

17

13

50

42

stoelen met kussens

0

0

0

~

7

7

4

0

3

0

11

8

Culemborgse stoelen

0

0

0

~

0

0

0

7

2

13

11

11

Brabantse stoelen

0

0

0

~

0

0

0

0

0

13

14

14

fauteuil/leuning-/armstoel

5

31

11

~

58

58

13

0

10

50

54

53

rustbank/canapé

2

0

2

~

24

24

4

14

7

25

11

14

ledikant

0

0

0

~

69

69

16

0

12

50

64

61

Grote verschillen tussen de steden en het platteland treffen we ook aan bij de
ontwikkelingen in het bezit van het slaapmeubilair. Men sliep in de achttiende en de
negentiende eeuw in een bedstede of een ledikant. De aanwezigheid van bedsteden wordt in
de boedelinventarissen niet vermeld, omdat bedsteden een ‘nagelvast’ onderdeel vormden van
de betimmering van het huis. Echter uit de afwezigheid van ledikanten kan geconcludeerd
worden dat men hoogstwaarschijnlijk in bedsteden sliep. Dit wil overigens niet zeggen dat de
aanwezigheid van ledikanten ook de afwezigheid van bedsteden veronderstelt. In de praktijk
kon men zowel ledikanten als bedsteden in een huis aantreffen. Net als bij de kachel en het
zitmeubilair vertoonde het Zeeuwse platteland een afwijkende ontwikkeling in vergelijking
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met andere Nederlandse plattelandsgebieden waar het ledikant in de eerste helft van de
negentiende eeuw al een ‘normaal’ verschijnsel was.247 Tussen 1750 en 1850 hielden de
Tabel 3.7. Aanwezigheid opbergmeubilair (percentages)

stad

middenstanders

totaal

totaal

boeren

43

~

~

~

0

0

0

0

0

0

52

43

~

~

~

70

45

65

0

14

11

bruine kast

38

12

30

~

~

~

25

36

27

14

34

31

kabinet

10

40

19

~

~

~

38

36

37

57

69

67

chiffoniere

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

0

0

buffet/hoekkast

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

3

3

pijzel

12

0

10

~

0

0

0

0

0

~

0

0

spinde

24

0

20

~

7

7

47

30

41

~

3

3

bruine kast

38

0

33

~

0

0

13

13

13

~

16

16

kabinet

59

67

60

~

59

59

68

65

67

~

87

87

0

0

0

~

3

3

0

0

0

~

3

3

24

0

20

~

15

15

26

26

26

~

32

32

pijzel

totaal

boeren

48

38

chiffoniere

middenstanders

totaal

40

spinde

boeren

middenstanders

platteland

pijzel

buffet/hoekkast

1845-1855

stad

boeren

1815-1825

1755-1785

platteland

Schouwen-Duiveland

middenstanders

Walcheren

0

0

0

~

0

0

0

0

0

0

0

0

spinde

19

8

16

~

0

0

31

36

32

0

0

0

bruine kast

29

0

22

~

2

2

2

0

2

0

0

0

kabinet

64

77

67

~

73

73

80

71

78

88

75

78

chiffoniere
buffet/hoekkast

0

0

0

~

36

36

2

14

5

38

57

53

12

15

13

~

33

33

36

7

29

38

39

39

plattelandsbewoners op Schouwen-Duiveland en Walcheren namelijk massaal vast aan het
gebruik om te slapen in bedsteden, want het bezit aan ledikanten nam op deze eilanden niet
toe. De enkele ledikanten op het platteland waren tot en met het eerste kwart van de
negentiende eeuw vooral in het bezit van middenstanders, maar in het midden van de
negentiende eeuw waren alle aangetroffen ledikanten in het bezit van zeven boeren uit
Schouwen-Duiveland. Zij sloten in hun consumptiegedrag aan bij het stedelijke patroon. Het
ledikant kende in Middelburg, Vlissingen en Zierikzee een snelle opmars tussen 1750 en
1850. Rond 1850 vermeldde ongeveer tweederde van de stedelijke boedelinventarissen één of
meerdere ledikanten. Als we de verspreiding van het ledikant als indicator nemen voor het
proces van toenemende vertrekken-differentiatie dan zien we dat dit proces tussen 1750 en
1850 in de Zeeuwse steden in volle gang is. Op het platteland daarentegen bleven de
verschillende activiteiten als slapen, wonen en koken plaatsvinden binnen dezelfde ruimte.
Het bezit aan opbergmeubelen onderging vanaf de tweede helft van de achttiende
eeuw grote veranderingen. Achter de in de boedels veelvuldig gebruikte term ‘kast’ kon een
247
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veelheid aan kasten schuilgaan. Bovendien is het soms niet duidelijk of het om een losse of
een vaste kast ging. Daarom is er voor gekozen om alleen de specifiek omschreven kasten in
het databestand op te nemen. De pijzel, spinde en bruine kast verdwenen tussen 1750 en 1850
langzaam uit de boedels. Of het begrip ‘bruine kast’ refereerde aan een afzonderlijk type kast
of alleen aan de kleur van de kast is onduidelijk. De pijzel was een kast die alleen op
Walcheren voorkwam. Het betrof een soort pronkkast waarin men kleding bewaarde. De
spinde was daarentegen een spijs- of voorraadkast, waarin levensmiddelen lagen
opgeborgen.248 Deze kasten werden vanaf de achttiende eeuw ingeruild voor het kabinet, de
chiffonnière en het buffet. Deze wisseling vond zowel in de stad als op het platteland plaats,
waarbij de stedelingen iets eerder overstapten op deze ‘nieuwe’ meubels. De pijzel, spinde en
bruine kast kwamen niet meer voor in de stadswoningen. Op het platteland van Walcheren
waren het als eerste de middenstanders die afscheid namen van de pijzel, de spinde en de
bruine kast, waardoor deze kasten in de eerste helft van de negentiende eeuw transformeerden
tot ‘boeren’-meubels op Walcheren. Op het platteland van Schouwen-Duiveland voltrok deze
wisseling zich bij zowel de boeren als de middenstanders in een gelijk tempo. Het kabinet
werd nu – zeker op het platteland – het belangrijkste opbergmeubel. In het midden van de
negentiende eeuw kende dit opbergmeubel ongeveer net zo’n grote verspreiding op het
platteland als in de stad. Naast het kabinet kwamen in de stedelijke boedels uit de eerste helft
van de negentiende eeuw ook regelmatig chiffonnières en buffetkasten voor. Op het platteland
maakte de buffetkast rond 1850 iets minder vaak deel uit van een boedel dan in de stad en de
chiffonnière kwam bijna helemaal niet voor op het platteland.
Woninginrichting: woningtextiel en –decoratie
Eén van de meest voorkomende voorwerpen aan de muur waren spiegels. Zowel in de
achttiende als in de negentiende eeuw had bijna iedereen wel één of meer spiegels in huis
hangen. In de Zeeuwse steden in het midden van de negentiende eeuw bezaten zelfs alle
erflaters een spiegel. Andere veelvoorkomende wandversieringen waren afbeeldingen,
waaronder ik schilderijen, platen, tekeningen, prenten en kaarten versta. Meestal werd in de
boedelbeschrijving niet gespecificeerd welke afbeelding het betrof, maar soms krijgen we een
indruk van het afgebeelde. Het boerengezin Job Peute en Geertje Goudswaard in Ouwerkerk
bezat in 1848 bijvoorbeeld 19 ingelijste ‘platen’, waarvan er 4 ‘landschapjes’ afbeeldden. De
gareelmaker Hermanus Hofman had in 1847 naast enkele landschappen ook 4 ‘platen’ in zijn
huis in Zierikzee hangen die de Tiendaagse Veldtocht als onderwerp hadden. Duidelijk is dat
het in de meeste gevallen niet om dure en unieke schilderijen ging, maar om goedkopere en
waarschijnlijk in veelvoud geproduceerde afbeeldingen. Wanneer het exclusieve schilderijen
betrof dan werd er in de boedelbeschrijving expliciet melding van gemaakt, zoals bij
Willemina de Wolf te Zierikzee die in 1845 2 portretten van haar en haar man Pieter Abraham
Koole had hangen aan de muur. Winkelier en slijter Matthijs Hendrik Kalfsfleish uit
Vlissingen had zelfs een foto (‘daguerreotype’) aan de muur hangen.
Het bezit van afbeeldingen was niet zo breed verspreid en gelijkwaardig verdeeld over
stad en platteland als het spiegelbezit. Ongeveer een kwart van de boedels op het platteland
had schilderijen in het bezit in de tweede helft van de achttiende eeuw. In Zierikzee had bijna
iedereen wel een schilderij of prent aan de muur hangen in deze periode. Op het Walcherse
platteland nam dit aantal daarna gestaag toe. In de dorpen op Schouwen-Duiveland groeide
het schilderijenbezit echter sneller: in het eerste kwart van de negentiende eeuw werden er
bijna in twee keer zoveel huishoudens afbeeldingen aan de muur gehangen dan in de
Walcherse dorpen en in het midden van de negentiende eeuw had bijna elke dorpsbewoner op
Schouwen-Duiveland wel een schilderij of prent hangen. Daarnaast hingen er in de
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huishoudens die schilderijen bezaten gemiddeld ongeveer twee tot drie meer afbeeldingen op
Schouwen-Duiveland dan op Walcheren. Het percentage boedels met afbeeldingen op het
platteland van Schouwen-Duiveland kwam reeds in het eerste kwart van de negentiende eeuw
op hetzelfde niveau als van Zierikzee, Middelburg en Vlissingen. Ondanks de toename van
het schilderijenbezit op het Walcherse platteland bleef op Walcheren het achttiende-eeuwse
verschil tussen stad en platteland ook in de negentiende eeuw aanwezig. Ook het gemiddeld
aantal afbeeldingen per plattelandsboedel uit Schouwen-Duiveland waarin afbeeldingen
aanwezig waren was rond 1850 bijna op gelijke voet gekomen met Zierikzee. Op het
platteland van Schouwen-Duiveland hing in het midden van de negentiende eeuw 1,6
schilderij minder aan de muur dan in Zierikzee, terwijl op Walcheren dit verschil 3,3
schilderijen betrof.
Tabel 3.8. Gemiddeld aantal afbeeldingen en spiegels per boedel
Walcheren

stad

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

platteland

middenstanders

stad

boeren

platteland

Schouwen-Duiveland

afbeeldingen

4,3

4,4

4,3

~

~

~

4,9

9,0

6,1

14,0

15,5

15,3

spiegels

1,6

1,7

1,6

~

~

~

2,0

1,9

2,0

2,3

3,2

3,0

1815-1825

afbeeldingen

9,1

9,3

9,2

~

17,2

17,2

12,3

14,2

12,9

~

23,1

23,1

spiegels

2,0

2,3

2,0

~

2,7

2,7

2,3

2,4

2,4

~

3,5

3,5

1845-1855

afbeeldingen

9,1

7,4

8,7

~

12,0

12,0

11,8

7,9

10,9

11,4

12,8

12,5

spiegels

1,7

1,3

1,6

~

2,7

2,7

2,2

1,7

2,1

3,3

3,1

3,1

1755-1785

Naast afbeeldingen en spiegels creëerde men huiselijkheid en gezelligheid met
beeldjes, bloempotten, vazen en huisdieren. De aanwezigheid van vogelkooien en visflessen
in boedelinventarissen veronderstelt logischerwijs de aanwezigheid van vogels en vissen. In
de loop van de achttiende en negentiende eeuw nam de aanwezigheid van deze decoratieve
voorwerpen in het Zeeuwse huishouden toe. Met name in de Zeeuwse steden zien we een
sterke toename van deze voorwerpen. Op het platteland van zowel Walcheren als SchouwenDuiveland was het rond 1850 nog steeds een kleine minderheid die beeldjes, potten en vazen
gebruikte ter versiering van de kamers. Ook het houden van vogels en vissen bleef minder
gebruikelijk op het platteland dan in de stad.
Een andere manier om de woning aan te kleden was met behulp van gordijnen,
rabatten, kleden en vloerbedekking. Deze vormen van woningtextiel boden een extra
bescherming tegen kou en tocht en verhoogden het comfort. Vaak werd in de
boedelbeschrijvingen alleen melding gemaakt van gordijnen als verzamelterm, waardoor we
niet weten of ze voor de bedstede of voor de ramen hingen. Gordijnen waren in de periode
1750 en 1850 al geen zeldzaamheid meer in Zeeland. Op het platteland had ongeveer
tweederde van de huishoudens gordijnen hangen in de tweede helft van de achttiende eeuw en
in Zierikzee waren er gordijnen in alle huizen. Midden negentiende eeuw was het
gordijnenbezit in de Zeeuwse steden nog steeds hoog. In het eerste kwart van de negentiende
eeuw nam het gebruik van gordijnen ook op het platteland toe, maar in het tweede kwart van
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de negentiende eeuw trad er weer een daling op. Het aantal dorpelingen met gordijnen was
rond 1850 nog steeds ongeveer tweederde. Een rabat was een smalle strook stof (geplooid of
met franje) dat langs de bovenkant van het gordijn of schoorsteenkleed hing (‘schouwrabat’).
Deze vorm van decoratie verdween tussen 1750 en 1850 uit de boedels, waarbij de Walcherse
dorpsbewoners en stedelingen sneller afstand namen van de rabatten in het huis dan op
Schouwen-Duiveland.
Tabel 3.9. Aanwezigheid woningtextiel en -decoratie (percentages)
Walcheren

1815-1825

stad

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

boeren

middenstanders

totaal

platteland

spiegel

85

92

87

~

~

~

95

82

92

100

97

97

afbeelding

15

28

19

~

~

~

33

45

35

71

97

92

beeld

0

12

4

~

~

~

8

18

10

0

21

17

bloempot/vaas

0

0

0

~

~

~

0

0

0

0

0

0

vogelkooi/visfles

6

12

8

~

~

~

8

0

6

0

41

33

lepelbord/lepelrek

~

~

~

~

~

~

gordijnen

67

68

68

~

~

~

75

64

73

100

100

100

rabatten

58

76

64

~

~

~

78

64

75

100

97

97

0

12

4

~

~

~

3

0

2

14

48

42

spiegel

88

67

85

~

82

82

92

91

92

~

87

87

afbeelding

44

50

45

~

77

77

87

83

85

~

79

79

beeld

12

33

15

~

28

28

5

17

6

~

34

34

3

0

3

~

10

10

5

4

5

~

24

24

vogelkooi/visfles

24

0

20

~

56

56

16

26

20

~

45

45

lepelbord/lepelrek

56

0

48

~

5

5

63

39

54

~

42

42

gordijnen

82

50

78

~

74

74

89

91

90

~

89

89

rabatten

68

17

60

~

49

49

61

70

64

~

79

78

3

17

5

~

69

69

32

39

34

~

71

68

spiegel

98

100

98

~

100

100

96

86

93

100

100

100

afbeelding

60

62

60

~

91

91

93

86

92

100

96

97

beeld

2

0

2

~

44

44

22

7

19

13

46

39

bloempot/vaas

5

0

4

~

49

49

2

14

5

25

46

42

vogelkooi/visfles

33

23

31

~

47

47

22

21

22

63

79

75

lepelbord/lepelrek

21

15

20

~

gordijnen

55

62

56

~

89

89

64

79

68

88

89

89

rabatten

19

15

18

~

11

11

33

21

31

50

43

44

0

23

5

~

87

87

64

71

66

63

68

67

vloerbedekking

bloempot/vaas

vloerbedekking

1845-1855

stad

boeren

1755-1785

platteland

Schouwen-Duiveland

Vloerbedekking

Vloerbedekking was in de achttiende eeuw nog een zeldzaamheid op het platteland. In
de steden komen we in deze eeuw al wel vloerbedekking in de hoedanigheid van vloermatten
tegen. In Zierikzee had bijna de helft van de huishoudens een aantal matten op de grond
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liggen. Vanaf het eind van de achttiende eeuw nam het gebruik van vloerbedekking toe,
evenals de variatie in vloerbedekking. In de negentiende eeuw werden er niet meer alleen
matten op de grond gelegd, maar ook vloerkleden, karpetten, lopers en tapijten. In Middelburg
en Vlissingen hadden bijna alle erflaters vloerbedekking op de grond liggen in het midden van
de negentiende eeuw, waarbij het vooral om matten en karpetten ging. De groei van de
aanschaf van vloerbedekking door stedelingen uit Zierikzee stagneerde na 1825. Rond 1850
had tweederde van de huishoudens in deze stad textiel op de grond.
Ook op het platteland rondom Zierikzee was het bezit aan vloerbedekking explosief
toegenomen in de eerste helft van de negentiende eeuw en was gelijkwaardig geworden aan
Zierikzee. Terwijl in de achttiende eeuw maar één rijke boer vloermatten had liggen, bezat
rond 1850 maar liefst tweederde van de onderzochte boedels textiel op de grond. Het contrast
tussen stad en platteland op Schouwen-Duiveland betreffende vloerbedekking was dus
midden negentiende eeuw weggenomen, maar het verschil tussen stad en platteland op
Walcheren bleef onverminderd groot. Waar rond 1850 bijna iedere middenstander in
Middelburg en Vlissingen wel matten of karpetten in zijn huis had liggen, waren de vloeren
van de huizen op het Walcherse platteland nagenoeg allemaal ongestoffeerd. Slechts 3 van de
55 boedels uit deze periode hadden vloermatten in het bezit. Opvallend is dat deze drie
huishoudens afkomstig waren uit de middenstand.
Het lijkt erop alsof de aankleding van de huizen in de Walcherse dorpen iets soberder
was dan in de steden of dan op het platteland van Schouwen-Duiveland. De vraag is of dit
klopt. Mogelijkerwijs vertoonde het platteland van Walcheren een andere wooncultuur waarin
op een afwijkende manier invulling werd gegeven aan de woninginrichting. De wooncultuur
van de boeren in Weesperkarspel uit de tweede helft van de achttiende eeuw kan hierbij
aanknopingspunten bieden. In plaats van schilderijen gebruikten de plattelandsbewoners uit
Weesperkarspel mooi en duur serviesgoed als wandversiering. Zij hingen lepelrekken,
wandborden en theeblaadjes niet alleen in de keuken aan de muur, maar ook in vertrekken als
het voorhuis of de opkamer. Uit de aanwezigheid van lepelrekken/borden op het platteland
van Walcheren in het eerste kwart van de negentiende eeuw lijkt er inderdaad sprake te zijn
van een andere vorm van het aankleden van de muren op het platteland in vergelijking met
Vlissingen. In Vlissingen treffen we namelijk in deze periode nauwelijks lepelrekken aan,
terwijl op het platteland ongeveer de helft van de boedels één of meerdere lepelrekken in het
bezit hadden.
Besluit
In de periode dat in het hoofdzakelijk door stedelingen gevoerde publieke debat een nieuwe
interesse voor het platteland tot stand kwam (beschavingsoffensief, landbouwdebat,
cultivering plattelandscultuur), lijkt ook de lokale plattelandsbevolking zelf het platteland te
ontdekken. Net zoals de stedeling bewust werd van het bijzondere belang van de platteland
voor de natie, raakten ook de plattelanders zelf overtuigd van hun eigenheid en hun positie
binnen de samenleving. Natuurlijk waren zij ook voor die tijd bewust dat zij
plattelandsbewoners waren, maar vanaf de late achttiende eeuw gingen zij hun ruraliteit ook
bewust uitdragen door zich op bepaalde onderdelen van de materiële cultuur af te zetten tegen
een stedelijk consumptiepatroon. Met name door de consumptie en cultivering van bepaalde
sieraden creëerden de plattelandsbewoners een afwijkende en eigen rurale levensstijl. In de
tweede helft van de achttiende eeuw lijkt er tussen de stad en het platteland nog sprake van
een overwegend uniforme materiële cultuur in het sieradenbezit, maar daarna gingen de
steden en het platteland ieder hun eigen weg. Het oorijzer was hiervan de belangrijkste
exponent. Terwijl de stedelingen het oorijzer vanaf het eind van de achttiende eeuw aflegden,
nam het aantal plattelanders dat een oorijzer droeg alleen maar toe. Gezien de verdere
cultivering van het oorijzer (qua materiaal, vorm en versieringen) moeten we dit vasthouden
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aan het oorijzer niet interpreteren als het achterop raken in het moderniseringsproces, maar als
het bewust vormgeven van een eigen rurale levensstijl.
Dit traditionaliseringsproces vond in Zeeland niet plaats lang socio-professionele,
maar langs socio-geografische scheidslijnen. Ondanks dat de middenstanders op het platteland
en de middenstanders in de stad tot dezelfde sociaal-economische beroepsgroep behoorden
vertoonden zij overduidelijk een ander consumptiepatroon. De belangrijke invloed van de
woonplaats op de materiële cultuur blijkt anderzijds ook uit het consumptiepatroon van de
boeren die in Zierikzee woonden. Terwijl 73 procent van hun collega’s buiten de stad nog een
oorijzer bezat in het midden van de negentiende eeuw, trof men bij de stadsboeren nog maar
in 33 procent van de gevallen een oorijzer aan. De stadsboeren maakten veel meer deel uit van
de materiële cultuur van de stedelijke middenstanders. Zo bezaten de stadsboeren in
vergelijking met de boeren op het platteland bijvoorbeeld vaker kachels, fauteuils, canapés,
chiffonnières, bloempotten, vazen, vogelkooien en visflessen. De sturende rol van de
ruimtelijke component in de materiële cultuur kan verder nog aangetoond worden aan de hand
van de immigranten van het platteland die in de stad kwamen wonen en zich aanpasten aan
het stedelijke consumptiegedrag. In 1810 verhuisde bijvoorbeeld de uit Wissenkerke
afkomstige onderwijzer Jan Jille naar Zierikzee. Hij was volgens de mode op het platteland
‘begoud en bezilverd’, maar bij zijn verhuizing verkocht hij zijn ‘boerengewaad’ en schafte
een burgerpak aan.249
De belangrijke rol van de ruimtelijke component in de materiële cultuur betekende niet
dat er geen verschillen waren tussen de boeren en de middenstanders op het platteland. Het
meest zichtbare verschil betrof het bezit aan plezierrijtuigen die bij de middenstanders
ontbraken. Vooral de boeren op Schouwen-Duiveland distantieerden zich met behulp van het
plezierrijtuig van de middenstanders. Verder was er vooral verschil in tempo bij de opname
van nieuwe goederen. Zo liepen de middenstanders ten opzichte van de boeren voorop bij de
consumptie van japonnen, onderbroeken, kachels, ledikanten, kabinetten en vloerbedekking.
Echter deze tempoverschillen waren slechts gradueel en kwamen niet voort uit een
fundamenteel andere materiële cultuur. Naast de kleine verschillen tussen de boeren en de
middenstanders binnen de materiële cultuur op het platteland waren er ook verschillen tussen
het platteland van Walcheren enerzijds en het platteland van Schouwen-Duiveland anderzijds.
De Walcherse plattelandsbevolking distantieerde zich sterker van de stad dan de bevolking op
het platteland van Schouwen-Duiveland. Vooral met behulp van hun sieraden visualiseerden
de Walcherse dorpelingen een sterk afzonderlijke plattelandsidentiteit. Niet alleen hielden zij
vast aan het oorijzer, maar ook aan de voorhoofdsnaald, de beugeltas en de knopen: sieraden
die in de eerste helft van de negentiende eeuw nauwelijks meer voorkwamen in Vlissingen en
Middelburg. Op Schouwen-Duiveland hield men eveneens vast aan het oorijzer, maar de
voorhoofdsnaald, de beugeltas en de knopen legden de plattelandsbewoners daarentegen wel
af na 1800. Ook met betrekking tot de woninginrichting sloot men op het platteland van
Schouwen-Duiveland op sommige onderdelen aan bij het consumptiegedrag van de
stedelingen in Zierikzee. In het bezit van bijvoorbeeld afbeeldingen en vloerbedekking werd
het verschil tussen stedelingen en plattelanders tussen 1750 en 1850 steeds kleiner, totdat in
het midden van de negentiende eeuw deze goederen ongeveer in net zoveel plattelands- als
stedelijke boedels aanwezig waren. Op het platteland van Walcheren daarentegen bleef het
bezit van afbeeldingen en zeker van vloerbedekking substantieel achter bij de steden. De
prioriteit van de Walcherse plattelandsbevolking lag meer bij het sieradenbezit dan bij de
wooncultuur. De Walcherse boeren spendeerden namelijk gemiddeld meer geld aan sieraden
dan de boeren op Schouwen-Duiveland.250
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De Zeeuwse en in het bijzonder de Walcherse landlieden vertoonden op bepaalde
onderdelen van hun materiële cultuur dus een traditionaliseringsproces: zij cultiveerden juist
die specifieke consumptiegoederen met een al lange traditie om hun ruraliteit te benadrukken.
Op basis hiervan kan men de hypothese opwerpen dat de plattelandsbewoner met dezelfde
culturele definities van het antithetische begrippenpaar stad en platteland werkten als de
stedelijke elite: de stad als symbool van beschaving, vooruitgang en modernisering en het
platteland als symbool voor stilstand en traditie. De opname van de stad-platteland
tegenstelling in het achttiende-eeuwse concept van de beschavingsgeschiedenis bood de
plattelanders nu de mogelijkheid om hun status aparte in de samenleving te accentueren. Zij
omarmden daarbij begrijpelijkerwijs de positieve waardering van het platteland als een
cultuur onaangedaan door de modernisering zoals die ook in de cultuurkritiek centraal stond.
In deze visie representeerde een toename aan kennis en wetenschap juist moreel verval,
waardoor het platteland hier juist een positief oordeel kreeg als gevolg van een gebrek aan
modernisering. Met behulp van kleding en sieraden symboliseerden de plattelandsbewoners
zich als een traditionele samenleving onaangedaan door het moreel verval waarmee
modernisering gepaard ging.
De verandering in de materiële cultuur op het Zeeuwse platteland had overduidelijk
een intellectuele oorsprong. Dit blijkt ook het feit dat het traditionaliseringproces in de
achttiende en negentiende eeuw in een groot aantal plattelandsgebieden in West-Europa met
wisselende economische ontwikkelingen plaatsvond. In hoeverre deze veranderingen in
Zeeland ook nog gestuurd werden door het desurbanisatieproces en in het bijzonder door de
toenemende welvaart op het platteland is moeilijker te bepalen. Er zijn geen aanwijzingen dat
toenemende rijkdom een voorwaarde was voor het ontstaan van een eigen rurale materiële
cultuur. Alle plattelandsbewoners verbeeldden hun ruraliteit met behulp van kleding en
sieraden, terwijl niet alle plattelanders even rijk waren. Een toenemende rijkdom, zoals bij de
herenboeren op Schouwen-Duiveland, lijkt eerder te resulteren in aansluiting bij een meer
stedelijke levensstijl. Wel was de aanwezigheid van een stad of steden logischerwijs
noodzakelijk voor het ontstaan van een rurale identiteit en op basis van de vergelijking tussen
Walcheren en Schouwen-Duiveland lijkt ook de aard van de relatie tussen de stad en het
platteland van invloed op de ontwikkelingen in de materiële cultuur op het platteland. De
economische, politieke en culturele macht van Middelburg over het Walcherse platteland was
veel groter dan de macht van Zierikzee over zijn ommelanden, waardoor de Walcherse
plattelandsbevolking zich veel sterker afzette tegen een stedelijke levensstijl dan de boeren en
middenstanders op het platteland van Schouwen-Duiveland.
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IV. Het opheffen van de periferie: soevereiniteit, re-urbanisatie en
landbouwbevordering
Uit de ontwikkelingen in de culturele infrastructuur en de materiële cultuur blijkt dat zowel
economische als intellectuele omstandigheden het cultureel handelen van de Zeeuwen
beïnvloedde. De desurbanisatie van de provincie bepaalde dan ook mede de kaders
waarbinnen de Zeeuwen hun handelen konden vormgeven. De bevolkingsgroei en de
toenemende welvaart op het platteland creëerde bijvoorbeeld de demografische en
economische voorwaarden voor het ontstaan van een ‘verlichte’ culturele infrastructuur op het
Zeeuwse platteland. In dit en het volgende hoofdstuk wordt echter niet gekeken naar de
invloed van desurbanisatie op het handelen, maar daarentegen op het denken over de
provincie. Welke invloed had desurbanisatie van de provincie op de Zeeuwse
ideeëngeschiedenis? Net als bij het onderzoek naar private en publieke ruimte, zal ook bij dit
onderzoek naar het publieke debat gekeken worden naar intellectuele invloeden en met name
naar de consequenties van de nieuwe West-Europese denkbeelden over stad en platteland op
de beelden over Zeeland. Werden de beelden die de Zeeuwen hadden over hun eigen steden
en hun eigen platteland gestuurd door de materiële omstandigheden of door de topoi die
destijds bestonden over steden en het platteland?
In dit hoofdstuk zal het economische denken in Zeeland tussen 1750 en 1850 worden
geanalyseerd. Een analyse van het Zeeuwse economische denken is goed mogelijk, omdat
juist de ‘economie’ vanaf het midden van de achttiende eeuw één van de belangrijkste
onderwerpen in het Europese publieke debat werd. Hierdoor is het ook mogelijk om de
Zeeuwse denkbeelden te positioneren binnen het internationaal economische discours en kan
gekeken worden hoe dit discours vorm kreeg in de specifiek regionale context van de
Zeeuwse ontstedelijking. De vraag is hoe de Zeeuwen tegen de economische ontwikkelingen
van hun provincie en in het bijzonder het stedelijk verval en de agrarische bloei aankeken en
welk politiek-economisch beleid zij ontwikkelden ten opzichte van de desurbanisatie? Eerst
zal gekeken worden naar het economische debat in de tweede helft van de achttiende eeuw
nog voordat de ontstedelijking in zijn volle omvang toesloeg rond 1800. Het gaat dan om het
politieke beleid van de provinciale bestuurders en in het bijzonder de ideeën van de Zeeuwse
raadspensionaris Laurens Pieter van de Spiegel. De rest van het hoofdstuk zal besteed worden
aan de ideeen over het stedelijk verval en de bloeiende landbouw in de eerste helft van de
negentiende eeuw.
Politieke economie
De economie werd vanaf het midden van de achttiende eeuw een belangrijk thema in het
publieke debat in de Republiek.251 Een groeiend aantal publicaties handelde over de
economische toestand van de Republiek en over de beste methoden om de welvaart te
verbeteren. Algemene culturele tijdschriften als De Denker, De Borger en De Vaderlander
behandelden regelmatig economische vraagstukken. Er verschenen tijdschriften die de
economie exclusief als onderwerp hadden, zoals De Koopman (1768-1776), De Oeconomist
(1798) en de Oeconomische Courant (1799-1803).252 Geleerdengenootschappen schreven
prijsvragen uit over economische onderwerpen en publiceerden verhandelingen over handel,
nijverheid, visserij, landbouw en financiën. Een kwart van de door het in 1768 opgerichte
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitgeschreven prijsvragen in de tweede helft van

251
252

Zuidema, ‘Economic thought’, 31-32.
Duyverman, ‘Feiten en feitjes’.

95

de achttiende eeuw gingen over economische vraagstukken.253 Een door de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag over ‘de grond van Hollands
koophandel’ leidde in 1777 tot de oprichting van de Oeconomische Tak der Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Dit genootschap was een groot succes en had binnen twee
jaar al meer dan 3000 leden verspreid over 55 departementen door de gehele Republiek.254
‘Oeconomie’ werd in de tweede helft van de achttiende eeuw een alomtegenwoordig
begrip.255 Naast de Oeconomische Tak en de Oeconomische Courant, bestonden er
oeconomische winkels, oeconomische inrichtingen, oeconomische soep, oeconomische
schapen en oeconomische liedjes. Ook tijdgenoten ontging deze ongekende populariteit van
‘oeconomie’ niet, getuige het satirische pamflet Historie der vreemde en tot nog toe
onbeschrevene ziekte oikomonia.256
De grote aandacht voor economie in de achttiende eeuw was een internationale
ontwikkeling.257 Overal in Europa richtte men economische genootschappen op, schreef men
economische verhandelingen en werd de staathuishoudkunde een veelbedreven wetenschap.
Deze ongekende interesse in de economie is alleen goed te begrijpen vanuit de grote rol die de
economie in de Europese politiek kreeg toebedeeld in de achttiende eeuw. Politici en politieke
commentatoren achtten niet meer oorlog en territoriale verovering, maar in eerste instantie
economische groei noodzakelijk voor het politieke zelfbehoud van een staat en voor het
welzijn van de inwoners. De machtsstrijd tussen de verschillende staten in Europa kreeg in de
achttiende eeuw de vorm van een handelsrivaliteit (‘jealousy of trade’), waarbij succes in
internationale handel als een noodzakelijke voorwaarde werd gezien voor een sterke militaire
en politieke staat. Het verkrijgen van een sterke positie in de internationale handel en het
realiseren van economische groei werd in de achttiende eeuw met andere woorden de ‘reason
of state’.258
In dit internationale debat over de politieke economie speelde de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden een centrale rol. Enerzijds als lichtend voorbeeld van een republiek
die, ondanks zijn geringe oppervlakte, door het bemachtigen van een dominante positie in de
internationale handel en een ongekende economische welvaart een zeer sterke militaire en
politieke staat was geworden. Anderzijds als waarschuwend voorbeeld van een samenleving
die door de toenemende handelsrivaliteit tussen de Europese staten in de achttiende eeuw in
verval was geraakt doordat het zijn belangrijke positie in de internationale handel en derhalve
in de Europese machtsbalans niet wist te behouden. Onder andere door het verval van de
Republiek ontstond in de achttiende eeuw het idee dat de rol van handelsrepublieken was
uitgespeeld in het nieuwe Europese machtsevenwicht. Handelsrepublieken moesten het in de
machtsstrijd afleggen tegen centralistisch geleide monarchieën als Engeland en Frankrijk die
het beste geëquipeerd waren om hun nationale economie en financiewezen dusdanig te
organiseren dat zij een grote en permanente militaire macht op de been konden brengen.259
De beelden van economische groei en economisch verval domineerden ook het
economische debat in de Republiek zelf, al was het verval voor de Republiek geen voorbeeld
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maar een urgente werkelijkheid. Haast elke politiek-economische verhandeling in de
Republiek probeerde dit verval te verklaren en herstelmiddelen aan te dragen om de
Republiek zijn oude positie in de internationale handels- en dus machtsbalans weer terug te
geven. De Nederlandse Republiek was (samen met de Zwitserse Republiek) een uitzondering
in het Europese statensysteem.260 Zij was in geen enkel opzicht een eenheidsstaat met een
centralistisch geleid bestuur, maar bestond uit zeven soevereine gewesten die grotendeels
werden bestuurd door de steden. Deze federale structuur beïnvloedde de vorm en inhoud van
het debat over de politieke economie in de Republiek. Het debat in de Republiek stond niet
alleen in het teken van de internationale machtsbalans maar ook in het teken van de interne
machtsbalans tussen de steden en de gewesten. De uitdaging voor politici en denkers in de
Republiek was om oplossingen aan te dragen waarin beide strijdtonelen werden aangepakt.
In dit debat over de politieke economie formuleerde men vanuit Zeeland logischerwijs
herstelmiddelen voor het verval van de Republiek die voordelig zouden zijn voor de economie
van Zeeland. Het ging de Zeeuwen in de eerste plaats om het eigen provinciaal belang. Zo
hadden de door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitgeschreven economische
en andere toegepaste en maatschappelijk-georiënteerde prijsvragen – ondanks de
internationaal wetenschappelijke ambities van het genootschap – bijna allemaal betrekking op
de specifieke problemen van Zeeland en in het bijzonder van Walcheren.261 De prijsvragen
werden in de praktijk bewust ingezet voor het oplossen van de maatschappelijke problemen
waarmee de directeuren in hun ambtelijke functies werden geconfronteerd.262 Het centrale
probleem waarvoor de economische prijsvragen een oplossing vroegen was dan ook niet
zozeer de achteruitgang van de Republiek, maar juist het verval van de eigen provincie. In de
jaren zeventig van de achttiende eeuw werden conceptprijsvragen over het verval van de
Zeeuwse handel en de mogelijkheden tot herstel ingediend.263 In 1784 schreef het
genootschap een prijsvraag uit die vroeg om een analyse van de bloei en het verval van
Zeeland en om een opgave van de beste middelen om Zeeland ‘wederom tot dat toppunt te
brengen’. Acht jaar later verlangde men nogmaals een opgave van de ‘geschiktste middelen
en wegen, om Nederlands kwynende koophandel in het gemeen, en dien van ZEELAND in
het byzonder, op te beuren.’ Ook aan de vragen over bijvoorbeeld de schadelijke wisselkoers
tussen Zeeland en de rest van de zes provincies (1776 en 1783) lag het idee van een
provinciale neergang ten grondslag.264
Dit idee van een handelsverval van Zeeland is opvallend gezien de stabiele economie
van Zeeland tot 1795. Weliswaar verloor Zierikzee een deel van zijn handelsactiviteiten rond
het midden van de achttiende eeuw, maar de handelssteden Middelburg en Vlissingen kenden
een stabiele welvaart tot aan de val van de Republiek.265 Uit de Zeeuwse economische
debatten in de tweede helft van de achttiende eeuw lijkt dan ook niet zozeer een absoluut
verval, maar veeleer een relatief machtsverval verantwoordelijk te zijn voor het vervalidee in
Zeeland. Met name de relatie met het buurgewest Holland was bepalend voor het zelfbeeld
van Zeeland. Weliswaar behoorden beide tot de Republiek, maar zij waren ook allebei
onafhankelijke soevereine staten die omwille van politiek zelfbehoud elkaar beconcurreerden
in de internationale handelscompetitie. Door deze ‘jealousy of trade’ kwam Zeeland in de
debatten over de politieke-economie van de Republiek vaak lijnrecht tegenover Holland te
staan. Zeeland en Holland worden weliswaar vaak in één adem genoemd als handeldrijvende
260

Holenstein, ‘Introduction’.
Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen’.
262
Mijnhadt, Tot Heil, 183.
263
1772: ‘Wat heeft Zeeland te betrachten om haren kwijnenden koophandel te doen herleven?’; 1774: ‘Welke
zijn de oirzaaken van het verval der weleer bloedende commercie en fabriquen in deze provincie en welke
zouden de beste middelen zijn tot herstel derzelve?’, Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen, 174 en 176.
264
Ibidem, 97-99, 112-113.
265
Brusse, Gevallen stad, hfd. 3: par. ‘Neergang en stabiliteit, 1745-1795’.
261

97

kustgewesten met gelijke belangen, maar in de praktijk opereerden zij vaak als concurrenten
van elkaar. Het zijn zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de twee gewestelijke
economieën die een beter licht kunnen werpen op de onderlinge wedijver tussen Zeeland en
Holland.
De overeenkomsten tussen Holland en Zeeland lagen in de handel. In de late
Middeleeuwen lag Zeeland in het epicentrum van de Europese handel en haar steden
fungeerden als voorhavens van het welvarende Vlaanderen en Brabant. De Florentijn
Lodovico Guicciardini beschouwde bijvoorbeeld de rede van Walcheren dan ook als het
knooppunt van de wereldhandel in 1567.266 Deze unieke positie binnen internationale
handelsnetwerken veroorzaakten een sterke urbanisatie in de periode tussen 1200 en 1600. Op
het Zeeuwse eiland Walcheren ontstonden maar liefst drie steden, waardoor de
urbanisatiegraad op dit eiland enorm hoog was. Ook in andere delen van Zeeland ontstonden
steden met interregionale en internationale handelscontacten. Samen met de Hollanders
stonden de Zeeuwen ook aan de basis van de hegemonie van de Republiek in de koloniale
handel door de gezamenlijke oprichting van de Oost-Indische Compagnie (OIC) en de WestIndische Compagnie (WIC).267
Echter vanaf ongeveer 1600 maakten Zeeland en Holland afzonderlijke economische
ontwikkelingen door. Door de economische neergang van Vlaanderen en Brabant stagneerde
de Zeeuwse urbanisatie en verloren de Zeeuwse steden de aansluiting met de Hollandse
steden. Holland nam de positie van Vlaanderen en Brabant over en fungeerde vanaf de late
zestiende eeuw als de stapelmarkt van de wereldhandel. Ondanks de stagnatie wisten de
Zeeuwse steden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw hun welvaart wel vast te
houden. Deze stabiliteit dankten zij voor een belangrijk gedeelte aan de afsluiting van de
Schelde sinds de Tachtigjarige Oorlog. Hierdoor was direct handelsverkeer tussen de zee en
Antwerpen, Brugge en Gent niet mogelijk en waren buitenlandse schepen met de bestemming
Brabant en Vlaanderen verplicht om hun handelswaar in Zeeland over te laden in Nederlandse
schepen. Aan deze sluiting dankten de Zeeuwse steden hun functie als interregionale
knooppunten in de handel tussen met name Engeland en de Spaanse/Oostenrijkse
Nederlanden. Verder dankten zij hun stabiele welvaart aan hun belangrijke positie in de
koloniale en vooral de slavenhandel en hun steeds belangrijker wordende functie als
uitvoercentra van landbouwproducten uit het achterland.268 Naast het achterop raken bij
Holland in de internationale handel groeiden beide gewesten dus ook uit elkaar met
betrekking tot de landbouw. Door inpolderingen en moderniseringen was de Zeeuwse
landbouw op een kwalitatief hoog niveau met een hoge productiviteit gekomen. De boeren
produceerden grotendeels voor de markt en met name graan en meekrap werden op grote
schaal verbouwd voor de export naar Engeland, de Zuidelijke Nederlanden en Holland.
Terwijl Holland zich in de vroegmoderne periode ontwikkelde tot een handelsgewest par
excellence werd Zeeland steeds meer een agrarische provincie.269
In de achttiende eeuw kunnen we Zeeland met andere woorden karakteriseren als een
gewest met een ambivalente positie binnen de Republiek. Aan de ene kant deelde het met
Holland een aantal handelsbelangen, maar aan de andere kant fungeerde het tevens als
aanvoerder van de agrarische belangen binnen de Republiek. Zowel de agrarische als de
handelsbelangen zorgden er echter voor dat Holland door de Zeeuwen werd beschouwd als
een concurrent. De belangen van de landbouw werden in Holland eigenlijk nooit behartigd en
de Zeeuwen waren voortdurend bevreesd dat het Zeeuwse aandeel in de interregionale en
koloniale handel zich naar de Hollandse steden zou verplaatsen. Het is dan ook niet
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verwonderlijk dat Zeeland andere oplossingen zocht dan Holland voor de politiekeconomische problemen waarmee de Republiek in de tweede helft van de achttiende eeuw
werd geconfronteerd.
Het Zeeuwse verzet tegen de Propositie tot een gelimiteerd porto-franco (1751)
Eén van de meeste ambitieuze antwoorden op de toegenomen politieke en economische
rivaliteit tussen de Europese staten en het verval van de Republiek was de “Propositie tot
redres en verbeeteringe van den Koophandel in de Republicq” uit 1751.270 Deze “Propositie”
werd door stadhouder Willem IV ingediend in de Staten-Generaal van de Republiek en
vormde een onderdeel van het hervormingsprogramma dat naast de koophandel ook de
marine en de staatsfinanciën moest hervormen. De ideeën uit de “Propositie” waren echter
niet afkomstig van de stadhouder zelf, maar kwamen voort uit de handelsgemeenschappen
van Amsterdam en Rotterdam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de handel centraal stond
in het plan. Volgens de auteur(s) van de “Propositie” waren handel en de Republiek
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Handel vormde de basis van de welvaart in de
Republiek en redres van de koophandel was derhalve van essentieel belang voor het herstel.
Door de toegenomen economische competitie binnen Europa had de Republiek zijn
stapelfunctie in de internationale handel verloren. Een groot deel van de handelsstromen ging
nu aan de Republiek voorbij. Aan de handelsaspiraties van de andere landen kon men niets
veranderen, maar door het instellen van een porto-franco (vrijhavenstelsel) zou men er wel
van kunnen profiteren. Hierdoor zou de Republiek weer de stapelmarkt van Europa worden en
zou het weer een bestaansrecht hebben in het Europese statensysteem.
Het gelimiteerde porto-franco zou echter niet ingevoerd worden in de Republiek.
Volgens Hovy was dit vooral te wijten aan het hevige verzet tegen de “Propositie” in
Zeeland.271 Uit de Zeeuwse rapporten blijkt dat de Zeeuwse regenten en kooplieden de
analyse van de “Propositie” wel deelden, maar anders aankeken tegen de methoden om zich
staande te houden in de nieuwe Europese machtsbalans. Het meest uitgebreide rapport uit
Zeeland was het “Advis” van de Zeeuwse Admiraliteit. In overeenstemming met de
“Propositie” erkenden de opstellers van het “Advis” de veranderde machtsverhoudingen in
Europa en beide zagen het verval van de Republiek veroorzaakt door externe factoren
(‘jalousie der vreemde Vorsten’).272 In tegenstelling tot de ambitieuze opzet van de
“Propositie” sloeg het Zeeuwse rapport een sombere toon aan.
‘en wy hebben alleen te kennen willen geven […] dat de source waar uit het quaat is
geresulteert en voorgesprooten, noit wederom te stoppen is, en dat een gelimiteert Porto
Franco, zoo als wort voorgestelt, niet aannemelyk bevonden wort.’273

De Zeeuwen waren juist van mening dat het niet de hoge invoerrechten waren die een
vermindering in de handel hadden veroorzaakt. In de zeventiende eeuw bloeide de handel,
terwijl de lasten juist veel hoger waren. Een porto-franco zou juist extra schade toebrengen. In
de veelvuldig gebruikte symboliek van kwaal en genezing bestempelden de Zeeuwen het
porto-franco als één van de ‘onzekere geneesmiddelen, waar door de lyder gevaar loopt het
leven te verliezen’.274 Het “Advis” verwees daarentegen naar de ‘grondslag van […] van alle
Commercieerende Volkeren’ die de eigen fabrieken, manufacturen en handwerken
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stimuleerden door het instellen van hoge invoerrechten en lage uitvoerrechten. Het Zeeuwse
rapport deelde niet de visie dat handel de motor van de welvaart was in de Republiek, maar
propageerde dat de binnenlandse nijverheid en de binnenlandse handel het meeste voordeel
aan het algemeen bracht.275
Daarbij kwam dat het “Advis” veel meer een fiscale benadering had. Het pleitte voor
het herstel van de ‘vervalle financiën’ van met name de noodlijdende Admiraliteiten. De
handel was namelijk achteruitgegaan door een gebrek aan ‘protexie’. Voor een herstel diende
de Republiek en de handel dan ook beschermd te worden door een zeemacht, zodat de
Republiek niet bij de eerste vijandige aanval ‘aan een geheelen ondergang bloot gesteld’
werd. Voor het bouwen van een zeemacht waren de Admiraliteiten afhankelijk van hun
inkomsten uit de Convoyen en Licenten. Een porto-franco zou misschien ten goede komen
aan de beurs van enkele kooplieden, maar het zou zeer nadelig zijn voor de staatskas.276
De opstellers van de “Propositie” hadden bij het opstellen kritiek van gewesten en
steden ingecalculeerd door te stellen dat ‘het swaarste, ook het swaarste moet weegen’. Zij
verlangden dat ‘men het belang van de geheele Republicq prefereert booven dat van een
Provincie’ en dat men over het eventueel geringe nadeel voor het particuliere belang heen
stapte.277 De Zeeuwen refereerden hier aan en vroegen zich af of deze stelregel ook opging als
ze gepaard ging met ‘een considerabel verlies voor de Provintie van Zeeland’.278 Een portofranco zou namelijk niet alleen desastreus zijn voor de Republiek als geheel, maar zeker en
vooral voor Zeeland in het bijzonder.
De positie van Zeeland als voorhaven in de internationale handel van Vlaanderen en
Brabant dreigde bij een porto-franco in de Republiek namelijk verloren te gaan. Deze positie
had het verworven door de sluiting van de Schelde. Om deze positie te behouden hadden de
Zeeuwse Staten in de zeventiende en achttiende eeuw dan ook voortdurend aangedrongen op
de strikte naleving van de sluiting zoals die bij de Vrede van Munster in 1648 definitief was
vastgelegd. Echter in deze politiek vond Zeeland Holland steeds aan zijn zijde, niet zozeer
omdat de Hollandse steden ook een voorhavenfunctie voor de Zuidelijke Nederlanden
vervulden, maar omdat zij in de sluiting het ideale middel zagen om de concurrentie van de
Vlaamse en Brabantse steden uit te schakelen en de stapelfunctie van Amsterdam te
beschermen. Volgens het “Advis” zou de door de sluiting van de Schelde verkregen
bevoorrechte positie van de Zeeuwse steden echter teniet gaan door de invoering van een
vrijhavenstelsel in de hele Republiek. De vrijstelling van ‘transitoire goederen’ betekende
volgens de opstellers van het “Advis” namelijk dat de handel van de Vlaamse en Brabantse
steden zou worden overgenomen door de Hollandse steden, omdat door het ontbreken van
invoerrechten in de Republiek de kooplieden Holland ‘als generale Markt van alle Waaren en
Koopmanschappen’ zullen verkiezen boven steden als Antwerpen, Brugge en Gent om hun
handelswaar af te zetten. Zij konden hun goederen daar gemakkelijker en door de vrije import
met meer winst afzetten. De verschuivende handelsstromen van de Oostenrijkse Nederlanden
naar Holland betekende met andere woorden het verlies van de voorhavenfunctie van de
Zeeuwse steden.
Deze argumentatie klinkt misschien vergezocht, maar wordt begrijpelijker wanneer
men kijkt naar de praktijk van Zeeuwse douanepolitiek. De Zeeuwse douanekantoren namen
het namelijk niet zo nauw met heffen van de door de Staten-Generaal bepaalde in- en
uitvoerrechten. Hierdoor hanteerde Zeeland in de praktijk eigenlijk al een soort
vrijhavenstelsel. Bij het instellen van een vrijhavenstelsel voor de gehele Republiek zou dit
voordeel van de ‘sluikeryen’ voor Zeeland verdwijnen. De Zeeuwen voerden dus een
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eigenzinnige douanepolitiek om hun economische belangen te behartigen en te beschermen
tegen de Hollandse handelssuprematie.279 Zeeland opereerde met andere woorden als een
onafhankelijke staat in de internationale handelscompetitie en probeerde zijn deel daarin te
behouden.280
Een porto-franco zou ook voor de opbrengsten van de Zeeuwse Admiraliteit desastreus
zijn, omdat de Admiraliteit voor zijn inkomsten afhankelijk was van de door de handelaren
betaalde Convooy- en Licentgelden.281 Een andere belangrijke reden waardoor de
“Propositie” niet positief werd ontvangen in Zeeland was de positie van de landbouw. De
opstellers van de “Propositie” meenden dat ‘de gantsche Republicq is als geformeert en
geschikt om Koophandel te dryven’ en dat de meeste en voornaamste inwoners van de
Republiek bestonden uit ‘Negocianten, Handwerkslieden, Visschers, Reeders in Scheepen’.282
Als gevolg van de belangrijke rol die de landbouw in de Zeeuwse economie speelde, ageerde
het “Advis” tegen het verlagen van de invoerrechten op landbouwproducten en in het
bijzonder op graan. Door het verlagen van de invoerrechten op buitenlands graan zou de
concurrentiepositie van het Zeeuwse graan op de binnenlandse markt namelijk aanzienlijk
verminderen ten opzichte van buitenlands graan.283
Kortom, het Zeeuwse “Advis” vond dat door de opstellers van de “Propositie” ‘niet in
alles zoo zeer de generale Commercie in ’t oog is gehouden, als wel zommige articulen van
den Koophandel, ’t gene mogelyk van die uitwerking zoude kunnen wezen, dat de
Commercie, die als nu nog voor een klein gedeelte in de Provintien gevonden wort, wel haast
gediverteert stont te worden naar zoodanige Steden, die bereits het grootste gedeelte hebben
geabsorbeert’.284 Door het gehele rapport uit Zeeland proeft men de impliciete constatering
dat de “Propositie” vooral de Hollandse belangen behartigde en dat een gelimiteerd portofranco alleen voor de Hollandse steden voordelig was en voor Zeeland juist nadelig. Het doel
van het “Advis” was dan ook aandacht vragen voor de Zeeuwse economie. Juist op deze
particuliere benadering kwam een felle kritiek van de hand van Thomas Isaac de Larrey, één
van de opstellers van de “Propositie”.285 De Larrey besefte dat de opstelling van de Zeeuwen
een belangrijk obstakel zou kunnen zijn op de weg naar de invoering van het porto-franco. In
zijn inleiding van de “Aanmerkingen op het Advis” schreef hij dat de specifieke ‘politicque
quaalen’ van de Republiek moeilijk waren te genezen omdat zij veelal voortkwamen en
vermengd waren met ‘byzondere Provintiale, Steedelyke, of andere belangen’. In
tegenstelling tot de Hollanders (‘opregten Patriotten’) lieten de Zeeuwen zich verblinden door
‘eygene en Provintiaale belangen’, waardoor zij het herstel van de macht van de Republiek in
Europa onmogelijk maakten.286
De Hollandse opstellers en de Zeeuwse kritiek beschuldigden elkaar dus van
particularisme. Beide beseften dat de Republiek zijn machtspositie had verloren door de
opkomst van nieuwe Europese handelsnaties. Echter ieder formuleerde op basis van eigen
economische belangen afzonderlijke visies op het herstel. Het idee dat de handelsrepublieken
hun langste tijd hadden gehad werd door de “Propositie” bestreden. Door de instelling van een
porto-franco zou de Republiek zelfs kunnen profiteren van de nieuwe economische
verhoudingen in Europa en zou het wederom de internationale stapelmarkt kunnen worden.
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Het Zeeuwse “Advis” benadrukte daarentegen de onomkeerbaarheid van de nieuwe
verhoudingen en beschouwde de stapelmarkt als een gepasseerd station. Waar de Republiek
lange tijd had gefungeerd als voorbeeld voor andere landen, diende de Republiek zich nu te
spiegelen aan de nieuwe grootmacht Engeland door de eigen nationale economie te
beschermen met hoge invoerrechten, monopolies en een sterke marinevloot.
De kritiek op het plan van een porto-franco is illustratief voor de visie van de Zeeuwse
Staten in de tweede helft van de achttiende eeuw op de eigen positie in de internationale
economie. Deze positie dankte Zeeland aan zijn strategische ligging in de Scheldedelta en het
Zeeuwse beleid was er op gericht om deze positie te verdedigen. Enerzijds probeerde de
Zeeuwse politiek de concurrentie van de buurgewesten Vlaanderen en Brabant en anderzijds
de concurrentie van de noordelijke buur Holland te elimineren. Door de sluiting van de
Schelde sinds de Opstand in de zestiende eeuw hadden de Zeeuwse steden een kunstmatige
bevoordeling ten opzichte van de Vlaamse en Brabantse steden verkregen. De strijd met
Vlaanderen en Brabant vergde voor de Zeeuwse Statenleden geen overdreven aandachtspunt,
omdat de sluiting van de Schelde juridisch was vastgelegd in het vredesverdrag van Munster
en omdat het grootste gedeelte van de achttiende eeuw de Oostenrijkse Nederlanden en de
internationale gemeenschap de sluiting erkenden en eerbiedigden. Bovendien had Zeeland in
deze strijd Holland aan zijn zijde, omdat alle gewesten van de Republiek profiteerden van de
sluiting van de Schelde. De Zeeuwen probeerden echter te voorkomen dat het kunstmatige
voordeel van de sluiting in zijn geheel ten gunste zou komen aan Holland. Voor Zeeland was
het dus zaak om binnen de Republiek de eigen handelsbelangen te beschermen tegen het
politiek en economisch machtigere Holland. De strijd met Holland bepaalde met andere
woorden in de tweede helft van de achttiende eeuw voor een veel groter deel het politieke en
economische debat in Zeeland dan de handelscompetitie met Vlaanderen en Brabant. Zeeland
ging de handelscompetitie met Holland aan door een beroep te doen op de gewestelijke
soevereiniteit binnen de Republiek en door zich soms (in extreme mate) ook daadwerkelijk op
te stellen als een onafhankelijk opererende staat.
Laurens Pieter van de Spiegel en het probleem van de staatsschuld
Eén van de meest besproken onderwerpen binnen de wetenschap van de politieke economie
waren de staatsfinanciën, omdat daar politiek en economie in optima forma samenkwamen.
Een sterke economie leverde veel inkomsten op voor de staatskas, waar vervolgens weer een
sterk leger van betaald kon worden. Echter door de toegenomen machtsstrijd tussen de
Europese staten waren de militaire uitgaven dermate gegroeid dat de staten genoodzaakt
waren om te gaan lenen, waardoor een nieuw fenomeen was ontstaan: staatsschuld. De
staatschuld en vooral de eventuele politieke gevolgen van een bankroet bepaalde voor een
groot gedeelte het debat over de politieke economie in Europa.287
Iemand die zich in de tweede helft van de achttiende eeuw veelvuldig heeft
beziggehouden met het probleem van de staatschuld van zowel Zeeland als de Republiek was
Laurens Pieter van de Spiegel.288 Hij was het intellectuele zwaargewicht in Zeeland in de
tweede helft van de achttiende eeuw en met behulp van zijn politieke en publicitaire
activiteiten probeerde hij zowel het verval van de Republiek als het verval van Zeeland te
keren. Al in zijn jaren als raad en burgemeester van de stad Goes functioneerde hij regelmatig
als woordvoerder van de Zeeuwse afvaardiging in de Staten-Generaal. Voor deze rol werd hij
in 1780 beloond met het secretarisschap van Zeeland en in 1785 bracht hij het tot
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raadspensionaris van Zeeland. Van de Spiegel ontpopte zich in deze jaren als de aanvoerder
van de Zeeuwse belangen in de Staten-Generaal en als de grootste tegenstander van de Staten
van Holland. Welke economische en financiële toekomstvisie had Van de Spiegel tot en met
1787 voor zowel de Republiek als voor Zeeland? Zijn analyse komt er in feite op neer dat het
herstel van de Zeeuwse economie en de Zeeuwse financiën een noodzakelijke voorwaarde
was voor het herstel van de Republiek. Van de Spiegel heeft in zijn ‘Zeeuwse periode’ twee
niet-gepubliceerde economische verhandelingen geschreven. In 1772 schreef hij “Memorie,
waarin beredeneerd worden de oorzaken van het Verval der Publyke Finantien en van den
welvaardt der ingezetenen in de Provintie van Zeeland” en tien jaar later schreef hij “Schets
tot een vertoog over de intrinsique en relative magt van de Republijk”.289 Uit beide stukken
blijkt dat hij de economie vooral benaderde vanuit het standpunt van de staatsfinanciën.
Net als de “Propositie” onderzocht Van de Spiegel’s “Schets” uit 1782 de middelen
om de positie van de Republiek in het Europese machtssysteem te herstellen, opdat ‘de
Republijk zoude wederom worden, ’t geene zij tevooren was, het middelpunt der negociatien
van Europa’.290 Hij maakte hiervoor een onderscheid tussen ‘intrinsique’ en ‘relative’ macht,
waarbij hij concludeerde dat de welvaart van de Republiek ten opzichte van de Gouden Eeuw
niet was afgenomen. Een revolutionair geluid in de klachtenzang over de economische
achteruitgang van de Republiek in de tweede helft van de achttiende eeuw. Weliswaar was er
volgens Van de Spiegel achteruitgang in sommige economische sectoren, maar dit werd
gecompenseerd door vooruitgang in andere bedrijfstakken. Wel was er verval te bespeuren ten
opzichte van de machtspositie in Europa, maar dit werd niet zozeer veroorzaakt door de
economische ontwikkeling van andere landen maar door het financiële beleid van de
Europese staten.
Volgens Van de Spiegel was het probleem van de Republiek het ontbreken van een
afdoende land- en vooral zeemacht, omdat een Republiek voor zijn voortbestaan zichzelf en
zijn koophandel moest kunnen beschermen. Wanneer de Republiek bovendien een sterke
militaire macht zou hebben dan waren andere landen eerder geneigd om allianties te sluiten.
Een sterk leger en bondgenoten waren voor Van de Spiegel namelijk noodzakelijk om de
neutraliteit van de Republiek in Europa te waarborgen, zodat de handel ongehinderd kon
bloeien. Het onderliggende probleem was volgens Van de Spiegel echter dat de Republiek
niet meer de financiën bezat om een fatsoenlijk leger te betalen. Weliswaar was de
‘intrinsique’ welvaart niet vervallen, maar door de kostbaardere manier van moderne
oorlogsvoering en door het lenen van geld op krediet om de laatst gevoerde oorlogen te
bekostigen schoten de resources toch aanzienlijk te kort om een leger op te bouwen. Hierdoor
kwam Van de Spiegel tot de slotsom dat ‘de finantien, of liever het verloop in de proportie
van het vermoogen der provincien om tot de lasten van het bondgenootschap te contribueeren
de inhaererende kwaal [zijn], waaraan de Republijk zal sterven’.291 De fundamentele oorzaak
van het relatieve machtsverval van de Republiek lag dus bij de slechte financiën en in het
bijzonder bij de deplorabele financiële situatie van de afzonderlijke gewesten. Door de
federale structuur van de Republiek was de financiering van het leger en de vloot nu eenmaal
afhankelijk van de contributie van de afzonderlijke gewesten. Het terugbrengen van de
provinciale staatsschulden was daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het politieke en
economische herstel van het gehele gemenebest.
‘De Provintien […] in staat te stellen van te kunnen consenteren, en hare Consenten, met
rigtige betaling te kunnen agtervolgen, moest het eerste zyn, van waar men begint, voor dat
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men eenig ander plan hoe nuttig en wenschelyk ook, tot herstel der vervallen zaken, met hoope
van succes, aan den dag kan leggen’.292

Zeeland werd vanaf het midden van achttiende eeuw geconfronteerd met een snelgroeiende
staatsschuld, waardoor het (naar eigen zeggen) zijn financiële bijdrage aan de Republiek niet
meer kon voldoen.293 Kortom, herstel van de Zeeuwse financiën droeg automatisch bij aan het
redres van de Republiek. Onder leiding van Van de Spiegel voerden de Zeeuwse Staten in de
tweede helft van de achttiende eeuw een felle strijd in de Staten-Generaal om hun quote
verlaagd te krijgen. De “Memorie” van de hand Van de Spiegel uit 1772 moeten we in deze
context interpreteren. Het stuk diende als intern discussiestuk voor de Staten van Zeeland om
de deplorabele toestand van het provinciale financiewezen te herstellen.
Ook al was het niet zo expliciet als in de “Schets”, ook in de tien jaar eerder
geschreven “Memorie maakte Van de Spiegel al het onderscheid tussen relatieve en
inwendige macht. De inwendige macht had betrekking op de welvaart van de ingezetenen en
de relatieve macht op de financiële daadkracht van de regering. Waar het hem in de “Schets”
ging om de machtspositie van de Republiek ten opzichte van de andere Europese landen, ging
het hem in de tien jaar eerder geschreven “Memorie” om de machtspositie van Zeeland
binnen de Republiek. Van de Spiegel constateerde dat de provincie Zeeland ‘één der sterkste
Steunpilaren van het Bondgenootschap der Vereenigde Nederlanden’ was geweest.294 De
vraag die hij zich in de “Memorie” stelde was hoe het toch kwam dat deze machtige en
welvarende provincie zodanig was vervallen dat het zijn financiële bijdrage aan de Republiek
niet meer kon voldoen. Als belangrijkste oorzaak zag hij de Oostenrijkse Successieoorlog die
voor Zeeland als ‘voormuur van het Gemeenebest’ in verhouding met de andere gewesten
veel geld zou hebben gekost. Door de mindere inkomsten als gevolg van het economische
verval van de provincie waren de Zeeuwse Staten genoodzaakt om hun toevlucht te nemen tot
het lenen van geld en het instellen van nieuwe belastingen. Het gevolg van deze politiek was
juist een verslechtering van de financiën door de creatie van een enorme schuldenlast
waarover jaarlijks veel rente betaald moest worden en door een bevolkingsafname en
verminderde welvaart als gevolg van de hoge lasten.295
In de “Memorie” besteedde Van de Spiegel veel aandacht aan de economie van de
provincie, omdat men het redres van de financiën vooral moest zoeken in de ‘inwendige
gesteldheid van het Land, en in de gronden uit welke de finantien moeten gevoedt worden’.296
Het ging hem in de eerste plaats dus om de staatsfinanciën en daarvoor waren alle
economische sectoren van belang. Vanuit zijn preoccupatie met de staatsschuld lijkt hij de
binnenlandse economie wel belangrijker gevonden te hebben dan de internationale
goederenhandel. Verder vond hij dat de overheden geen nieuwe belastingen moesten
opleggen om de staatskas weer gezond te krijgen, maar was het juist belangrijk om in deze
tijden van crisis in de economie te investeren. Zijn doelstelling om de Zeeuwse staatsschuld
terug te dringen betekende dat zijn economisch herstelprogramma in de “Memorie” eng
provinciaal was. De leer van de handelsbalans werd in de “Memorie” niet toegepast op de
handel tussen de Republiek en andere landen, maar tussen de gewesten onderling en vooral
tussen Holland en Zeeland. De negatieve ‘balans van de Commercie’ werd bijvoorbeeld
versterkt door de wisselkoers tussen Zeeland en Holland. Van de Spiegel betreurde verder het
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verval van de Zeeuwse linnenweverijen doordat het Zeeuwse vlas nu onbewerkt naar Holland
werd uitgevoerd waar het vervolgens in fabrieken werd verwerkt. Ook sprak hij schande van
de emigratie van de ‘aanzienlykste en gegoedste families’ naar Holland.
Van de Spiegel verwoordde hier een breed gedragen visie binnen Zeeland in de
achttiende eeuw. Zeeland stond in de ogen van vele Zeeuwen in een omgekeerd evenredige
relatie met Holland. Zeeland en Holland vormden samen het centrum van de Republiek, maar
Holland had sinds de zeventiende eeuw de centrale positie binnen de Unie ingenomen en
Zeeland was verworden tot een provincie in de periferie.
‘De Commercie, die in Zeeland plagt te zyn, is naar Holland overgebragt; Zeeland een’
afgelegene Provincie zynde, heeft dit voordeel, dat men met Holland plagt te deelen, aan die
Provincie, welke in het midden van de Republicq en als de Markt-plaats daar van moet worden
geconsidereerd, moeten cederen: de geld-winning en vermeerdering van Inwoners hier door in
Holland dagelyks grooter wordende, en in Zeeland verminderd zynde.’297

De economie van Zeeland diende gestimuleerd te worden opdat de financiën en de politieke
macht van Zeeland binnen de Republiek hersteld konden worden. Volgens Van de Spiegel’s
“Schets” uit 1782 was een gezonde financiële huishouding van de provincies vervolgens ook
de belangrijkste oplossing voor het herstel van de Republiek in Europa.
De activiteiten van Van de Spiegel in zijn loopbaan als Zeeuws politicus hadden dus
als doel om tegelijkertijd de machtspositie van Zeeland binnen de Republiek als de
machtspositie van de Republiek in Europa te herstellen. De positie van Zeeland als
‘steunpilaar’ kon alleen hersteld worden door het op orde brengen van de Zeeuwse staatskas,
waardoor hij zich veelvuldig heeft ingelaten met het probleem van de financiën van Zeeland.
Hij heeft zich met name ingezet om de vastgestelde bijdrage van Zeeland aan de Unie
verlaagd te krijgen, want zonder deze verlaging hoefde men niet ‘op een redres der Finantien
te hoopen’.298 Dit resulteerde in een harde politieke strijd tussen Zeeland en de andere zes
gewesten. De andere gewesten wilden niets weten van een verlaging van de uniebijdrage en
vonden dat Zeeland juist het herstel bij zichzelf moest zoeken door het instellen van extra
belastingen.
Deze strijd werd ook in de publieke ruimte via pamfletten gevoerd. Van de Spiegel
schreef twee pamfletten waarin hij beredeneerde dat economische achteruitgang en
ontvolking de slechte financiële situatie van Zeeland hadden veroorzaakt.299 De uniebijdrage
was nu niet meer op te brengen en daarom was Zeeland genoodzaakt om aan te dringen op
een verlaging van haar bijdrage.
‘Zeeland in een tyd, toen hare Commercie bloeide, toen hare Provincie nog meer was bevolkt,
wierd op ene zekere quote ter opbrengst gesteld; gedurende den tyd van haar innig welvaren
kon zy de opgelegde quote voldoen; maar toen dit alles was omgekeerd, toen hare Commercie
was verminderd, en gedeeltelyk besnoeid, toen hare Provincie zeer was ontvolkt, en alles van
tyd tot tyd agter uit liep; toen verzogt zy om ene vermindering van quote in de gemene
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De Zeeuwse Staten wilden volgens Van de Spiegel geen extra belastingen aan het volk van
Zeeland opleggen omdat zij de al ontvolkte provincie ‘aan gene gantsche Ontvolking wilden
bloot stellen’.301 Nieuwe belastingen zouden de provinciale financiën juist ‘totaliter
ruineren’.302 De pamfletten van Van de Spiegel waren echter geen echte economische
verhandelingen, maar veeleer staatsrechtelijke en juridische betogen. Hij verdedigde het recht
van een provincie om binnen de Republiek zijn eigen financiële beleid te voeren en om zelf
zijn bijdrage aan het bondgenootschap te bepalen. Volgens Van de Spiegel was de
soevereiniteit van Zeeland in het geding.
Provinciale soevereiniteit en de Hollandse hegemonie
Naast de debatten over de Convoyen en Licenten en de Zeeuwse Quote beriepen de Zeeuwen
zich ook bij vele andere discussies die de economie en de staatsschuld van de eigen provincie
raakten – zoals over de koloniale handel, de inpolderingen en de buitenlandse politiek – op de
soevereine status van de provincie binnen de Republiek. In de tweede helft van de achttiende
eeuw groeide bijvoorbeeld de kritiek op de monopoliepositie van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie en de West-Indische Compagnie.303 Er gingen steeds meer stemmen op, met name
vanuit Holland, om de koloniale handel vrij te geven. Tijdens deze decennialang durende
discussie verzetten de Zeeuwse politici zich hevig tegen het opheffen van de monopoliepositie
van beide handelscompagnieën en het vrijgeven van de koloniale handel voor alle ingezetenen
van de Republiek. Eén van de meest verhitte twistpunten tussen de Zeeuwse Kamer van de
WIC en de Amsterdamse Kamer van de WIC betrof de handel op de Surinaamse kolonie
Essequebo. De Amsterdammers verdedigden het standpunt dat de handel op Essequebo open
stond voor iedereen binnen de Republiek, terwijl de Zeeuwen zich het uitsluitende recht op de
handel op deze kolonie toe-eigenden. Essequebo was in de zestiende eeuw immers door
Zeeuwen gekoloniseerd en in de ogen van de Zeeuwen dus het soevereine eigendom van
Zeeland. In 1770 werd uiteindelijk het geschil voorgelegd aan stadhouder Willem V die in
zijn uitspraak de Zeeuwse Kamer het exclusieve recht gaf om jaarlijks de eerste zestien
schepen naar Essequebo uit te reden. Deze uitspraak resulteerde binnen een jaar in de
oprichting van de te Middelburg residerende Sociëteit ter Navigatie op Essequebo en annexe
Rivieren die volgens de oprichters zou dienen ‘tot herstel der zoo zeer vervalle Commercie en
Negotie in deze Provintie’.304
In de laatste decennia van de achttiende eeuw kregen de VOC en de WIC te maken
met een steeds groter wordende schuldenlast, waardoor zij zich hadden ontwikkeld tot een
enorme kostenpost voor de Republiek. De Hollanders drongen aan op een reorganisatie,
centralisatie of zelfs opheffing. De Zeeuwse Kamers en de Zeeuwse Staten hebben zich altijd
verzet tegen enige vorm van verandering van de organisatiestructuur van de
handelscompagnieën, omdat alle Hollandse plannen er in feite op neerkwamen dat de
Amsterdamse Kamer de meeste of de exclusieve macht naar zich toe trok. De Zeeuwen
verdedigden het standpunt dat een reorganisatie, centralisatie of opheffing van de
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handelscompagnieën de verplaatsing van de koloniale handel in Zeeland naar de Hollandse
steden zou veroorzaken. De decentrale structuur van de VOC en de WIC was volgens de
Zeeuwen juist ooit opgezet om te voorkomen dat de handel zich zou concentreren in Holland,
opdat alle kustgewesten konden profiteren van de koloniën.
Naast de kwestie over de Zeeuwse quote beriepen de Zeeuwen zich bijvoorbeeld ook
op hun soevereiniteit in de discussie tussen de Generaliteit en de Zeeuwse Staten over het
recht op de inpolderingen in de Schelde. De vraag was of de nieuwe polder Hoofdplaat en de
IJzendijksche schorren behoorden tot Staats-Vlaanderen (eigendom van de Generaliteit) of tot
de Schelde (eigendom van Zeeland). Van de Spiegel zag inpolderingen bijvoorbeeld als een
ideaal middel om bevolkingsaanwas te creëren, de belastinginkomsten te verhogen en zo de
Zeeuwse financiën weer op orde te brengen.305 Van de Spiegel stond in nauw contact met de
Zeeuwse regent Willem Schorer die in verschillende pamfletten het soevereine recht van
Zeeland op de polders en schorren in de Schelde verdedigde en het nut van inpoldering voor
het ‘redres der financie voor de provincie van Zeeland’ verdedigde.306
Een extreem voorbeeld van soeverein optreden van Zeeland was de buitenlandse
politiek van de provincie onder leiding van Van de Spiegel. Van de Spiegel had in zijn
“Schets” gewezen op de noodzaak van het zoeken naar bondgenoten en het sluiten van
allianties om de neutrale positie te bewaren, oorlog te voorkomen en de handel te beschermen.
Oorlog vormde in zijn ogen de belangrijkste oorzaak van het economische en politieke
machtsverlies van de Republiek. Welke bondgenoten hij op het oog had liet hij in zijn
“Schets” in het midden, maar hij vergat echter niet te benadrukken dat het niet te hopen was
dat de Republiek ooit in oorlog met het machtige Engeland terecht kwam (terwijl de
Republiek toen midden in de Vierde Engelse Oorlog zat!).
Onder zijn leiding heeft Zeeland voor en tijdens de Vierde Engelse Oorlog (17801784) een eigen koers gevaren en gepoogd om door middel van toenadering tot Engeland een
oorlog te voorkomen. Zo hebben de Zeeuwse Staten gepoogd de toetreding van de Republiek
tot het door Rusland, Zweden en Denemarken gesloten Verbond van Gewapende Neutraliteit
(8 maart 1780) te voorkomen. Dit Verbond was een direct gevolg van de Frans-Engelse
oorlog en was gericht tegen de Engelsen die sinds het uitbreken van deze oorlog in 1778
regelmatig handelsschepen opbrachten die handel dreven met hun vijanden Frankrijk en de
Amerikaanse koloniën. Met name de Amsterdamse handelsgemeenschap hoopte op deze
manier zijn belangen te beschermen tegen de Engelse suprematie en te profiteren van de
internationaal politieke situatie, maar de Zeeuwse Staten waren bevreesd dat toetreding tot het
Verbond juist zou leiden tot een desastreuze oorlog met Engeland. In een missive van 1
november 1780 drongen de Zeeuwen er met klem op aan ‘om op een amiable wyze, het
ongenoegen tusschen het Hof van Engeland en dezen Staat gerezen, te tragten uit den weg te
ruimen, liever als in plaats van zulks te tenteeren, wegen in te slaan, waardoor men zig al
haast zoude kunnen genoodzaakt vinden, tot het verlaten der zoo wyselyk gekorene
Neutraliteit, zonder in behoorlyken staat te zyn om zig zelve, nevens de uitgestrekte Colonien
en Commercie te protegeeren’.307 Het Zeeuwse verzet was tevergeefs en op 20 november
1780 trad de Republiek toe tot het Verbond van Gewapende Neutraliteit en precies een maand
later verklaarde Engeland aan de Republiek de oorlog. Echter ook na de oorlogsverklaring
bleven de Zeeuwen de noodzaak van de absolute neutraliteit van de Republiek en de
desastreuze gevolgen voor de handel van de oorlog met Engeland benadrukken. Op 5 januari
1781 heeft Wilhem van Citters, één van de invloedrijkste Zeeuwse regenten en nauw
samenwerkend met Van de Spiegel, zelfs een geheim overleg belegd in Brugge met de
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Engelse gezant Joseph Yorke en de Staatse gezant te Londen Jan Walraad om een oorlog te
voorkomen en om in ieder geval Zeeland buiten een oorlog met Engeland te houden.308
Deze Zeeuwse politiek lijkt voor een groot gedeelte ingegeven door de perceptie van
de Zeeuwse regenten op de eigen economie. De voor Zeeland belangrijke sluiting van de
Schelde zou door een oorlog met Engeland op losse schroeven komen te staan, omdat een
oorlog een einde zou maken aan het Barrière-tractaat (1715) waarin de Republiek, de
Zuidelijke Nederlanden en Engeland de sluiting van de Schelde hadden vastgelegd. Zonder
deze steun zou de militair zwakke Republiek de sluiting niet kunnen afdwingen en
handhaven. Als gevolg van de oorlog probeerde Engeland in 1780 en 1781 keizer Jozef II, als
vorst van de Oostenrijkse Nederlanden, ook daadwerkelijk aan te zetten om de vaarroute naar
Antwerpen te laten heropenen.309 Daarnaast was ook de grootschalige uitvoer van Zeeuws
graan naar het sterk urbaniserende Engeland niet gebaat bij een oorlog met Engeland.310 Deze
Zeeuwse economische motieven en de Zeeuwse pogingen om een oorlog met Engeland te
voorkomen in gedachten schreef Pieter ’t Hoen in zijn Post van den Neder-Rhijn spottend dat
hij hoopte dat de Zeeuwen ‘zich niet zullen vergissen, en Koornschepen in plaats van
Kaperschepen op de Engelschen afzenden’.311
Na het einde van de Vierde Engelse Oorlog bleef Van de Spiegel toenadering zoeken
tot Engeland. Hij was inmiddels raadspensionaris van Zeeland geworden en probeerde zijn
provincie zo goed mogelijk te leiden in de patriottenopstand die in de jaren tachtig van de
achttiende eeuw was uitgebroken in de Republiek. In 1786 schreef hij een kladje getiteld ‘het
laatste plegtanker, wanneer de Republiek schipbreuk lydt’, waarin hij zijn visie op de
Zeeuwse positie in deze revolutie uiteenzette.312 Wat er ook gebeurde, Van de Spiegel vond
dat Zeeland zelfstandig moest blijven. In eerste instantie diende er alles aan gedaan te worden
om deze zelfstandigheid te waarborgen binnen de context van de federale structuur van de
Republiek, maar bij het uiteenvallen van de Unie diende Zeeland een ‘vreemde Protectie’ te
zoeken. Het ‘laatste plegtanker’ van Zeeland vormde in zijn ogen aansluiting bij Engeland
met behoud van zelfstandigheid. De Engelse bescherming was namelijk het beste middel om
zoveel mogelijk van haar (koloniale) handel te behouden. Zowel Zeeland als Engeland zouden
van een fusie profiteren, omdat de Schelde nu open zou zijn voor Engelse schepen en omdat
de Zeeuwse steden zouden profiteren van de toegenomen handel op Antwerpen. In zijn
Geheime memorie over het door Zeeland aan te nemen stelsel (1787) beargumenteerde hij dat
een Engelse bescherming van Zeeland desastreus zou zijn voor Holland, omdat door de
afscheiding van Zeeland ‘Holland geheel zoude afgesneden worden’ van de handel op
Brabant en Vlaanderen.313
Dat de ideeën van Van de Spiegel om zich af te scheiden van de Republiek en zich aan
te sluiten bij Engeland serieus waren blijkt uit de briefwisseling van de Engelse gezant in Den
Haag, James Harris. In mei 1786 vertelde Van de Spiegel aan Harris dat de crisis in de
Republiek dusdanig was dat Zeeland moest kiezen tussen een knieval jegens de patriotten of
een aansluiting bij Engeland. Aansluiting bij de patriotten betekende voor Van de Spiegel dat
Zeeland de facto zijn zelfstandigheid zou verliezen en ondergeschikt zou worden aan
Holland.314 De angst om een wingewest te worden van Holland had ook al Van de Spiegel’s
keuze voor het stadhouderschap helpen bepalen. In 1787 schreef hij dat het stadhouderschap
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‘het bolwerk is, om de zwakke Provincien tegen de magtige te souteneren’.315 Ook de
Zeeuwse politiek theoreticus Johan Canter de Munck wees in 1787 op de functie en noodzaak
van het stadhouderschap om te voorkomen dat Holland de overige provincies als wingewesten
zou gaan behandelen.316
Echter niet alleen fervente orangisten, maar ook de Zeeuwse ‘Bataven’ in 1795 achtten
politieke en economische zelfstandigheid noodzakelijk om weerstand te bieden aan de
Hollandse hegemonie. De Zeeuwse afgevaardigden hebben in 1795 en 1796 in de Staten
Generaal het langst aan de provinciale soevereiniteit vastgehouden en hebben het
bijeenroepen van een Nationale Vergadering structureel tegengewerkt. Na een aanvankelijk
enthousiasme voor nationale eenwording in de eerste afleveringen begon het Middelburgse
politieke tijdschrift De Vriend des Volks (1795-1796) – onder redacteurschap van Johannes
Henricus van der Palm – te waarschuwen voor de desastreuze gevolgen voor Zeeland bij het
afleggen van de provinciale soevereiniteit.317
In aflevering 42 van het tijdschrift stond een op 16 november 1795 gehouden
redevoering van M. Volkryk Liebert in de Vaderlandsche Sociëteit te Middelburg, waarin
Liebert wees op gevolgen van het bijeenroepen van een Nationale Conventie.318 Met
verwijzingen naar politieke geschriften van Constantin François Chasseboeuf de Volney,
Baron d’Holbach en Gabriel Bonnot de Mably benadrukte hij de onbestuurbaarheid van
uitgestrekte staten en het gevaar voor perifere gebieden in grote eenheidsstaten om ten prooi
te vallen aan ‘het despotismus’.319 Bij de samensmelting van de zeven provinciën in één en
ondeelbare Republiek bestond volgens hem het reële gevaar dat Holland zich zou ontpoppen
als de despoot, omdat ‘de Conventie aan Holland volstrekt de macht zoude geven, om zyne
belangens te doen voorkomen, en te doen gelden, als die der geheele Republiek.’320 In plaats
van zich blind te staren op Frankrijk kon men beter de Verenigde Staten van Amerika als
voorbeeld nemen. In zijn redevoering onderzocht Liebert of Zeeland ‘enkelvoudig’ kon
blijven bestaan zonder Holland en de andere provinciën. Hij kwam tot de conclusie dat de
andere gewesten zowel in politieke als commerciële zin tot ‘onnut’ waren voor Zeeland. Voor
de welvaart van de provincie had men Holland niet nodig, want de Zeeuwse economie
bestond grotendeels uit de verkoop van eigen landbouwproducten (tarwe, witte bonen,
meekrap) en ingevoerde koloniale producten die niet zozeer in Holland werden afgezet en
geconsumeerd, maar in landen als Engeland, Duitsland, Zweden en Denemarken. Zeeland was
daarnaast niet afhankelijk van Holland als leverancier, want de goederen die de Zeeuwen nu
in Amsterdam aanschaften kon men net zo gemakkelijk in Antwerpen kopen. Bovendien zou
Zeeland bij een losmaking uit het bondgenootschap verlost zijn van de convoyen en licenten
(die toch alleen maar de Hollandse fabrieken begunstigden), waardoor Zeeland zich – in
navolging van Oostende – zou kunnen ontwikkelen tot een internationale vrijhaven.321
Eenzelfde pleidooi hield de Middelburgse Jan Willem van Sonsbeeck in zijn
Verhandeling over het nadeel eener Nationaale Conventie en daar uit voordspruitende
eenheid van bestuur voor de Nederlandsche Republiek uit 1795.322 Ook hij benadrukte de
ongeschiktheid van het Franse systeem voor de Republiek, omdat in tegenstelling tot
Frankrijk de Republiek niet werd bevolkt door één, maar door zeven soevereine volken.
Explicieter nog dan Liebert benadrukte hij de onafhankelijkheid van Zeeland en de
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voorwaarde van politieke zelfstandigheid voor de welvaart van de provincie. Van Sonsbeeck
beschouwde de Schelde als de slagader van de Zeeuwse economie. De vrije doortocht over de
Schelde had Zeeland in de vijftiende en zestiende eeuw de ‘hoogsten top van welvaart’
gebracht. Echter door de toetreding van Zeeland tot de Republiek werd Zeeland afgescheiden
van Vlaanderen en werd de Schelde afgesloten, waardoor de Hollandse koophandel toenam
ten koste van Zeeland. Door zijn politieke onafhankelijkheid in de Republiek had de provincie
nog een gedeelte van zijn handel op Vlaanderen kunnen behouden, maar bij de invoering van
eenheid van bestuur en het opheffen van de provinciale soevereiniteit zou Zeeland nog meer
verworden tot een ‘speelbal’ van Holland en zou de verarming van Zeeland alleen maar
toenemen en leiden tot ‘een ongetwyfelde ondergang’. Net als Liebert (en Van de Spiegel in
de jaren tachtig) dreigde Van Sonsbeeck met het verlaten van de Unie omwille van de
handelsbelangen. Door een volledige onafhankelijkheid zou Zeeland namelijk in zijn
natuurrecht hersteld kunnen worden door gelijke relaties met zowel Holland als Vlaanderen
aan te knopen en zodoende in staat te zijn ‘om weder het punt verëeniging van alle commercie
der Noordzee te worden’. Om echter een uittreding van Zeeland te voorkomen pleitte hij voor
een ‘verbeterd federalismus’ dat gebaseerd was op ‘het eeuwig leerstelzel van Rousseau, dat,
hoe meer alle de deelen gelykelyk of geëvenredigd bloeijen, hoe volkomener het bestuur, hoe
magtiger het geheel, en hoe gelukkiger de ingezetenen zyn’. Het plan van Van Sonsbeeck
hield in dat de Republiek onderverdeeld zou worden in tien gewesten, Groningen en Drenthe
werden samengevoegd, Zeeuws-Vlaanden bij Zeeland kwam, Holland in drie delen werd
gesplitst en het centrale bestuur moest rondreizen. De achterliggende gedachte is duidelijk: de
Hollandse suprematie moest worden ingeperkt:
‘Zeeuwen! gy zyt my dierbaar: het waren vooral uwe belangens, die my de pen in de hand
dreven. […] Ik herhaal het, Zeeuwen! laat de geest der navolging u niet al te zeer verblinden.
Gedoogt dat uwe Vaderlandsliefde voor een wyl haar geestdrift aflegge, om onbevooröordeeld
de bedaarde reeden te raadplegen over eene zaak, waarvan geheel uw aanzyn afhangt.
Overdenkt myne reedenen, ziet op u zelven neer, en besluit. – Wanneer uwe toestemming tot
eene eenheid van bestuur uw oppergezag en al deszelfs voorregten vernietigd, u met volken
zoo verschillend in wetten en zoo strydend met u van belangens zaamgemengd, al uwen
invloed verydeld, alle takken van uw bestaan en welvaren afgehouwen, eene aanhoudende
emigratie naar elders te weeg gebragt, en eene doodsche leegte over uwe straaten verspreid zal
hebben; wanneer, zeg ik, de jalousy der Hollandsche contryen al uwen koophandel ontroofd,
de schamele vissery u alleen overgelaten, en de overwigt van Amsterdam Middelburg zal
hebben ingezwolgen; … dan zal ik over uw lot treuren...’323

Economisch patriottisme
De verlammende werking van de politieke structuur van de Republiek en de urgentie om het
bestuur slagvaardiger te maken werd ook door de achttiende-eeuwse tijdgenoten ervaren. In
de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond een beweging die buiten de verlammende
werking van de politiek om de economische neergang van de Republiek probeerde te stoppen
door een beroep te doen op het patriottisme van zijn burgers. Deze ‘oeconomischpatriottische’ beweging veronderstelde dat herstel alleen mogelijk was door een beroep te
doen op het moreel burgerschap van de inwoners van de Republiek.324 Al vanaf de
stadrepublieken in de klassieke oudheid werd de politieke elite gewezen op de morele plichten
van het burgerschap die erop neerkwamen dat het eigenbelang diende opgeofferd te worden
voor het algemeen belang. Deugdzaam gedrag van de bestuurders was namelijk een
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noodzakelijke voorwaarde voor de stabiliteit van een stadsrepubliek. Het was een opvatting
die ook in de Republiek tot in de eerste helft van de achttiende eeuw dominant bleef.
Echter de achttiende eeuw kenmerkte zich door een herwaardering van het moreel
burgerschap die resulteerde in een burgerschap dat voor iedereen in het bereik lag en waarin
economische activiteit een belangrijke rol kreeg. Onder invloed van onder andere de
spectatoriale geschriften – met Justus van Effen als aanvoerder – had het klassieke idee van
burgerschap een fundamentele herwaardering ondergaan in de loop van de achttiende eeuw.
Niet alleen de morele plichten van de regenten waren meer van belang voor het welzijn van
de staat, maar het deugdzaam gedrag van alle inwoners op alle maatschappelijke terreinen
beschouwden de spectators als een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van een
land. Het burgerschap kwam hierdoor binnen het bereik van een veel grotere groep dan alleen
de regenten. Een burger was nu iemand die met al zijn activiteiten – dus niet alleen politieke
activiteiten – nut toebracht aan de samenleving. Van Effen benadrukte bijvoorbeeld de
culturele dimensie van het burgerschap, waarbij sociabiliteit, communicatie, kennis en
deugden van essentieel belang waren voor het behoud van de Republiek.325 In de tweede helft
van de achttiende eeuw legde men vervolgens steeds vaker de nadruk op het deugdzame
gedrag van burgers in hun economisch handelen.
De oprichting van de Oeconomische Tak der Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in 1777 kunnen we beschouwen als de meest ambitieuze poging om de
republikeinse deugd (het ondergeschikt stellen van het eigenbelang aan het algemeen belang)
toe te passen op economisch gedrag.326 De oprichting van dit genootschap was het directe
gevolg van het antwoord van Hendrik Herman van den Heuvel op de in 1771 uitgeschreven
prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen over de beste middelen om
de Hollandse koophandel weer tot bloei te brengen.327 Van den Heuvel droeg in zijn
verhandeling een aantal herstelmiddelen aan die niet alleen de welvaart van de handelssteden,
maar de economie van het ‘geheele lichaam van den Staat’ zouden moeten herstellen. Het
ging hem namelijk niet alleen om Holland, maar om alle provinciën en het ging hem niet
alleen om de koopman, maar evenzeer om de rijke regent en de arme bedelaar. Hij
concludeerde zijn betoog dan ook met een oproep tot een ‘waarlyk patriottischen yver van
groot en klein’. Patriottisme was volgens hem namelijk de noodzakelijke voorwaarde voor het
slagen van al zijn eerder geformuleerde methoden voor nationaal herstel. Van den Heuvel
stelde voor om – geïnspireerd door de Society for the encouragement of Arts, Manufactures &
Commerce in Londen – de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te transformeren
in een economisch genootschap en de naam te verrijken met de titel ‘Patriottische’. In
tegenstelling tot het exclusieve karakter van de culturele genootschappen tot dan toe, zou het
lidmaatschap van dit nieuwe genootschap opengesteld moeten worden voor alle ingezetenen
van de Republiek, zodat iedereen kon meewerken aan het ambitieuze herstel van de
Republiek. De leden zouden zich vervolgens de eretitel ‘patriot’ mogen toe-eigenen. Het
kenmerkende van dit patriottisme van Van den Heuvel was dat het niet vrijblijvend was, maar
dat het daden impliceerde.
‘Gevoelens, met dezen titel [patriot - AN] overeenkomende, hebben U, waardige Liefhebberen
des Vaderlands, al over lang bezield! Ziet nu de tijd gebooren, om dezelven dadelijk te werk te
stellen.’328
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Van den Heuvel baseerde zich hier op het klassiek republikeinse ideaal van actief
burgerschap, maar hij breidde het arbeidsveld van het burgerschap uit naar het economisch
handelen. Nog meer dan in zijn politieke en culturele activiteiten, kon elke inwoner van de
Republiek door zijn economische activiteiten een bijdrage leveren aan de natie doordat
moreel economisch handelen ‘van geene kunde, maar alleen van […] goeden wil afhangt,
welk gevolglijk in onzer aller macht is dadelijk in het werk te stellen’.329 Het enige wat
consumenten, kooplieden en winkeliers in feite hoefden te doen was het prefereren van
goederen van binnenlandse makelij boven buitenlandse goederen en het prefereren van
binnenlandse werknemers boven buitenlandse. Consumenten werden door de Oeconomische
Tak bijvoorbeeld aangespoord om alleen kleding van binnenlands fabrikaat te kopen en te
dragen, winkeliers zouden inlandse manufacturen moeten aanprijzen, kooplieden dienden
vooral te handelen in ‘eigen’ producten en reders moesten hun schepen bemannen met
hoofdzakelijk landgenoten. Deze vorm van economisch gedrag was volgens Van den Heuvel
‘het eerste kenmerk van eenen waaren en waardigen Patriot’.330 Deugdzame economische
activiteit werd met andere woorden beschouwd als een vorm van patriottisme. Niet alleen
politieke, maar ook economische actoren als boeren, kooplieden en fabrikanten dienden een
bijdrage te leveren aan het welzijn van de staat.331
De Oeconomische Tak kunnen we beschouwen als het eerste instituut voor culturele
natievorming in Nederland, want het probeerde de verschillende sociale groepen, de
verschillende economische sectoren en de verschillende steden en gewesten binnen de
Republiek met elkaar te integreren in een nationale economie. Het genootschap functioneerde
als een platform voor vergaring, vermeerdering en verspreiding van economische kennis door
het importeren van kennis uit het buitenland en door het financieel ondersteunen van nieuwe
uitvindingen, proeven en fabrieken. Om de gehele natie te bereiken stimuleerde men het
oprichten van departementen in alle steden van de Republiek, waardoor binnen twee jaar maar
liefst 55 departementen in functie waren. In Zeeland richtte men in Middelburg, Vlissingen,
Zierikzee en Sluis departementen van de in Haarlem zetelende Oeconomische Tak op. In
eerste instantie vertoonde de Zeeuwse politieke elite, die het Zeeuwse genootschapsleven
domineerde, enige argwaan ten opzichte van een economisch genootschap dat zich beriep op
een vorm van nationaal patriottisme, dat zich op een terrein begaf dat tot dan toe aan de
politiek toebehoorde en dat bovendien zijn hoofdzetel in Holland had. De Middelburgse
regent Kornelis van der Helm Boddaert schreef op 24 september 1777 dat er in zijn stad ‘niet
veel inclinatie’ bestond tot het oprichten van een departement.332 In Middelburg en Vlissingen
zag men deze zusterorganisatie van de Hollandsche Maatschappij als een mogelijke
concurrent van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, waardoor het Perpetueel
Comité van het Zeeuwsch Genootschap er op aandrong dat geen lid of directeur van het
genootschap zich bij de Oeconomische Tak zou aansluiten totdat hieromtrent duidelijkheid
zou zijn verkregen.333 Echter al snel besloot een gedeelte van het patriciaat toe te treden tot de
Zeeuwse departementen, waardoor de politieke elite greep hield op dit nieuwe onbekende
hervormingsgezinde genootschap. Men zou haast kunnen zeggen dat de departementen in
Bolingbroke en James Anderson. Anderson schreef in zijn Observations on the means of exciting a spirit of
national industry dat ‘patriotism was not […] an empty name, but an active invigorating principle’: Anderson,
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Middelburg en Vlissingen in de praktijk een verlengstuk werden van het Zeeuwsch
Genootschap. Zo probeerden de Middelburgse en Vlissingse regenten bijvoorbeeld de in het
Zeeuwsch Genootschap bedachte ideeën over onderwijsvernieuwing via de Oeconomische
Tak in praktijk te brengen.334
Ondanks de pogingen van de Oeconomische Tak om de particuliere lokale en
provinciale belangen te integreren in een nationale economie bleef de relatie tussen
eigenbelang en algemeen belang in de praktijk problematisch. Uit de opheffing van het
departement in Zierikzee blijkt ook nog eens dat in Zeeland deze problematiek werd versterkt
door de bekende argwaan tegen de Hollands hegemonie. In 1781 hief het departement
zichzelf op vanwege het gebrek aan concreet resultaat voor de eigen stad en regio. De leden
vonden namelijk ‘dat de uijtgeschootene penningen van dit departement tot nog toe van geene
de minste nuttigheid voor onse stadt in het particulier hebben getrekt’.335 Een jaar eerder had
het departement in Zierikzee al geprotesteerd tegen de ‘stuitende onevenredigheid’ omtrent de
uitgekeerde premies voor jongens en meisjes die uitmunten in het spinnen van wol, vlas of
katoen in de lokale spinscholen.336 Volgens de leden uit Zierikzee hadden zij in vergelijking
met kleinere departementen recht op meer premies om de eigen economische belangen beter
te kunnen behartigen. Zij concludeerden dat de belangen van de stad en de regio dan ook beter
lokaal dan nationaal aangepakt konden worden.337 Zeer tekenend is dat deze spanning tussen
een nationale en een lokale aanpak werd ingebed in de typisch Zeeuwse aversie tegen de
suprematie van het gewest Holland, want van de door Zierikzee betaalde contributie hadden
‘de Hollanders nog al soete sommetjes uit deze stad getrokken’.338
Het meest zichtbare resultaat van de werkzaamheden van de Zeeuwse departementen
waren de oprichtingen van of de bemoeienis met lokale spinfabrieken. De tweede helft van de
achttiende eeuw kenmerkte zich in heel Europa door de oprichting van een grote hoeveelheid
werkinrichtingen. Bijna elke stad kende wel een spinfabriek met daarbij een spinschool
waarin werklozen te werk werden gesteld en waarin kinderen van armen praktisch gericht
onderwijs volgden en zo konden wennen aan een toekomstig arbeidzaam leven.339 Het belang
van arbeidzaamheid en het creëren van werkgelegenheid voor de armen stond bij de Zeeuwse
bestuurders ook hoog op de agenda. In 1781 verscheen een publicatie Over armoede en
bedelaary met betrekkinge tot de provintie van Zeeland, van de burgemeester van Goes,
334
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Laurens Pieter van de Spiegel, waarin hij het adagium ‘Die niet werkt, die zal ook niet eeten’
verdedigde.340 Het Zeeuwsch Genootschap schreef in 1777 en 1797 prijsvragen uit over
armenzorg, waarin werd gevraagd naar de beste middelen om de armen een kostwinning te
bezorgen en zodoende de armenkassen te ontlasten.341 Vanuit het idee dat ‘arbeid […] eene
even zoo heilige als noodzakelijke plicht’ was pleitten de antwoorden unaniem voor
werkverschaffingsprojecten.342
Het armoededebat en de populariteit van spinfabrieken zijn pas goed te begrijpen
vanuit de grote invloed die men aan het economisch gedrag van burgers toedichtte voor het
welvaren van een land. De macht van de staat en de regering was gebaseerd op de welvaart
van het volk en het volk kon pas welvarend zijn bij voldoende werkgelegenheid.
Verhandelingen over de politieke economie gingen daarom bijna altijd gepaard met
voorgestelde middelen voor de bestrijding van armoede door het creëren van
werkgelegenheid. Arbeid werd beschouwd als een burgertaak en werkloosheid (meestal
geïnterpreteerd als ‘ledigheid’ en ‘luiheid’) als een ondeugd. De op caritas gebaseerde
armoedezorg in de Republiek kon in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds meer
rekenen op kritiek. Bedeling leverde geen enkele bijdrage aan het welzijn van de gehele
maatschappij, maar berokkende de armen zelf en de samenleving alleen maar schade door het
verlies aan kapitaal. De zorg voor armen moest niet plaatsvinden door ondersteuning maar
door het creëren van werkgelegenheid. Arbeid was namelijk niet alleen een plicht, maar
tegelijkertijd een recht waarin de maatschappij voor haar burgers diende te voorzien.343
Eén van populairste methoden voor het creëren van werkgelegenheid was dus
werkverschaffing. In de jaren 1760 was men reeds begonnen met het opzetten van
nettenbreierijen in Zierikzee en Vlissingen waarin ‘leediggangers’ te werk werden gesteld. In
de jaren zeventig en tachtig richtte men spinfabrieken op in Goes, Middelburg, Vlissingen,
Veere, Westkapelle, Zierikzee en Vlissingen. Overtuigd geworden van het belang van de
binnenlandse nijverheid voor het creëren van werkgelegenheid had de secretaris van het
Vlissingse departement van de Oeconomische Tak – Nicolaas Cornelis Lambrechtsen – in
1780 het initiatief genomen tot de oprichting van een spinschool waar arme jongens en
meisjes onderwijs kregen in het spinnen en weven van vlas en katoen.344 Op jaarlijkse
feestelijke prijsuitreikingen lauwerden de departementen de beste spinners en wevers. De
werkverschaffingsprojecten op Walcheren stonden onder het toezicht van de ‘Fabricqueur van
de Oeconomische Tak te Middelburg’ Hermanus Cramer. Uit zijn verzoek aan het
stadsbestuur van Veere om een spinfabriek te beginnen blijkt dat zijn motieven voor deze
werkinrichtingen uit een combinatie van armoedebestrijding en stimulering van de economie
bestonden. Een spinfabriek zou de oude vlasindustrie namelijk weer nieuw leven inblazen,
waardoor de armen een nieuwe broodwinning zouden krijgen en gelijktijdig de algemene
welvaart zou toenemen.345 Cramer had echter vooral Zeeuwse economische belangen op het
oog. Een belangrijk effect van spinnerijen op Walcheren was volgens hem dat het op grote
schaal geteelde Zeeuwse vlas dan niet meer naar Holland zou worden geëxporteerd, maar
340
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binnen Zeeland bleef en daar werd bewerkt. Hierdoor zou niet alleen de opbrengst van het
vlas, maar ook het loon en de winst van het gesponnen vlas voor de provincie worden
behouden.346 Van den Heuvel had de verwerking van Zeeuws vlas in Hollandse fabrieken
waarschijnlijk als ideaal voorbeeld gezien van de integratie van verschillende gewesten en
verschillende economische sectoren in een nationale economie, maar Cramer had toch
duidelijk een meer provinciaal perspectief.
De spinfabrieken en met name de spinscholen weerspiegelden de opvatting over de rol
van onderwijs en opvoeding voor de maatschappij. Onderwijs was het instrument bij uitstek
om kinderen voor te bereiden op een leven als actieve burgers die verantwoordelijkheid
dienden te nemen voor zichzelf en voor de maatschappij. Scholing kon dan ook een bijdrage
leveren aan de totstandkoming van één van deze verantwoordelijkheden: werkzaamheid.347
Aan de spinfabrieken in Middelburg en Veere waren spinscholen verbonden en te Vlissingen
bestond een afzonderlijke spinschool waar arme kinderen leerden vlas en katoen te spinnen.
In Middelburg werd zelfs een aparte schoolmeester aangetrokken die de kinderen daarnaast
ook nog onderwijs in lezen, schrijven en rekenen moest geven.348
Technisch onderwijs van een hoger niveau gaf men aan de Teeken-Akademie in
Middelburg.349 Een aantal ‘Konstoeffenaaren’ had in 1778 het initiatief genomen om een
‘Teeken-Collegie tot voortzetting van de schilder-, beelthouw- en bouwkunde’ op te richten.
De secretaris van de Akademie, de koopman Leendert Bomme, benadrukte in zijn
redevoering bij de opening van de school dat het onderwijs in de tekenkunde naast een
aangename functie, vooral ook op ‘meest alle Fabriquen, en Werklieden […] zyn groten
invloed’ had. De tekenschool stelde men dan ook niet alleen open voor kunstenaars, maar
zeker ook voor toekomstige ambachtslieden. De oprichters en begunstigers van de school
werden volgens Bomme gedreven door een ‘Patriottischen’, ‘Oeconomischen en
Konstbevorderenden Geest’, waardoor hij de Teeken-Akademie positioneerde in het
herstelprogramma zoals de ‘loffelyke’ Oeconomische Tak dat voorstond.350 Het ging niet
alleen om de stimulering van de kunsten an sich, maar om het opleiden van beschaafde
burgers en om de bevordering van de welvaart. De vermeerdering van wetenschappelijk
gefundeerde ambachtelijke kennis en vaardigheden was een voorwaarde voor economisch
herstel.351 Bomme was niet toevallig ook de persoon die de in 1785 uitgeschreven prijsvraag
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen had ingezonden: ‘De Wis- Natuur- en
Teekenkunde, van eenen bijkans algemeenen invloed op alle Konsten en Handwerken zijnde,
wordt gevraagd optegeeven: welk het best middel is, om die kundigheden algemeener in trein
te brengen en derzelver aanleering voor minvermoogende, gemaklijker te maaken’.352
Pieter Pous en het verval van de handel
Door de eenwording in 1798 werd de politiek-economische rivaliteit binnen de Republiek
grotendeels monddood gemaakt. Zeeland had nu niet meer de mogelijkheid om zich op de
provinciale soevereiniteit te beroepen om de eigen economie te beschermen. Men zou kunnen
zeggen dat het angstbeeld van Van de Spiegel, Liebert en Van Sonsbeeck realiteit werd. Door
de opname in de Bataafse Republiek verloor Zeeland zijn politieke speelruimte en zijn
neutraliteit. Bepaalde werkgelegenheid creërende instituties als het muntrecht, de Admiraliteit
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en de VOC, die voorheen decentraal georganiseerd waren, werden binnen de eenheidsstaat
gecentraliseerd. Door het bondgenootschap met Frankrijk kwam Zeeland als onderdeel van de
Republiek automatisch in oorlog met Engeland. Een oorlog die Zeeland in de decennia
daarvoor zo angstvallig had proberen te voorkomen. De oorlog resulteerde voor de Zeeuwse
handelssteden in een economische en demografische catastrofe. De Zeeuwen verloren niet
alleen Engeland als handelspartner, maar door de verovering van de koloniën door de
Engelsen kwam ook aan de koloniale handelsactiviteiten een einde. Duizenden inwoners van
Middelburg en Vlissingen trokken in de jaren rond 1800 weg, waardoor de bevolking van
beide steden bijna halveerde.353 Vanuit dit oogpunt kan men zich afvragen of de inval van de
Engelsen in Walcheren in 1809 door de Zeeuwen als een inval, of misschien toch eerder als
een soort bevrijding werd beschouwd. Het is in ieder geval tekenend dat Napoleon, naar
aanleiding van deze inval, de burgemeester van Middelburg (J.H. Schorer) beschuldigde van
verraad.354
Het idee dat het verlies van de provinciale soevereiniteit inderdaad debet was aan het
handelsverval van Zeeland treffen we aan in de geschriften van de Middelburger Pieter Pous
(1777-1851). Pous kwam uit een rijk regentengeslacht dat al generaties lang een prominente
rol speelde in de gewestelijke politiek. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren in de
achttiende eeuw bewindhebbers van de VOC geweest. Ook Pieter bekleedde in zijn leven een
aantal functies die betrekking hadden op de koloniale handel. In 1801 publiceerde hij
Zeelands recht op het behoud van een vierde gedeelte in den handel op en van de Oost-Ind.
Bezittingen der Bataafsche Republicq waaruit blijkt dat Pous, ondanks de opname van
Zeeland in een één en ondeelbare Nederlandse natie, de inwoners van Zeeland nog steeds zag
als een afzonderlijk volk met specifieke rechten.355 In deze verhandelingen riep hij de
ingezetenen van Zeeland op om in de nieuwe bestuurlijke constellatie, in navolging van hun
voorouders, hun recht en hun welvaart te blijven verdedigen. Zeeland had volgens hem veel
tegenstand geboden tegen de instelling van een Nationale Vergadering, omdat de Zeeuwen
zich er terdege van bewust waren ‘dat het grooter getal Vertegenwoordigers van de Provincie
van Holland, dat gedeelte van het alzoo in naam vereend Vaderland aan het andere altoos de
wët zou doen stellen’. Zeeland had echter zijn soevereiniteit afgestaan na verschillende
toezeggingen, waaronder de toezegging uit 1795 dat Zeeland het ‘onherroepelyke’ en
‘altoosdurende’ recht had op één vierde van de handel van de VOC. Pous was dan ook zeer
verontwaardigd over het besluit van de het Uitvoerend Bewind van 21 februari 1800 dat ‘de
Stad Middelburg dat recht door de Staatsregeling [eenheidsstaat] heeft verloren’. Hij riep de
bestuurders dan ook op de onherroepelijkheid van het recht te respecteren en het Zeeuwse
recht op één vierde van de Oost-Indische handel wettelijk vast te leggen.
Een jaar later publiceerde Pous een twee jaar eerder opgesteld Onderzoek naar de
geschiktheid der stad Middelburg tot den handel op en van Oost-Indien.356 Dit rapport was
oorspronkelijk bestemd voor enige ‘Vrienden in Holland’ en had waarschijnlijk als doel om
de Hollandse bestuurders van de Raad van Aziatische Bezittingen en Etablissementen
(rechtsopvolger van de VOC) te overtuigen van de ideale ligging van Middelburg voor de
koloniale handel. Middelburg was zijns inziens uitermate geschikt voor deze handel,
misschien meer nog dan Amsterdam. De Walcherse rede was namelijk beter dan de rede van
Texel, Middelburg lag dicht bij Antwerpen, de stad had net zulke goede buitenlandse
betrekkingen als Amsterdam en de pakhuizen, werven en dokken waren nergens zo goed als
in Middelburg. Bovendien was het volgens Pous beter voor de algemene welvaart van de
Bataafse Republiek dat de koloniale handel niet geconcentreerd was in één stad maar in
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meerdere steden, omdat ‘het Vaderland […] even als ’s menschen lichaam, […] over het
algemeen gezonder en welvaarender is, naar maate deszelfs byzondere deelen gezond en
welvaarende zyn’. Middelburg had volgens Pous de stimulans van de koloniale handel
namelijk hard nodig, want sinds 1795 had de stad grote en bijna onherstelbare verliezen
geleden en was ‘een gedeelte dier Stad van Inwooners ledig’. De ondervinding van de laatste
zes jaar had geleerd dan het verdwijnen van de koloniale handel niet alleen direct betrokkenen
zou schaden, maar ook ten koste zou gaan van de ondersteunende beroepen als
beurtschippers, slepers en waagwegers. Bij het definitieve verlies van Oost-Indische handel
zou Middelburg vervallen tot een tweede Arnemuiden.
In hetzelfde jaar mengde Pous zich ook nog in het debat over de vraag of de handel op
Oost-Indië gedreven moest worden door een geoctrooieerde handelscompagnie of dat deze
vrijgegeven diende te worden. De verhandeling van Pous was een reactie op drie publicaties
van Dirk van Hogendorp waarin Van Hogendorp de noodzakelijkheid van vrijhandel
bepleitte.357 Pous beargumenteerde daarentegen dat het vrijgeven van de handel op Oost-Indië
noodlottig zou zijn voor de welvaart van de Republiek. Vrijhandel betekende dat de
Republiek de concurrentieslag met Engeland definitief zou verliezen. De Nederlandse
kooplieden waren tegenwoordig niet meer de voornaamste handelaren en vrachtvaarders van
Europa, waardoor bescherming van de overgebleven handel noodzakelijk was geworden.
Echter het belangrijkste argument voor Pous was dat slechts een aantal particulieren zouden
profiteren van de vrije vaart, terwijl een geoctrooieerde compagnie welvaart bracht aan het
gehele land. Net als in zijn andere twee publicaties verdedigde hij het standpunt dat de
koloniale handel alleen het algemeen belang kon dienen wanneer zij verspreid was over
verschillende steden. Vrijgeven van de handel of concentratie van de handel in één stad
resulteerde volgens Pous in ‘de totale ruïne en depeuplatie der steden, welks inwooners hun
bestaan en werksaamheid, alle min of meer van den Oost Ind. Handel hebben’.358
Het betoog van Pous sloot duidelijk aan bij de Zeeuwse perceptie op de economie uit
de tweede helft van de achttiende eeuw. De centrale gedachte was ook bij Pous dat Zeeland in
de periferie lag en dat zonder kunstmatige ingrepen de (resterende) handelsstromen zich
zouden verplaatsen en concentreren in één centrum: Holland. Doordat Zeeland geen
zelfstandige politieke staat meer was ging het bij Pous echter niet meer, zoals bij Van de
Spiegel, om economische bloei ten behoeve van de Zeeuwse financiën en de Zeeuwse macht
binnen de Republiek. Door de urgente situatie van grote werkloosheid en de sterke ontvolking
van Middelburg en Vlissingen in de jaren rond 1800 ging het hem veel meer om het creëren
van werkgelegenheid. Zijn economische ideeën lagen dan ook geheel in de lijn van het
economisch-patriottisme met zijn combinatie van het stimuleren van de welvaart en het
bestrijden van de armoede. Hij combineerde in zijn geschriften en lezingen uit de eerste helft
van de negentiende eeuw het economische, het armoede- en het onderwijsdebat. Opvallend en
vernieuwend aan het werk van Pous was dat hij daarnaast aansluiting zocht en vond bij het in
de achttiende eeuw ontstane landbouwdebat en dat hij het platteland integreerde in zijn ideeën
over economie, armoede en scholing.
Het landbouwdebat
De landbouw speelde in het internationale debat over de politieke economie een zeer
prominente rol. Landbouw vormde één van de antwoorden op het probleem van de
internationale handelscompetitie. Het idee dat een productieve landbouw noodzakelijk was
voor een sterke staat met gelukkige inwoners werd vanaf het midden van de achttiende eeuw
ongekend populair. Met name de fysiocraten uit het midden van de achttiende eeuw
formuleerden een politieke theorie die opgebouwd was rondom het belang van de agrarische
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sector voor de staat: ‘L’État est un arbre, les raciness sont l’agriculture, le tronc est la
population, les branches sont l’industrie’.359 Zij waren echter lang niet de enigen. In een groot
aantal Europese steden verschenen er vele publicaties over de landbouw en werden
landbouwkundige genootschappen opgericht. De tijdgenoten spraken over een ware
‘agromania’.360
Aan het debat over de landbouw lag een ander debat ten grondslag: over luxe. Luxe en
haar desastreuze gevolgen voor de deugd en daarom voor het moreel burgerschap bepaalde
voor een groot gedeelte de klassieke moraalfilosofie. De drager van een luxe levensstijl stelde
het eigenbelang boven het algemeen belang. Aangezien het burgerschap in de achttiende eeuw
niet alleen een politiek maar ook een economische dimensie had gekregen, werd ook het debat
over luxe geïntegreerd in het economische debat. Denkers als Bernard Mandeville, David
Hume en Adam Smith waren verantwoordelijk voor een demoralisatie van het begrip luxe. Zij
probeerden een filosofie te ontwikkelen die niet zozeer normatief maar descriptief was en
aansloot bij de ‘moderne’ economische praktijk. Ze bestempelden luxe als de motor van
welvaart en beschaving. Het najagen van betere levensomstandigheden voor zichzelf door het
aanschaffen van luxe goederen creëerde handel en industrie en stimuleerde zodoende de
welvaart van een staat en zijn inwoners. Commerciële samenlevingen garandeerden
bovendien, in tegenstelling tot andere samenlevingsvormen, de grootste mogelijke vrijheid (=
economische onafhankelijkheid) voor zijn burgers. Op deze manier had ‘egoisme’ geen
corrumperende invloed op het algemeen belang, maar bevorderde zij juist het menselijke
geluk. Deze filosofie van luxe betekende in feite een verdediging van de stedelijke
samenleving.361
De notie van luxe als ondeugd bleef echter dominant in het economische debat.
Schrijvers die een beroep deden op het patriottisme van burgers in het economische handelen
verwierpen luxe. Luxe had volgens hen juist een negatieve invloed op de welvaart en de
beschaving van een land. Niet het maken van winst moest centraal staan in het economisch
handelen, maar juist het bijdragen aan de nationale economie. Handel was slechts voordelig
voor een selecte groep handelaren, wiens geld voor een groot gedeelte ook nog eens
wegvloeide naar het buitenland. Renteniers, die hun geld belegden in buitenlandse
staatsleningen, opereerden in het geheel niet vaderlandslievend. Een productieve landbouw
leverde daarentegen juist een grote bijdrage aan de welvaart van de staat. Een florerende
agrarische sector maakte een staat minder afhankelijk van het buitenland voor zijn
voedselvoorziening, het creëerde grote werkgelegenheid, het leverde grondstoffen aan de
eigen fabrieken en bij overproductie kon men het ook nog exporteren. In de theorie van de
fysiocraten was landbouw de enige productieve sector en de handel en industrie de ‘steriele’
sectoren die in feite parasiteerden op de landbouw. De vooruitgang die Smith zag in
historische ontwikkeling van natuurstaat, nomadische samenleving, agrarische samenleving
naar commerciële samenleving, beschouwde bijvoorbeeld Jean-Jacques Rousseau juist als een
proces van verval. Zowel Smith als Rousseau beschouwden luxe en handel als de motor van
deze historische ontwikkeling, maar beiden waardeerden dit tegengesteld. Volgens Smith
kwam de menselijke natuur pas tot zijn volledige recht in een commerciële samenleving,
terwijl volgens Rousseau door de corrumperende invloed van de stad en zijn economische
activiteiten de mens steeds verder af kwam te staan van zijn natuurlijke staat. Deze filosofie
van luxe betekende in feite een aanval op de stedelijke samenleving.
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In het internationale debat over luxe vervulde de Nederlandse Republiek de rol van het
voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer patriottisme bij de burgers verdwijnt en het
najagen van rijkdom zijn plaats inneemt.362 In de tweede helft van de zeventiende eeuw had
de Franse minister van financiën Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) het economische
stimuleringsbeleid voor de handel en industrie nog gemodelleerd naar het Nederlandse
voorbeeld. Op deze manier wilde Frankrijk de concurrentiestrijd met de Republiek en
Engeland aangaan – het vormde het begin van de handelsrivaliteit tussen de Europese staten.
Echter tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) werd pijnlijk duidelijk dat de
Republiek zijn macht definitief had verloren. Sommige Franse en Engelse economisten
trokken hieruit de les dat handel niet de grondslag was voor een langdurige internationale
machtspositie, maar dat welvaart gebaseerd op landbouw veel stabieler was.363 In ieder geval
in dezelfde periode dat het verval van de Republiek internationaal een thema werd zien we
ook een groeiende aandacht voor de landbouw.364
Ook in de Republiek zelf groeide de aandacht voor de landbouw vanaf het midden van
de achttiende eeuw. In de jaren vijftig of begin jaren zestig van de achttiende eeuw richtten
Petrus Camper, Cornelis van Engelen en David Meese het Genootschap van Liefhebberen van
den Landbouw op in Groningen dat tussen 1762 en 1765 het meerdelige De Nieuwe Wyze van
Landbouwen uitgaf.365 Het genootschap en zijn publicaties hadden als bewust doel om het
internationale landbouwkundige debat en de daarin nieuwe gegeneerde wetenschappelijke
kennis in de Republiek te introduceren.366 In het begin van de jaren zeventig bestond er te
Groningen een Genootschap tot voltooying van den Akkerbouw.367 In 1776 richtte een grote
groep regenten uit Amsterdam de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw op dat tot
in de eerste helft van de negentiende eeuw het belangrijkste platform bleef voor het
landbouwkundige debat in Nederland.368 Daarnaast schreven verschillende
geleerdengenootschappen als het Zeeuwsch Genootschap, de Hollandsche Maatschappij, het
Bataafs Genootschap en het Provinciaal Utrechts Genootschap prijsvragen uit over de
landbouw en publiceerden regelmatig over de landhuishoudkunde in hun verhandelingen.
Voor de Oeconomische Tak vormde de plattelandseconomie een zeer belangrijk arbeidsveld,
omdat het de Republiek minder afhankelijk zou maken van het buitenland voor de
voedselvoorziening en voor het aanleveren van grondstoffen voor de binnenlandse fabrieken.
Ondanks deze groeiende interesse in de landbouw, ontwikkelde deze aandacht zich in
de Republiek nooit tot een ‘agromania’ zoals zich dat in andere Europese landen voordeed in
de achttiende eeuw. De Nederlanders die zich met het debat over de landhuishoudkunde
bezighielden zagen de landbouw als een essentieel onderdeel van een patriottische economie
waarin handel, nijverheid en landbouw met elkaar geïntegreerd moesten worden, maar een
362

Berry, The idea of luxury, 172.
Shovlin, The Political Economy, 53.
364
Reinert, ‘Emulating Success’, 37.
365
Van Engelen (red.), De Nieuwe Wyze van Landbouwen; over het genootschap, zie: Van der Loeff,
‘Landbouwkundige bindingen tussen Franeker en Groningen’, 121-123; Van der Loeff, ‘The New Husbandry’,
99-126; Breuker, Friese cultuur in het jonge koninkrijk. Petrus Camper heeft zich verder nog uitgebreid
beziggehouden met het bestrijden van de runderpest en heeft tot dit doel ook pogingen gedaan om een
genootschap op te richten: Camper, Ontwerp om van eene Maatschappye in Friesland.
366
Naast een paar originele gedeelten van Petrus Camper bestond De Nieuwe Wyze van Landbouwen uit
vertalingen van landbouwkundige geschriften als Traité de la culture des terres van Henri Louis Du Hamel du
Monceau, het Engelse tijdschrift Museum Rusticum et Commerciale, Principles of Agriculture and Vegetation
van Francis Home, Collateral Bee-Boxes van Stephen White en het Zwitserse tijdschrift Recueil de Mémoires
concernant L’Oeconomie rurale, par une Société établie à Berne en Suisse.
367
Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen II (1771) xiv.
368
Van Schaik, ‘Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw’, 231-233; Van Schaik, ‘De Maatschappij ter
Bevordering van den Landbouw’, 24-31; Van der Poel, ‘Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1770-1840’,
159-169.
363

119

fysiocratische benadering waarbij de landbouw het hoofdbestanddeel van de economie
vormde komen we in de Republiek in feite niet tegen. Het fysiocratisme met zijn zowel
morele als economische aversie tegen de ‘steriele’ handel en industrie vond in de Republiek
geen goede voedingsbodem, eenvoudigweg omdat de Republiek zijn ontstaan in de zestiende
eeuw juist had te danken aan deze sectoren. Petrus Camper schreef in één van zijn
verhandelingen in De Nieuwe Wyze van Landbouwen dat de landbouw de bron van alle
rijkdom was, maar hij erkende er gelijk achteraan: ‘De handel maakt wel zulke Landen ryk
daar geen opkoomsten zyn, gelyk het onze’.369 In het debat over de luxe in de Republiek
beschouwde men de stad dan ook niet als oorzaak van het moreel en economisch verval.370
De steden in de Republiek waren juist het slachtoffer van een moreel verval onder zijn
kooplieden en regenten die meer geïnteresseerd waren in het maken van grote winsten dan het
bevorderen van algemene welvaart. In plaats van met de goederenhandel, maakten de meeste
nu grote winsten door te beleggen in de geldhandel. De spectator De Koopman zocht het
inspirerende voorbeeld van juist economisch-patriottisch gedrag bij de kooplieden uit de
zeventiende eeuw die de Republiek hadden gemaakt tot een rijk en hoogverstedelijkte
handelsnatie.
‘Welk een onderscheid tussen den ouden gouden, en den tegenwoordigen papieren tyd! Toen
bloeide de Koophandel en de Reederyen; de Hollander was arbeidzaam, deun, eenvoudig, en
nog niet verdronken in leedige Overdaad en Weelde, die uit den Handel in Schuldpapieren zyn
oorsprong heeft.’371

Patriottisme zou leidden tot herstel van de goederenhandel en bloei van de steden. De
landbouw kon wel een bijdrage leveren aan economische welvaart, maar het was niet hét
antwoord op het verval. Daarvoor was de agrarische sector in de Republiek nu eenmaal te
klein.
De atypische sociaal-politieke structuur in de Republiek zorgde ook voor een andere
vorm en inhoud van het landbouwdebat dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland. Het bezit
van grond was in de Republiek geen noodzakelijke voorwaarde voor een rol in de politiek,
zoals dat wel voor de Engelse gentry en de Franse adel was. Grondbezit vormde voor de
politieke elite in de Republiek voornamelijk een beleggingsobject. De stedelijke
grondbezitters exploiteerden de landbouwgrond niet in eigen beheer, maar verpachtten de
grond aan boeren. Hun belangrijkste activiteit op het platteland bestond in het doorbrengen
van de zomers op hun buitenplaatsen. De Amsterdamse leden van de Maatschappij ter
bevordering van den Landbouw verklaarden de oprichting van hun genootschap uitdrukkelijk
met de zomerse verblijven op hun buitenplaatsen waar zij in aanraking waren gekomen met
de landbouw en overtuigd waren geraakt van het voordeel dat de landbouw aan het
‘Vaderland’ kon toebrengen. Zij waren van mening dat zij zich uit het oogpunt van het
‘algemeen welzyn’ niet alleen moesten interesseren in zaken die het eigen ambt of beroep
raakten, maar dat men ook andere delen van de samenleving diende te bevorderen. Door de
oprichting van de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw probeerden zij dan ook,
door middel van prijsvragen en het uitloven van penningen, anderen aan te zetten tot het
vermeerderen van landbouwkundige kennis.372 De Amsterdamse regenten importeerden met
andere woorden het landbouwdebat uit het buitenland en creëerden een forum voor dit debat
in de Republiek, maar tegelijkertijd benadrukten zij hun afstand ten opzichte van de landbouw
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en hun ongeschiktheid voor het vervaardigen van landbouwkundige kennis. Hun
daadwerkelijke activiteiten op het platteland bestonden in feite alleen uit het recreëren op de
buitenplaatsen.
Het was deze perceptie op het platteland als een consumptiegebied die de Veerse
predikant Josua van Iperen fel bekritiseerde in zijn Verhandelinge over den verbeterden
landbouw der Brabanders en Vlamingen.373 Door deze perceptie van de stedelijke regenten
was het Hollandse platteland volgens hem namelijk een ‘Lusthof’ geworden, waar de
bevolking zich alleen nog maar bezighield met ‘het uitbroeijen van Moeskruiden, het
Boomkweeken, de vermakelykheden van Flora, het aanleggen van Buitenplaatzen [en]
Speeltuinen.’374 Door de nabijheid van de vele steden was weliswaar de beschaving onder de
boeren toegenomen, maar waren de boeren tegelijkertijd ook steeds verder afgedwaald van de
akkerbouw. De ‘verregaande zinnelykheid’ weerhield de boeren er bijvoorbeeld van om
gebruik te maken van stadsmest. Hij riep de Nederlandse elite dan ook op om de desinteresse
in de landbouw op te heffen en het platteland niet meer te zien als een lusthof, maar om net
als in de handel de meerwaarde van de landbouw te ontdekken.
‘Die Verbeteringe nu van Landeryen zou, mynes erachtens, ook kunnen stand grypen in ons
Vrygevogten Nederland, indien ‘er maar eenige magtigte Inwoonders, en vooral eenige
Ambagtsheeren en Edellieden hun byzonder voordeel, en eene zekere aanwinst voor hunne
Huisgezinnen en Erfgenamen, in leerden ontdekken; zoo, dat zy, ter bereikinge van dit
heilzaam oogmerk, en uit eene zuivere zugt voor de Bevolkinge en Welvaart van het lieve
Vaderland, een duizendste gedeelte, by voorraad, hier aan wagen wilden van het geen zy
anders, zoo gretig en edelmoedig, in den Koophandel, en andere loffelyke Ondernemingen, ten
besten geven.’375

Als ideaal voorbeeld spiegelde hij het platteland van Brabant en Vlaanderen voor, waar het
platteland nog grootgrondbezitters kende die zich inlieten met de landbouw en waar de
landbouw nog niet was gecorrumpeerd door een stedelijke luxe.
De visie van Van Iperen op de Nederlandse landbouw werd bekritiseerd door Johannes
le Francq van Berkhey in zijn Verhandeling over het nationaal gebruik der turf- of hout
assche in Holland. Het kweken van bomen en groenten en het telen van bloemen was volgens
Le Francq van Berkhey juist ‘een blyk van een hoogen trap van kunde in de Kweekkonst en
Akkerbouw, waar van in geen Europeesch Gewest de weêrgade gevonden word’.376 De
landbouw in de Republiek stond dus niet zozeer achter bij de rest van Europa, maar liep
daarentegen voorop. Le Francq van Berkhey weersprak de vermeende achterlijkheid van de
Hollandse boeren ten opzichte van die uit Brabant en Vlaanderen. Hij vond dat nieuwe
wetenschappelijke kennis altijd getoetst moest worden aan de praktische kennis van de
boeren, of zoals hij ze soms noemde: ‘boeren-professoren’. Het geringe gebruik van stadsmest
door Hollandse boeren had volgens hem niet te maken met onkunde of ‘verregaande
zinnelykheid’, maar met de eenvoudige reden dat er in dit veeteeltgebied genoeg dierlijke
mest voorhanden was.
Het debat over landbouw spitste zich in de jaren zestig en zeventig van de achttiende
eeuw toe op de vraag of de in de Nieuwe Wyze van Landbouwen (1762-1765) geïmporteerde
buitenlandse landbouwkundige theorieën toepasbaar waren op de situatie in de Republiek.377
Deze theorieën legden de nadruk op akkerbouw en graanteelt en propageerden de
zogenaamde rijenteelt met zaaikassen en het overbodig zijn van braak. Le Francq van
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Berkhey beargumenteerde reeds in 1763 dat deze ‘nieuwe wyze van landbouwen’ niet
geschikt was voor het Hollandse platteland vanwege de bodemstructuur. Graanbouw zou voor
Holland met zijn veengrond nooit voordelig zijn en de praktijk had reeds bewezen dat het
aanleggen van de grond tot weilanden, tuinbouwgrond of hakhoutbos veel welvaart bracht.378
Ook Petrus Camper schreef in één van zijn verhandelingen in de De Nieuwe Wyze van
Landbouwen dat voor Holland de tarweteelt niet geschikt was.379 Bovendien had Holland
geen graan nodig, want het importeerde graan immers in overvloed uit het buitenland. Het
Hollandse platteland kon zich beter toeleggen op de productie van kaas en boter. De voor de
Nederlandse Republiek aangepaste Frans encyclopedisch woordenboek van Chomel en
Chalmot besteedde ook een lemma aan de ‘Nieuwe Landbouw’, waarin de schrijvers
concludeerden dat de ‘nieuwe wijze van Landbouwen, plaats kan hebben in hoogere
Gewesten, dog dat zij in ons Land volstrekt schaadelijk is’. De landbouw in de Republiek
stond nu eenmaal al op een hoog niveau:
‘de Landbouw is reeds zo veele eeuwen geoeffent, en altoos is het grootste voordeel het doel
geweest onzer Voorouders; dat het niet waarschijnlijk is, dat wij er veel verbetering aan zullen
konnen toebrengen.’380

Niet alleen het verleden als handelsnatie en de stedelijke perceptie van het platteland
als recreatief buitengebied, maar ook het hoog geachte niveau van de landbouw veroorzaakte
de in verhouding met de buurlanden bescheiden omvang van het landbouwdebat in de
Republiek. Wel tonen de publicaties over de landbouw, de agrarische genootschappen en de
uitgeschreven landbouwkundige prijsvragen in de tweede helft van de achttiende eeuw aan
dat de landbouw ook in de Nederlandse handelsrepubliek steeds meer werd beschouwd als
een essentieel onderdeel van de economie. Het economisch-patriottisme met zijn nationale
oriëntatie zag het platteland als een integraal onderdeel van de natie.
De landbouw als antwoord op stedelijk verval
Ondanks de aanwezigheid van grootschalige akkerbouw in Zeeland vertoonden ook de
Zeeuwse protagonisten in het publieke debat in de tweede helft van de achttiende eeuw geen
bijzonder grote interesse in het debat over de landhuishoudkunde. Op initiatief van de uit
Veere afkomstige Van Iperen schreef het Zeeuwsch Genootschap in 1772 een prijsvraag uit
over de beste verdeling van de Zeeuwse landbouwgrond tussen bossen, boomgaarden,
weilanden en bouwland.381 Hij probeerde hiermee Zeeland te integreren in het debat over de
toepasbaarheid van de ‘nieuwe wyze van landbouwen’. De vraag bleef echter onbeantwoord.
Naast Van Iperen heeft de uit Zierikzee afkomstige arts en natuurkundige Job Baster zich
bezig gehouden met de landhuishoudkunde. Baster kwam in contact met het internationale
landbouwdebat vanwege zijn natuurwetenschappelijke interesse in planten. In 1779 schreef
hij de met goud bekroonde Verhandeling over de aankweeking van tot voedsel dienstige
gewassen welke werd gepubliceerd in de Verhandelingen van de Hollandsche
Maatschappij.382 Uit de verhandeling bleek dat hij met verscheidene van de door hem
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beschreven gewassen proeven deed in zijn eigen achtertuin in Zierikzee. Zo correspondeerde
hij met andere natuurkundigen in Marseille en Parijs om een Ethiopische graansoort (teff),
waarover hij had gelezen, te bemachtigen en te kweken. Hij experimenteerde ook met tarwe,
waarover hij correspondeerde met de secretaris (Jona Willem te Water) van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen.383 Van de Maatschappij ter bevordering van den
Landbouw in Amsterdam was in de beginjaren alleen de predikant Justus Tjeenk (als
secretaris van het Zeeuwsch Genootschap) lid.384 Verder treffen we er geen Zeeuwse leden
aan. In de verhandelingen van de Maatschappij is slechts één publicatie uit Zeeland
opgenomen. De verhandeling van Jan Willem van Loo, predikant in ’s Heerarendskerke, over
een landbouwkundig schoolboek werd in 1788 in deze verhandelingen gepubliceerd.385
Ook in Zeeland was het de preoccupatie van de regenten en de culturele elite met de
(stedelijke) problemen waardoor de discussie over de landbouw op het tweede plan bleef.
Problemen eisten logischerwijs de meeste aandacht op: de slechte financiële situatie van de
provincie, de schadelijke wisselkoers met Holland, de teloorgang van de (koloniale) handel.
De landbouw vormde eenvoudigweg geen probleem, want het ging met de agrarische sector
in Zeeland juist goed vanaf het midden van de achttiende eeuw. Waar de Engelse en Franse
agronomisten hervormingen van de landbouw noodzakelijk achtten, had de Zeeuwse
landbouw daarentegen een goede naam. ‘Zeeuwsche Tarwe’ was een begrip in de achttiende
eeuw en ook de Zeeuwe meekrap was vermaard. In tegenstelling tot Van Iperen prees Baster
de Nederlandse boeren, in het bijzonder die uit Zeeland:
‘De Zeeuwsche Tarw is, om haare goede eigenschappen, boven anderen vermaard. Ik heb ook
op myne reize door de Provintien, geen bekwaamer boeren, als in Zeeland, aangetroffen,
welke zoo net en zindelyk zyn om hun land te wieden en schoon te houden, voornaamlyk in
het Eiland Schouwen, daar men ook zeer veel ryke Boeren vind. Zeer veelen weeten aldaar
middelen, om nooit eenige blauwe Tarwe te hebben, en om de roest, brandkoorn, zwarte en
verzengde Tarw, het vloeijen en andere ziekten, voortekomen.’386

De Zeeuwse landbouw functioneerde in het debat als een na te volgen voorbeeld. Rond 1800
schreef Willem Emmery de Perponcher het lange educatieve gedicht De Zeeuwsche
graanbouw waarin hij landbouwers uit andere provincies aanmoedigde om de door de
Zeeuwse boeren gebruikte methoden te imiteren.387 Ook op het buitenland had de Zeeuwse
landbouw een aantrekkingkracht. Engelse landhuishoudkundigen als Philip Miller en Thomas
Radcliff bezochten Zeeland in hun zoektocht naar methoden om de landbouw te verbeteren.388
Toch werd de landbouw in de tweede helft van de achttiende eeuw niet capabel geacht
om het verval van handel, visserij en nijverheid te compenseren. Alleen de raad van Zierikzee
concludeerde in 1768 bij een onderzoek naar welvaartsbronnen die de ‘disastres’ in Zeeland
zouden kunnen herstellen, dat ‘buyten en behalven de meerdere geldinge van granen en
meede, waar door den land-bouw eenigszins floreerd, ende culture der meede word
geanimeerd, ’t geen enkel temporeel is, en zeer ligtelyk weederom tot voorige laagte kan
veranderen, niets hebben connen ontdekken, waar door zelve eenige hoope van herstel, veel
Baster zelf vertaalde Kruidkundig woordenboek van Philip Miller. Verder refereerde hij ook aan artikelen uit
Memoires de l’Academie de Bruxelles en uit de Franse tijdschriften Journal Oeconomique en Journal
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min herstel zelfs zig opdoet’.389 Veel vertrouwen in de landbouw voor het herstel van de
Zeeuwse economie sprak hier niet uit. Het was pas na 1800 dat sommige Zeeuwen het idee
van een economische neergang van de steden direct koppelen aan de economische kansen van
de Zeeuwse landbouw.
Eén van de Zeeuwen die als eerste deze koppeling legde was Pieter Pous. Waar hij in
zijn publicaties uit 1801-1802 de desurbanisatie van Zeeland trachtte te bezweren met het
regenereren van de koloniale handel in Middelburg, ontwikkelde hij in de eerste decennia van
de negentiende eeuw een visie op de Zeeuwse economie waarin hij de landbouw presenteerde
als een aantrekkelijk alternatief voor de vervallen handel. Pous creëerde bij Serooskerke een
enorm landgoed van ruim 200 gemet groot, waarop hij vanaf 1807 voor eigen rekening
boerde. Hij verpachtte zijn grond niet, maar hield het in eigen beheer en liet het bewerken
door arbeiders. De experimenten die Pous hield met stalvoedering en het telen van nieuwe
gewassen presenteerde hij in lezingen voor het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en
in publicaties. In 1835 publiceerde hij zijn Gedachten over den landbouw, waarin hij zijn
bevindingen en zijn ideeën over de landbouw beschreef. Hieruit blijkt het belang dat hij
toekende aan het publieke debat om de landbouwkundige kennis te verspreiden:
‘volleerde kunst van den landbouw, welke, even als alle andere kunsten en wetenschappen,
voor meerderen voortgang en aanhoudende volmaking vatbaar is, door proeven en lezen van
daarin voorkomende menigvuldige werken’390

De landbouw moest niet alleen met behulp van politieke maatregelen bevorderd worden, maar
moest van binnenuit gestimuleerd worden. De boeren vormden dan ook de doelgroep van de
landbouwkundige activiteiten en de publicaties van Pous. Hij bood dan ook aan om ‘ten
algemene nutte van de kunst des landbouws […] de landlieden met raad en daad bij [te]
staan’.391
De landbouw betekende voor Pous niet meer louter een beleggingsmogelijkheid of een
inkomstenbron voor de Zeeuwse staatskas. Zijn interesse voor de landbouw kan niet los
worden gezien van zijn interesse voor het armoedevraagstuk. Hij zag het aanpakken van het
armoedeprobleem als een noodzakelijke daad van vaderlandsliefde en hij vergeleek het met
het verdedigen van het vaderland tegen een vijand. Hij was fel gekant tegen bedelarij en tegen
het geven van aalmoezen, want dit veroorzaakte luiheid, verveling, zedeloosheid en onkunde.
Geld moest alleen gegeven worden, wanneer daarbij arbeidzaamheid en vlijt kon
aangekweekt worden. Op deze manier konden armen zich ontwikkelen tot nuttige burgers van
de samenleving. Arbeidzaamheid was ‘de grondslag van een recht geluk en genoeglijk leven’.
De welvaart van een land werd volgens hem bepaald door de ‘menigte van werkzame
inwoners’ in het land. Hij zag in Middelburg ook een toenemende armoede als gevolg van de
vervallen koophandel. Om de werkgelegenheid op peil te houden heeft Pous zich dan ook
ingezet om de VOC en de koloniale handel in Middelburg te behouden.
De landbouw beschouwde hij als een ander en beter middel om de
armoedeproblematiek aan te pakken. Hij schreef in 1801 dat ‘de voordeelen toch die den
landbouw aanbrengd, zyn oneindig zekerer en duurzamer, dan die welke buitenlandsche
Koophandel of Zeevaart vooral ons Vaderland in deszelfs tegenwoordige gesteldheid, na het
verliezen haarer Vloten om die Zeevaard te beschermen, en om zich by hare nabuuren gedugt
te maken, verschaffen kunnen’.392 Hij benadrukte dan ook dat er voor de stedelijke armen
389
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voldoende werk was te verrichten op het platteland. Het maaien van de weilanden, dat nu door
seizoensarbeiders van buiten Zeeland gebeurde, kon door de armen gedaan worden. Een ander
middel tot werkverschaffing was het bewerken en het bebouwen van duinlanden en
moerassen. Hij sloot hier duidelijk aan bij het landhuishoudkundige debat van de achttiende
eeuw, waar ontginning van woeste gronden één van de belangrijkste thema’s was. Hij
verwees in zijn pleidooi voor de landbouw bijvoorbeeld naar China, dat door vele agronomen
als een ideale agrarische samenleving werd voorgesteld. Ook refereerde hij aan Mirabeau, die
het belang van de landbouw voor de bevolkingsgroei had benadrukt.
Op 5 januari 1820 hield hij in het Middelburgse Nutsdepartement een lezing over het
voordeel en de plicht om arme kinderen tot werkzaamheid op te leiden.393 Hij zei hierin dat
men zich in deze tijd niet meer blind moest blijven staren op het verleden toen de Republiek
de stapelplaats van de wereld was en de inwoners hun bestaan vonden in de internationale
transitohandel. Door het ‘verderfelijke systeem’ van de tegenwoordige vorsten en landen,
waarbij de landen alleen het eigenbelang nastreefden en zo de verschillende landen van elkaar
isoleerden, was ook Nederland genoodzaakt zijn bakens te verzetten. Hij doelde hiermee op
de protectionistische politiek ‘ingevoerd door Cromwell en meesterlijk geleerd door
Bonaparte’. Voor de mensen die voorheen afhankelijk waren geweest van deze internationale
handel en van de van deze handel afhankelijke nijverheid diende men nu alternatieve
bestaansmogelijkheden te vinden.
Voor Middelburg en Zeeland zag hij vier mogelijkheden. Sinds 1814 werden er in
Middelburg verwoede pogingen gedaan om de ‘vervallen koophandel weer nieuw leven in te
blazen’. De nieuw uitgereden schepen werden echter bijna allemaal bemand door vreemden.
Hier was dus nog werkgelegenheid genoeg voor de Middelburgse armen. Ten tweede merkte
hij op dat ongeveer 75 procent van de mannelijke dienstboden eveneens bestond uit
vreemdelingen en dat dus ook in deze sector nog volop kansen lagen voor de bedeelden. Hij
onderkende echter dat het aantal armen in Middelburg veel te groot was voor deze twee
werkzaamheden. Daarom moesten de Middelburgers ‘een nieuwe en waarlijk gelukkige tak
om aan werk en brood te komen helpen ontstaan’. Deze derde mogelijkheid was de landbouw
en daarvan had Pous verreweg de grootste verwachtingen. De agrarische sector zou volgens
hem zelfs een einde kunnen maken aan armoede en gebrek. Mocht het platteland echter niet
voldoende werkgelegenheid opleveren, dan boden de koloniën als vierde optie een uitkomst.
De plaatsing van behoeftigen op de West-Indische plantages was goed voor de Middelburgse
burgerij, voor de armenhuizen, voor de plantages en natuurlijk voor de armen zelf. Pous had
zelfs het plan opgevat om voor eigen rekening een zestal jongelingen te plaatsen in de
koloniën.
Van deze vier mogelijkheden tot werkverschaffing verwachtte hij het meest van de
landbouw. Het was een breuk met het patroon uit de tweede helft van de achttiende eeuw toen
alle werkverschaffingprojecten betrekking hadden op de textielnijverheid. In zijn lezing
kondigde hij zijn plan aan om nog in datzelfde jaar een Kweekschool voor den Landbouw te
stichtten op een hofstede tussen Oostkapelle en Serooskerke. De landbouw was namelijk een
wetenschap en een ‘hoogst nuttige kunst’ en vereiste scholing. In 1816 had hij al een proef
ondernomen waarbij hij drie huizen voor zijn arbeiders liet bouwen. Elk arbeidersgezin
verplichtte hij vervolgens om twee kinderen in de kost te nemen. Deze proef was dusdanig
succesvol dat de tijd volgens hem rijp was voor een landbouwschool. De leerlingen werden
gekleed in de kleding van de boerenstand en zij leerden de nieuwste landbouwmethoden.394
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Hij was van mening dat het boerenbedrijf gestoeld diende te zijn op een
wetenschappelijke basis, waarbij hij onder andere verwees naar de Prins Regent van Engeland
die bij Windsor landbouwkundige proeven uitvoerde en naar de landbouwschool Hoffweil bij
Bern. Op zijn eigen landgoed experimenteerde hij volop met nieuwe gewassen en nieuwe
methoden. Weliswaar leken deze experimenten soms onzinnig, maar met een gevoel voor
humor verdedigde hij zijn activiteiten door te verwijzen naar Columbus die nooit de Nieuwe
Wereld zou hebben ontdekt wanneer hij op zijn gemak in Spanje was gebleven. Hij verrichtte
bijvoorbeeld proeven met stalvoedering en probeerde meekrap en vlas op Walcheren te telen.
Door de arbeidsintensieve gewassen meekrap en vlas zou de werkgelegenheid namelijk
aanzienlijk toenemen op het platteland. Hij bekritiseerde dan ook de boeren die probeerden
om met zo min mogelijk arbeiders het boerenbedrijf draaiende te houden. Hieruit blijkt
duidelijk dat het hem niet zozeer ging om het belang van de boer, maar juist om het belang
van de gehele samenleving. De uitoefening van het boerenbedrijf als een daad van
patriottisme. Het is vanuit deze optiek dat hij verwees naar Benjamin Franklin die de
landbouw als eerbiedwaardigste beroep en als fundament van de samenleving bestempelde.
Het idee dat de landbouw een aantrekkelijk alternatief was de voor vervallen
koophandel, visserij en nijverheid komen we na het einde van de Republiek in 1795
veelvuldig tegen. Tijdens zijn gevangenschap in 1795 vroeg Laurens Pieter van de Spiegel
zich af of degene ‘die nieuwe bronnen van welvaart opent, niet veel grooteren dienst aan het
algemeen [doet], dan die het Volk blijft aanmoedigen om tegen den aflopenden stroom
optewerken? – Ja! Is het niet oneindig beter de herstelling te vestigen op de soliden voet van
den Landbouw, het zij van onzen eigen’ grond, of van dien onzer Colonien, dan de Makelaars,
de Commissionarissen, en de Vragvaarders van de weereld te zijn?’395 In 1795 kon Van de
Spiegel niet meer begrijpen waarom de raadspensionaris De Witt in zijn opsomming van de
koophandel, de industrie en de visserij als steunpilaren van Hollands welvaren de landbouw
had overgeslagen.396 Van de Spiegel’s onbegrip illustreert de fundamentele omslag in het
economisch denken in de Republiek die vanaf de late achttiende eeuw plaatsvond. Ook
Gijsbert Karel van Hogendorp kwam vooral na 1810 steeds meer tot het inzicht dat de
landbouw de primaire bron van rijkdom was waar de nijverheid en de handel van afhankelijk
waren. Hij achtte de agrarische sector in staat om het groeiende pauperisme te bestrijden en
om de vervallen steden weer tot bloei te brengen.397 Ook in deze tijd werd de Maatschappij
van Weldadigheid (1818) opgericht. Deze Maatschappij stichtte in Drenthe een aantal
landbouwkoloniën, waar stedelijke paupers werden geplaatst om woeste gronden te ontginnen
en te bebouwen. In haast elke Nederlandse stad was een Commissie van Weldadigheid
ingesteld, die belast was met het selecteren van de armen uit de eigen stad die in aanmerking
kwamen voor een plaats in de koloniën.398 Aangezien de ideeën achter deze Maatschappij
overeenkwamen met die van Pous is het niet verwonderlijk dat hij in contact stond met de
Maatschappij van Weldadigheid. Al gelijk vanaf het oprichtingsjaar was hij ere-lid. In 1827
publiceerde hij een verslag over zijn Kweekschool in het tijdschrift van de Maatschappij: De
Vriend des Vaderlands.399
Hoe succesvol de kweekschool van Pous is geweest is niet bekend. In de jaren dertig
van de achttiende eeuw horen we in ieder geval niets meer over de school. Het was echter een
uniek experiment in Zeeland, waarin hij verschillende onderwerpen uit het publieke debat
combineerde. Hij bracht het vervaldebat en het landbouwdebat in zijn ideeën over
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armoedebestrijding en opvoeding samen. Hij presenteerde de werkgelegenheid in de
agrarische sector als een oplossing voor het verval van de Zeeuwse steden en voor het
pauperisme in deze steden. Het is een geluid dat we in de negentiende eeuw nog wel vaker
tegenkomen in Zeeland, alhoewel ook het verlangen naar het oude handelsverleden uit de
zestiende eeuw springlevend bleef.
Landhuishoudkundigen Cornelis Vis en Iman Gualtherus Jacob van den Bosch
Het landbouwdebat kwam vanaf 1800 goed van de grond. De door particulieren
aangewakkerde interesse in de landbouw in de achttiende eeuw werd vanaf de Bataafs-Franse
tijd ook opgepakt door de overheid.400 Jan Kops werd in 1800 benoemd tot Commissaris tot
de Zaken van de Landbouw.401 De in 1805 begonnen Provinciale Commissies van Landbouw
werden bij de inlijving bij Frankrijk afgeschaft, maar in 1815 werden zij weer heropgericht.402
Daarnaast werden er in 1815 op de universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht aan de
faculteiten van de natuurwetenschappen leerstoelen in de landhuishoudkunde gestart.403 De
landbouw was een kwestie die het landsbelang aanging. Jacobus Albertus Uilkens hield
bijvoorbeeld bij de aanvaarding van het hoogleraarschap zijn inaugurale rede over de invloed
der landhuishoudkunde, op het bestaan en de welvaart der burgerlijke maatschappij.404 De
colleges in de landhuishoudkunde (en andere economische wetenschappen) behoorden bij de
eerste colleges aan de Nederlandse universiteiten die niet in het Latijn, maar in het Nederlands
werden gedoceerd.405 Dit lesgeven in de eigen taal was bedoeld om de landbouwkundige
kennis een groter bereik te geven. De colleges waren verplicht voor theologiestudenten, zodat
de wetenschappelijke landbouwkundige kennis zelfs de kleinste dorpen zou bereiken.406 Ook
binnen de wetenschap van de staathuishoudkunde groeide in de negentiende eeuw de
overtuiging dat de landbouw van cruciaal belang was voor de toekomstige economische
ontwikkeling van Nederland.407 Er verschenen vanaf 1800 steeds meer landbouwkundige
lectuur zoals de periodieken het Magazijn van vaderlandschen landbouw (1804-1814), De
Buitenman (1820-1829), De Vriend van de Landman (1837-1873), de Landhuishoudelijke
Courant (vanaf 1847) en de landbouwkundige almanakken van W.C.H. Staring (vanaf 1847).
Daarnaast werden er in toenemende mate agrarische genootschappen opgericht,
landbouwkundige tentoonstelling en agrarische congressen georganiseerd (Landhuishoudelijk
Congres) en landbouwkundige instituten gestart.408 De landbouw was definitief ontdekt en
zou in de negentiende eeuw uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van het economisch
denken in Nederland.
In Zeeland ontbrak het in de negentiende nog steeds aan een universiteit, waardoor het
landbouwdebat deze universitaire impuls miste. Desalniettemin werd er in de Zeeuwse
Commissie van Landbouw, in de verschillende departementen van de Maatschappij voor
Nijverheid en Handel, in de Maatschappij tot bevordering en aanmoediging van den veeteelt
en landbouw in Zeeland en door particulieren veelvuldig gesproken en geschreven over de
beoefening van landbouw op wetenschappelijke basis. Naast Pieter Pous vormden Gualtherus
Jacob van den Bosch (1767-1836), zijn zoon Iman Gualtherus Jacob van den Bosch (1799400
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1880) en Cornelis Vis (1788-1853) de spil van het landbouwdebat in Zeeland in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Pous met zijn Kweekschool voor den Landbouw en zijn
publicaties, vader en zoon Van den Bosch als directeuren van het grootschalige
landbouwbedrijf de Wilhelminapolder en met hun boeken en Vis als voorzitter van de
Commissie van Landbouw en later van de de Maatschappij tot bevordering en aanmoediging
van den veeteelt en landbouw in Zeeland. Op I.G.J. van den Bosch na hadden zij allen een
voorgeschiedenis in de handel- en zeevaart. Pous heeft zich in zijn activiteiten en publicaties
beziggehouden met het herstellen van de vervallen handel van Middelburg en Zeeland.
Gualtherus Jacob van den Bosch was vanaf zijn twaalfde opgeleid voor de zeehandel. Hij
schreef in de Bataafs-Franse tijd een Vertoog over den waren aard van den Bataafschen
Koophandel en de vereischten tot deszelfs instandhouding als den voornamen grondslag van
de nationale welvaart en de bron van deszelfs voortdurend vermogen. Vis was de kleinzoon
van de vice-admiraal van Zeeland en de zoon van een zeeofficier.409
De Zeeuwen die zich bezighielden met de landhuishoudkunde stonden met elkaar in
contact. De Provinciale Commissie van Landbouw was in de eerste helft van de negentiende
eeuw de uitgelezen plaats om elkaar te ontmoeten. Pous was enkele malen kandidaat voor het
lidmaatschap van de Commissie, maar werd nooit gekozen. Cornelis Vis en I.G.J. van den
Bosch hadden allebei wel zitting in de Commissie. De Middelburger Vis was griffier en
raadslid, maar was tevens grootgrondbezitter op Walcheren en bebouwde zijn landerijen voor
eigen rekening volgens de nieuwste inzichten. Het was vooral onder zijn leiding dat de
Commissie van Landbouw uitgroeide tot een zeer actieve instelling, die allerlei initiatieven
ontplooide om de Zeeuwse landbouw te bevorderen. Vader en zoon Van den Bosch waren
achtereenvolgens directeur van de Wilhelminapolder.410
Cornelis Vis en Iman Gualtherus Jacob van den Bosch waren volledig op de hoogte
van het internationale debat over de landbouw en stonden tevens in contact met andere
landhuishoudkundigen buiten Zeeland. Zo bezocht Vis bijvoorbeeld het landgoed van F.L.W.
baron Brakell van den Eng in de Betuwe.411 Van den Bosch maakte ‘landbouwkundige’ reizen
naar Duitsland en Engeland, waar hij landgoederen en landbouwscholen bezocht. Samen
ondernamen zij in 1842 een landbouwkundige reis naar Engeland, waar zij onder andere de
jaarlijkse veetentoonstelling te Bristol bezochten. Zij stonden gezamenlijk ook aan de basis
van de in 1843 opgerichte Maatschappij ter bevordering van de Landbouw en Veeteelt in
Zeeland.412
Deze aandacht voor de landhuishoudkunde en de oprichting van
landbouwgenootschappen was een breder verschijnsel, dat zich overal in Nederland voordeed.
Het idee achter deze groeiende interesse in de landbouw in de negentiende eeuw was het idee
dat de agrarische sector een zeer belangrijke bedrijfstak was en dat, in tegenstelling tot de
achttiende eeuw, de landbouw ten opzichte van het buitenland achterliep in zijn ontwikkeling.
In Zeeland werd de toenemende erkenning van het belang van de landbouw echter ook
gestuurd door het idee van verval in Zeeland. Net als Pous koppelden vele Zeeuwen het
landbouwdebat aan het vervaldebat, waardoor de landbouw werd gezien als een oplossing
voor het verval. Vis voelde zichzelf en de Commissie van Landbouw bijvoorbeeld geroepen
‘om de bron van volksbestaan, de eenige waarop ons Gewest zich als nog kan beroemen, meer
en meer bevorderlijk’ te zijn.413
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Ook bij Van den Bosch zien we de koppeling tussen het idee van stedelijk verval en
het idee van een agrarische toekomst voor Zeeland. In zijn studie over de Wurtembergsche
School van Landhuishoudkunde uit 1837 vergeleek hij de economische denkbeelden en
omstandigheden van Duitsland met die van Zeeland. Duitsland was altijd al een agrarische
samenleving geweest, waar de adel de landbouw al eeuwen zag als de voornaamste grondslag
van maatschappelijke welvaart, kracht en geluk. Zeeland daarentegen was een stedelijke
samenleving die een ongekende bloei had gekend door handel en nijverheid. Hierdoor kreeg
had volgens Van den Bosch de landbouw nooit aandacht gekregen van de beschaafde stand en
werd het slechts beoefend door de boerenstand die geen wetenschappelijke interesse had.
Deze verschillen in omstandigheden zorgden er vervolgens voor dat de landbouw in Duitsland
een snellere ontwikkeling doormaakte dan in Zeeland. Van den Bosch verwart hier het al
sinds het midden van de achttiende eeuw breed gevoerde landbouwkundige debat in Duitsland
met de daadwerkelijke agrarische ontwikkeling. Het debat was geen weerspiegeling van de
reële vooruitgang in de landbouw. Men zou misschien zelfs kunnen beweren dat de Zeeuwse
landbouw op een hoger niveau stond dan de Duitse, alleen het landbouwdebat was in Zeeland
veel later op gang gekomen. Van den Bosch vond het echter tijd om het agrarische Duitsland
als voorbeeld te nemen en presenteerde de landbouw als een oplossing voor het stedelijke
verval en stedelijke pauperisme in Zeeland:
‘De koophandel en fabrieken zijn intusschen niet meer wat zij te voren waren. De bevolking
der steden is toegenomen, maar de middelen van bestaan zijn verminderd, en dagelijks wordt
het voor jonge lieden moeijelijker om zich te vestigen en het noodig onderhoud te bekomen.
Welke uitkomst zoude de landbouw in dezen toestand kunnen geven!’414

In zijn studie naar de schapenteelt in Zeeland uit 1843 beklemtoonde hij wederom de
heilzame werking van een wetenschappelijke landbouw, want ‘door vooruitgang van den
landbouw kan alleen de toenemende armoede worden tegengegaan, en de noodlottige
gevolgen worden voorgekomen, die bij het opdroogen van zoovele bestaans middelen de
maatschappij bedreigen.’415
Ook de oprichting van de Maatschappij tot bevordering van de Landbouw en Veelteelt
in Zeeland werd gelegitimeerd met de teloorgang van de Zeeuwse steden. Cornelis Vis sprak
bij de inwijding van de Maatschappij op 19 juni 1844 over de herinnering aan het verleden
toen handel en zeevaart nog in de Zeeuwse steden bloeiden en aan iedereen werk verschafte.
Volgens Vis was door de verplaatsing van de handelstromen sinds zestig jaar niet veel van de
bloei van vroegere jaren meer overgebleven in de steden. Hij vergeleek de situatie van
Zeeland met die van Venetië en Genua, die ook alleen nog maar een herinnering aan een
bloeiend handelsverleden hadden overgehouden. De bevordering van de agrarische sector was
vanuit dit oogpunt hoogst noodzakelijk. De landbouw gaf namelijk hoop voor Zeeland:
‘Dan, bij deze treurige beschouwing, bestaat tevens de verblijdende overtuiging, dat alle
bronnen van welvaart niet zijn uitgeput, en dat wij in het bezit zijn gebleven van dien
eigendommelijke schat, die voortdurend uit den schoot der aarde wordt ingezameld, en nog
voor meerdere ontwikkeling vatbaar blijft.’416

Provincie in de periferie
Het desurbanisatieproces in Zeeland tussen 1750 en 1850 had het oude idee versterkt dat de
provincie in de periferie lag. De heroriëntatie op de landbouw van Pous, Vis en Van den
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Bosch in de eerste helft van de negentiende eeuw hief deze problematiek van de perifere
positie van Zeeland op. Voor een bloeiende agrarische economie waren welvarende
handelssteden nu eenmaal geen noodzakelijke voorwaarde. De landhuishoudkundigen
oriënteerden zich op de positieve (platteland) in plaats van op de negatieve (stad) aspecten
van de Zeeuwse economie. De aandacht voor de landbouw als aantrekkelijk alternatief voor
de vervallen stedelijke economieën betekende echter niet dat in de negentiende eeuw de
welvaart van de steden niet meer werd behartigd. Het verlies van de posities van de steden in
internationale handelsnetwerken bleef voor de stedelingen een urgent probleem.
Al gelijk na het vertrek van de Fransen werden grote projecten gestart om Middelburg
en Zierikzee uit het slop te halen. In Middelburg werd binnen twee jaar een geheel nieuwe
haven gegraven. In Zierikzee herstelde men de havenwerken en richtte het stadsbestuur een
“Nieuwe Visscherij”, bestaande uit 16 schepen, op.417 Deze projecten moesten er voor zorgen
dat deze steden ‘wederom met vernieuwden luister onder Nederlands bloeijendste Steden
prale, meer en meer rijk en groot worde, zoo als in de schoone dagen onzer Vaderen!’418 Ook
andere projecten in de eerste helft van de negentiende eeuw als de Middelburgse deelname in
de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1824), het opzetten van de calicotnijverheid in de
Zeeuwse steden (1838) en de oprichting van een Middelburgs handelfonds (1848) probeerden
het stedelijk verval te keren.
Het idee van stedelijk verval werd in de jaren dertig en veertig van de negentiende
eeuw ook door de Middelburger Dirk Dronkers gebruikt om de politiek te overtuigen van de
noodzaak van zijn plannen voor de aanleg van een spoorlijn van Vlissingen naar Duitsland.419
Hij wees op de perifere positie van Zeeland binnen Nederland en zag in de stoomtrein het
middel om het isolement van de steden op te heffen. De komst van de stoomtrein op het
Europese toneel in de eerste helft van de negentiende eeuw had de Zeeuwen namelijk nog
meer overtuigd van de afgelegenheid van hun provincie. De ligging in de Rijn-Schelde-delta
had Zeeland altijd een transportvoordeel gegeven, maar nu de toekomst van het transport op
het land lag was de eilandenstructuur van de provincie opeens een groot nadeel. De spoorlijn
zou van Zeeland de zeehaven moeten maken van een groot achterland en zou de provincie
weer moeten integreren in een internationaal stedelijk handelsnetwerk. Naast de spoorlijn zou
er een vaste stoomvaart op Londen moeten komen. Ook de havens van Middelburg en
Vlissingen dienden te worden vernieuwd. Door de spoorweg en de stoomvaart zouden
Middelburg en Vlissingen hun intermediaire netwerkfunctie tussen Engeland en Duitsland
herkrijgen. Ook bij de motivering van deze plannen plaatste men de vroegere voorspoed
tegenover het hedendaagse verval en beklemtoonde men het belang van de handel voor het
voortbestaan van de steden. Volgens Dronkers redden deze infrastructurele werken ‘de stad
Middelburg van eenen geheelen ondergang, welke later men geene schatten der wereld, terug
zouden te vinden zijn.’420
De plannen voor de spoorwerken in Zeeland kunnen we niet los zien van de
Scheldekwestie en de rol van de Schelde voor de handelsfunctie van de Zeeuwse steden. De
Zeeuwse steden hadden ten tijde van de Republiek geprofiteerd van de afsluiting van de
Schelde voor het internationale handelsverkeer. Door de afsluiting had Zeeland in feite de
handel op en van Vlaanderen en Brabant in handen. Echter door de inval van de Fransen in
1795 werd de vaart op de Schelde vrij en in 1815 herbevestigden het Congres van Wenen en
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de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in één koninkrijk de vrije vaart
op de Schelde, waardoor de Zeeuwse steden hun bevoorrechte handelsfunctie verloren. De
Belgische Opstand in 1830 veranderde echter het perspectief op de Schelde-kwestie. De
Noordelijke Nederlanden beargumenteerden dat door de afscheiding van België de
achttiende-eeuwse traktaten over de Schelde-kwestie weer van kracht werden, maar met een
beroep op het Congres van Wenen eisten de Belgen de volledige vrije vaart op de Schelde. De
Belgen pakten in feite de draad weer op van het beleid van keizer Jozef II in de Oostenrijkse
Nederlanden, die in de tweede helft van de achttiende eeuw de economische competitie met
de Republiek was aangegaan. In het kader van zijn campagne ter herstel van de handel en
industrie in de Oostenrijkse Nederlanden had hij in 1784 ook al de volledige en absolute vrije
vaart op de Schelde geëist. Logischerwijs weigerde de Republiek destijds om aan deze eis te
voldoen, maar in 1839 zag Nederland zich onder grote internationale druk genoodzaakt toe te
geven aan de eis om de Schelde open te houden.421
Gelijk al na de onafhankelijkheidsverklaring in 1830 ontstonden in België plannen om
de Schelde door een spoorlijn te verbinden met de Rijn (Keulen). Deze spoorweg moest een
concurrent worden van de belangrijke Rijnvaart vanuit Amsterdam en Rotterdam naar
Duitsland. Tegelijkertijd en waarschijnlijk als reactie op de Belgische plannen, ontstond in
Nederland het idee om een spoorlijn van Amsterdam naar Keulen aan te leggen
(Rijnspoorweg).422 Deze spoorwegwedloop versterkte in Zeeland de gedachte dat de eigen
provincie steeds meer een onbeduidende rol ging spelen en klem kwam te zitten tussen de
havensteden Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. De Belgische onafhankelijkheid in
combinatie met de spoorwegwedloop bood echter tegelijkertijd de mogelijkheid om het
nadeel van de vrije Schelde te pareren en de Zeeuwse steden uit hun isolement te halen. In het
jaar (1839) dat de scheiding tussen Nederland en België definitief werd en de vrije vaart op de
Schelde door beide landen opnieuw werd bekrachtigd diende Dronkers samen met zijn
stadgenoot Frederik van Sorge een verzoek in ter verkrijging van een concessie voor de
afdamming van het Sloe en de Oosterschelde waardoor Walcheren via Zuid-Beveland met het
vaste land verbonden zou worden. Door de aanleg van een Zeeuwse spoorlijn vanuit
Walcheren over deze dammen zou de Schelde en Antwerpen buitenspel komen te staan,
omdat Vlissingen als zeehaven veel voordeliger lag dan Antwerpen. Op deze manier zou men
vanaf de Vlissingse boulevard de volgeladen schepen niet meer voorbij zien varen richting
Antwerpen, maar zouden de schepen de Vlissingse haven binnenvallen om aldaar hun waren
te lossen en te laden. In plaats van de handel op de Schelde te herwinnen, probeerde men met
behulp van een spoorlijn de Schelde juist overbodig te maken en zo de concurrentieslag met
de Zuid-Nederlandse steden te winnen.
De verwachtingen waren in Zeeland hoog gespannen en bij de verkrijging van de
concessie voor de aanleg van een spoorweg in 1846 organiseerde Middelburg een groot feest.
De inwoners van Middelburg zagen in de spoorbaan het middel ‘ter wederverkrijging van den
vroeger genoten voorspoed, van eenen voorspoed welke zij zoo lang hebben gemist, en
waarvan de kennis bij het meerendeel van het thans levend geslacht, slechts in de overlevering
der vaderen bestaat.’423 Met name door de tegenwerking van de centrale overheid en de
Rotterdamse Kamer van Koophandel duurde het echter tot 1873 voordat de Zeeuwse spoorlijn
er uiteindelijk lag. De irritatie over deze tegenwerking bracht de Middelburger J.C. van den
Broecke in 1858 tot het schrijven van een open brief aan de Zeeuwse leden van de StatenGeneraal getiteld Zeelands vernedering. Volgens hem keek de centrale overheid door
onverschilligheid en een gebrek aan kennis ‘met minachting op Zeeland, als op een verloren
post’ neer. Uit zijn pamflet blijkt dat door het uitblijven van een spoorverbinding met het
421

Bindoff, The Scheldt, 138-230.
Van der Woud, Het lege land, 170-194.
423
Dronker, De afdamming, 16.
422

131

vaste land het idee van een provincie in de periferie in Zeeland alleen maar sterker werd.
Terwijl binnen en buiten Europa nieuwe en versnelde middelen van gemeenschap in het leven
werden geroepen, bleef Zeeland van deze middelen verstoken. Volgens Van den Broecke was
‘den staat van afzondering waarin dit gewest geplaatst was’ dan ook de grote oorzaak van de
‘toenemende kwijning’ van de Zeeuwse steden.424
In hetzelfde jaar van Zeelands vernedering verscheen van de hand van de
Middelburger J.J. de Kanter nog een open brief aan leden van de Tweede Kamer, waarin
wederom het beleid in Den Haag met betrekking tot de Zeeuwse economische belangen werd
bekritiseerd. Vanaf de oprichting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) in
1824 had de Maatschappij langzaam zijn activiteiten uit Middelburg teruggetrokken, met als
gevolg dat in 1858 ook de laatste activiteit (een jaarlijkse koffieveiling) in de stad werd
overgebracht naar Rotterdam en Amsterdam. Door het afschaffen van de koffieveiling in
Middelburg door de NHM was De Kanter, net als Van den Broeke overtuigd geraakt van de
‘stelselmatige tegenwerking’ uit Den Haag tegen alles wat Zeeland en Middelburg zou
kunnen opheffen uit de economische misère.425 Zij voelden zich behandeld als slaven op een
‘Surinaamsche plantage’ die ‘met gebukten hoofde en met gevouwen handen zich aan de
slagen van onbarmhartige meesters’ dienden te onderwerpen.426
De Kanter en Van den Broeke waren vertegenwoordigers van de stedelijke
middengroepen die vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw met veel inzet de Zeeuwse
samenleving en in het bijzonder de Zeeuwse economie hadden proberen te herstellen en te
moderniseren. Onder het redacteurschap van Frederik van Sorge hadden deze middengroepen
in de jaren dertig met de Vlissingsche Courant een spreekbuis gekregen waarin hun politieke
en economische ideeën een podium vonden.427 Zij bevolkten in toenemende mate de culturele
genootschappen en doorbraken het culturele en politieke monopolie van het traditionele
regenten-patriciaat in het culturele en later ook politieke leven van Zeeland. Tot 1840 had de
Middelburgse Maatschappij voor Nijverheid en Handel bijvoorbeeld bestaan uit een selecte
groep van Middelburgse regenten, maar in 1840 verdubbelde het ledental zich door de
aanmelding van 20 nieuwe leden met beroepen als architect, smid, scheepsbouwmeester en
ijkmeester. Onder hen behoorden bijvoorbeeld Frederik van Sorge, Dirk Dronkers en later
ook J.C. van de Broecke en J.J. de Kanter. De nieuwe leden van het Middelburgse
departement probeerden aansluiting te vinden bij het ‘industrialisme’ dat in Europa een
nieuwe urbanisatiegolf veroorzaakte. In hun optiek vormde de industrie (mits goed ingezet)
dan ook een antwoord op de problemen van de Nederlandse en Zeeuwse steden.428
Vertegenwoordigers uit dezelfde middengroepen stonden echter ook aan de basis van
de oprichting van de Maatschappij tot bevordering van de Landbouw en Veelteelt in Zeeland
in 1843. Hun blikveld beperkte zich dus geenszins tot de stad alleen. Bovendien had het
landbouwdebat de Zeeuwse stedelingen overtuigd van de meerwaarde voor het herstel van de
steden als uitvoercentra van inheemse agrarische goederen. De spoorlijn moest weliswaar de
handelsfunctie van Vlissingen en Middelburg regenereren, maar men zag de spoorlijn
tegelijkertijd als ideaal middel voor het bevorderen van de afzet van eigen
landbouwproducten via de steden. In 1849 presenteerden J.J. Sprenger en Cornelis Vis een
plan tot de oprichting van handelfonds dat als doel had om Middelburg ‘wederom uit haar
diep verval op te beuren’. Door de komst van een stoombootdienst op Londen moest
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Middelburg namelijk profijt kunnen trekken van de Londense markt voor de afzet van ‘de
voortbrengselen van onzen rijkgezegenden grond en van onzen veestapel’.429
Juist vanwege de vele inspanningen op economisch terrein raakten de middengroepen
in het midden van de negentiende eeuw danig gefrustreerd over de behartiging van de
Zeeuwse zaak in Den Haag. De teleurstelling over de behandeling van de Zeeuwse spoorlijn
en van het Middelburgse aandeel in de NHM vormde dan ook de directe aanleiding voor de
oprichting van de liberale kiezersvereniging De Grondwet in Middelburg in 1858. De
oprichting was een politieke mijlpaal in het emancipatieproces van de stedelijke
middengroepen die zich vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw hadden
gemanifesteerd als liberalen.430 Veel van deze Zeeuwse liberalen lijken echter een
ambivalente positie te hebben ingenomen met betrekking tot de liberale beginselen op
economisch gebied. De NHM bezat bijvoorbeeld het monopolie op de handel met
Nederlands-Indië. Ondanks dat Van den Broecke in zijn pamflet vrije en eerlijke concurrentie
propageerde, ijverde hij voor het behoud van de veilingen van de NHM in Middelburg. In zijn
argumentatie was het opheffen van de Middelburgse veilingen juist een schending van het
beginsel van de vrije handelsconcurrentie, omdat nu de Hollandse steden Amsterdam en
Rotterdam het monopolie kregen op de koloniale handel. Door het behoud van de
Middelburgse deelname in de NHM zou er daarentegen meer gelegenheid zijn om de
concurrentie te bevorderen.431
Ook Frederik Nagtglas, die in het bestuur van De Grondwet zat, vertoonde in een
artikel over het verval van Veere een enigszins paradoxale economische visie. Hij weet het
verval van Veere aan het monopoliestelsel (Schotse stapel) en schetste de stad als een treffend
voorbeeld van de miskenning van de juiste economische beginselen. Tegelijkertijd verdedigde
hij dat ‘in sommige ontwikkelingstijdperken een tijdelijk monopolie weldadig kan wezen’ en
dat ‘krachtige bescherming der Regering voor enkele steden soms noodig en wenschelijk
zijn’.432 Frederik van Sorge was in de jaren veertig van de negentiende eeuw met zijn
artikelen in de Vlissingsche Courant in een polemiek terecht gekomen met het Algemeen
Handelblad over de mate van handelsvrijheid. Van Sorge erkende in theorie de meerwaarde
van handelsvrijheid, maar verdedigde in zijn artikelen over dit onderwerp dat door de
protectionistische maatregelen van andere landen het voor Nederland noodzakelijk was om
ook de eigen economie tegen buitenlandse concurrentie te beschermen. Een protectionistische
industriepolitiek kwam namelijk ten goede aan het gehele land, terwijl een vrijhandelspolitiek
alleen voordeel opleverde voor de Amsterdamse grachtengordel.433
In de visie van deze Zeeuwen bekleedde Zeeland in het (inter)nationaal economisch
landschap in toenemende mate een perifere positie, wiens welvaart en concurrentiepositie ten
opzichte van met name Holland alleen behouden en bevorderd kan worden door
beschermende maatregelen van de rijksoverheid. Echter in het midden van de negentiende
eeuw kwam er in de Tweede Kamer steeds meer weerstand tegen selectieve staatsinterventie
in de economie, waardoor de Zeeuwse verzoeken niet in vruchtbare aarde vielen. In Zeeland
zag men zichzelf niet alleen als onbeduidend, maar het voelde zich nu ook zo behandeld. Ook
de voltooiing van de Zeeuwse spoorlijn in de jaren zeventig van de negentiende eeuw voldeed
uiteindelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen, want de Zeeuwse steden kregen hun
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schakelpositie in de internationale handel niet meer terug. Het beeld van een perifere
provincie bleef met andere woorden levend, zeker doordat het nabijgelegen Rotterdam en
Antwerpen wel optimaal profiteerden van hun positie in de Rijn-Schelde-delta en in de
tweede helft van de negentiende eeuw uitgroeiden tot internationale havensteden. In het
volgende hoofdstuk zal blijken dat het idee van afgelegenheid en onbereikbaarheid in de
laatste decennia van de negentiende eeuw, door de cultivering van de Zeeuwse
plattelandscultuur en de opkomst van het toerisme, echter ook een positieve waardering kreeg
binnen en buiten Zeeland.
Besluit
Een constante in het economische denken in Zeeland tussen 1750 en 1850 is dat Zeeland in de
periferie lag. Ook al vertoonden sommige Zeeuwse steden tekenen van groei het idee van het
perifere Zeeland bleef onverminderd dominant in het economische debat, omdat men de
welvaart in de eigen provincie continu bleef vergelijken met het eigen rijke verleden en tegen
het meer welvarende Holland. Dit idee van een perifere provincie lag in feite ten grondslag
aan veel van de economische plannen die de Zeeuwen in deze periode op papier zetten. We
treffen het aan in de Zeeuwse kritiek tegen het vrijhavenstelsel in de jaren vijftig van de
achttiende eeuw, bij de politieke economie van Van de Spiegel in de tweede helft van de
achttiende eeuw, in de pamfletten van Pous voor het behoud van de koloniale handel in
Middelburg in het begin van de negentiende eeuw en in de plannen voor een Zeeuwse
spoorlijn in het tweede kwart van de negentiende eeuw.
In de loop van de eeuw tussen 1750 en 1850 hebben de Zeeuwen verschillende ideeën
en strategieën geformuleerd om met de economisch perifere positie om te gaan. In de
groeiende Europese handelscompetitie in de tweede helft van de achttiende eeuw opereerde
Zeeland regelmatig als een zelfstandige staat om zijn positie in de koloniale handel en zijn
functie als intermediair in de handel op en van de Oostenrijkse Nederlanden te beschermen
tegen de Hollandse handelssuprematie en tegen het gevaar van Antwerpen. Als lidmaat van de
Republiek waren de Zeeuwse politici voortdurend bevreesd dat hun afgelegen provincie zou
worden verzwolgen door het machtscentrum in de Republiek en in hun ogen vormde de
gewestelijke soevereiniteit en de daarmee samenhangende kunstmatige
beschermingsmaatregelen hét middel om het al in gang gezette natuurlijke proces van het
recht van de sterkste (Holland) een halt toe te roepen. Juist vanwege de economische
motieven hebben de Zeeuwen na de Bataafse Omwenteling lang verzet gepleegd tegen het
opgeven van de soevereiniteit. In de eerste helft van de negentiende eeuw verwachtten de
Zeeuwen, ook de liberalen, deze beschermende rol van de nationale overheid: Den Haag
moest ook oog hebben voor de meer perifeer gelegen gebieden en ervoor waken dat de
welvaart van de gehele natie werd behartigd.
Het economisch en demografisch verval van Zierikzee, maar vooral van Middelburg
en Vlissingen, en het uitblijven van het herstel van de handelsfunctie van deze steden in een
periode dat juist grote delen van Europa urbaniseerde en industrialiseerde en er een uitgebreid
netwerk van spoorwegen ontstond waarop ook concurrerende steden als Amsterdam,
Antwerpen en Rotterdam werden aangesloten, maakte de overtuiging dat de Zeeuwse steden
een marginale rol speelden in de (inter)nationale economie alleen maar groter in de
negentiende eeuw. Hierop zien we in het economische debat in Zeeland in feite twee reacties:
enerzijds de plannen voor re-urbanisatie van de provincie en anderzijds pogingen tot het
bevorderen van de landbouw. Beide reacties sloten elkaar zeker niet uit en beide zien we dan
ook tegelijkertijd terug in het Zeeuwse economische denken. Zo werden na het verval
verscheidene projecten gestart om de (inter)nationale handelsfunctie van Zeeuwse steden
weer te regenereren. In het eerste kwart van de negentiende eeuw liet het Middelburgse
stadsbestuur een nieuwe haven graven en de regering van Zierikzee subsidieerde de bouw van
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geheel nieuwe vissersvloot. De hoop op het herleven van de intermediaire handelsfunctie van
Zeeland lag ook ten grondslag aan de plannen uit de jaren dertig en veertig van de
negentiende eeuw voor de aanleg van een spoorweg van Vlissingen naar Duitsland. De
vergane glorie was altijd de leidraad bij deze plannen, maar het resultaat voldeed nooit aan de
hooggespannen verwachtingen.
Naast de pogingen tot re-urbanisatie, zien we na 1800 ook pleidooien voor een
heroriëntatie van de Zeeuwse economie op de landbouw. Het internationale landbouwdebat
dat rond het midden van de achttiende eeuw in landen als Engeland en Frankrijk was ontstaan
werd nu ook geïmporteerd in het Zeeuwse publieke debat. Vanwege het verleden als
handelsgewest, de perceptie van de culturele elite op het plattelands als recreatief
buitengebied en vanwege de hoge waardering voor de Zeeuwse landbouw had de Zeeuwse
culturele elite in de tweede helft van de achttiende eeuw in vergelijking met het buitenland
maar een geringe aandacht voor de landhuishoudkunde getoond, maar vanaf het eind van de
achttiende eeuw veranderde dit. We kunnen de interesse voor de landbouw echter niet zien als
een resultante van de desurbanisatie, want ook in landen met een sterke urbanisatie
(Engeland) had de culturele elite een grote interesse in landbouwkundige zaken gekregen in
de achttiende eeuw. Het internationale publieke debat over de landbouw dankte zijn ontstaan
in de tweede helft van de achttiende eeuw dan ook niet zozeer aan ontwikkelingen in de
Europese economie, maar veeleer aan een nieuwe visie op economie: het economischpatriottisme. Deze visie deed een beroep op het actief burgerschap van alle economische
actoren in alle economische sectoren. Alle inwoners van een natie, zowel elite als volk en
zowel stedelingen als plattelanders, hadden volgens economisch-patriotten de morele
verplichting om zich ook in hun economisch handelen in te zetten voor het algemeen. Het
ging de patriotten niet om de hoogst mogelijke rijkdom van het land, maar om het geluk van
de gehele natie en zijn inwoners. Arbeidzaamheid beschouwde men als een noodzakelijke
voorwaarde voor dit geluk. Door de nadruk op het creëren van werkgelegenheid voor iedere
burger, zowel in de stad als op het platteland, diende niet zozeer de handel maar ook en vooral
de inheemse productie, zowel industrie als landbouw, gestimuleerd te worden.
Ook al was het landbouwdebat in Zeeland geen resultante van de desurbanisatie, wel
kreeg het internationale landbouwdebat in de context van de Zeeuwse ontstedelijking een
eigen specifieke functie en betekenis. Zeeuwse (en Nederlandse) landhuishoudkundigen
propageerden in de eerste helft van de negentiende eeuw de bevordering van de Zeeuwse
landbouw en een heroriëntatie van de provinciale economie op de agrarische sector om juist
de klappen van het verval van de steden op te vangen. De toenemende aandacht voor de
landbouw in het economische denken in Zeeland is met andere woorden het resultaat van
enerzijds culturele invloeden van buitenaf en anderzijds van economische ontwikkelingen in
de provincie.
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V. Het cultiveren van de periferie: de Zeeuw wordt boer
De Florentijn Ludovico Guicciardini schreef in zijn in 1567 gepubliceerde beschrijving van
de Nederlanden dat de moedertaal van de Zeeuwen het Nederlands was en dat zij door hun
vele reizen naar het buitenland en door de veelvuldige handelscontacten met bezoekende
vreemdelingen ook uitstekend Frans, Spaans en Italiaans spraken.434 Het is duidelijk dat
Guicciardini hier, ondanks zijn gebruik van het algemene begrip ‘Zeeuwen’, in feite een
beschrijving gaf van de stedelingen en in het bijzonder van de kooplieden. Ruim 300 jaar
later, in 1874, had Charles de Coster het in zijn beschrijving van Zeeland bij het typeren van
de Zeeuwen daarentegen over de Zeeuwse boeren.435 Zijn benadering van het begrip
‘Zeeuwen’ verengde zich met andere woorden niet tot de stedelingen, maar juist tot de
plattelandsbewoners. Ergens tussen 1567 en 1874 heeft zich in de beeldvorming over Zeeland
een verschuiving voorgedaan, waardoor uiteindelijk niet meer de koopman maar de boer
Zeeland representeerde.
Dit hoofdstuk over het (zelf)beeld van Zeeland probeert deze transformatie te traceren
en te analyseren. De vraag is of deze beelden van buitenstaanders ook representatief waren
voor de beelden die de Zeeuwen zelf hadden over hun provincie. Het gaat hier dan ook om het
identiteitsbesef van de Zeeuwen en niet om het achterhalen van een eventueel bestaande
Zeeuwse identiteit.436 Bovendien geeft het bronnenmateriaal in feite alleen zicht op het
identiteitsbesef van de (stedelijke) culturele elite en geenszins op de provinciale zelfbeelden
van de plattelandsbevolking. Het gaat erom welke cultuurelementen in het Zeeuwse publieke
debat werden gecultiveerd en toegeëigend als typisch Zeeuws. En welke invloed had de
desurbanisatie op de eventuele verandering in het identiteitsbesef van de Zeeuwen?
De ‘vooroordelen’ over Zeeland: ongezond en onbeschaafd
Een zelfbeeld komt altijd tot stand in relatie met de buitenwereld, omdat het ‘eigene’ pas
bepaald kan worden door een vergelijking met de ander(en). Een op zich zelf staand zelfbeeld
is derhalve onmogelijk. De Zeeuwen uit de achttiende en negentiende eeuw analyseerden het
specifieke aan de eigen provincie door het te plaatsen in een grotere geografische ruimte,
zoals Nederland, Europa of de wereld. Bovendien komt een regionaal zelfbeeld altijd tot stand
in wisselwerking met het beeld dat anderen van de regio hebben. Zeker in de achttiende en
negentiende eeuw lijkt deze wisselwerking in Zeeland erg sterk te zijn geweest en was het
beeld dat de buitenwereld van Zeeland had sturend in het identiteitsbesef van de Zeeuwen.
Veel van de in Zeeland geproduceerde publicaties over de eigen provincie spraken van de
vooroordelen over de Zeeuwen en in enkele gevallen verantwoordden de schrijvers hun
schrijven over de eigen provincie uitdrukkelijk met de noodzaak om deze vooroordelen te
weerleggen.
Een continu thema in de Zeeuwse lectuur was de Zeeuwse luchtgesteldheid en de
daarmee samenhangende ‘Zeeuwse koortsen’. Al in de Cronijcke van Zeelandt (1644) gaf
Marcus Zuerius Boxhorn een opsomming van auteurs die Zeeland als ongezond hadden
afgeschilderd. De Engelse gezant Cuthbert Tonstal had op zijn reis naar Spanje tijdens een
tussenstop in Zeeland koorts gekregen en had in 1517 in een brief aan Erasmus de oorzaak
van zijn ziekte geweid aan de Zeeuwse lucht. Tot zijn ontzetting moest Boxhorn concluderen
dat ook Zeeuwse geleerden als Nicolaas Everardus, Jason Pratensis en Lieven Lemnius de
Zeeuwse lucht in hun werken voor zeer schadelijk hielden. Boxhorn betreurde het dat de
Zeeuwse koortsen bijkans een spreekwoord waren geworden in de omliggende landen en
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probeerde om deze hardnekkige vooroordelen van een ongezond en ziekteverwekkend
Zeeland te weerspreken. Hij verdedigde daarentegen dat de Zeeuwse lucht de lichamen juist
zuiverde en de mensen juist gezonder maakte dan elders.437
De kwaliteit van de lucht in Zeeland en de spreekwoordelijke Zeeuwse koortsen
bleven aan Zeeland toegedichte eigenschappen tot ver in de negentiende eeuw. De Zeeuwen
ervoeren dit als een zeer urgent probleem.Zo concludeerden De Staten van Zeeland in 1767
dat de provincie door vreemdelingen werd gemeden als gevolg van de ‘soupçon van eene
ongezonde lugt’, waardoor ‘niemand zig daar blijfd ophouden, als die door particuliere
relatiën, ampten of familiën niet anders kon’.438 Dat de Zeeuwse zorgen over de gevolgen van
het beeld van een ongezond Zeeland niet geheel onterecht waren blijkt bijvoorbeeld uit een
verslag van Frans Cornelis Hoogvliet (zoon van de Leidse hoogleraar Nicolaas Hoogvliet)
van een bezoek aan Zeeland in 1774. Al in het voorjaar drongen de predikant P.J. Fremery en
zijn vrouw uit Goes er bij de bevriende familie Hoogvliet op aan om hen te komen bezoeken,
‘maar een aantal van wigtige redenen, deels wel uit de Zeeuwsche lugtsgesteldheid, dog
vooral uit de moeilijke reize, […], ontleent, vertraagden lang den uitslag dezer
onderneming.’439
Deze beeldvorming werd niet in de laatste plaats gevoed door de periodiek
terugkerende epidemieën in Zeeland die men galkoortsen, rotkoortsen, zweetkoortsen, hete
koortsen, vurige koortsen of najaarskoortsen noemde. Mogelijk betrof het hier in feite
malaria, maar dat is achteraf moeilijk vast te stellen en kan het evengoed tyfus of dysenterie
betreffen. Daarnaast bleef het beeld van de ongezondheid van Zeeland juist bij de nietZeeuwen levend, omdat juist de buitenstaanders die op bezoek waren in Zeeland ten prooi
vielen aan deze Zeeuwse koortsen.440 Met name vielen er grote aantallen slachtoffers onder
de in Zeeland gelegerde soldaten. Er vielen bijvoorbeeld vele slachtoffers onder de militairen
die in de verschillende garnizoensplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen waren gestationeerd. De
Franse troepen die in 1795 Zeeland bezetten en het Engelse expeditieleger dat in 1809
Walcheren binnenviel kregen eveneens te maken met zeer veel zieke en dode soldaten. Onder
de burgerbevolking in Zeeland vielen daarentegen nauwelijks slachtoffers.
Door de vanaf de achttiende eeuw toenemende aandacht voor de natuur- en
geneeskunde en met name voor de volksgezondheid ontstond er vanaf 1750 tot in de tweede
helft van de negentiende eeuw een continu internationaal debat onder een groot aantal medici
over de Zeeuwse koortsen. Zij probeerden de epidemieën onder de soldaten wetenschappelijk
te analyseren, om een beter begrip van de ziekte te verkrijgen, om het beter te kunnen
behandelen en om nieuwe uitbraken te voorkomen. Ook het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen schreef in 1782 een prijsvraag uit over de ‘Najaars-koortsen’ en een groot
aantal Zeeuwse medici als Leonardus Stocke, Job Baster, Gerard de Wind, Adriaan Bruinvis
Maatjes, G.W. Callenfels, Robert Carel Ermerins en Boudewijn Dobbelaer de Wind weidde in
de decennia rond 1800 hun studie aan deze problematiek.441 Met name de Engelse en Franse
medici en hun werken over de ‘Fever of Walcheren’ zette het oude beeld van een ongezond
Zeeland verder kracht bij in het buitenland.442
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De Zeeuwen waren er natuurlijk alles aan gelegen om een antwoord te vinden op de
epidemieën om zo het negatieve beeld van de gezondheidssituatie in Zeeland in toekomstige
beschrijving van Zeeland uit te wissen. Daarnaast bleven enkele Zeeuwse artsen het idee van
een ongezond Zeeland ontkrachten. Zo ontkenden Baster in zijn Geneeskundige proeve over
de Lucht (1757) en Ermerins in zijn proefschrift Tentamen medicum (1788) dat de lucht in
Zeeland ongezonder zou zijn dan in Holland en Dobbelaer de Wind hield in 1810 een lezing
voor het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen over de ‘ongerijmdheid van het
gevoelen, dat Zeeland ongezonder zoude zijn, dan andere Vaderlandsche gewesten’.443 Dit
pleidooi dat het idee van een ongezond Zeeland een vooroordeel was lag geheel in de lijn van
Boxhorn en zien we regelmatig terug in bijna elke beschrijving van Zeeland uit de zestiende
tot en met de negentiende eeuw, zoals bijvoorbeeld in de Nieuwe Cronyk van Zeeland (1696),
Tegenwoordige Staat van Zeeland (1751), Zeelands cronyk-almanch (1777), Brieven over het
eiland Walcheren (1808), Het distrikt van Sluis in Vlaanderen (1819), De Provincie Zeeland
(1824). Een opvallend geluid kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw van de
Middelburgse arts A.A. Fokker die in een artikel over ‘de ongezondheid van Zeeland’ tot de
conclusie kwam dat de ideeën over de ongezondheid geen vooroordeel waren, maar dat ‘de
volksgezondheid in Zeeland meer bedreigd wordt dan elders’.444
Het beeld van de extreme ongezondheid dat de buitenstaander over Zeeland had bracht
Zeeuwse auteurs in de vroegmoderne periode tot het creëren van een tegengesteld beeld: het
beeld van het gezonde Zeeland met sterke en gezonde inwoners. Boxhorn verdedigde reeds in
de zeventiende eeuw de gezondheid van Zeeland door te wijzen op de Zeeuwse schippers,
bootsgezellen en vissers die ‘meest sterckere ende vastere lichamen hebben, als wel andere’
en door te wijzen op de vele ‘grijze Zeeuwen’ die ‘tot eenen seer hooghen, ghesonden, ende
stercken ouderdom zijn ghekomen’.445 Het is een beeld dat in de achttiende- en negentiendeeeuwse beschrijvingen van Zeeland continu werd opgeroepen en daardoor verwerd tot een
stereotype. Mattheus Gargon beargumenteerde in zijn Walchersche Arkadia dat de ervaring
leerde dat de Zeeuwse ‘ziltigheid de lichaamen hier versterke, en vlugger, en gezonder make
[en] van alle kwaade vochten ontheffen’.446 Baster verwoordde het in 1757 als volgt:
‘… dat Zeeland nog om zyne Lugt, nog Natuurlyken Grond, nog Voedsel, ongezond is; blykt
zulks ook uit de kloekte, grootte, sterkte des ligchaams, gezonde koleur, en van ouds
beroemde Dapperheid, daar de Zeeuwen altoos door vermaart zyn geweest, en ook nog
zyn.’447

Verder maakte hij, aan de hand van de sterftelijsten van de Zeeuwse steden, melding van de
vele Zeeuwen die de leeftijd van tachtig of negentig bereikten. De Zeeuwse raadspensionaris
Laurens Pieter van de Spiegel erkende in 1775 in een brief aan de geneesheer Iman Jacob van
den Bosch dat Zeeland 200 à 300 jaar geleden weliswaar nog ongezond was, maar dat het een
dwaasheid was om Zeeland in zijn tegenwoordige gesteldheid nog steeds voor ongezond te
houden. De vieze en stinkende moerassige Zeeuwse eilanden waren in de afgelopen drie
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eeuwen namelijk herschapen ‘in de aangenaamste belommerde wandeldreeven, daar de
heerlijkste verregezigten langs de Koren- en Weilanden door de tussenliggende plantagien
worden afgebrooken’.448 Volgens Johannes ab Utrecht Dresselhuis in zijn Het Distrikt van
Sluis in Vlaanderen uit 1819 waren de Zeeuwen verbaasd dat de buitenstaanders in de
negentiende eeuw, ondanks ‘den aanblik van het prachtig oord [en] bij het gezigt der door den
blos van gezondheid verfraaide bewoners’ Zeeland nog immer beschuldigden van
ongezondheid. Men trof namelijk aan de Zeeuwse kust ‘de kloekste en gezondste menschen’
aan en vele ‘grijsaards’ die nog dagelijks werkten.449
Het beeld van de ongezondheid van Zeeland hing soms samen met een ander door de
buitenwereld geconstrueerd beeld dat in Zeeland nog sterker werd veroordeeld en werd
bestempeld als vooroordeel: het onbeschaafde Zeeland. In de eerste helft van de zestiende
eeuw had Janus Secundus namelijk in één van zijn gedichten Walcheren geportretteerd als een
eiland met een dusdanig ongezond klimaat waardoor men daar geen enkele nachtegaal aantrof
en dat het enige gezang dat men daar hoorde dat van kikkers was. Het is niet duidelijk of
Secundus een beroep deed of aan de basis stond van de destijds in de volkstaal gebruikte
benaming van de kikker als ‘Zeeuwse nachtegaal’.450 Door de tegenstelling tussen nachtegaal
en kikker te gebruiken wilde Secundus niet alleen de ongezondheid van Walcheren, maar
vooral ook de onbeschaafdheid van het eiland aantonen. De nachtegaal was namelijk een veel
gebruikt symbool voor de dichter, waar het volgens Secundus dus aan ontbrak op
Walcheren.451
Dit idee van een gebrek aan beschaving in Zeeland zorgde voor een sterke bewijsdrang
en emancipatiedrift onder de Zeeuwse culturele elite om het tegendeel te bewijzen. Onder
leiding van Jacob Cats heeft een groep Zeeuwse dichters in de eerste helft van de zeventiende
eeuw bijvoorbeeld al willen laten zien dat Zeeland zich juist wel kon meten met Holland en
Hollandse dichters als Heinsius, Hooft en Bredero. Om dit te bewijzen publiceerden zij in
1623 een gedichtenbundel onder de veelzeggende titel Zeeusche Nachtegael, waarmee zij
bewust verwezen naar de benaming van de kikker als Zeeuwse nachtegaal en naar het beeld
dat uit Zeeland alleen maar gekwaak en geen gezang kwam.452 De tegenstelling tussen
nachtegaal en kikker vormde een centraal motief door de gehele bundel, zoals bijvoorbeeld in
het gedicht Zeeusche Mey-clacht ofte Schyn-kykcker van de Middelburger Adriaen van de
Venne en in de gedichten van Anna Roemers Visscher en Apollonius Schotte. Het doel van de
‘zang’-bundel was duidelijk: het presenteren van het beeld van een cultureel ontwikkeld
Zeeland dat niet onderdeed voor Holland.453
Dezelfde mechaniek van het reageren op veronderstelde ‘Hollandse’ vooroordelen
over Zeeland treffen we aan bij de activiteiten van de Middelburger Pieter de la Ruë in de
eerste helft van de achttiende eeuw. In de 1725 had de Leidse hoogleraar Petrus Burman in
een redevoering ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Leidse Universiteit de
Zeeuwen beschuldigd van botheid en achterlijkheid in kunsten en wetenschappen.454 Deze
redevoering leidde tot grote verontwaardiging in Zeeland en was voor de Middelburgse
predikant Johannes Nicolaas Treytel, de Middelburgse arts Gerard de Wind en de
Middelburgse De la Rue aanleiding om Burman van repliek te bedienen en Zeeland juist te
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portretteren als een gewest dat een grote bijdrage had geleverd aan de kunsten en
wetenschappen.455 Burman zou volgens De la Ruë de Zeeuwen veeleer dankbaar moeten zijn,
omdat zij een grote bijdrage hadden geleverd aan het Leids Ontzet. Voor De la Ruë was de
beschuldiging van Burman niet alleen een reden om zijn gedicht Regtvaardige verdeediging
van Zeelands luister te publiceren, maar het vormde voor hem ook de aanleiding om andere
werken te gaan schrijven die ‘Zeelands luister’ moesten bewijzen. In 1734 verscheen zijn
Geletterd Zeeland, een biografisch woordenboek van Zeeuwse schrijvers, geleerden en
kunstenaars.456 Twee jaar later kwam het vervolg Staatkundig en Heldhaftig Zeeland op de
markt, waarin een overzicht werd gegeven van de ‘vermaardste mannen van staat en oorlog’
uit Zeeland.457 Het beeld dat De la Ruë in zijn werken over Zeeland wilde uitdragen blijkt
duidelijk uit zijn gedicht ‘Aan Zeeland’ dat hij in zijn Geletterd Zeeland heeft afgedrukt:
‘Doorluchtig Lid van het Vereenigd Land,
’t Is niet alleen ’t bedryf van uwe Helden,
Die d’eersten grond van Neêrlands Vryheid stelden,
’t Welk uwen naam zoo heerlyk houd in stand:
’t Is niet alleen de Kroon van drie paar Steden,
Die U het hoofd gansch vorstelyk omsluit,
Waaruit uw lof zoo rykelyk ontspruit:
‘k Erkenne, ’t zyn hoogagtbre uitmuntendheden;
Maar zeker, ’t zet geen’ mindren glans u by,
Dat (wie daar ooit, vol nyd, wou tegenrellen,
Om uwen roem bedrieglyk neer te vellen)
Gy Moeder waart van zulk een’ Mannenry,
Die, in verscheiden’ weetenschap bedreeven,
Van uw begin tot heden deezen dag,
Met anderen van andre Landen, mag,
Door evenveel verdiensten, staan verheven.’458

Het beeld dat hij van Zeeland wilde uitdragen was dat van een land dat uitblonk in
koophandel, vrijheidsstrijd en geleerdheid. Het hoefde, ondanks alle negatieve bejegeningen,
in geen enkele zin onder te doen voor het buurgewest Holland of andere gewesten in de
Republiek.
In hoeverre het idee van het ‘achterlijke’ Zeeland breed werd gedragen buiten Zeeland
is moeilijk te achterhalen, maar duidelijk is dat men in Zeeland in ieder geval het idee had dat
de buitenstaanders wel zo tegen Zeeland aankeken. De uit Axel afkomstige en in Vlissingen
schoolgegane Pieter Paulus constateerde bijvoorbeeld in zijn Betoog van Zeeland regt tot het
stigten eener Hoogeschole, briefsgewijze voorgedragen uit 1775 ook het bestaan van
vooroordelen jegens de Zeeuwen:
‘De Zeeuwen toch zyn by velen slegt fratres irregulares, en verdienen nergens gehoor […]
Alle hunne handelingen zyn verkeerd en grondeloos. Gy zelf, dit zy met zedigheid gezegd,
schynt my, in uwen brief, almede vooringenomen tegen hen; en welke hoop is ‘er dan, om te
overtuigen?’459

Het gekozen motto van het in 1769 opgerichte Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
getuigde eveneens van deze defensieve houding: ‘Non sordent in undis’. Dit motto betekent
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‘Zij worden niet bevuild in de golven’, of iets vrijer vertaald: de kunsten en wetenschappen
worden niet verwaarloosd in Zeeland. Met dit motto wilden de oprichters van het genootschap
aangeven dat de inwoners van Zeeland, ondanks de perifere ligging en moeilijke
bereikbaarheid van de provincie, zich wel degelijk inzetten voor de kunsten en
wetenschappen.
De defensieve houding en het gevoel van onrecht te worden aangedaan doorwasemde
tot in de negentiende eeuw het zelfbeeld van Zeeland en de activiteiten van de Zeeuwse
culturele elite om aan de buitenwereld te laten zien dat Zeeland op z’n minst gelijkwaardig
aan de andere gewesten was. De landdrost van Zeeland, Abraham van Doorn, verdedigde in
een rapport over de economische situatie van Zeeland in 1808 dat Zeeland ‘een gewest van
waardij’ was, maar dat het ‘in t algemeen daar voor niet [werd] erkend, integendeel miskend,
en daarom in minder achting’ stond.460 De vele over Zeeland bestaande misvattingen in de
door niet-Zeeuwen geschreven beschrijvingen over Zeeland waren voor Johan de Kanter en
Johannes ab Utrecht Dresselhuis de directe aanleiding om in 1824 een aardrijkskundige
beschrijving van eigen bodem te publiceren. Zij probeerden in hun De Provincie Zeeland een
waarheidsgetrouw beeld van de provincie te geven, maar vooral ook ‘de zamengeflanste
zotternijen, onwaarheden, leugen- en lastertaal van anderen’ te weerspreken:
‘In het beschrijvend gedeelte hebben wij getoond wat Zeeland is – Dan, wij mogten, dacht
ons, ook niet nalaten aan te toonen wat Zeeland NIET is, wat de Zeeuwen NIET zijn, en wat
hunne voorvaderen ook NIET waren, door […] de misvattingen en onnaauwkeurigheden, die
wij bij schrijvers van onzen tijd meenden te vinden, voor te stellen en tegen te spreken.’461

Andere voorbeelden van het reageren op vooroordelen als aanleiding en middel om een
lofzang over Zeeland af te steken waren het gedicht Het Zeeuwsche Wapen, na het vernemen
der lastertaal van vreemde reizigers van Petronella Moens en ook nog in de tweede helft van
de negentiende eeuw het gedicht Vooroordeel tegen Zeeland uit 1872 van de in Vlissingen
woonachtige wijnhandelaar, dichter en toneelschrijver Arie Ruysch.462 Ruysch gaf in zijn
gedicht een opsomming van alle vooroordelen tegen Zeeland en concludeerde dat de
buitenstaander Zeeland bejegende als ‘een Kamschatka op Nederlandschen grond’. Het beeld
van de ander bleef dus voor Zeeland een belangrijke aanjager in de vorming van een
identiteitsbesef in Zeeland. Of meer psychologisch uitgedrukt, het zich miskend voelen
vormde in de vroegmoderne periode een centraal onderdeel van de Zeeuwse identiteit.
De stad als zeestad
Welk beeld plaatsten de Zeeuwen tegenover het negatieve beeld van de buitenstaander over
Zeeland? En welke rol speelde de stad in dit zelfbeeld? Opvallend aan de historischaardrijkskundige lectuur van Zeeland is het ontbreken van stadsbeschrijvingen.463 In
tegenstelling tot de vele Hollandse stadsgeschiedenissen die sinds de zeventiende eeuw op de
markt kwamen kende Zeeland nauwelijks zelfstandige geschiedwerken over steden.464 Het
was een lacune die blijkbaar ook de Zeeuwen enigszins verbaasde. In het voorwoord van het
eerste deel van Eenige Zeeuwsche Oudheden (1780) van Jacobus Ermerins schrijft de uitgever
Willem Abrahams:
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‘Mogelyk is ‘er geen der Nederlandsche Provincien, welke meer gebrek heeft aan bizondere
Plaatsbeschryvingen dan Zeeland. Geen Stad in Holland tot Asperen toe, of het heeft zyn
Historieschryver, en wy hebben ‘er geen hoe genaamd.’465

Ermerins besteedde vervolgens drie delen van zijn Eenige Zeeuwsche Oudheden aan de
historie van Veere.466 In dezelfde periode verscheen ook de Chronijk van Zierikzee van Johan
de Kanter.467 Steden als Middelburg, Vlissingen, Goes en Tholen bleven desondanks
verstoken van zelfstandige stadsgeschiedenissen. Vanwege het gemis aan Zeeuwse
stadsgeschiedenissen schreef het Zeeuwsch Genootschap in 1845, op initiatief van Johannes
ab Utrecht Dresselhuis, een prijsvraag uit voor ‘eene uit echte, liefst onuitgegevene, stukken
vervaardigde geschiedenis van de eene of andere Zeeuwsche stad.’468 De prijsvraag bleef
onbeantwoord.
De vraag is waarom Zeeland, in tegenstelling tot Holland of andere Europese landen,
geen stadsgeschiedenissen produceerde?469 Mogelijkerwijs kwam dit door het relatief kleine
aantal steden in Zeeland, waardoor de noodzaak minder aanwezig was om zich met behulp
van een stadsgeschiedenis te profileren ten opzichte van elkaar. Zeeland had bijvoorbeeld zes
stemhebbende steden, terwijl in Holland maar liefst achttien steden een zetel in de Staten van
Holland bekleedden. In Zeeland lijkt het identiteitsbesef van de stedelingen dan ook sterker
gevoed te zijn geweest door het zich profileren ten opzichte van de buitengewestelijke wereld
(met name Holland), dan door een interstedelijke rivaliteit.470 Dit wil echter niet zeggen dat
het in Zeeland ontbrak aan historisch-topografische beschrijvingen van steden, maar zij
vormden bijna altijd een onderdeel van beschrijvingen van het gehele gewest Zeeland als de
Tegenwoordige Staat van Zeeland, Zeelands cronyk-almanach en De Provincie Zeeland. In
feite vormde de drie-delige stadsgeschiedenis van Veere van Ermerins ook een onderdeel van
zijn geschiedkundige serie over heel Zeeland.
Desalniettemin speelden de Zeeuwse steden een belangrijke rol in het zelfbeeld van
Zeeland. In de historisch-aardrijkskundige beschrijvingen van Zeeland weidde men
bijvoorbeeld verreweg de meeste pagina’s aan de beschrijvingen van de steden. Ook De la
Ruë publiceerde als onderdeel van zijn program om een positief beeld van Zeeland te
construeren een lofzang op de Zeeuwse steden. In de trant van de Stedestemmen (1624) van
Constantijn Huygens verscheen in 1731 van zijn hand Byschriften op de Groote en Smalle
Steden van Zeeland.471 De Byschriften bestond uit twee delen: Zeelands Stedekroon bevatte
een zestal gedichten over de zes stemhebbende steden en Zeelands Smalle Steden en Kasteel
bestond uit 7 korte gedichten over de smalsteden en het kasteel Rammekens. Net als bij
Huygens werden de steden gepersonifieerd en spraken de steden de lezer toe in de ik-vorm.472
Met een beroep op het verleden en op de economisch-geografische positie in het heden
presenteerden de steden hun specifieke karaktereigenschappen. Waar de beschrijving van de
zes stemhebbende steden bestond uit een lofzang, zo domineerde het idee van vergane glorie
de stemmen van de smalsteden. Doordat De la Ruë de steden bij elkaar beschreef benadrukte
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hij die eigenschappen die de steden van elkaar onderscheidden, maar een gemeenschappelijke
overeenkomst betrof hun relatie met de zee. In Middelburg zetelden de VOC en de WIC en de
stad ‘groeide lang in magt door handeling ter zee’. Zierikzee presenteerde zich ook als
handelsstad (handel in zout, vis, meekrap) en als producent van de beste ‘hoekers’ die de zee
bevoeren. Vlissingen roemde op zijn admiralen en op zijn positie als ‘sleutel van het land’ en
Veere op zijn veilige haven. Alleen Goes en Tholen benadrukten niet een relatie met het
water, maar juist hun relatie met de landbouw en het omliggende land. Bij de gedichten van
de smalsteden ging het evenzeer om de afhankelijkheid van de zee, maar dan niet zozeer over
de positieve aspecten van deze relatie maar juist over de voor de handel desastreuze gevolgen
van verzanding van havens en van overstromingen.
Het belang van de zeehandel voor de steden blijkt eveneens uit de beschrijvingen van
de steden in de Tegenwoordige Staat van Zeeland die steevast begonnen met een beschrijving
van de haven. De zeevaart en de koophandel vormde dan ook één van de meest fundamentele
karaktereigenschappen van het zelfbeeld van Zeeland. De auteur van Zeelands cronykalmanach constateerde dat ‘Zeeland, door deszelfs gelegenheid, byzonder tot een Land van
Koophandel geschikt is.’473 Juist dankzij de koophandel, zeevaart en visserij was de provincie
volgens hem uit kleine beginselen groot geworden. In het gedicht dat de titelplaat in elke
editie van Zeelands cronyk-almanach begeleidde en verklaarde blijkt duidelijk de belangrijke
rol die aan de zeehandel werd toegekend:
‘Mercuur belust, iets goeds te hooren
Wat Koopmanschap tyding heeft?
Die pakt en merkt, de Krap en Kooren,
Producten, die ons Zeeland geeft,
De Zeevaart hier voor aan gezeten,
Met Graadboog, in de eene hand,
Toont ook een Kaart, net afgemeeten,
Van Zeelands stroomen, Kreek, en Land.
De Visvangst, die met Tuig en Netten,
Als eerst, uit Zee gekomen is,
Wist die met Voordeel, uit te zetten,
Brengt schuiten vol gelaen met Visch,
Gevange omtrent de Zeeuwse stranden,
En stroomen, daar men in ’t verschiet,
Na deeze en vergeleegen Landen,
Noch veele Kielen, dobberen ziet.
Dit was ’t begin van Zeelands luister,
Voorheen een arme Visschers-Buurt,
Wier woon was, Hutten laag en duister,
Maar nu bevolkt, bebouwd, bemuurd,
Praalt ’t Land, met zes voornaame Steden,
Wier wapenschild, hangt aan een trits,
Naar rang, zoo als die Stem bekleeden,
In Zeelands Staat, wiens bovenste is.’474

De koopmanschap, de zeevaart en de visserij hadden Zeeland bevolkt, bebouwd, bemuurd en
hadden zo visserbuurten met hutten getransformeerd tot zes welvarende steden. Het is een
weergave van de ontstaansgeschiedenis van steden die ook Betje Wolff voor Vlissingen
gebruikte in haar gedicht Vlissings Oorsprong in de gedichtenbundel Walcheren. Hierin
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voerde zij een visser op uit het oorspronkelijke ‘vischers-hieken’ die ze door het hedendaagse
Vlissingen liet lopen en vervolgens zijn ogen uitkeek en zich verbaasde over een stad
‘stikkend vol van volk en schat’. Wolff concludeerde dat ‘al die magt, die kostbaarheden,
schonk de zeevaart aan de vlyt’. Wijzend op Arnemuiden en Westkapelle waarschuwde zij
tegelijkertijd dat de ‘kooplust’ de steden niet automatisch behoedde voor verval.475 Ook de in
Veere woonachtige Jacobus Ermerins in zijn verhandeling over de zeevaart uit 1780
beargumenteerde ‘dat de meeste steden aan Visschers-gehuchten hun geboorte en grootheid
verschuldigt, en onze meeste voorouderen Visschers geweest zijn.’476 Vandaar dat hij, door de
recente ontvolking van een aantal steden in de Republiek (Zierikzee, Haarlem, Leiden,
Enkhuizen, Hoorn), een pleidooi hield om een geschiedenis van de voor Zeeland zo
belangrijke visserij te schrijven om de mensen te wijzen op het belang van de visserij voor de
welvaart van de steden.
Met deze nadruk op de rol van zeevaart (handel en visserij) op het ontstaan en de
ontwikkeling van de Zeeuwse steden had men in de achttiende eeuw definitief afscheid
genomen van de uit de late middeleeuwen afkomstig ontstaansmythes van de steden, zoals
ook Reygersberg ze in zijn kroniek over Zeeland presenteerde.477 In lijn met het bekende
voorbeeld van Romelus en Remus als stichters van Rome, zou Vlissingen gesticht zijn door
Ulysses, Middelburg door de Romeinse veldheer Metellus en Zierikzee door ene Ziringus of
Zirik (zoon van Zalando) afkomstig uit de Romeinse provincie Pannonia. In plaats van de
wortels van de steden te zoeken in de oudheid zochten historici de ontstaansgeschiedenis in
middeleeuwse gehuchten die door de visserij, zeevaart en koophandel waren uitgegroeid tot
welvarende steden. Steden waren veel meer organisch gegroeid, waarbij men de handel als
een belangrijke oorzaak van deze stedelijke groei zag. De Zierikzeesche dichter Johan
Macquet ving zijn gedicht Zeevaerdy en koophandel aan met de regel ‘Ik zinge eene edle
kunst, door wie de Steden bloeien’.478
Het interessante aan dit gedicht van Macquet is dat hij de handel niet alleen
beschouwde als aanjager van stedelijke welvaart, maar dat de handel een stimulerende invloed
had op alle facetten van de samenleving. Of anders geformuleerd, de koophandel als motor
van vrede, vooruitgang en beschaving:
‘O edle Zeevaerdy, beschaefdster van de zeden,
Gy schept eene eeuw, vol Zaligheden.
Het vet Egipte, door den Handel zoo beroemd,
Wordt de eerste voedster ook genoemd
Van kunst en wetenschap; in zyne handelsteden
Werdt de Onbeschaefdheid niet geleden.
Waer heel de waereld schier op beurs en markt verkeert,
Wordt best Barbaerscheid afgeleerd.
De noeste Koopmanschap vereenigt nabuervolken,
Baent zich door onbekende kolken,
En huilende woestyn en afgelegen veld
Een’ vryen, gladden weg, en smelt
De wetenschap en kunst van vele landen samen.
Barbaersche woestenyers schamen
Zich over hun bestaen, zoo ras in hun gewest
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Zich zelv’ de noeste Handel vest.’479

Eenzelfde beschavende rol dichtte ook Onno Zwier van Haren de koophandel toe in zijn
gedicht De koop-handel, dat hij niet toevallig in 1769 aan het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen opdroeg.480 In zijn optiek was de oprichting van het wetenschappelijk
genootschap in Zeeland en het behartigen van de kunsten en wetenschappen in Vlissingen het
gevolg van de koophandel aldaar. Hij vergeleek Zeeland met Etrurië en Vlissingen met de
stadsrepubliek Florence, waar de handel de grondslag had gelegd voor de steden en voor de
kunsten en wetenschappen. Zoals het handelsgeslacht De’ Medici de mecenassen waren van
kunsten en wetenschappen, zo hadden de Vlissingse handelsfamilies met de oprichting van
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een ‘fraeye Tempel’ aan de geleerdheid
gewijd.
Het idee van de handel als motor van de historische ontwikkeling en de steden als de
centra van vooruitgang en beschaving was kenmerkend voor de wijsgerige geschiedschrijving
zoals die zich in de tweede helft van de achttiende eeuw ontwikkelde.481 Deze vorm van
geschiedschrijving zette zich af tegen de antiquarische geschiedschrijving zoals die zich vanaf
de middeleeuwen had gemanifesteerd in bijvoorbeeld de kroniek. In plaats van het
verzamelen van politiek-militaire gegevens en het chronologisch beschrijven van feiten, wilde
de wijsgerige geschiedschrijving de kale feiten duiden en verklaringen zoeken voor de
historische ontwikkeling. Wijsgerige historici beschreven de natuurlijke en voor West-Europa
historische ontwikkeling van de mens van jager, tot boer naar handelaar, oftewel van barbaars
naar beschaafd, en zochten naar de oorzaken van deze ontwikkeling. Filosofen of historici als
Voltaire, David Hume, William Robertson en in de Republiek Elie Luzac en Simon Stijl
beschouwden de handel als centrale oorzaak in de evolutie van primitieve samenlevingen in
moderne commerciële samenlevingen.482
Het belang van de handel en van de steden werd in Zeeland breed onderkend, ook al
kreeg de handel in de geschiedkundige werken over Zeeland nooit zo een expliciete
verklarende rol als bij bijvoorbeeld Stijl en Luzac. De Zeeuwse historiografie bleef namelijk
over het algemeen gekenmerkt door een kroniekmatig karakter, doordat de meeste Zeeuwse
historici als bijvoorbeeld Ermerins, Van de Spiegel, Van Iperen, Te Water zich vooral
toelegden op het verzamelen, beschrijven en publiceren van bronnen. Wel zien we
‘wijsgerige’ elementen terug in een aantal geschiedkundige werken over Zeeland die
handelden over de ‘vrijheid’, waarin voor de Zeeuwse steden een prominente rol was
weggelegd.
De stad als centrum van vrijheid
Vrijheid vormde een belangrijk thema in het achttiende-eeuwse publieke debat in de
Republiek. Discussie was er vooral over hoe de vrijheid het beste gewaarborgd kon worden,
een discussie die in de jaren tachtig van de achttiende eeuw door de komst van de patriotten in
een stroomversnelling raakte.483 In ieder geval tot de Patriottentijd (1780-1787) bestond de
algemene overtuiging dat de vrijheid het beste gewaarborgd was in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Jan Wagenaar had in zijn Vaderlandsche historie (1749-1759) en
Stijl in zijn Opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1774) de
Nederlandse geschiedenis gepresenteerd als een verhaal van de bevochten vrijheid. Vandaar
dat deze historici zich vooral richtten op de geschiedenis van de Opstand, oftewel de
479

Ibidem, 208-209.
Zwier van Haren, De koop-handel.
481
Zie ook hfd. 2.
482
Haitsma Mulier, ‘Het begrip vrijheid’, 222-231; Nijenhuis, ‘De ontwikkeling’, 233-252.
483
Velema, ‘Vrijheid als volkssoevereiniteit’, 287-303.
480

146

vrijheidsstrijd. De strijd tussen de geuzen en de Spanjaarden had zich voor een groot gedeelte
afgespeeld in de Zeeuwse delta, waardoor de Zeeuwen zich goed konden positioneren in deze
‘wijsgerige’ zienswijze op het verleden van de Republiek. Zeeland liet zich uitdrukkelijk
voorstaan op zijn rol in de Opstand en zodoende in het ontstaan van de Republiek. De la Ruë
eerde in zijn gedicht Aan Zeeland dan ook ‘’t bedryf van uwe Helden, die d’eersten grond van
Neêrlands Vryheid stelden’.484 De Zeeuwen zagen de vrijheidsliefde en de dapperheid om de
vrijheid te bevechten als twee van de meest kenmerkende karaktereigenschappen van de
Zeeuw: ‘vooral hebben zy zich van oude tyden af liefhebbers en dappere voorstanders hunner
Vryheid betoond’.485 Volgens Zeelands cronyk-almanach muntten de Zeeuwen boven anderen
uit in ‘Heldenmoed tegens hunne vyanden […] die hunne vryheden zogten te benadeelen’.486
Ook de geschiedenis na de Opstand toonde genoeg zeehelden waarmee de Zeeuwen het beeld
van vaderlandslievende en dappere vrijheidsstrijders konden illustreren, zoals bijvoorbeeld de
gebroeders Evertsen en natuurlijk Michiel de Ruyter.
De stadsbesturen grepen de tweehonderdjarig verjaardag van het begin van de Opstand
aan om de vrijheidsstrijd te herdenken en te vieren.487 Ter gelegenheid van deze herdenking
organiseerden de stadsbesturen verschillende feestelijkheden, waarbij het houden van een
feestrede door een plaatselijke predikant centraal stond. Deze redevoeringen werden, veelal
aangevuld met extra historische gegevens, gepubliceerd en vormden zo één van de weinige
exponenten van Zeeuwse stadsgeschiedenissen. In deze redevoeringen ging het steevast om
de vrijheid in tweeërlei betekenissen: de vrijheid in de burgerstaat en de vrijheid in de
godsdienst. Burgerlijke vrijheid hield in dat de burgers niet overgeleverd waren aan de grillen
van een (buitenlandse) vorst maar geregeerd werden door wetten en de geestelijke of
godsdienstige vrijheid betekende de vrijwaring van gemoedsdwang in de godsdienst. Deze
begrippen waren echter voor meerderlei interpretaties vatbaar en waren stof tot veel discussie,
maar in de redevoeringen stond deze discussie niet op de voorgrond. Het ging de redenaars
om het aantonen van de bijdrage van de eigen stad in het bevechten en verkrijgen van de
vrijheid. In elke stad vond de herdenking op een ander tijdstip plaats, omdat men voor de
feestelijkheden de datum aanhield waarop de stad partij voor de geuzen en Willem van Oranje
koos: Vlissingen en Veere in 1772, Middelburg in 1774, Zierikzee in 1776 en Goes in 1777.
Met name Vlissingen en Veere grepen het tweehonderdjarige jubileum aan om hun
prominente rol in de Opstand te benadrukken. Zij zagen zichzelf als de steden die als eerste
onafhankelijk en zelfstandig het Spaanse juk hadden afgeworpen en de vrijheid hadden
omarmd. Daarom wordt hier wat uitvoeriger stilgestaan bij de feesten en redevoeringen in
beide steden.
Op 6 april 1772 vierde Vlissingen op grootse wijze ‘den twee-honderdsten
geboortedag harer vryheid’. De dag begon met een optocht van een negental koetsen met
daarin de Eerste Edele van Zeeland, een Statenlid uit elke stemhebbende Zeeuwse stad, de
raadspensionaris en de secretaris van Zeeland en het Vlissingse stadsbestuur. Deze
‘Schutsheeren der Zeeuwsche Vryheid’ hadden zich verzameld op de buitenplaats Weyvliet
van de burgemeester Mr. Anthonie Pieter Lambrechtsen van Ritthem en reden vandaar in
colonne naar de versierde Middelburgse Poort waardoor zij de stad binnenreden om
vervolgens via de Paardenmarkt, de Slykstraat en de Grote Markt naar het stadhuis te rijden.
De Middelburgse Poort stond in de feestelijkheden centraal, omdat in 1572 de Vlissingse
bevolking juist door deze poort het Waalse leger had uitgezet. De Middelburgse Poort
symboliseerde het buitensluiten van de slavernij en het binnenlaten van de vrijheid. Nadat de
koetsen met de bestuurders door de poort de stad waren binnengereden sloot men de poort
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voor ‘een half kwartier uurs’ om deze symboliek te benadrukken. De vrijheidsstaander die op
de poort stond had eveneens een grote symbolische waarde in het rituele karakter van de
feestdag. De staander bestond uit een spies met daaraan gehecht een veldteken met het
opschrift ‘Pro Libertate’ en met op de punt een rode hoed met een blauwe zijden hoedband.
De vrijheidshoed op een speer was ‘het aloude eereteken der vrygelatene Slaven’. Het was ’s
ochtends vroeg door drie burgemeesters en onder begeleiding van een muziekcorps en 48 man
van de Vrije Burger-Compagnie vanuit het stadhuis naar de Middelburgse Poort gebracht en,
toen de koetsen in het zicht kwamen, in de handen geplaatst van het op de poort gezette
vrijheidsbeeld. ’s Avond haalde men de staander weer van de poort af om wederom onder
begeleiding van marsmuziek en de Vrije Burger-Compagnie een tocht door de stad via de
Walstraat, langs de Nieuwendijk, over de Beursbrug, langs de Bierkaai en de Grote Markt
naar het stadhuis te maken, alwaar men de vrijheidsstaander in de Raadskamer aan de
hoogwaardigheidsbekleders overhandigde.488
In de middag hielden de predikanten Jan Jacob Brahé en Jona Willem te Water
redevoeringen over de ‘Vlissingsche vryheid’ in respectievelijk de Grote Kerk en de
Middelkerk. Deze redes schetsten de historische gebeurtenissen in Vlissingen aan het begin
van de Opstand en onderstreepten de fundamentele rol van de stad in de vrijheidsstrijd en in
de totstandkoming van de Nederlandse Republiek. Door de belegering van de geuzen had Den
Brielle als eerste de zijde van Willem van Oranje gekozen, maar Te Water benadrukte dat
‘Vlissingen de eerste stad in Nederland was, die, zonder hulp van krygsmacht, de knellende
banden van ellendige slavernye, vrywillig, en met een gelukkige uitkomst, heeft verbroken, en
de dierbaare Vryheid binnen haare poorten blymoedig heeft ingelaten’.489 Deze vrijwilligheid
illustreerde de ‘dapperheid en zucht voor Vryheid’ van de Vlissingers. Bovendien stelde ‘het
stout bestaan der Vlissingers […] niet alleen hen zelven in Vryheid, maar baande ook den
weg tot de Vryheid van geheel Zeeland, en van alle de steden, in zoo verre dat zy, de eene
vroeger dan de andere, zich by die van Vlissingen voegden, en aan Prins Willem
onderwierpen’.490 Brahé legde in zijn redevoering enkele andere accenten, maar ook hij
verdedigde dat Vlissingen ‘den eersten steen aan de Nederlandsche Vryheid gelegd heeft’.491
Tijdens de feestelijke herdenking in Veere op 3 mei 1772 hield de predikant Josua van
Iperen op verzoek van het stadsbestuur een feestrede in de Grote Kerk. Hij benadrukte de
bijdrage van Veere aan de Opstand. Hij moest erkennen dat Den Brielle en Vlissingen eerder
in opstand waren gekomen, maar het latere tijdstip van de opstand in Veere weet hij juist aan
de voorzichtigheid en de bedachtzaamheid van de Veerse burgers. Ook in Veere verlangde
men vóór de omwenteling namelijk al naar de vrijheid getuige de rol van de uit Veere
afkomstige leider van de geuzen bij de inname van Den Brielle en getuige de vroege
prediking van de hervormde godsdienst in Veere door Joannes van Miggrode. Van Iperen’s
argumentatie mondde uiteindelijk uit in een spectaculair betoog waarin ook Veere als
fundament van de Republiek gezien moest worden.492 Een direct gevolg van de redevoering
van Van Iperen was de oprichting van een ‘gedenknaalde’ ter ere van Joannes van Miggrode
in de Grote Kerk te Veere in 1773. In zijn redevoering uit 1772 had hij gewezen op een tussen
de stenen liggend brok zerk op het noorderhoofd van de haven met daarop het wapen en de
naam van Van Miggrode. Hij betreurde deze onverschilligheden van de Veerse burgerij
jegens zijn historische helden. Van Miggrode verdiende net als Erasmus in Rotterdam een
standbeeld. Het stadsbestuur gaf gehoor aan zijn oproep en op 1 december 1773 onthulde Van
Iperen met een feestrede het gedenkteken. In zijn rede probeerde hij aan te tonen dat Van
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Miggrode de eerste hervormde predikant van de Republiek was en dat Veere een niet te
veronachtzamen rol speelde in de Hervorming.493
Ondanks het feit dat de steden Middelburg, Zierikzee en Goes aanzienlijk later de kant
van Oranje kozen dan Vlissingen en Veere, organiseerden de respectievelijke stadsbesturen
ook in hun steden feestredes ter viering van de tweehonderdjarige geboortedag van de
vrijheid. De politieke en religieuze identiteit van deze steden hadden zij tenslotte te danken
aan deze omwenteling in de jaren zeventig van de zestiende eeuw. Ook al had Goes tot 1577
de ‘Spaansche zyde aangekleeft’, de predikant van het Zuid-Bevelandse Wemeldinge Jan te
Water hield in zijn redevoering voor dat ‘door deze overdracht konde Goes hare stem in de
vrye Staatsvergaderinge van Zeeland laten gelden, en met de andere Vryheid lievende Steden
en Leden medewerken tot volmakinge van de Vryheid van dit Gewest’.494 Desalniettemin
plaatste de relatieve late omwenteling de redenaars voor een probleem. Van der Sloot vroeg
zich op 20 februari 1774 in Middelburg bijvoorbeeld af of Middelburg in deze periode dan
misschien geen liefhebbers van vrijheid en godsdienst kende. Volgens hem kende Middelburg
deze wel zeker. De reden van de late omwenteling lag zijns inziens in de Hemelse
Voorzienigheid die wilde aantonen dat menselijk beleid en dapperheid niet voldoende waren,
maar dat alleen God het wonder kon verrichten om Middelburg te verlossen.495
De rol van God treffen we echter niet alleen aan in de redevoering van Van der Sloot,
maar in de redevoeringen uit alle Zeeuwse steden. De nadruk op de vrijheid van het volk en
op de dapperheid en liefde voor de vrijheid van de Zeeuwse stedelingen betekende niet dat de
redenaars de rol van de Voorzienigheid uitschakelden als verklarende factor in de
geschiedenis. Integendeel, de predikanten hadden juist de intentie om de allesbepalende rol
van God in het verkrijgen van de vrijheid voor de steden aan te tonen. De menselijke invloed
categoriseerden Brahé en Van der Sloot bijvoorbeeld onder de ‘twede oorzaken’ en de invloed
van God onder de ‘voorste en de opperste oorzaak’ van de vrijheid. De in de zeventiende
eeuw geconstrueerde thematiek van ‘Neêrlands Israël’ domineerde dan ook bijna alle
Zeeuwse feestredes.496 Niet voor niets probeerde Brahé met een groot aantal bewijzen aan te
tonen dat Vlissingen met Pasen in opstand kwam en de slavernij afwierp, omdat Pasen de
Exodus van de Israëlitische slaven uit Egypte symboliseerde.
Dat de stad zo een belangrijke rol speelde in de verbeelding van Zeeland is niet
verbazingwekkend gezien de prominente positie van de Zeeuwse steden in de provinciale en
nationale politiek en in het economische en culturele leven van de provincie. Daarnaast waren
de auteurs van de beschrijvingen van Zeeland uit de zeventiende en achttiende eeuw altijd
afkomstig uit de steden en bestond het beoogde publiek uit stedelingen. Ondanks dit stedelijke
monopolie in de productie en de consumptie van de literatuur over Zeeland speelde toch ook
het platteland, naast de steden, een belangrijke rol in het zelfbeeld van de provincie ten tijde
van de Republiek.
Het vruchtbare en arcadische platteland
Zeeland had vanaf de middeleeuwen in feite twee gezichten: het beeld van een
handelsprovincie en het beeld van een agrarische provincie. Enerzijds behoorde Zeeland
samen met Holland tot het stedelijk handelscentrum van de Republiek en anderzijds behoorde
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Zeeland met de landprovincies tot het agrarische achterland van de Republiek. Zo beschreef
Guicciardijn in zijn beschrijving van de Nederlanden uit de zestiende eeuw niet alleen de
cruciale intermediaire functie van Zeeland in de Europese handel, maar memoreerde hij ook
reeds de vruchtbaarheid en de rijkdom van het Zeeuwse platteland.497 In alle beschrijvingen
van Zeeland vanaf de middeleeuwen vormde de vruchtbare landbouwgrond en de productieve
landbouw een centraal thema.498 Zo maakte de auteur van Het Verheugd Zeeland uit 1787
bijvoorbeeld gebruik van dit beeld van de provincie:
‘Zeeland, door de Natuur en Konst in de weligste landsdouwe hervormd, vertoond door haare
wei- zaai en Vlaslanden, een ander Egypten. Waar word de Zeeuwsche tarw de palm niet
toegeweid? Het is een verrukkend Tooneel, de Markt welke tweemaal ter week binnen
Middelburg gehouden word, te beschouwen. Zeeland voorziet Noordholland, Braband en
andere plaatzen, van spyze en lekkernyen’.499

Het beeld van het agrarische Zeeland betekende echter niet dat de boer als bewerker
van de vruchtbare grond en als producent van de graan en meekrap altijd onderdeel uitmaakte
van de beeldvorming over het Zeeuwse platteland. In de zeventiende en achttiende eeuw
ontbrak de plattelander bijna in het geheel. De enige personen die een rol speelden in de
beschrijvingen van het platteland waren de stedelijke ambachtsheren, de stedelijke
buitenplaatsbezitters en/of de stedelijke grondeigenaren. Zij hadden zich het platteland
toegeëigend. In Walcheren leidde dit toe-eigeningsproces zelfs tot een complete metamorfose
van het landschap. Het stedelijk patriciaat uit Middelburg en Vlissingen creëerde vanaf de
zeventiende eeuw op het Walcherse platteland door de aanleg van een enorme hoeveelheid
buitenhuizen met omvangrijke pleziertuinen een arcadisch landschap met bossen, vijvers,
bloemperken en wandelpaden.500
De dominantie van de stedelijke regenten in het beeld van het Zeeuwse platteland
blijkt duidelijk uit de weergave van het platteland in bijvoorbeeld de Nieuwe Cronyk van
Zeeland uit 1696 van Mattheus Smallegange.501 De beschrijving van het platteland bestond uit
een overzicht van heerlijkheden waarbij het met name ging om de eigenaars en de opvolging
van de eigenaars. Veel beschrijvingen van heerlijkheden gingen bovendien gepaard met
kostbare illustraties van de buitenhuizen van de ambachtsheren. De uitgever had in zijn
prospectus namelijk een oproep gedaan aan ‘alle Ambachtsheeren die genegen sijn tot een
onsterffelijke geheugenis, van haer persoon, geslacht en heerlijkheden […] hare hals- en
ambachtsheerlijkheden, soo de beschrijvinge, als in een kopere plaat in dese cronyk te sien,
sig aen hem te adresseren, die het op de Heeren haer kosten, doch voor een cyvile prijs, ten
hoogsten voor 7 ponden vlaems, konstig in koper sal laten snijden, mits dat de respective
Heeren, een pertinente afteykeninge van de gebouwen en situatie der heerlijckheden gevende,
en de authentycque beschrijvingen met de wapens daer bij doende’.502 Deze oproep
resulteerde uiteindelijk in een kroniek met maar liefst tachtig illustraties. De Nieuwe Cronyk
van Smallegange benaderde het platteland vanuit het perspectief van de heerlijkheid en de
ambachtsheer en zeker niet vanuit het perspectief van de plattelander.
Deze ‘urbane’ perceptie op het platteland zien we ook terug in de verbeelding van het
Zeeuwse platteland door tekenaars en schrijvers in de achttiende eeuw. Ambachtsheren
gebruikten tekenaars als Cornelis Pronk en Jan Arends om hun claim op het platteland te
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visualiseren. In navolging van populaire prentenboeken als De Zegepraalende Vecht uit 1719
en Hollandse Arkadia of de vermaarde rivier den Amstel uit 1741 vervaardigde de in
Middelburg wonende Jan Arends in de jaren zeventig van de achttiende eeuw tekeningen van
Walcherse buitenplaatsen voor zijn uiteindelijk nooit gepubliceerde prentenboek Arkadisch
Walcheren.503 Het beeld van het Walcherse platteland als ‘lustprieel’ stond ook centraal in het
boek Walchersche Arkadia van Mattheus Gargon, waarin de personages Floris, Izabelle,
Heerman, Ewoud, Adolf en Hillegonde met een speelwagen van buitenplaats naar
buitenplaats reisden.504 Gargon gebruikte het populaire gebruik van de stedelijke elite om ’s
zomers pleziertochtjes te maken langs verschillende buitenplaatsen, het zogenaamde
spelerijden, als structuur voor zijn verhaal.
De stedelijke bezitters van de heerlijkheden en de landbouwgrond zagen zichzelf ook
als de rechtmatige vertegenwoordigers en behartigers van het platteland. In de discussie over
de in- en uitvoertarieven van graan en koolzaad tussen de Zeeuwse en Hollandse Statenleden
in de tweede helft van de zeventiende eeuw presenteerden de Zeeuwen hun eigen provincie
als een agrarische samenleving. Zij verdedigden dat een op de landbouw gefundeerde
republiek veel stabieler was dan een handelsrepubliek, omdat de grootgrondbezitters ‘de
stijlen en pylaren’ zijn, waar ‘het gebouw van de Republijcque op rust’. Handelaren vergeleek
men met meubelen die bij een opkomende oorlog of ander onrust gemakkelijk verplaatst
konden worden naar een ander huis, terwijl de ‘rentenieren’ vanwege hun grondbezit diep in
de samenleving geworteld en aan hun posten vastgenageld waren.505
De prominente rol van het platteland in de beeldvorming over Zeeland en de toeeigening van de ambachtsheren van deze beeldvorming hing ook nauw samen met de voor
Zeeland zeer karakteristieke bedijkingen en inpolderingen. De inpolderingen creëerden het
karakteristieke vlakke Zeeuwse polderlandschap met de dijken en de vruchtbare klei. Een
groot gedeelte van het Zeeuwse platteland was door mensenhanden gewonnen op de zee. De
strijd tegen de zee in de vorm van dijken en polders vormde dan ook één van de meest
krachtige karakteristieken van het beeld van Zeeland. Uit het verzet van de ambachtsheren
tegen de opheffing van de heerlijkheden in de Bataafs-Franse Tijd bleek dat de ambachtsheren
zichzelf beschouwden als de wettelijke erfgenamen van de oorspronkelijke bedijkers van de
polders. Zij hadden de bedijking en inpoldering van de heerlijkheden gefinancierd en hadden
in hun ogen derhalve recht op het bezit van deze heerlijkheden. De leider van het verzet,
Verheye van Citters, beargumenteerde dat de bewoners niet het recht hadden om de
ambachtsheren af te zetten en de heerlijkheden voor zichzelf op te eisen. De bewoners waren
namelijk na de bedijkingen op de voorwaarden van de ambachtsheren in de heerlijkheden
komen wonen. Wanneer de plattelandsbewoners deze voorwaarden niet meer aanstonden dan
dienden zij maar te vertrekken.506
Naast de steden speelde dus ook het platteland met zijn dijken, polders, vruchtbare
kleigrond en buitenplaatsen een belangrijke rol in het zelfbeeld van Zeeland, maar door de
toe-eigening van de stedelijke regenten maakten de plattelandsbewoners dus nauwelijks
onderdeel uit van dit beeld. Vanaf de late achttiende eeuw veranderde dit en in de negentiende
eeuw kreeg het platteland een fundamenteel andere en tegelijkertijd meer dominante rol in de
verbeelding van Zeeland, waarin niet meer de ambachtsheer maar uiteindelijk de boer en het
‘Zeeuws meisje’ het symbool van de provincie zou worden. Deze verschuiving lijkt op het
eerste gezicht een logische consequentie van het politieke en economische verval van de
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steden, maar het op de voorgrond treden van de boer als de ‘typische’ Zeeuw had vooral ook
te maken met het proces van culturele natievorming en de cultivering van de volkscultuur in
de negentiende eeuw. De desurbanisatie van Zeeland had echter wel een directe invloed op de
verbeelding van de Zeeuwse steden. De steden bleven na 1800 namelijk een essentieel
onderdeel in de verbeelding van Zeeland, maar vervulden in de loop van de negentiende eeuw
een andere rol in het Zeeuwse zelfbeeld: dat van de stad als weduwe.
Desurbanisatie en de doodstille stad
In de eerste helft van de negentiende eeuw kwam er een discrepantie tussen het zelfbeeld van
de Zeeuwse steden en de economische en politieke werkelijkheid waarin de steden terecht
kwamen. Of anders geformuleerd, zij kwamen in een identiteitscrisis. Nadat de handelstromen
naar en van Zierikzee reeds in het midden van de achttiende eeuw opdroogden, verloren ook
Middelburg en Vlissingen rond 1800 hun posities in de internationale handel. Het was juist de
scharnierfunctie in internationale handelsnetwerken geweest die deze steden hun zelfbeeld
van handelsstad of koopstad had opgeleverd. Door het verlies van de netwerkfunctie ‘klapten’
de steden binnen een tijdsbestek van slechts enkele jaren in elkaar en verloren duizenden van
hun inwoners, waardoor het beeld van de koopstad in botsing kwam met de hedendaagse
ervaringen van de stedelijke economieën.507 Pieter Pous onderkende al vroeg deze
problematiek voor Middelburg en constateerde in een brochure uit 1802 dat ‘haare naam uit
die der Koopsteden allengskens schynt uitgewischt te zullen worden’.508 Uit een open brief
aan de Tweede Kamer van de Middelburger J.J. de Kanter uit 1858, geschreven naar
aanleiding van het verdwijnen van de Middelburgse koffieveilingen van de NHM, blijkt het
belang dat hij aan de handel hechtte voor het bestaan van de stad en hoe hij de activiteiten van
de NHM zag als één van de weinige restanten van de handelsfunctie die Middelburg in de
achttiende eeuw had bezeten. Met de koffieveiling was Middelburg tenminste nog een
‘handels-station’ dat in contact stond met binnen- en buitenlandse handelaren en steden, maar
zonder die veiling zou de stad nu toch echt in een isolement terecht komen en hoogstens als
een aanhangsel van Rotterdam een kwijnend bestaan lijden. Of in de woorden van De Kanter:
‘Met die veiling houdt zij haren rang en naam als handelstad, zonder die veiling verzinkt zij in
vergetelheid’.509 Middelburg dreigde met andere woorden zijn identiteit als koopstad te
verliezen.
Ondanks het verlies van de netwerkfunctie bleven Zeeuwen de steden Middelburg,
Vlissingen, Zierikzee en soms zelfs het al veel eerder vervallen Veere als koopsteden
beschouwen en weigerden de economische situatie als definitieve werkelijkheid te accepteren.
Het beeld van de koopstad was een dusdanig geïnternaliseerd element van de stedelijke
identiteit dat het was verworden tot een ideaaltype. In plaats van het zelfbeeld aan te passen
aan de feitelijke situatie, probeerden de stedelingen in de eerste helft van de negentiende eeuw
juist de economische werkelijkheid weer gelijk te trekken met het beeld van de koopstad. Zo
probeerde Pous in het begin van zijn actieve loopbaan als publicist ‘de geschiktheid van
Middelburg tot den overzeeschen Koophandel’ aan te tonen om zodoende te proberen de
koloniale handel voor Middelburg te behouden.510 Pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw zien we een langzame acceptatie van de economische werkelijkheid en in de context
van het opkomende toerisme zelfs een cultivering van het beeld van de ‘stille stad’.
De tegenstelling tussen het ideaalbeeld en de economische werkelijkheid leidde tot ver
in de negentiende eeuw tot een actief economisch beleid van de Zeeuwse stadsbestuurders om
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van hun steden weer koopsteden te maken.511 De handel en de relatie met de haven en de zee
die zo bepalend was geweest in het zelfbeeld van de Zeeuwse steden probeerde men weer
centraal te stellen. In de haven en op zee lag het probleem en daar lag tegelijkertijd de
oplossing. In 1808 schreef de landdrost van Zeeland, Abraham van Doorn, over Zierikzee in
zijn rapport over de Zeeuwse economie dat ‘hare haven en kaaijen, voorheen vol hoekers en
koopvaardijschepen, liggen eenzaam en ledig’.512 Om de bedrijvigheid in de haven weer terug
te krijgen richtte het stadsbestuur in 1819 de ‘Nieuwe Zierikzeesche Visscherij’ op. Ter
gelegenheid van de oprichting hield de predikant J.A. Dompeling een leerrede in de Grote
Kerk. Uit deze leerrede sprak een vorm van existentiële crisis, waarbij de essentie van het
stad-zijn in gevaar kwam. Dompeling concludeerde ‘dat Zierikzee […] geen Zierikzee meer
is’.513 Als er niet snel actie ondernomen zou worden, dan zou ‘deze, weleer schoone Stad het
droevig lot van het naburig Brouwershaven of Ter Veere moeten ondervinden, om, met der
tijd, van de lijst der steden, te worden afgeschrapt’.514 Door het verlies van zijn havenfunctie
was volgens Dompeling de existentie van Zierikzee als stad, oftewel zijn stedelijkheid, in het
geding. Zierikzee dreigde een dorp te worden. De oprichters van de ‘Nieuwe Visscherij’
hoopten met hun project de stedelijkheid van Zierikzee terug te geven. Dompeling zag de
toekomst als volgt:
‘Ik zie de Oude en Nieuwe Haven vol schepen, de straten vol volk, de winkels vol goederen en
koopers. Ik zie alles bezig, elke welvarend, blijde, vrolijk, en, bij de herleving van nering en
handtering, de gansche Stad gezegend.’515

Het zelfbeeld van de stad als haven- en koopstad en de dissonantie tussen de gehoopte
en verwachte economische bedrijvigheid en de geconstateerde stilte zien we eveneens terug in
de motieven en verwachtingen bij de bouw van een nieuwe haven in Middelburg. J.P. Bourjé
benadrukte in zijn beschrijving over de opening van de nieuwe haven in 1817 het belang van
de koophandel voor Middelburg. Hij concludeerde dat de zeevaart en handel voor Middelburg
van levensbelang waren en dat zonder koophandel de stad zijn volkomen ondergang tegemoet
zou gaan. Tijdens de opening bedankte P.J. Serlé als vertegenwoordiger van de Middelburgse
kooplieden koning Willem I voor zijn (financiële) inzet ‘om deze, weleer aanzienlijke
Koopstad, haren ouden luister te hergeven, en weder te brengen onder den rang der
Koopsteden van Uw Rijk.’516 Net als bij de ‘Nieuwe Visscherij’ in Zierikzee zou men volgens
Bourjé door de nieuwe haven in Middelburg ‘weder gansche rijen van nijvere
handwerkslieden, langs de kaaijen, naar hunnen arbeid zien gaan [en] de doodsche stilte, die
zoo lang in de werkplaatsen geheerscht heeft, verdwenen zien, en den ver klinkenden
hamerslag weder hooren!’517 Het contrast tussen de vroegere en wederom gewenste drukte en
de tegenwoordige stilte in de Middelburgse haven vormde ook een centraal thema in het
gedicht van C. Schutters dat hij schreef ter gelegenheid van de opening van de haven.518
Handelsactiviteiten en drukte bepaalden voor een groot gedeelte de stedelijkheid van een
(Zeeuwse) stad. Dat is wat een stad tot een stad maakte en dat is wat in de Zeeuwse steden na
1800 ontbrak. De aanleg van een nieuwe haven in Middelburg en de oprichting van de
‘Nieuwe Visscherij’ in Zierikzee hadden echter niet het gewenste resultaat. De Middelburgse
haven verzandde al weer snel en de nieuwe vissersvloot liep uit op een totale mislukking. Het
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herstel van de netwerkfunctie en de daarmee samenhangende economische bedrijvigheid in de
havens bleven uit.
Het beeld van de koopstad lag ook ten grondslag aan de in het vorige hoofdstuk
beschreven ambitieuze plannen van Dirk Dronkers uit de jaren dertig en veertig van de
negentiende eeuw voor de aanleg van een Zeeuwse spoorlijn van Vlissingen naar Duitsland en
de instellingen van een stoombootdienst tussen Vlissingen en Engeland. De initiatieven tot het
gebruik van stoomkracht voor het herstel van de Zeeuwse steden kwamen voort uit de
stedelijke middengroepen op Walcheren die vanaf het eind van de jaren dertig een sociaal,
cultureel en uiteindelijk ook politiek emancipatieproces doormaakten. Ondanks het feit dat zij
in de spoorlijn en stoomvaart een middel zagen om de handelsfunctie van de steden te
regenereren, bestond er onder deze middengroepen tegelijkertijd kritiek op het oude en
eenzijdige zelf- en ideaalbeeld van de koopstad.
Frederik van Sorge, als één van de redacteuren van de Vlissingsche Courant, was één
van de belangrijkste woordvoerders van deze kritiek. In een polemiek met Algemeen
Handelsblad beargumenteerde hij dat het ‘thans niet meer alleen de handel [kan] zijn, welke
ons groot, magtig en bloeijend maken moet.’519 In plaats van een vrijhandelspolitiek zoals het
Handelsblad dat voorstond, pleitte hij voor een protectionistische industriepolitiek. Het
Handelsblad vroeg zich vervolgens verbaasd af hoe iemand uit ‘een onzer oudste
zeehandelsteden’ een voorstander van protectionisme kon zijn. In het artikel ‘Uit eene oude
handelstad’ van 26 augustus 1842 beantwoordde Van Sorge deze vraag en verkondigde hij in
feite het failliet van het beeld van de koopstad.
Vlissingen was ook eene handelsstad. Doch door haar hier aan te herinneren grieft men haar
slechts. Zij moet daarin meer satire of spot dan ernst vinden. Wie in deze veste gadeslaat, wat
de handel voor haar is en uitwerkt, hij zal, - al ware hij de ergste brombeer en de
schraapzuchtigste Egoïst - nogtans eene aandoening van vergevingsgezindheid in zich niet
kunnen onderdrukken jegens hem, wien het eene onmogelijkheid geworden is, heil en redding
voor die stad van den handel te wachten, en die daarom nog het doen ondernemen, het
bevorderen en aanmoedigen van andere takken van volksvlijt voorstaan en aanprijst.520

Van Sorge ruilde hier het beeld van de koopstad in voor de perceptie van de stad als
industriestad. Hij begreep het pleidooi van het in Amsterdam gevestigde Handelsblad, omdat
Amsterdam ‘eene handel- geene fabrijkstad in de schone betekenis’ was. Echter voor veel
steden ging deze definitie volgens hem niet meer op. Niet dat de andere steden allemaal
fabrieksteden waren, maar zij konden in ieder geval niet meer gerekend worden tot de
categorie van handelssteden. Een industriepolitiek zou ten goede komen aan het gehele land,
terwijl een vrijhandelspolitiek alleen ‘de weelde der Keizers- en Prinsengrachtbewoners op
het oog’ had.521
Deze perceptie op de stad als industriestad zien we terug in de activiteiten van
bijvoorbeeld de Middelburgse Maatschappij voor Nijverheid en Handel die in de eerste
decennia van de negentiende eeuw bestond uit een selecte groep van Middelburgse regenten,
maar vanaf 1840 in toenemende mate werd bevolkt door leden uit de middengroepen. De
instroom van deze nieuwe leden resulteerde al meteen in 1840 in de oprichting van de
Industrieschool.522 Nadat het hoofdbestuur te Haarlem maar liefst elf jaar achtereen had
gevraagd of de mogelijkheid bestond om in Middelburg een industrieschool op te richtten,
antwoordde het departement eindelijk in 1840 bevestigend. Vanaf 1829 hadden de
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Middelburgse regentenleden de boot weten af te houden, omdat de stad in hun ogen te klein
was en er niet voldoende fabrieken aanwezig waren.523 De leden uit het patriciaat vonden de
industriële sector blijkbaar niet belangrijk genoeg om deze met een industrieschool te
stimuleren. Het ideaalbeeld van Middelburg als handelsstad domineerde hun visie op de
toekomst van de stad. Bovendien vormde de industriële nijverheid in de ogen van het
patriciaat een gevaar voor de sociale orde. Fabrieken met grote concentraties van werkvolk
konden in tijden van spanningen uitgroeien tot haarden van sociaal verzet en opstand.524
In 1844 werd namens het Middelburgse departement voor het eerst een prijsvraag over
een industrieel onderwerp ingediend op de algemene vergadering te Haarlem. De secretaris
van het Middelburgse departement, Leendert Janse, beklaagde zich tijdens de algemene
vergadering te Haarlem in 1848 over de vele aandacht die de landbouw in de Maatschappij
kreeg. Hij wilde daarentegen meer aandacht zien voor het ‘fabriekwezen’.525 Het departement
ging nu ook initiatieven ontplooien die los stonden van het hoofdbestuur. Zo werd er in 1849
een verloting gehouden van kunstnijverheid. Op initiatief van de boekdrukker H.P. Abrahams
werd in 1853 een commissie in het leven geroepen die moest onderzoeken welke middelen
zouden kunnen worden aangewend om de nijverheid in Middelburg te stimuleren. Dit
onderzoek had uiteindelijk tot gevolg dat er vanaf 1857 nijverheidstentoonstellingen werden
georganiseerd en dat vanaf 1858 openbare voorlezingen werden gehouden in de concertzaal.
De onderwerpen die in de lezingen aan bod kwamen waren bijvoorbeeld ‘broodbereiding’,
‘bereiding van zeep’, ‘het harden van staal’.526
Naast het ideaalbeeld van de koopstad (ontleend aan het verleden) treffen we vanaf de
jaren dertig van de negentiende eeuw onder de middengroepen dus ook het ideaalbeeld van de
stad als industriestad (ontleend aan het buitenland) aan. De economische ontwikkeling van de
Zeeuwse steden in de negentiende eeuw beantwoordde echter nooit aan beide ideaalbeelden,
met als uiteindelijke gevolg dat ‘verval’ een vast onderdeel werd van het zelfbeeld van steden
als Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en ook van Veere en Brouwershaven. In zijn analyse
van negentiende-eeuwse stadsbeelden concludeerde Kooij dat economische activiteiten in een
stad een integraal onderdeel vormden van stadsbeschrijvingen.527 Hierdoor kwam in de
beschrijvingen van Zeeuwse steden noodgedwongen veel nadruk te liggen op het verlies en
het ontbreken van economische activiteit. Deze ontwikkeling is goed te ontwaren door de
Byschriften op de Groote en Smalle Steden van Zeeland van De la Rue uit 1731 te vergelijken
met de Zeeuwsche Stedestemmen van H.M.C. van Oosterzee in de Zeeuwsche Volks-Almanak
uit 1846. Waar de stedestemmen van De la Ruë een lofzang waren op de historische én
contemporaine prestaties van de Zeeuwse steden, roemden de steden in de gedichten van Van
Oosterzee alleen nog maar hun groots verleden. Wanneer Van Oosterzee verwees naar de
contemporaine situatie dan betrof het het verlies van dat wat ooit was. De ‘stedestem’ van
Middelburg door Van Oosterzee is dan ook nauwelijks nog een lofzang te noemen:
‘Men heeft voordesen mij klein Amsterdam genoemt,
En ‘ck was te land en te zee om koomenschapp’ beroemt.
Waar eens mijn haven was, sie ‘ck weiden nu en teellandt;
Mijn nieuwe dreight al mee! ai! geef mij niet te veel landt.
Graaf Floris gaf mijn’ schoot sijns vaders kil gebeent;
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Tweehondert jaer daerna heb ik mijn brant beweent.
‘k Had naauw de mijter op, of ’s is mij afgevallen.
Ick berg veel gouds, veel goeds, veel cierlijks in mijn wallen.’528

De afsluitende stedestem van het stadje Axel lijkt dit idee van verval te thematiseren en te
parodiëren. Axel meende namelijk dat het niet onder hoefde te doen voor de klacht van de
‘Zeeuwsche sustersteden [over] ‘t geen er eertijts was, en ’t geen er is op heden’.529 De
Stedestemmen van Van Oosterzee lijken in vergelijking met die van Huygens en De la Ruë,
bedoeld of onbedoeld, soms dan ook te lezen als een parodie. Verwijzend naar de brand uit
1832 eindigde Zierikzee zijn ‘stem’ met de cynische vraag: ‘Nu sitt ick, voor hoelang? nog
met een halve Kerck.’530 Daarnaast lijkt Van Oosterzee de stedelijkheid van kleinere steden
als Veere, Sluis, Axel en Hulst ter discussie te stellen. Axel constateerde in zijn ‘stem’ dat hij
ondanks al zijn klagen over het verval in naam en rang toch een Zeeuwse stad was, maar
vroeg zich tegelijkertijd wel af: ‘Ei, leser! wat is meer, het wesen of de schijn?’.531
Het verhaal van de Zeeuwse stad in de negentiende eeuw was niet meer het verhaal
van glorie zoals in de achttiende eeuw, maar steeds meer het verhaal van vergane glorie.
Ondanks alle pogingen om het tij te keren werd de historische grootheid en de tegenwoordige
nietigheid een typische eigenschap van het beeld van de negentiende-eeuwse Zeeuwse stad.
Met name de Middelburger Frederik Nagtglas heeft in de tweede helft van de negentiende
eeuw het beeld van de stad met een groots verleden gecultiveerd. In het artikel ‘Bouwval in
Nederland’ (1859) hoopte hij weliswaar nog dat de Zeeuwse spoorlijn het vervallen stadje
Veere weer voorspoed zou brengen, maar tegelijkertijd presenteerde hij Veere als het
bezoeken waard juist vanwege het verval:
‘Wanneer men in onze dagen Zeeland bezoekt, moet men vooral niet nalaten om eens naar
Veere te gaan. Men moet er niet heenreizen om, zooals voordezen, een vrolijk welvarend
stadje te zien, maar om een treffend beeld van verval te aanschouwen.’532

Veere was het schoolvoorbeeld van een ‘verlaten’ stad waar het ‘doodstil’ was. Rond 1900
werd Veere in de Guide to the Island of Walcheren inmiddels omschreven als ‘a real “dead
city” and in consequence extremely interesting to strangers’.533 Maar ook de grotere steden
werden voorbeelden van stille steden. J.H. de Stoppelaar omschreef Middelburg in zijn boek
over het bezoek van koning Willem III in 1862 als ‘de oude koopstad’ met ‘zijne
eerbiedwaardige overblijfselen van lang vervlogen eeuwen en zijne herinneringen aan
vroegere grootheid en magt’.534 In het verslag van zijn reis door Zeeland in 1873 benoemde
Charles de Coster Vlissingen als een ‘weduwe’ en vroeg zich af hoe het toch kon dat een stad
die vroeger zoveel inwoners telde nu zo verlaten was.535 Het was een verwijzing naar de
Bijbelse klaagliederen waarin Jeremia de val van Jeruzalem betreurde.536 Ook Nagtglas had
bij zijn beschrijving van Veere in 1859 het eerste vers van het eerste klaaglied al als motto
gekozen. De Coster noemde ook Middelburg ‘buitengewoon stil’.537
528

Van Oosterzee, ‘Zeeuwsche stedestemmen’, 119.
Ibidem, 122.
530
Ibidem, 119.
531
Ibidem, 122.
532
Nagtglas, ‘Een bouwval in Nederland’.
533
Guide to the Island of Walcheren, 50.
534
De Stoppelaar, Willem III in Zeeland, 27.
535
De Coster, Zeeland door de bril van 1873, 20.
536
‘Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden, zij die groot was
onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen’, Klaagliederen 1-1, Bijbel (Heerenveen
2004).
537
De Coster, Zeeland, 38
529

156

In de laatste decennia van de negentiende eeuw kreeg de economie in
stadsbeschrijvingen van Nederlandse steden aanzienlijk minder aandacht dan daarvoor.538
Blijkbaar bepaalde de economie van een stad niet meer in zo een grote mate het zelfbeeld van
een stad. Dit betekende dat het gebrek aan economische activiteit in de Zeeuwse steden ook
minder problematisch was voor het imago van de Zeeuwse steden. Tegelijkertijd profiteerden
de Zeeuwse steden door het verlies aan stedelijkheid juist van het antiurbanisme dat in de
tweede helft van de negentiende eeuw door de moderne industrialisering sterk aan de
oppervlakte kwam in Europa. De economische modernisering ging in de negentiende eeuw
aan de Zeeuwse steden grotendeels voorbij, waardoor ook de negatieve consequenties van de
industrialisering als vervuiling, stank en overbevolking aan de Zeeuwse steden voorbijging.
Zo was Middelburg volgens de door Nagtglas geschreven Gids voor Middelburg en
omstreken ‘nog altijd merkwaardig stil; welke stilte bij den grootschen aanleg, de nette straten
en de meestal gesloten huizen, een treffenden indruk geeft van plechtige rust’.539 De negatieve
aspecten van de modernisering hadden geen grip gekregen op Middelburg, waardoor in deze
stad het verleden nog voor het oprapen lag:
‘Nooit herrezen duidelijker voor mijn geest de verbleekte beelden van het verleden, dan
wanneer ik op een achtermiddag in de Zoete (Mei)maand, peinzend drentelde over het plein,
waar de zonnestralen wemelden door het frissche loof der bloeiende kastanjeboomen, opzag
naar de oude gebouwen, welke al zoo menig geslacht hadden zien komen en zien gaan en
luisterde naar het schoone klokkenspel van den eerbiedwaardigen abdijtoren, waarvan soms
oude volksliederen als geheimzinnige stemmen klonken over de stille stad.’540

De stilte die in publicaties uit de eerste helft van de negentiende eeuw als een groot probleem
werd beschouwd door het te spiegelen aan het ideaalbeeld van de koop- of de industriestad,
werd in de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds meer gecultiveerd als een
positieve eigenschap van de Zeeuwse steden. Daarnaast presenteerden de steden Middelburg,
Vlissingen en Zierikzee zich als ideale uitvalsbases voor een bezoek aan het omliggende
platteland met zijn natuurschoon en ‘typische’ boerenbevolking.
Het platteland als ‘ziel van de natie’
Het in de achttiende eeuw ontstane nationaal besef manifesteerde zich in de negentiende
steeds meer als een historisch besef. Het ‘eigene’ van de natie zocht men in toenemende mate
in het verleden, omdat men de eigen nationale cultuur door de vermeende opkomst van een
moderne en uniforme internationale cultuur zag verdwijnen. De ware ziel van de natie zocht
men dan ook bij het volk en in de volkscultuur, omdat het volk (in tegenstelling tot de hogere
klassen) door zijn ongeletterdheid en geïsoleerdheid slechts in geringe mate in aanraking was
gekomen met de ‘corrumperende’ internationale cultuur. Alleen bij het volk was er sprake van
een continuïteit met het verleden en alleen daar vond men dus nog oorspronkelijke nationale
cultuuruitingen. Vanaf de late achttiende eeuw ging het nationale besef in geheel Europa dan
ook gepaard met een groeiende aandacht voor de bestudering van de volkscultuur door
volkskundigen om de eigenheid van de natie ten opzichte van andere naties aan te tonen.
Personen als Johan Gottfried Herder, Walter Scott, de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm
bestudeerden en inventariseerden cultuuruitingen als volksliederen, volksverhalen en
dialecten.541
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Francq van Berkhey bestudeerde als één van de eerste Nederlanders het Hollandse
volk (‘de Hollandsche natie’) en zijn zeden en gewoonten. In zijn Natuurlijke historie van
Holland (1773-1776) gaf hij een geschiedenis van de voortplanting en volksvermenging van
het ‘zuivere’ Bataafse volk tot aan het Hollandse volk zoals hij dat in zijn eigen tijd aantrof.
De culturele verschillen en verscheidenheid die hij aantrof bij zijn veldonderzoek in de
provincie Holland waren volgens hem het gevolg van opeenvolgende fases van vermenging
van het oorspronkelijke Bataafse volk met immigranten en vreemdelingen. Deze
volksvermenging en dus verbastering had zich volgens Francq van Berkhey vooral
voorgedaan aan de randen van de provincie en in de steden, omdat daar veel contacten plaats
vonden met vreemdelingen. Op het platteland in het midden van de provincie trof men
daarentegen nog een ‘onverbasterd’ volksdeel aan die in zijn culturele uitingen het meest in
contact stond met de oorspronkelijke Batavieren uit het verleden. De plattelandsbewoners
figureerden dan ook als de ware hoofdpersonen van de Natuurlijke historie van Holland,
terwijl de stedelingen nauwelijks aandacht kregen van Francq van Berkheij.542 Waar
historisch-aardrijkskundige bijschrijving over het algemeen (bijvoorbeeld de Nieuwe Cronyk
van Zeeland van Smallegange of de Zeeuwsche Oudheden van Ermerins) het platteland van
buitenaf benaderde en indeelde in de bestuurlijke eenheden van heerlijkheden, beschreef
Francq van Berkheij het platteland juist van binnenuit en gaf hij een indeling van het
platteland op basis van verschillende bevolkingsgroepen.
Het onderzoek naar de volkscultuur verengde zich in de loop van de negentiende eeuw
dan ook steeds meer tot de bestudering en het in kaart brengen van de plattelandscultuur. De
zoektocht naar een nationale identiteit resulteerde in heel Europa in de verheerlijking van het
platteland als ‘de ware, tijdloze ziel van de natie’.543 Door de prominente rol van de Opstand
en de ‘urbane’ Gouden Eeuw in de negentiende-eeuwse constructie van een nationale
identiteit in Nederland bleef de cultivering van de rurale volkscultuur aanvankelijk achter bij
andere Europese landen. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zou het platteland
met het organiseren van nationale klederdrachtfeesten en de oprichting van het
Openluchtmuseum ook een dominante bouwsteen worden van de Nederlandse identiteit.544
Koolhaas-Grosfeld heeft er recentelijk op gewezen dat de plattelandscultuur toch ook al rond
1800 een rol speelde in het nationaliteitsbesef van de Nederlander. De Amsterdamse uitgever
Evert Maaskamp gaf tussen 1803 en 1807 een prentenserie Afbeeldingen van kleeding, zeden
en gewoonten in de Bataafse Republiek uit, waarin een reeks boeren en vissers de revue
passeerden. De door de boeren en vissers gedragen regionale streekdrachten presenteerde
Maaskamp als typisch ‘nationaal’. Het begrip ‘nationaal’ refereerde hier niet aan een
algemene dracht gedragen door alle Nederlanders, maar aan ‘oorspronkelijke’ en ‘inheemse’
drachten die niet waren verbasterd door de internationale mode.545 In Friesland speelde de
plattelandscultuur zelfs al een overheersende rol in de verbeelding van een Friese identiteit in
de eerste helft van de negentiende eeuw. De Fries Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) zocht
doelbewust aansluiting bij de Europese trend van de verheerlijking van het platteland en stond
hierdoor aan de basis van de uitvinding van een Friese plattelandscultuur die door de ‘Friese
beweging’ in de loop van de negentiende en twintigste eeuw verder uitgebouwd zou
worden.546
Deze Friese beweging en de constructie van een eigen provinciale identiteit stonden
trouwens niet op zichzelf, want ook in de andere provincies ontwikkelde zich vanaf de jaren
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dertig van de negentiende eeuw een sterk provinciaal zelfbewustzijn. Elke provincie had zijn
genootschappen en tijdschriften waarin letterkundigen de provinciale taal, het provinciale
verleden en de provinciale volkscultuur cultiveerden. Zo ook in Zeeland. Het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen had zich vanaf de oprichting in 1769 gepositioneerd als een
algemeen wetenschappelijk instituut met (inter)nationale ambities. In de verhandelingen van
het genootschap treffen we bijdragen aan over een groot aantal wetenschappelijke disciplines
als geschiedenis, theologie, wijsbegeerte, natuurkunde, geneeskunde, economie, rechten.
Vanaf de verhandelingen uit 1836 zou het accent echter verschuiven en nam het genootschap
eigenlijk alleen nog maar geschiedkundige bijdragen over het Zeeuwse verleden op.547 Het
Zeeuwsch Genootschap transformeerde vanaf 1800 van een algemeen wetenschappelijk
genootschap in een overwegend provinciaal historisch genootschap. Deze al in de praktijk
geschiedde transformatie legde het genootschap in 1860 ook op schrift vast door de
onbeantwoord blijvende algemeen wetenschappelijke prijsvragen niet meer uit te schrijven en
verder te bepalen ‘dat de geschriften, zoo niet uitsluitend, althans hoofdzakelijk over Zeeland
zullen handelen of tot Zeeland betrekking hebben’.548 Ook in het verzamelbeleid van het
genootschap zien we deze ontwikkeling terug. Waar de leden zich in de achttiende eeuw nog
bezighielden met het aanleggen van ‘rariteitenkabinetten’ met behulp van de door de schepen
van de VOC en de WIC aangevoerde ‘exotische’ voorwerpen uit de gehele wereld, legde het
genootschap zich in de negentiende eeuw toe op het verzamelen van hoofdzakelijk
voorwerpen uit de eigen provincie.549 In navolging van provinciale volks-almanakken in
Gelderland, Friesland en Overijssel verscheen in Zeeland vanaf 1836 de Zeeuwsche VolksAlmanak, waarin ook duidelijk een provinciale identiteit werd geconstrueerd. Ondanks de
overwegend historische bijdragen representeerde de Zeeuwsche Volks-Almanak tevens het
begin van de aandacht voor de contemporaine volkscultuur in Zeeland met enkele bijdragen
over Zeeuwse volksgewoonten, zeden, fabels en dialecten.
Deze cultivering van de provinciale cultuur moet trouwens niet geïnterpreteerd worden
als een tegenreactie op de natievorming in het jonge Koninkrijk. Integendeel, het
provincialisme was juist een integraal onderdeel van het nationalisme. Beide ontwikkelingen
zijn in feite twee kanten van dezelfde medaille.550 De relatie tussen provincialisme en
nationalisme vormde dan ook een thema in de Zeeuwsche Volks-Almanak. De twee
redacteuren, de advocaat J. Berman en de predikant H.M.C. van Oosterzee, verdedigden in
hun voorbericht van de eerste jaargang de publicatie van een strikt provinciaal tijdschrift:
‘Dit achten wij dan toch een paal boven water, dat het denkbeeld van eenen Zeeuwschen
Volks-Almanak aan alle Zeeuwen welkom zal zijn, en dat eene zekere fierheid daarop zich
zeer wel laat vereenigen met die algemeene Vaderlandsliefde, welke ons als burgers van het
oude vrije Nederland aan een verbindt.’551

Uit het artikel Iets over provincialisme en meer bijzonder over het Zeeuwsche
(jaargang 1842) van de predikant Edelhardus Bernardus Swalue uit Goes blijkt dat deze
thematiek ook een rol speelde in de cultivering van de volkscultuur in de Zeeuwsche VolksAlmanak. Swalue definieerde provincialisme als ‘al wat meer bijzonder aan een gewest of
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deszelfs bewoners eigen is, en hunne gehechtheid aan dat eigenaardige’. Hij nam een
enigszins ambivalente positie in ten opzichte van het provincialisme. Zo verwierp hij het
politiek provincialisme, omdat het de staatkundige eenheid zou schaden. Ook stond hij
afwijzend tegenover een cultureel provincialisme ‘in het overdrevene’, waarbij niet-Zeeuwen
werden buitengesloten en waarbij positieve vernieuwingen in de landbouw en de godsdienst
niet werden overgenomen. Echter een ‘goed provincialisme’ kon volgens hem juist de
nationaliteit bevorderen:
‘Want zulke provincialisme is niets anders dan eene eigenaardige wijziging van het
volkskarakter, eene toepassing op het bijzondere, wat ook voor ’t algemeene geldt, eene
verscheidenheid, naar gelang der omstandigheden, die de eenheid niet breekt, maar waardoor
de onderscheidene deelen zelfstandig en krachtig voor het geheel worden bewaard.’552

Zoals Francq van Berkheij had gedaan voor de verschillen binnen alleen de provincie
Holland, zo gaf Swalue in zijn artikel een schets van het historische diversificatieproces van
het ontstaan van de gewestelijke verschillen in het volkskarakter in geheel Nederland. De
oorsprong van de provinciale verscheidenheid in het Nederlandse volkskarakter lag volgens
hem in het ontstaan van de graafschappen in de middeleeuwen. De staatkundige vereniging
ten tijde van de Republiek had de verschillen weliswaar verkleind maar als gevolg van de
federale structuur zeker nog niet weggenomen. Het eigenaardige aan het Zeeuwse
volkskarakter toonde zich volgens hem bij uitstek in de gehechtheid aan het oude, de
gewoonte of de traditie (zich bijvoorbeeld uitend in het taalgebruik, de kleding van de
landlieden, de godsdienst en de landbouw) en de gehechtheid aan elkander en de
ingenomenheid met het eigen gewest. Opvallend is dat het traditionele beeld van Zeeland als
‘onbeschaafd’ en ‘achterlijk’ in Swalue’s artikelen niet wordt ontkend of weerlegd, maar juist
wordt erkend en zelfs voorzichtig wordt gewaardeerd als een positieve eigenschap. In zijn
artikel Een gesprek tusschen Zelandus en eenen vreemdeling laat hij de vreemdeling de
Zeeuwen voor lomp en, refererend aan de boerenkermissen, voor onbeschaafd uitmaken.
Zelandus betreurt weliswaar deze onzedelijke onbeschaafdheid bij boerenkermissen, maar hij
prefereert dit liever dan een ‘uiterlijke beschaving […] terwijl het van binnen stikdonkere
nacht is’:
Van zulk een gevaarlijke beschaving gruw ik meer te rug, dan van die onbeschaafdheid,
waarin de mensch zich ten minste vertoont, zoo als hij is, en daarom te eerder kan verbeterd
worden. De Zeeuwen zijn daarin rond, hoewel slecht rond, hetgeen echter altijd beter is, dan
geveinsd.’553

Swalue is illustratief voor de vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw
ambivalente benadering van het ‘volk’. Enerzijds probeerde de burgerij de achterstand van het
volk in de beschavingsontwikkeling op te heffen en anderzijds cultiveerden zij juist de puuren zuiverheid van het volk. In een drietal artikelen behandelde Swalue bijvoorbeeld de
deugden van de Zeeuwse voorvaderen. Hij wilde weliswaar de oude Zeeuwen niet
voortrekken ten koste van de overige Nederlanders, maar het verleden leidde hem nu eenmaal
naar de bewonderswaardige karaktereigenschappen van de Zeeuwse voorvaderen. Hij kwam
tot de conclusie dat deze deugden ‘in weerwil van de betreurenswaardige verbastering’ nog
altijd van toepassing waren op het hedendaagse Zeeuwse volk. Het primaat van Swalue’s
letterkundige arbeid lag echter in eerste instantie niet bij het beschrijven en inventariseren van
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het Zeeuwse volkskarakter, maar eerder in het aandragen van de zedelijke norm voor het
Zeeuwse volk op basis van het verleden.
Eenzelfde dubbele houding ten opzichte van de volkscultuur zien we terug in de
activiteiten van Utrecht Dresselhuis. Hij heeft zich door middel van zijn werkzaamheden in
verschillende Nutsdepartementen en leesgezelschappen ingezet voor de beschaving van het
volk en de bestrijding van het bijgeloof, maar tegelijkertijd hield hij zich als één van de
eersten in Zeeland serieus bezig met descriptief volkskundig onderzoek.554 In zijn artikel
Oude godenleer en hedendaagsche volksgebruiken in de tweede jaargang van de Zeeuwsche
Volks-Almanak (1837) concludeerde hij dat de eigenaardige volksgewoonten van een regio
tegenwoordig de interesse opwekten van de bezoekers. De Zeeuw die naar Haarlem reisde om
te zien waar de uitvinder van de boekdrukkunst woonde vroeg tijdens zijn bezoek inlichtingen
over het Kraamkloppertje en Hartjesdag en omgekeerd wilde de Hollander die naar
Middelburg afreisde vanwege de uitvinding van de verrekijker in deze stad weten wat het
Lijk- of Doodenstro en Hanneliesjesdag betekenden. De Zeeuwen konden deze vragen echter
niet beantwoorden, omdat deze volksgewoonten hen niet interesseerden en omdat zij in hun
ogen belangrijkere zaken te doen hadden dan ‘den tijd met oude steenen en boerenfeesten te
verbeuzelen’.555 Hij nam het met behulp van dit artikel op zich om de door de vreemdeling
gestelde vragen te beantwoorden. Utrecht Dresselhuis constateerde hier in feite de opkomst
van de volkskunde en probeerde Zeeland te integreren in deze nieuwe wetenschap. Volgens
hem bestond er een nauw verband tussen de nog in zwang zijnde volksgewoonten en de
‘oudste godsdienstige begrippen der natie’. Vele volksgewoonten wijzigden zich bij een
verandering in de godsdienstige denkwijze, maar sommige volksgewoonten ‘zijn door alle
wisselingen heen geworsteld’, waardoor men ‘tot diep in den voortijd’ moest terug gaan om
deze volksgewoonten te kunnen verklaren. Zo verklaarde hij Zeeuwse volksgebruiken met
behulp van hun heidense Germaanse oorsprong. Het tot in de negentiende eeuw Zeeuwse
gebruik van het leggen van bossen stro voor het huis van een overledene verbond hij ‘met der
Vaderen aanbidding des Magusaners’.556 Hanneliesjesdag (eerste maandag in mei), waarop de
dienstbodes en de meiden en de knechten naar Middelburg trokken om feest te vieren, zag hij
als een verbastering van ‘Nehalenniadag’ en als ‘overblijfsel van het oude Meifeest […], de
dag van de Natuur en de Liefde, de dag van Nehalennia, en als zoodanig, de dag der maagden
en der moeders’.557 In zijn door het Zeeuwsch Genootschap gepubliceerde verhandeling De
Godsdienstleer der aloude Zeelanders, uit oude gedenkstukken, volksoverleveringen en
berigten opgemaakt zou hij zijn theorieën verder uitbouwen.558
Dresselhuis maakte gebruik van Zeeuwse dialectwoorden bij het verbinden van
hedendaagse volksgebruiken met de Germaanse oudheid. Het is een voorbeeld van de
toenemende aandacht voor de Zeeuwse taal vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw.
Taal speelde dan ook een cruciale rol in de constructie van zowel nationale als provinciale
identiteiten. De eerste ons bekende studie van het ‘Zeeuws’ betrof een Verzameling van
woorden te Walcheren in gebruik van Adriaan Kluit, reeds aangelegd in de jaren zeventig van
de achttiende eeuw. Kluit had deze woordenlijst opgesteld als bijdrage aan het in 1769
geformuleerde plan van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden om een
Algemeen, Omschryvend Woordenboek der Nederlandsche Tale samen te stellen. De
Maatschappij riep zijn leden in de laatste decennia van de achttiende eeuw herhaaldelijk op
om bouwstoffen aan te leveren uit ‘de levende volkstael […] inzonderheid die der meest554
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afgelegene landstreeken’.559 De door het volk gesproken streektalen leverden namelijk de
bouwstenen voor de constructie van een nationale taal. Het is hetzelfde procedé als bij Francq
van Berkheij en Maaskamp. Deze innige relatie tussen provincialisme en nationalisme blijkt
ook uit de aandacht voor het Zeeuws in de negentiende eeuw.
De Middelburger Alexander Francois Sifflé (1801-1872) pakte in 1835 de door Kluit
begonnen studie naar het Zeeuws weer op met zijn bijdrage Iets over het Zeeuwsche taaleigen
in de eerste jaargang van het Taalkundig Magazijn.560 Daarna zou het aantal publicaties over
de Zeeuwse taal en zijn varianten gestaag toenemen. De redacteur Van Oosterzee van de
Zeeuwsche Volks-Almanak constateerde in een Kort overzigt van de tien eerste jaargangen
van den Zeeuwschen Volks-Almanak dat ‘voor het Zeeuwse taaleigen heeft onze Almanak nog
nagenoeg niets gedaan’, waardoor hij maar zelf een bijdrage wijdde aan ‘Enkele
bijzonderheden van het Zeeuwse taaleigen’.561 Veel van de letterkundigen die zich vanaf de
jaren dertig van de negentiende eeuw met de studie naar het Zeeuws bezighielden hielden zich
tevens bezig met de studie naar de Nederlandse taal. De in Sluis woonachtige Johan Hendrik
van Dale is daarvan het sprekendste voorbeeld, maar ook uit de activiteiten van andere
Zeeuwse letterkundigen blijkt deze tweeledige interesse.562 De studie van de Zeeuwse
streektalen leerde namelijk iets over de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Volgens de
auteur van het hoofdstuk Zeeland in het Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon
(1874) kende het Zeeuws bijvoorbeeld woorden die voorheen in alle andere ‘nederduitsche’
en ‘nederfrankische tongvallen’ voorkwamen. Echter door ‘de afgelegenheid der zeeuwsche
eilanden en de afgezonderdheid waarin vooral de zeeuwsche plattelandsbevolking daardoor
tot heden toe leefde’ waren deze woorden in Zeeland bewaard gebleven, terwijl ze uit de
andere ‘tongvallen’ waren verdwenen. Bovendien hadden de Zeeuwen in vergelijking met
bijvoorbeeld de Hollanders een ‘natuurlijke ingeschapene gevoel voor taalzuiverheid’. Deze
zuiverheid trof men vooral aan bij de dorpelingen, want ‘de tongvallen der dorpelingen zijn
zuiverder zeeuwsch, die der stedelingen hellen meer naar het hollandsch over’. In Middelburg
was het ‘modern Hollandsch’ zelfs bijna algemeen.563Alle taalkundige bijdragen die de
Zeeuwse letterkundigen vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw publiceerden hadden
ten doel om het ‘eigene’ en het ‘zuivere’ van het Zeeuws te inventariseren en te beschrijven.
Parallel aan het in kaart brengen van het Zeeuwse dialect begon men ook scheppend
proza in het Zeeuws te schrijven. Voor die tijd was het Zeeuws alleen een gesproken taal,
maar vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw begonnen Zeeuwen verhalen te schrijven
in het Zeeuws. Jacques Francois Bosdijk, die later vele historische romans zou publiceren,
publiceerde in de Zeeuwsche Volks-Almanak uit 1836 een Brief van een Zuidbevelandse
Boerin, geschreven in het Zuidbevelandse dialect.564 Vijf jaar later verscheen van hem ook
een gedicht ‘in den Goesschen tongval’ in het Algemeen letterlievend maandschrift.565 Het
laatste tijdschrift drukte een jaar later het verhaal Proeve van Boeren-Zeeuwsch af.566 De term
‘proeve’ wijst op de nieuwigheid van het schrijven in het Zeeuwse dialect. Naast volledig
Zeeuwse verhalen en gedichten schreven Zeeuwse letterkundigen ook veel Nederlandstalige
teksten waarin Zeeuwen sprekend in dialect werden opgevoerd, zoals het verhaal Een genie
559

Van de Bilt, ‘Een dialectbriefje uit de 18de eeuw’, 1.
Sifflé, ‘Iets over het Zeeuwsche taaleigen’, 169-174.
561
Van Oosterzee, ‘Kort overzigt van de tien eerste jaargangen’, 13; Van Oosterzee, ‘Enkele bijzonderheden van
het Zeeuwse taaleigen’, 130-140.
562
Van Driel, Een leven in woorden, 143-149.
563
Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, hfd. XXVII: Zeeland, 177-181; Ook Swalue had in
zijn bijdrage over het provincialisme uit 1837 al geconcludeerd dat de Zeeuwen de taaltheorie van de nieuwe
Nederlandse spelling al automatisch in de praktijk brachten. Swalue, ‘Iets over provincialisme’, 84.
564
Bosdijk, ‘Brief van eene Zuidbevelandsche Boerin’, 172-174.
565
Bosdijk, ‘Het land van ter Goes; in den Goesschen tongval’, 174-176.
566
‘Proeve van Boeren-Zeeuwsch’, 299.
560

162

van Pieter Louwerse uit 1867.567 Met name Henri Eduard Beunke (1851-1925), die schreef in
de geest van de dorpsvertellingen van Jacob Jan Cremer en Hendrik Conscience, zou in de
jaren zeventig van de negentiende eeuw bekendheid krijgen met zijn Zeeuwse verhalen en
voorlezingen in het land waarin de beschrijvingen in het Nederlands, maar de dialogen in het
Zeeuws waren gesteld.568
Het gebruik van het Zeeuws betekende dat de verhalen zich afspeelden op het
platteland en dat de hoofdpersonages haast altijd boeren waren. De schrijvers van deze
literatuur kwamen echter niet uit de boerenstand en spraken hoogstwaarschijnlijk ook geen
Zeeuws in het dagelijks leven, maar bedienden zich van het ‘moderne Hollandsch’. Beunke
was bijvoorbeeld de zoon van een meubelfabrikant uit Middelburg, maar vanwege zijn slechte
gezondheid bracht hij van zijn tiende tot zijn veertiende de zomers door in Domburg.
Gedurende deze zomers maakte hij het dorpsleven van dichtbij mee en raakte hij vertrouwd
met het ‘boerenzeeuwsch’.569 Hetzelfde geldt voor de letterkundigen die de specifieke
eigenschappen van de Zeeuwse streektalen beschreven en woordenlijsten aanlegden. Zij
waren in veel gevallen dorpspredikanten of dorpsschoolmeesters die vanwege hun functie
bekend waren met het Zeeuws maar het zelf niet spraken. Deze schrijvers vervulden met
andere woorden een intermediaire rol tussen de eigen regio en de nationale publieke ruimte,
omdat zij veel van hun werk publiceerden in nationale tijdschriften. Hierdoor hebben zij in
grote mate bijgedragen aan de constructie en verspreiding van het beeld van Zeeland als
boerensamenleving zoals dat uiteindelijk rond 1900 gemeengoed werd.
Frederik Nagtglas en de ‘Walchersche boerekamer’
De Middelburger Frederik Nagtglas (1821-1902) heeft in de tweede helft van de negentiende
eeuw misschien wel de belangrijkste bijdrage geleverd aan de cultivering van de
plattelandscultuur in Zeeland. Ook hij was geen plattelander en kwam oorspronkelijk ook niet
uit Zeeland. In Utrecht geboren en opgegroeid verhuisde hij in 1845 naar Zeeland om eerst te
Zierikzee en later in Middelburg arrondissementsijker te worden, waarna hij in 1884 weer
terug naar Utrecht verhuisde. Het bekendst is hij geworden van zijn biografische
woordenboek Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue Geletterd,
Staatkundig en Heldhaftig Zeeland (1888-1893).570 Vele Zeeuwse geschiedkundigen uit de
achttiende en negentiende eeuw als Jona Willem te Water, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen,
Johan ab Utrecht Dresselhuis, Samuel de Wind en Meinard Frederik Lantsheer hadden al
gewerkt aan een vervolg op De la Rue’s werk uit de eerste helft van de achttiende eeuw, maar
Nagtglas wist het monnikenwerk uiteindelijk te voltooien.571 Net als bij de De la Rue gingen
de biografieën over de ‘grote’ Zeeuwen, maar een duidelijk verschil met de interesse van De
la Rue is dat Nagtglas zich in zijn andere werken ook veelvuldig heeft beziggehouden met de
‘lage’ cultuur in Zeeland. In zijn persoonlijk archief treffen we aantekeningen aan over de
Zeeuwse taal en over het bijgeloof onder het volk.572 Het dialect speelde een rol in de
dialogen van zijn Zeeuwse verhalen als Jobje (1884) en Uit het Zeeuwsche volksleven
(1885).573
Het door de komst van de spoorwegen opkomende toerisme in de tweede helft van de
negentiende eeuw speelde een zeer belangrijke rol in het werk en de activiteiten van Nagtglas.
Veel van zijn beschrijvingen van Zeeland hadden expliciet als doel om een positief en
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aantrekkelijk beeld van Zeeland naar buiten toe uit te dragen om buitenstaanders ertoe aan te
zetten om een bezoek aan Zeeland te brengen. We kunnen dit aspect van het werk van
Nagtglas beschouwen als een reactie op de traditionele vooroordelen over Zeeland, omdat de
beelden van ongezond, onbeschaafd en afgelegen het gevaar inhielden dat de provincie niet
zou profiteren van het nieuwe toerisme. Een recensent van Nagtglas’ Een bezoek aan
Walcheren in 1860 (1862) dacht bijvoorbeeld dat weinigen een uitstapje naar Zeeland zouden
maken vanwege de veronderstelde ‘kwaadaardige koortsen’ en de ‘minachting’ ten opzichte
van Zeeland en vond het daarom ‘eene zeer gelukkige gedachte van den heer Nagtglas om den
sluijer des geheims, die de provincie Zeeland voor als nog bedekt, op te heffen, en aan te
wijzen, wat die provincie merkwaardigs heeft, en te bewijzen, dat zij waarlijk niet de minst
bevoorregte der zusters is’.574 Naast het aanprijzen van de historiciteit van de Walcherse
steden en de schoonheid van het Walcherse landschap, vermeldde Nagtglas in zijn Een bezoek
aan Walcheren ook de Zeeuwse boeren en het ringrijden als merkwaardig en
bezienswaardig.575 Verwijzend naar de dichtregels van de achttiende-eeuwse dichter Oliver
Goldsmith ‘A bold peasantry, their country’s pride / When once destroyed, can never be
supplied’, pleitte hij voor het behoud van de Walcherse boerenstand en hun gebruiken in deze
moderne tijden:
‘…onder de krachtige middelen om bij ons een flinken boerenstand te behouden, behoort
voorzeker de aanmoediging van ringrijden, gaaischieten en dergelijke vermaken, welke den
krijgshaftigen geest der oude Nederlanders, die meer en meer ingesluimerd raakt, kunnen
levendig houden en voor wegsterven behoeden. Vooral onder het landvolk huist de stoffelijke
kracht eener natie…’576

Zijn interesse in de Zeeuwse plattelandscultuur zou in de loop van zijn leven alleen
maar toenemen. In de algemene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap
in 1880 stelde Nagtglas voor om een ruimte in het museum van het genootschap in te richten
als een ‘Walchersche boerekamer’. De leden reageerden hierop positief, want reeds in de
Middelburgsche Courant van 12 januari 1881 verzocht hij in een ingezonden stuk Een
vriendelijk verzoek aan de Zeeuwen om voorwerpen aan te leveren voor het aanleggen van
deze ‘boerekamer’. Uit dit stuk blijkt dat Nagtglas zich had laten inspireren door de door het
Friesch Genootschap van Geschied- en Oudheidkunde samengestelde Hindeloper-kamer die
het Ministerie van Binnenlandse Zaken als Nederlandse inzending naar de
wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs had gestuurd. Daarnaast was hij goed op de hoogte
van de ontwikkelingen in andere Europese landen waar men ook probeerde ‘het eigenaardige
oude volksleven, dat in onzen, alles eenvorming-makenden tijd, met snelheid ten onder gaat,
op soortgelijke wijs in gedachtenis te houden.’ Zeeland had volgens Nagtglas ook een ruimte
nodig waar de eigenaardige huishoudelijke voorwerpen van de landelijke bevolking bewaard
konden worden, voordat ze voorgoed waren verdwenen. Hij was ervan overtuigd dat een
Walcherse kamer zeker niet onder hoefde te doen voor de Hindeloper-Kamer, want er was
‘misschien geen plekje in ons werelddeel, waar landelijke kleeding, sieraden, meubelen en
vele huishoudelijke voorwerpen, schilderachtiger zijn dan in Zeeland en vooral in Walcheren
en Zuid-Beveland’. De vele buitenlandse kunstenaars die Zeeland tegenwoordig bezochten
om de Zeeuwse boerenbevolking te schilderen en/of hun goederen op te kopen bewezen
volgens hem de aantrekkingskracht van de Zeeuwse volkscultuur. Zo’n kamer zou dan ook
juist belangstelling opwekken van het toenemend aantal vreemdelingen dat de provincie
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bezocht.577 De oproep van Nagtglas in het Zeeuwsch Genootschap en in de krant had resultaat
en al snel ontving hij van velen voorwerpen. Opvallend is dat de correspondentie tussen
Nagtglas en de gevers soms verliep in het Zeeuws, zoals de brief in dichtvorm aan de
schenker van enkele sieraden:
Wel Gosternokke! Wa’ bin je toch goed,
Da’ je da’ weer, voor de proenkkaemer doet.
En bi zoo veel werk, toch pront om ons dienkt
En zukke mooije sieradien schienkt.578

Net als Beunke sprak Nagtglas geen Zeeuws in het dagelijkse leven, maar het Zeeuws maakte
in de laatste decennia van de negentiende eeuw inmiddels een centraal onderdeel uit van het
zelfbeeld van de provincie.
Reeds anderhalf jaar na de oproep in de krant had Nagtglas zoveel schenkingen
ontvangen dat de Walcherse kamer ingericht kon worden. Het museum van het genootschap
kreeg nu een onderverdeling in drie afdelingen: de geschiedkundige voorwerpen, de
fossielenverzameling en de ‘ouderwetsche kamer’. In 1886 publiceerde Nagtglas een
beschrijving van de ‘ouderwetsche Zeeuwsche kamer’ in een bijdrage in het tijdschrift Eigen
Haard, waaruit blijkt dat ook hij de cultivering van de regionale plattelandscultuur
beschouwde als bijdrage aan het nationalisme. De Zeeuwse streekdrachten noemde hij
‘nationale kleeding’. Net als Maaskamp rond 1800 en Swalue in de eerste helft van de
negentiende eeuw zag Nagtglas geen scherpe tegenstelling tussen provincialisme en
nationalisme, maar zag hij beide juist als een noodzakelijke twee-eenheid. Hij vond het
verzamelen en tentoonstellen van de materiële cultuur van de provinciale
plattelandsbevolking ‘een krachtig middel om het kwijnende provincialisme op te fleuren’,
want hij was overtuigd ‘dat door een gewestelijken zin, opgevat naar de vormen van onzen
tijd, de kracht der natie zou worden verhoogd, en dat de Nederlandsche pijlenbundel slechts
sterk kan zijn door de hechtheid der afzonderlijke deelen.’579 Naar buiten toe probeerde
Nagtglas Zeeland een eigen identiteit te geven in de (inter)nationale publieke ruimte en naar
binnen toe probeerde hij het nationalisme van de Zeeuwen te stimuleren door de ‘nationaliteit’
van de Zeeuwse volkscultuur te accentueren.
De ‘ouderwetsche kamer’ betekende in feite de canonisering van de plattelandscultuur
als onderdeel van de Zeeuwse identiteit zoals die vanaf de jaren dertig langzaam was
vormgegeven door letterkundigen. Met behulp van de ‘kamer’ introduceerde Nagtglas als
eerste in Zeeland de materiële cultuur in deze identiteit. Daarvoor hadden de Zeeuwse
volkskundig-geïnteresseerden hoofdzakelijk aandacht voor volksgebruiken en het dialect. In
de materiële cultuur nam klederdracht de belangrijkste plaats in. De pronkstukken van de
museale verzameling waren dan ook de tentoongestelde poppen gekleed in ‘typisch’
Walcherse dracht. Systematische volkskundige aandacht voor de Zeeuwse streekdrachten
bestond al eerder, maar dan in hoofdzaak van buiten de provincie. De eerste afbeeldingen van
Zeeuwse streekdrachten treffen we bijvoorbeeld aan in de prentenserie Afbeeldingen van
kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafse Republiek van Maaskamp uit het begin van de
negentiende eeuw. De Zeeuwse dracht maakte eveneens deel uit van de tekeningen in
Nederlandsche kleederdragten (1850-1857) van Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt.580
Een andere buitenstaander die in de jaren vijftig van de negentiende eeuw Zeeland
doorreisde om de plattelandsbevolking met zijn gebruiken en kleding te schilderen was Adolf
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Dillens. In 1873 zou hij nogmaals, samen met de Vlaamse schrijver Charles de Coster, een
reis maken door Zeeland. Het reisverslag van De Coster in combinatie met enkele tekeningen
van Dillens publiceerden zij in 1874 in het Franse tijdschrift Le tour du monde en een jaar
later in het Nederlandse tijdschrift De aarde en haar volken. De aandacht van beide
kunstenaars ging voor een groot gedeelte uit naar de volkscultuur van de provincie. De
aantrekkingskracht van Zeeland voor De Coster en Dillens lag hem in de onbekendheid van
de provincie. De Coster constateerde dat velen van mening waren dat Zeeland te dichtbij lag
om bestudeerd te worden, maar in deze tijd waarin allerlei oude zeden en gewoonten
verdwenen kon men deze volgens hem in het nabijgelegen Zeeland nog vastleggen. Hij
meende dat Dillens door middel van zijn tekeningen ‘Zeeland heeft veroverd op de algemene
onverschilligheid’.581 Ook de Italiaan Edmondo de Amicis beschreef Zeeland in zijn verslag
over zijn reis door Nederland als een ‘geheimzinnige archipel’ en een ‘verborgen paradijs’:
‘Voor de Nederlanders zelf heeft Zeeland iets geheimzinnigs; weinigen zijn er geweest, en de
meesten daarvan hebben nog niet meer gedaan, dan het per schip passeren; er wordt dan ook
zelden en slechts als over een onbekend land over gesproken.’582

Ook de Franse schrijver Victor Hugo had in de jaren zestig van de negentiende eeuw Zeeland
al uitgekozen als reisdoel, omdat hij dacht dat Zeeland bij uitstek een gebied was waar men
ondanks zijn internationale bekendheid gemakkelijk incognito kon reizen. De veronderstelling
die aan zijn keuze voor Zeeland ten grondslag lag, was dat de provincie in de periferie buiten
de culturele centra van Europa lag en dat de bewoners door hun afgezonderdheid hem niet
zouden herkennen. Hij kwam echter van een koude kermis thuis, want zijn bezoek ging aan de
Zeeuwen niet onopgemerkt voorbij en mondde uit in een ware tournee.583
Het mijden van Zeeland vanwege zijn ongezondheid en moeilijke bereikbaarheid en de
perifere ligging ten opzichte van de beschaafde wereld had het beeld van Zeeland de gehele
vroegmoderne periode bepaald. Het beeld van onbekend, afgelegen en onbeschaafd dat de
Zeeuwen eeuwenlang als probleem ervoeren, zette Nagtglas in de tweede helft van de
negentiende eeuw juist in als meerwaarde van Zeeland. Dit had hij ook al gedaan met
betrekking tot zijn weergave van de Zeeuwse steden als stille steden en als onaangetast door
de vervuilende effecten van de industrialisering. De ‘ouderwetsche Zeeuwsche kamer’ moest
het beeld van de perifere provincie met zijn onbeschaafde volkscultuur niet weerspreken,
maar juist bevestigen. Nagtglas sloot met zijn ideeën bewust aan bij de internationale
ontwikkeling van de cultivering van de plattelandscultuur en bij de beelden over Zeeland van
buitenlandse bezoekers en in buitenlandse reisboeken.
Besluit
In de achttiende en negentiende eeuw bestonden er verschillende beelden over Zeeland naast
elkaar, zowel binnen als buiten Zeeland. Het ene beeld sloot niet per definitie een ander beeld
uit en de Zeeuw kon zich gemakkelijk meerdere beelden toe-eigenen tegelijkertijd. Ondanks
deze meervoudigheid vond er in de negentiende eeuw in de beeldvorming over Zeeland wel
een belangrijke innovatie plaats: de cultivering van de periferie. Met name buitenstaanders
hadden het beeld geconstrueerd van Zeeuwse eilanden die moeilijk bereikbaar waren, waar
het slecht wonen was en kunst en wetenschappen ver te zoeken waren. De Zeeuwen hebben
heel hun geschiedenis in feite gestreden tegen dit beeld. Dit beeld heeft tegelijkertijk ook hun
identiteitsbesef beïnvloed, omdat alle constructies van een Zeeuwse identiteit in feite reacties
waren op het idee van de perifere provincie. Zij construeerden in de achttiende eeuw een
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provinciale identiteit die in belangrijke mate was gebaseerd op enerzijds het rijke handels- en
oorlogsverleden en anderzijds op het vruchtbare en schilderachtige platteland.
De ontstedelijking van Zeeland had dit beeld alleen maar versterkt en had de Zeeuwse
stedelingen in een identiteitscrisis gestort: het beeld van drukke en welvarende handelssteden
voldeed niet meer aan de economische werkelijkheid. Er ontstond een nieuw beeld van stille
en dode steden, van een provincie zonder stedelijkheid. Terwijl in eerste instantie in de eerste
helft van de negentiende eeuw allerlei plannen werden bedacht om de Zeeuwse economie te
herstellen en te industrialiseren, begon men vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw de
typering van Zeeland als afgelegen, onbekend, onbemind en achterlijk langzaam te cultiveren.
Dit leidde tot een tweede innovatie in het zelfbeeld van de Zeeuwen: de introductie van de
boer. Het platteland had ook al in de zeventiende een achttiende eeuw een centraal onderdeel
uitgemaakt van het (zelf)beeld van de provincie, maar dan omwille van zijn polderlandschap
met zijn vruchtbare grond en zijn natuurschoon. De beschaving, industrialisering en
urbanisering van Europa waar de Zeeuwen zo graag bij wilden aansluiten had in Europa
geresulteerd in een Europese culturele tegenstroom die het platteland idealiseerde juist
vanwege zijn onaangedaanheid met betrekking tot deze modernisering en de culturele
eenvormigheid. In de context van de culturele natievorming, die overal in Europa vanaf de
late achttiende eeuw werd ingezet, zochten letterkundigen de eigenheid van hun naties juist
bij de plattelandsbewoners. De perifere ligging, de onbekendheid, de vermeende
onbeschaafdheid, het stedelijke verval en het agrarische karakter van Zeeland kon nu juist
worden ingezet als een positieve eigenschap van de provincie. Op het Zeeuwse platteland trof
men bijvoorbeeld nog traditionele ‘nationale’ kleding aan. De cultivering van de
onverbasterde plattelandssamenleving in Zeeland was een direct gevolg van het cultureel
nationalisme zoals zich dat vanaf de achttiende eeuw in Europa hand ontwikkeld.
Het waren in eerste instantie vooral buitenstaanders in de Zeeuwse samenleving die dit
internationale discours in het Zeeuwse publieke debat importeerden. Protagonisten als Van
Oosterzee, Swalue, Utrecht Dresselhuis en Nagtglas waren allen geen Zeeuw van geboorte en
op Utrecht Dresselhuis na vertrokken zij uiteindelijk ook weer uit de provincie. Het beeld van
de Zeeuw als boer kwam dan ook aanvankelijk van buitenaf, maar in de laatste decennia van
de negentiende eeuw werd het beeld van Zeeland als een traditionele en authentieke
agrarische samenleving geïnternaliseerd door de ‘autochtone’ Zeeuwen. De inrichting van één
van de drie ruimtes in het museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen als
een ‘boerenkamer’ illustreert deze definitieve omslag. Nu Zeeland inderdaad was verworden
tot een perifere provincie in de (inter)nationale economie, vormde de cultivering van de
perifere ligging met zijn archaïsche steden en boerenbevolking een mogelijkheid om zich in
positieve zin te positioneren ten opzichte van de buitenwereld. Het Europese anti-urbanisme
en cultureel nationalisme functioneerden in de specifieke economische omstandigheden van
Zeeland als een middel om in het reine te komen met de desurbanisatie en zijn perifere
positie.
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Synthese
Terwijl het platteland belangrijker werd binnen de Zeeuwse economie en de Zeeuwse politiek,
nam het platteland vanaf het midden van de achttiende eeuw ook aan belang toe in het
Zeeuwse culturele veld en kreeg het een meer zelfstandige positie ten opzichte van de stad.
Aan de ene kant ontdekte de culturele (stedelijke) elite vanaf de late achttiende eeuw het
cruciale belang van het platteland voor de samenleving en besteedde het veel aandacht aan de
integratie van het platteland in de natie; en aan de andere kant vertoonden ook de plattelanders
in deze periode meer zelfbewustheid en verkregen zij meer cultureel kapitaal. Zo ontstond er
onder Zeeuwse stedelingen steeds meer aandacht voor de bevordering van de landbouw, dat
in 1843 uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de Maatschappij ter bevordering van de
Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Daarnaast kreeg de Zeeuwse elite ook steeds meer
aandacht voor de plattelandscultuur met haar dialecten, klederdrachten en volksgebruiken in
de zoektocht naar de Zeeuwse identiteit. De plattelandsbewoners werden zich tegelijkertijd
ook meer bewust van hun ruraliteit en creëerden met hun kledingstijl een eigen
plattelandsidentiteit. Daarnaast wist een selecte groep rijke plattelandsbewoners zoveel
cultureel en sociaal kapitaal te verkrijgen dat het kon wedijveren met het stedelijke culturele
publiek.
De (langzame) opname van het platteland in de nationale communicatiegemeenschap,
het ontstaan van een eigen en zelfbewuste rurale kledingstijl, en de (stedelijke) interesse voor
het platteland vond plaats in een periode dat Zeeland desurbaniseerde, maar is daarmee niet
eenzijdig te verklaren. Deze ontwikkelingen in de private en publieke ruimte en in het
publieke debat lijken in grote mate ook veroorzaakt te zijn door nieuwe denkbeelden over
mens en samenleving, en daarmee over de tegenstelling tussen stad en platteland zoals die in
de achttiende eeuw in Europa ontstonden. Het regionale desurbanisatieproces en de
internationale ideeënverandering stonden weliswaar los van elkaar, maar deze materiële en
intellectuele processen beïnvloedden in samenspel wel de culturele veranderingen in de
private ruimte, de publieke ruimte en het publieke debat in Zeeland. De desurbanisatie
vormde de regionale (economische) context waarbinnen de Zeeuwen zich de nieuwe Europese
denkbeelden toe-eigenden en ze operationaliseerden. Daarnaast had het proces van stedelijk
verval en agrarische bloei ook een meer directe invloed op het economisch denken in Zeeland
en op het zelfbeeld van de provincie.
De oprichting van leesgezelschappen en genootschappen op het Zeeuwse platteland
vanaf 1780 zijn dan ook alleen te begrijpen in het licht van enerzijds een nieuw mens- en
maatschappijbeeld dat de nadruk legde op sociabiliteit en op de beschavende werking van de
rede, en anderzijds in het licht van de economische voorspoed op het platteland die de
noodzakelijke voorwaarden schiep voor de toename van cultureel kapitaal onder een kleine
groep plattelanders. De belangrijkste drager en vertegenwoordiger van de nieuwe sociale
filosofie op het platteland was de dorpspredikant, die verantwoordelijk was voor de oprichting
van bijna alle leesgezelschappen en alle genootschappen op het Zeeuwse platteland. Een
belangrijk aspect van deze nieuwe sociale filosofie die in de achttiende eeuw in Europa
ontstond, was de gedachte dat alle mensen van nature gelijk waren, maar dat de nog steeds
bestaande ongelijkheid tussen mensen en culturen nu werd bepaald door de mate van
beschaving die iemand bezat. Deze visie op de mensheid en haar beschaving had ook een
historische dimensie, waarbij wijsgerige historici de geschiedenis beschouwden als een lange
en voortdurende beschavingsontwikkeling waarin sommige groepen en culturen verder waren
gevorderd dan anderen. Als gevolg van deze visie ontstond de sociale categorie ‘het volk’ dat
achtergebleven was in de beschavingsgeschiedenis en dat in de Nederlandse context bestond
uit katholieken, stedelijke armen en de plattelandsbevolking. Het is door deze perceptie van
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de mensheid en haar beschaving dat ook de relatie tussen stad en platteland werd
gehistoriseerd. De stad vormde de motor van de beschaving en vooruitgang en het platteland
had in de loop der tijd een achterstand ten opzichte van de stad opgelopen. De overtuiging dat
het volk achterliep in de beschavingsgeschiedenis resulteerde in de tweede helft van de
achttiende eeuw in een beschavingsoffensief dat in de negentiende eeuw werd geïntensiveerd.
Onbeschaafdheid vormde een probleem, omdat de mate van beschaving van alle inwoners het
geluk van de natie bepaalde. De achttiende-eeuwse notie van gelijkheid betekende immers dat
niet alleen een politieke elite, maar alle inwoners gelijke burgerrechten en gelijke
burgerplichten hadden. Het creëren van verantwoordelijke burgers vereiste opvoeding en
onderwijs. Dit betekende dat het platteland en zijn bewoners een probleem vormde dat om een
oplossing vroeg. De dorpspredikanten bedeelden zichzelf vanaf het laatste kwart van de
achttiende eeuw de taak toe om dit probleem op te lossen. Met behulp van stichtende
bijdragen aan lokale en regionale tijdschriften, met het geven van privé-onderwijs en met het
oprichten van leesgezelschappen en Nutsdepartementen, probeerden zij niet alleen maar het
Woord, maar juist ook algemene kennis en deugden te verspreiden en onkunde en bijgeloof te
bestrijden onder hun parochianen.
De initiatieven van de predikanten tot het oprichten van leesgezelschappen en
genootschappen slaagden echter alleen bij de aanwezigheid van voldoende economisch
kapitaal. Deelname aan deze instellingen was namelijk alleen weggelegd voor die
plattelanders die reeds beschikten over voldoende cultureel kapitaal bestaande uit
wetenschappelijke kennis, vaardigheden en opleiding. De leesgezelschappen en
genootschappen op het platteland waren dan ook geen ondubbelzinnige producten van het
beschavingsoffensief. De leden van de rurale leesgezelschappen en genootschappen zagen
zichzelf niet als objecten van het beschavingsoffensief, maar beschouwden zichzelf juist als
het beschaafde deel der natie en – samen met de predikanten – als dragers van het
beschavingsoffensief op het platteland. Het verkrijgen van dit cultureel kapitaal vereiste een
aanzienlijke investering in tijd en geld, waardoor alleen rijke bewoners de leesgezelschappen
en genootschappen konden bevolken. Omdat het meeste kapitaal zich concentreerde in de
steden bleef de publieke ruimte in de vroegmoderne periode hoofdzakelijk ook een urbaan
fenomeen, maar juist de economische bloei die de agrarische sector doormaakte ten tijde van
het desurbanisatieproces maakte het mogelijk dat er ook op het Zeeuwse platteland een
culturele infrastructuur van leesgezelschappen en genootschappen tot stand kwam. In de
regio’s waar door voorspoed in de landbouw een klasse van herenboeren was ontstaan, zoals
in West-Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland, treffen we dan ook de vroegste en
meeste leesgezelschappen en genootschappen aan.
De invloed van de sociaal-economische structuur op de ontwikkeling van een culturele
infrastructuur blijkt ook uit de verschillen tussen Walcheren enerzijds en SchouwenDuiveland anderzijds. Beide gebieden kenden een proces van ontstedelijking, maar de relatie
tussen stad en platteland in de publieke ruimte op Walcheren kende een heel ander karakter
dan op Schouwen-Duiveland. Als gevolg van de ontstedelijking van Zierikzee en de opkomst
van een klasse van herenboeren in de ommelanden van Zierikzee, ontstond op SchouwenDuiveland vanaf de late achttiende eeuw een culturele symbiose tussen stad en platteland. De
rijke boeren die dezelfde filosofie deelden als het culturele publiek in Zierikzee waren door de
verarming van de Zierikzeese burgerij een welkome aanvulling voor het culturele leven in
Zierikzee: herenboeren en stedelijke burgers waren gezamenlijk lid van dezelfde
genootschappen en sociëteiten. Daarentegen was er op Walcheren in de eerste helft van de
negentiende eeuw, ondanks de ontvolking van Middelburg en Vlissingen in de Bataafs-Franse
tijd, veeleer sprake van een culturele segregatie tussen de steden en het platteland. Op het
Walcherse platteland was dan ook niet zo’n kapitaalkrachtige boerenelite ontstaan als op
Schouwen-Duiveland en bovendien had Middelburg door zijn zetel als provinciale hoofd- en
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bestuursstad een aanzienlijk cultureel publiek behouden. Alhoewel predikanten op SchouwenDuiveland en op Walcheren dezelfde ideeën hadden over de beschaving van het platteland,
hadden hun initiatieven als gevolg van verschillen in de sociaal-economische structuur
wisselende uitkomsten.
Het ontbreken van leesgezelschappen en genootschappen op het Walcherse platteland
was echter niet alleen onmacht, maar ten dele ook onwil. Participatie in leesgezelschappen en
genootschappen vereiste namelijk niet alleen voldoende economisch kapitaal, maar ook het
juiste cultureel kapitaal. Rijkdom was een noodzakelijke, maar zeker geen voldoende
voorwaarde. Niet iedereen streefde namelijk naar het cultureel kapitaal van kennis,
vaardigheden en opleiding. Met name orthodox-gereformeerden verwierpen het rationele
mens- en maatschappijbeeld en het geloof in de bevrijdende en beschavende werking van de
rede waarop de activiteiten van leesgezelschappen en genootschappen waren gestoeld. In het
bijzonder bekritiseerden zij het theologische aspect van het beschavingsoffensief. Zij
geloofden niet dat het ware protestantse geloof het resultaat kon zijn van opvoeding,
onderwijs en beschaving. In plaats van beschaving hanteerden zij een andere vorm van
cultureel kapitaal, namelijk het bezit aan Goddelijke kennis. Zij vroegen zich continu af in
hoeverre zij deel hadden aan deze Goddelijke kennis of genade en probeerden te achterhalen
in welk stadium van de bevindingsweg (en dus niet in welk stadium van het
beschavingsproces) zij zich bevonden.
De orthodox-gereformeerden creëerden als reactie op het beschavingsoffensief een
eigen culturele infrastructuur die in loop van de achttiende eeuw in omvang zou toenemen, en
waarin orthodoxen samenkwamen om godsdienstige boeken en autobiografische
bekeringsgeschiedenissen te lezen en geestelijke ervaringen uit te wisselen. Doordat deze
conventikels niet geïnstitutionaliseerd werden is het bronnenmateriaal gering, maar het is
aannemelijk dat de sociale reikwijdte van deze infrastructuur op het platteland groter was dan
die van de leesgezelschappen en genootschappen. Participatie in conventikels vereiste
namelijk geen vergevorderde kennis en culturele vaardigheden. De orthodox-piëtisten zetten
de tegenstelling ‘onbeschaafd’ versus ‘beschaafd’ rigoureus aan de kant, waardoor ook
landarbeiders, kleine boeren en ambachtslieden deelnamen aan de conventikels. Zij
hanteerden daarentegen de tegenstelling ‘onbekeerd’ versus ‘bekeerd’, waarbij het
ontwikkelen en bevorderen van de menselijke rede zeker niet getuigde van de goede richting
op de bevindingsweg van onbekeerd naar bekeerd. Overal in Zeeland bestonden beide
culturele infrastructuren naast elkaar, maar op het Walcherse platteland lijkt het gereformeerd
piëtisme, ook onder de plattelandselite, een zeer dominante factor te zijn geweest. Terwijl de
culturele infrastructuur van leesgezelschappen en genootschappen – alhoewel die zich vanaf
de late achttiende eeuw uitstrekte over het Zeeuwse platteland – toch in hoofdzaak in de
steden gesitueerd bleef, lijkt het platteland in ieder geval in gelijke mate en waarschijnlijk
méér dan de steden te participeren in de infrastructuur van conventikels. Voor deelname aan
een conventikel was economisch kapitaal nu eenmaal geen noodzakelijke voorwaarde.
De ontwikkelingen in de publieke ruimte op het Zeeuwse platteland werden gestuurd
door zowel een toename van economisch kapitaal als twee op elkaar reagerende vormen van
cultureel kapitaal. De veranderingen in de private ruimte, in het bijzonder de materiële cultuur
van de plattelanders en stedelingen, zijn door een gebrek aan kwalitatieve bronnen moeilijker
te duiden. Over de invloed van stedelijk verval op de materiële cultuur van de stedelingen valt
niets te zeggen, omdat alleen bronnenmateriaal is overgeleverd uit de periode na de
ontstedelijking. In ieder geval lijken de veranderingen in de materiële cultuur op het
platteland in hoofdzaak een intellectuele oorzaak te kennen, want de ontwikkeling van een
afzonderlijke rurale kledingstijl veronderstelt het gebruik van de stad-plattelandstegenstellling
als idee. In de periode dat de culturele elite het platteland ‘ontdekte’, gingen ook de
plattelandsbewoners zelf een steeds groter belang hechten aan het platteland als een eigen
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afzonderlijke entiteit. Mogelijkerwijs zagen ook de plattelandsbewoners, net als de
(stedelijke) culturele elite, de tegenstelling stad-platteland als een tegenstelling tussen modern
en achtergebleven, want het waren juist die voorwerpen die al een lange traditie kenden
waarmee zij zich een eigen rurale identiteit aanmaten, en zich distantieerden van de
stedelingen die juist op grote schaal die voorwerpen afstootten. Zo vertoonde het
sieradenbezit van zowel de plattelanders als de stedelingen nog een overwegend uniform
karakter in de tweede helft van de achttiende eeuw, maar vanaf de late achttiende eeuw
gingen zij hun eigen weg. Terwijl de stedelingen het oorijzer aflegden, nam het bezit aan
oorijzers onder de plattelandsbevolking alleen maar toe. Het vasthouden aan het oorijzer
moeten we niet interpreteren als het achterlopen van het platteland in een
moderniseringsproces, maar als het bewust vormgeven van een eigen rurale kledingstijl. Het
oorijzer maakte op het platteland namelijk een verdere ontwikkeling door in materiaalsoort,
vorm en versiering. In hoeverre de toenemende welvaart op het platteland van invloed was op
deze veranderingen in de materiële cultuur is moeilijk te zeggen. Wel lijken, net als bij de
publieke ruimte, de sociaal-economische verhoudingen tussen de steden en het omliggende
platteland de materiële cultuur in dat gebied te hebben beïnvloed. Zo lijkt op Walcheren de
tegenstelling tussen stad en platteland een grotere rol te hebben gespeeld dan op SchouwenDuiveland. Niet alleen hielden de Walcherse plattelanders vast aan het oorijzer, maar ook aan
sieraden als de voorhoofdsnaald, de beugeltas en knopen. De plattelandsbewoners op
Schouwen-Duiveland droegen, net als de stedelingen, deze sieraden na 1800 niet of
nauwelijks meer. De Walcherse plattelandsbevolking distantieerde zich met andere woorden
sterker van de stad en een stedelijke leefstijl dan de plattelanders op Schouwen-Duiveland.
Het is waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de veel grotere sociaal-economische, politieke
en culturele kloof tussen stad en platteland op Walcheren dan op Schouwen-Duiveland.
Net als bij de uitbouw van de culturele infrastructuur op het Zeeuwse platteland, zijn
de ontwikkelingen in het publieke debat in Zeeland – in het bijzonder de nieuwe interesse
voor het platteland en zijn economie en cultuur – ook het resultaat van een samenspel van
economische en intellectuele invloeden. Het landbouwkundige debat in Zeeland, dat vooral na
1800 vorm kreeg, was in hoofdzaak niet het gevolg van de ontstedelijking van Zierikzee,
Middelburg en Vlissingen en van de welvaart op het platteland. Overal in Europa – en ook in
het sterk urbaniserende Engeland – ontstond vanaf het midden van achttiende eeuw een
landbouwmanie onder culturele elites. De interesse voor de landbouw was dan ook het gevolg
van enerzijds een patriottische visie op de economie en anderzijds was het een onderdeel van
het beschavingsoffensief. Voor het vanaf 1770 in de Republiek en ook in Zeeland populaire
economische patriottisme bestond het geluk van een natie niet uit zoveel mogelijk inkomsten,
maar uit voldoende werkgelegenheid voor iedere burger. Hierdoor richtten zij hun blik niet
zozeer op de internationale handel, maar op alle economische sectoren, en in het bijzonder op
de binnenlandse sectoren als de nijverheid en de landbouw. Oorspronkelijk ging daarbij de
meeste aandacht uit naar de nijverheid, maar vanaf 1800 nam ook de aandacht voor de
landbouw aanzienlijk toe. Een bloeiende landbouw was noodzakelijk voor de welvaart en het
welzijn van een natie, maar door het idee van het onbeschaafde platteland en de onwetendheid
en de onkunde van de boeren, was de culturele elite overtuigd dat de landbouw bevordering
nodig had. Stedelijke landhuishoudkundigen als Pous, Vis en Van den Bosch zagen het als
hun taak om de Zeeuwse landbouwers te scholen in de nieuwste wetenschappelijke agrarische
inzichten. De oprichting van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw en Veeteelt
in Zeeland in 1843 was dan ook in grote mate een stedelijk initiatief. In Zeeland was men al
vanaf de zeventiende eeuw overtuigd van het belang van de agrarische sector voor de
provinciale economie, maar vanaf het einde van de achttiende eeuw gingen stedelingen zich
ook daadwerkelijk inzetten voor de bevordering en modernisering van de landbouw, door
middel van het houden van proeven op het eigen landgoed, het ondernemen van
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landbouwkundige reizen, het corresponderen met andere landhuishoudkundigen en het
schrijven en publiceren van landbouwkundige boeken en artikelen.
Naast de aandacht voor het platteland in het economische debat speelde het platteland
in de loop van de negentiende eeuw ook een groeiende rol in de constructie van een Zeeuwse
identiteit. De boer deed vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw voor het eerst zijn
intrede in de Zeeuwse identiteit, en zou uiteindelijk de koopman in het Zeeuwse (zelf)beeld
geheel laten verdwijnen. Ook hier was geen sprake van een eenvoudige causaliteit tussen de
desurbanisatie en de cultivering van een boerencultuur, want overal in Europa ontstond een
cultureel nationalisme waarbij men het platteland en zijn bewoners idealiseerde als ziel van de
natie. Bij de cultivering van de plattelandscultuur speelde het idee van de beschaafde stad en
het onbeschaafde platteland wederom een centrale rol. Alleen zag men de onbeschaafdheid
niet meer als een probleem dat om een oplossing vroeg, maar juist als een meerwaarde. Het
cultureel nationalisme van de negentiende eeuw zocht de eigenheid van de natie bij het volk
en de volkscultuur en in toenemende mate op het platteland. Het idee was namelijk dat de
stedelijke cultuur was verbasterd door de veelvuldige contacten met andere volkeren, terwijl
het platteland door zijn isolement en zijn achterstand in de beschavingsgeschiedenis juist een
authentieke en zuivere nationale cultuur herbergde. Als gevolg van de geïsoleerde ligging van
de Zeeuwse eilanden, het ontbreken van urbanisatie en industrialisatie, en de grote agrarische
sector, ontstond het beeld van Zeeland als een provincie waar men op het platteland nog een
authentieke nationale cultuur met de daarbij behorende klederdrachten, dialecten en
volksgebruiken kon aantreffen. De constructie van het rurale Zeeland was met andere
woorden geen reactie op het negentiende-eeuwse cultureel nationalisme, maar juist een
inherent onderdeel ervan: het was een poging Zeeland een plaats te geven in de Nederlandse
identiteit zoals die zich in de negentiende eeuw ontwikkelde. Aanvankelijk ontstond dit beeld
van een traditionele agrarische samenleving vooral bij niet-Zeeuwen en ‘allochtone’
Zeeuwen, want de ‘autochtone’ Zeeuwse stedelingen ontleenden hun provinciale identiteit in
de eerste helft van de negentiende eeuw nog grotendeels aan het stedelijke handels- en
oorlogsverleden. Echter, in de tweede helft van de negentiende eeuw – en zeker tegen het
einde daarvan – omarmden ook de Zeeuwen zelf het beeld van een traditionele agrarische
samenleving en waren de voorwaarden gecreëerd waarop het ‘Zeeuws meisje’ kon ontstaan.
Alhoewel het landbouwdebat en de cultivering van de plattelandscultuur een
internationale intellectuele oorsprong hadden en geenszins het resultaat waren van het
handelsverval en de agrarische bloei, fungeerden zij in de Zeeuwse context wel als twee van
de drie reacties op het verval van de steden. De desurbanisatie bepaalde met andere woorden
wanneer en op welke manier het internationale discours over de landbouw en de
plattelandscultuur in het Zeeuwse debat werden geïntegreerd. Het demografische en
economische verval van de drie grootste Zeeuwse steden had weliswaar geen ingrijpende
gevolgen voor de ontwikkelingen in de culturele infrastructuur en de materiële cultuur in de
steden, maar het had wel ingrijpende consequenties voor het denken over de eigen steden en
de provincie in zijn totaliteit. Zo had de ontvolking van Zierikzee, Middelburg en Vlissingen
het al sinds de oprichting van de Nederlandse Republiek bestaande idee onder de Zeeuwse
regenten dat de provincie in de periferie lag, versterkt. De overtuiging van de perifere ligging
groeide in de eerste helft van negentiende eeuw nog extra doordat met de komst van de
spoorwegen het vervoer over land de toekomst had. De vele waterwegen in het deltagebied
die Zeeland zoveel voorspoed hadden gegeven in het verleden, betekenden nu een enorm
obstakel voor de provincie en haar aansluiting met het vaste land. Door het grotendeels
opdrogen van de (inter)nationale handel transformeerden Middelburg, Vlissingen en Zierikzee
van internationale netwerksteden in regionale verzorgingscentra. Dit transformatieproces ging
vanaf 1800 gepaard met een identiteitscrisis. Het traditionele, aan het verleden ontleende
beeld van internationale koopsteden strookte niet meer met de economische werkelijkheid,
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waardoor er een discrepantie tussen beeld en werkelijkheid ontstond. In stadsbeschrijvingen
beklemtoonde men continu het gebrek aan activiteit in de havens en de stilte van de steden.
Het verlies van de netwerkfunctie en de daarmee samenhangende demografische
achteruitgang betekende een verlies aan stedelijkheid, waardoor enkele beschrijvingen de
stedelijkheid van sommige steden zelfs ter discussie stelden. De Zeeuwse stad was verworden
tot de weduwe van een groots verleden, maar zonder toekomst. De Zeeuwse stedelingen
gingen hier op verschillende manieren mee om en probeerden op een drietal manieren in het
reine te komen met de economische ontwikkelingen van Zeeland.
De meest voorkomende reactie op de desurbanisatie waren de pogingen tot reurbanisatie, zoals het graven van een nieuwe haven in Middelburg en de bouw van een
nieuwe vissersvloot in Zierikzee in het tweede decennium van de negentiende eeuw, en de
plannen voor de aanleg van een spoorlijn van Vlissingen naar Duitsland in de jaren dertig en
veertig van de negentiende eeuw. Al deze pogingen hadden als doel om de vroegere
netwerkfunctie van de steden te regenereren. In deze plannen was het verleden de leidraad
voor de toekomst. Een tweede reactie betrof de landhuishoudkunde, die geen re-urbanisatie
propageerde en de desurbanisatie wel als een gegeven beschouwde. In plaats van zich te
concentreren op de negatieve aspecten van de Zeeuwse economie, richtten de
landhuishoudkundigen hun blik op de welvarende plattelandseconomie. Zij introduceerden
het al bestaande internationale landbouwdebat in Zeeland als antwoord op de desurbanisatie,
en integreerden het landbouwdebat in het vervaldebat dat Zeeland en de rest van de Republiek
vanaf het midden van achttiende eeuw reeds bezighield. De preoccupatie met de stedelijke
economie had het achttiende-eeuwse landbouwdebat in Zeeland (en in de Republiek)
grotendeels buiten de deur gehouden, maar de economische en demografische achteruitgang
van de steden opende de deur voor de landhuishoudkunde. De landhuishoudkundigen
beschouwden de agrarische sector als een noodzakelijk alternatief voor de verdwenen handel.
Zo probeerde Pieter Pous op zijn landbouwschool in Walcheren stedelijke paupers om te
scholen tot landarbeiders en landbouwers.
In de tweede helft van de negentiende eeuw zien we tenslotte nog een derde reactie op
de identiteitscrisis, waarbij het beeld van de stille en dode steden juist werd gecultiveerd. Als
gevolg van het anti-urbanisme en de opkomende toeristenindustrie, transformeerde het gebrek
aan urbanisering, industrialisering en modernisering van een negatieve in een positieve
karaktereigenschap. De Zeeuwse steden hadden niet te kampen met uitwassen van urbanisatie
als overbevolking en vervuiling, en portretteerden zich naar buiten toe juist als schone en
rustige steden waar het verleden nog voor het oprapen lag. Juist als gevolg van het sterke antiurbanisme en de groeiende toeristenindustrie in Europa in de laatste decennia van de
negentiende eeuw begonnen de Zeeuwen nu ook in navolging van andere Europese regio’s de
plattelandscultuur te cultiveren als onderdeel van een eigen provinciale identiteit. Zij
omarmden nu het beeld van Zeeland als traditioneel landbouwgewest waar bezoekers nog een
oorspronkelijke nationale cultuur konden aantreffen. Eerst was dit vooral nog een beeld naar
buiten toe en geconstrueerd door niet-Zeeuwen, maar vanaf het einde van de negentiende
eeuw zou het ook echt geïnternaliseerd worden en een integraal onderdeel gaan uitmaken van
het eigen identiteitsbesef. Dit betekende niet dat in Zeeland geen pogingen meer werden
ondernomen om de provinciale economie te moderniseren, maar deze stonden niet langer
meer in het teken van redres en re-urbanisatie. Het verleden was niet langer maatgevend voor
de economische ideeëngeschiedenis in Zeeland.
Door het internationale cultureel nationalisme en het internationale anti-urbanisme
wisten de Zeeuwen in de laatste decennia van de negentiende eeuw uiteindelijk in het reine te
komen met de desurbanisatie en de perifere ligging van hun provincie. Juist deze
internationale intellectuele context schiep voor het ontstedelijkte en agrarische Zeeland de
mogelijkheid om zich weer in een positieve zin te positioneren binnen Nederland en Europa.
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De internalisering door de Zeeuwen van het door ‘allochtone’ Zeeuwen geïmporteerde beeld
van een traditioneel agrarische provincie met zijn stille steden, kunnen we beschouwen als de
afsluiting van de identiteitscrisis die de desurbanisatie had veroorzaakt. Het aannemen van het
voorstel van Frederik Nagtglas voor het oprichten van ‘een ouderwetsche Zeeuwsche kamer’
door het Zeeuws Genootschappen der Wetenschappen in 1880 was een mijlpaal in de
constructie van een nieuwe Zeeuwse identiteit. De Zeeuwse elite had definitief de
meerwaarde van het platteland voor hun provincie ontdekt. Eén van de drie ruimtes van het in
de Zeeuwse hoofdstad gevestigde genootschapsmuseum was vanaf toen geheel gewijd aan de
plattelandscultuur van de provincie. Het isolement van de provincie waar de stedelijke elite zo
lang tegen gevochten had kon nu worden geaccepteerd en gecultiveerd als typisch Zeeuws,
want juist door het lange isolement en het gebrek aan modernisering kon men op het Zeeuwse
platteland nog een ‘nationale’ cultuur aantreffen. Bij het bezoek van de koninginnen Emma en
de nog jonge Wilhelmina in 1894 organiseerden de Zeeuwen een groots opgezette
klederdrachtmanifestatie om zich als provincie te tonen aan binnen- en buitenland. Het
vijftienjarige meisje Lena Bliek uit Nieuw- en Sint-Joosland behaalde op deze manifestatie
‘de palm der overwinning’ en het Zeeuws meisje als symbool voor Zeeland was definitief
geboren.584 Zij vormde het culturele sluitstuk van het economische desurbanisatieproces.
Deze studie toont echter tegelijkertijd aan dat het hier een constructie betreft, want het beeld
van het achtergebleven platteland in de beschavingsgeschiedenis komt niet overeen met de
opkomst van een klasse van herenboeren, en met de integratie van het platteland in de
nationale communicatiegemeenschap door de oprichting van leesgezelschappen en
genootschappen vanaf het einde van de achttiende eeuw. Desalniettemin zou het Zeeuws
meisje tot ver in de twintigste eeuw het beeld van Zeeland blijven bepalen.

584

Dekker, Zeeuwse streekdrachten, 9.
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Bijlage I: Leesgezelschappen op het platteland in Zeeland 1781-1850

WestZeeuwsVlaanderen

OostZeeuwsVlaanderen

1781-1790

1791-1800

1801-1810

1811-1820

1821-1830

1831-1840

1841-1850

Breskens
Cadzand
Groede
Schoondijke
Sluis

Cadzand
Retranchement
Schoondijke
Sluis

Cadzand
Ijzendijke
Schoondijke
Sluis

Aardenburg
Biervliet
Breskens
Cadzand
Groede
Hoofdplaat
Ijzendijke
Oostburg
Retranchement
Schoondijke
Sluis
St. Anna ter Muiden

Aardenburg
Biervliet
Breskens
Cadzand
Groede
Ijzendijke
Oostburg
Schoondijke
Sluis

Biervliet
Breskens
Cadzand
Groede
Ijzendijke
Nieuwvliet
Oostburg
Schoondijke
Sluis
St. Anna ter Muiden
Zuidzande

Aardenburg
Biervliet
Breskens
Cadzand
Ijzendijke
Nieuwvliet
Schoondijke
Sluis

Sas van Gent

Axel
Hoek
Hulst
Terneuzen

Hulst

Hulst

Veere

Veere

Oostkapelle
Veere
Westkapelle

Aagtekerke
Domburg
Nieuwland
Oostkapelle
Veere
Westkapelle

Axel
Sas van Gent

Walcheren

Kortgene

Baarland
Kortgene
Krabbendijke

Nisse
Wissenkerke
Wolphaartsdijk

Colijnsplaat
s-Heerenhoek
Kortgene
Nisse
Wemeldinge
Wolphaartsdijk

Colijnsplaat
Kloetinge
Nisse
Wemeldinge
Wolphaartsdijk

Wolphaartsdijk

Dreischor

Dreischor
Noordwelle

Brouwershaven

Brouwershaven
Bruinisse
Haamstede
Ellemeet
Noordwelle
Ouwerkerk

Brouwershaven
Bruinisse
Dreischor
Haamstede
Noordwelle
Renesse

Haamstede
Ouwerkerk
Renesse

Tholen

Tholen

Bevelanden

Dreischor
Noordgouwe
SchouwenDuiveland

Tholen en
SintPhilipsland

Tholen

Oud-Vossemeer
Sint-Philipsland
Tholen

Bron: Jansen, Niet velen, 87-104; GAG, Weeskamer Goes, inv. 2756, f50-f53; Nieuwhof, Burgerlijk en Kerkelijk Gedenkboek van Haamstede, 83;
Franken, ‘Men leest’, 36; Van Rooden, ‘De plunderingen op Schouwen en te Zierikzee’, 177; GASD, Archief van de heerlijkheid Noordgouwe
((1582) 1671-1824), doos I, deel II: ‘Troubles ten jaere 1787 en 1788’.
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Bijlage II: Boedelinventarissen

De vindplaatsen van de boedelinventarissen zijn als volgt weergegeven: eerst de archiefbewaarplaats, vervolgens het toegangsnummer
van het archief en tot slot het inventarisnummer.
ZA-10 = Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (1456-1811)
ZA-13.1 = Archief Notarissen in Zeeland (1796-1842)
ZA-13.2 = Archief Notarissen in Zeeland (1842-1895)
GAV-120 = Oud-Rechterlijk Archief West-Souburg (1581-1811)
GAV-137 = Notariële Archieven Vlissingen I (1808-1842)
GAV-138 = Notariële Archieven Vlissingen II (1842-1895)
GASD-25 = Oud Rechterlijke Archieven Schouwen-Duiveland (1498-1811)
GASD-52 = Archief Weeskamer Zierikzee (1484-1811)
GASD-120 = Notarisarchieven (1811-1925)

boedelinventarissen platteland Walcheren 1755-1785

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

erflater
Poppe, Cornelia
Oreel, Pieter
Landmeter, Janna A. de
Polderman, Maria
Koster, Isack de
Boogaard, Adriaan Sentse
Roussel, Pieter
Elve, Pieter
Maas, Cornelia
Huijgens, Neeltje
Harpe, Cornelia
Muij, Sara de
Boogaart, Antheunis
Meer, Maria Catarina de
Pijlder, Michiel
Regeur, Jacobus
Jobse, Janna
Oosten, Leijn van
Geeraards, Prina
Uijterschout, Isaak
Schout, Jan
Looys, Zimon
Louwerse, Levina
Rijke, Magdalena
Smits, Janna
Louwerse, Katje
Adriaanse, Cornelis
Vlaanderen, Leendert S. van
Uijterschout, Sara
weduwe van Jan Kempe
Marinus C. Schroeten
Jannetie Schroever
Margaretha Sibilla Wingen
Maria Ijzenbaart
Jan Macque
Catarina Baufort
Marinus de Ridder
Leijn Jacobs
Leijn Geschiere
Pieternella Adriaanse de Buk

woonplaats
Buttinge
Buttinge
Grijpskerke
Grijpskerke
Grijpskerke
Grijpskerke
Poppendamme
Poppendamme
Poppekinderen
Schellach
Schellach
Vrouwenpolder
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
West-Souburg
Grijpskerke
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Arnemuiden
Grijpskerke
Grijpskerke
Mariekerke

sociale groep
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

datum overlijden
16-6-1762
11-11-1777
26-2-1767
17-7-1770
29-1-1775
19-3-1782
27-6-1782
17-5-1785
5-4-1771
10-7-1775
12-2-1773
21-11-1765
6-3-1766
10-2-1768
3-8-1776
16-5-1776
1-2-1779
12-8-1781
24-6-1782
24-8-1782
19-9-1783
17-5-1784
8-8-1784
30-11-1764
30-10-1764
2-12-1762
11-9-1762
19-6-1761
30-7-1758
3-6-1770
3-11-1770
14-2-1774
17-6-1774
10-5-1766
5-7-1768
15-11-1779
20-5-1781
15-2-1783
23-7-1784

datum opmaak
24-8-1762
15-12-1777
27-2-1767
16-9-1771
30-1-1775
27-3-1782
1-10-1782
17-4-1771
3-6-1775
12-7-1775
23-11-1773
21-11-1765
15-2-1768
13-8-1776
17-5-1776
20-2-1779
13-8-1781
24-6-1782
24-8-1782
22-9-1783
18-5-1784
8-8-1784
30-11-1764
30-10-1764
13-11-1762
25-6-1761
30-7-1758
3-12-1770
16-3-1770
23-2-1774
30-6-1774
10-11-1766
5-12-1768
20-11-1770

24-10-1784

vindplaats boedel
ZA-10-941
ZA-10-942
ZA-10-968
ZA-10-968
ZA-10-968
ZA-10-965
ZA-10-965
ZA-10-968
ZA-10-1106cc
ZA-10-1106cc
ZA-10-1106cc
ZA-10-1106cc
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1544
GAV-120-1544
GAV-120-1544
GAV-120-1544
GAV-120-1544
GAV-120-1544
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
GAV-120-1515
ZA-10-968
ZA-10-178
ZA-10-187
ZA-10-187
ZA-10-187
ZA-10-187
ZA-10-187
ZA-10-187
ZA-10-968
ZA-10-968
ZA-10-1011

178

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Jan Maartege Schreijenberg
Maatje van Baarde
Pieter Baart
Leuntie P. Minderhout
Marinus van den Driessen
Pieter Hendriksen
Jan van der Weele
Lourus Maartense Kaland
Isaak Verstraaten
Pieter Willemse Lous
Jan Visser
Jan Lievense
Dingemans A. Paulussen
Jacob den Vooijer
Elisabeth Annot
Jan Hendriks
Andries Jan Dane
Pieter Jansen Lous
Willem Stroodekker
Pieter Huijbregtse
Janna Cornelisse Daane
Jan Wittevronge
Cornelia Melis
Jaque Jeanville
Adriaan de Buk
Pietter de Lange
Johanna Adamse
Simon Maas
Janna Melis
Janna Keijser
Riesse Jansen
Maria Borstelaar
Jacob Geersen wissen
Cornelia kersloo
Jan Wattel
Wisse Willemsen
Cornelis van den Broeke

Mariekerke
Mariekerke
Meliskerke
Meliskerke
Meliskerke
Meliskerke
Meliskerke
West Kapelle
West Kapelle
West Kapelle
West Kapelle
Aagtekerke
Arnemuiden
west kapelle
west kapelle
west kapelle
west kapelle
west kapelle
west kapelle
west kapelle
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
Serooskerke
serooskerke
Serooskerke
Serooskerke

boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

2-2-1795
1-11-1773
1-1-1783
1-1-1782
6-1-1779
3-5-1770

17-7-1775
29-10-1768
20-2-1779
5-8-1881
18-1-1764

20-4-1770

ZA-10-1011
ZA-10-1011
ZA-10-1011
ZA-10-1011
ZA-10-1011
ZA-10-1011
ZA-10-1011
ZA-10-868
ZA-10-868
ZA-10-868
ZA-10-868
ZA-10-869
ZA-10-1025
ZA-10-187
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-869
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b
ZA-10-1217b

datum opmaak
28-12-1825
13-9-1817
29-12-1819
25-6-1821
18-12-1815
11-10-1816
20-12-1819
5-10-1825
15-9-1826
31-1-1818
16-2-1819
7-5-1824
9-1-1819
2-4-1823
5-11-1816
27-4-1821
27-6-1821
17-4-1822
6-10-1823
16-9-1823

vindplaats boedel
ZA 13.1-580
ZA 13.1-569
ZA 13.1-622
ZA 13.1-685
ZA 13.1-567
ZA 13.1-669
ZA 13.1-683
ZA 13.1-672
ZA 13.1-672
ZA 13.1-669
ZA 13.1-670
ZA 13.1-671
ZA 13.1-621
ZA 13.1-627
ZA 13.1-568
ZA 13.1-575
ZA 13.1-575
ZA 13.1-576
ZA 13.1-577
ZA 13.1-577

2-1-1783

5-11-1781
3-5-1770
5-8-1779
22-6-1779
22-6-1779
21-7-1775
21-8-1779
21-1-1764
20-12-1760

9-10-1758
27-7-1957
20-10-1757
8-9-1763
7-6-1761
23-2-1764
14-1-1764
2-1-1764
3-1-1758

2-8-1772
14-2-1772
17-10-1773
12-12-1774
3-10-1776
21-8-1778
16-4-1770

15-10-1757
8-9-1763
7-6-1761
19-3-1761
24-2-1764
15-1-1764
1-2-1764
3-6-1758
20-7-1770
20-3-1771
26-10-1771
2-8-1772
4-4-1772
28-10-1773
13-12-1774
10-7-1775
14-6-1776
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

erflater
Maria Zachariasse Simons
Gerrit Pieterse Joosse
Susanna Recniesse wed
Laurens Zeeveld
Magdalena Barentsen
Fannetje Abrahamse
Pieter van Sorge
Dingeman Joosse de Voogdt
Joseph van der Hage
Jan Janse Lourense
Jacobus Willemse Krijger
Johannes Pieter Adamse
Jacobus Heijlaars
Pieternella Marinissen
Abraham Simpelaar
Melis Brouwer
Lourus Cornelis Wouterse
Cornelis J. van Sparrentak
Johannes Verwoerd
Jacobus Favenier

woonplaats
Biggekerke
Boudewijnskerke
Brigdamme
Brigdamme
Dishoek
Domburg
Domburg
Domburg
Domburg
Domburg buiten
Domburg buiten
Domburg buiten
Gapinge
Gapinge
Koudekerke
Koudekerke
Westkapelle
Koudekerke
Koudekerke
Meliskerke

sociale groep
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand

datum overlijden
1-11-1825
18-8-1817
18-11-1819
13-6-1821
28-3-1816
22-10-1819
14-8-1826
9-1-1818
8-2-1819
14-4-1824
8-12-1818
7-10-1822
23-10-1816
3-4-1821
24-5-1820
7-4-1822
30-9-1823
15-7-1822

179

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Pieter Polderdijk
Jan Janisse Wisse
Maatje Huizen
Pieter Kakebeeke
Adriaan Davidse
Margarita de Pachter
Willem Puijpe
Adriana Adriaanse Stroo
Salomon Jansen
Jan Meijers
Leintje Smeerdijk
Abraham Abrahamse
Pieter Cevaal
Johanna van der Weele
Pieternella Boogaard
Elisabeth Bertijn
Maatje Bommelje
Sara Willemse Jobse
Jacomina W. Kerkhoven
Jaspersen, Maria

Nieuw en Sint
Joosland
Biggekerke
Nw- en St-Joosland
Nw en St Joosland
Oost Souburg
Oost-Souburg
Ritthem
Zoutelande
Oost-Souburg
Ritthem
Zoutelande
Koudekerke
Oost-Souburg
Oost-Souburg
Oost-Souburg
Ritthem
West-Souburg
Zoutelande
Biggekerke
Biggekerke

boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

3-7-1822
21-11-1823
4-8-1823
20-5-1823
24-7-1822
28-2-1825
10-1-1819
28-11-1819
28-2-1820
8-1-1819
14-8-1822
10-4-1824
27-2-1816
22-9-1824
13-12-1824
18-5-1820
2-7-1824
5-5-1814
1-12-1818
14-11-1816

19-11-1822
15-12-1823
27-8-1823
27-6-1823
10-2-1823
12-3-1825
13-8-1819
29-3-1820
15-5-1820
18-12-1820
23-11-1822
20-4-1824
13-3-1816
27-10-1824
19-3-1825
4-9-1820
17-9-1824
22-3-1815
11-12-1818
6-12-1817

ZA 13.1-683
ZA 13.1-577
ZA 13.1-683
ZA 13.1-683
ZA 13.1-577
ZA 13.1-579
GAV-137-466
GAV-137-468
GAV-137-468
GAV-137-469
GAV-137-474
GAV-137-423
GAV-137-457
GAV-137-481
GAV-137-482
GAV-137-419
GAV-137-480
GAV-137-455
ZA 13.1.571
ZA 13.1-569 en 571

sociale groep
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand

datum overlijden
3-10-1849
24-8-1848
2-5-1847
29-4-1848
5-4-1847
18-11-1849
27-8-1847
26-6-1848
3-11-1851
9-2-1846
2-8-1848
31-8-1850
22-3-1850
7-11-1849
18-5-1847
14-6-1849
27-1-1847
28-2-1848
10-1-1848
1-4-1841
6-10-1846
20-9-1847
29-1-1829
18-2-1847
27-9-1846
15-4-1856
15-2-1847
7-11-1845
2-12-1855
4-12-1844
11-5-1840
11-1-1844

datum opmaak
24-4-1849
3-11-1850
26-4-1851
17-6-1848
7-3-1847
5-11-1850
22-9-1851
23-8-1848
6-6-1851
12-9-1847
27-4-1848
1-4-1851
4-3-1850
27-9-1850
26-5-1847
26-8-1849
4-10-1847
28-3-1848
19-2-1850
13-10-1846
21-8-1846
12-4-1847
5-12-1846
20-3-1847
23-10-1846
16-6-1856
26-3-1847
22-11-1845
23-2-1855
3-10-1845
14-4-1845
19-4-1845
2-12-1845
20-4-1845
16-9-1846
14-11-1849

vindplaats boedel
zam 13.2 nr 121
zam 13.2 nr 122
zam 13 2 nr 124
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 119
zam 13 2 nr 123
zam 13 2 nr 125
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 124
zam 1 3 2 nr 118
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 124
zam 13 2 nr 123
zam 13 2 nr 125
zam 13 2 nr 118
zam 13.3 nr 121
zam 13 2 nr 118
zanm 13 2 nr 119
zam 13 2 nr 122
zam 13 2 nr 1500
zam 13 2 1500
zam 13 2 119
zam 13 2 nr 1500
zam 13 2 nr 567
zam 13 2 nr 1500
zam 13 2 1125
zam 13 2 nr 1123
zam 13 2 1500
gav-138-1331a
gav-138-1359
gav-138-1359
gav-138-1359
zam 1 3 2 nr 779
zam 1 3 2 nr 779
zam 1 3 2 nr 780
zam 13 2 nr 781
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

erflater
Adriaan Adriaanse
Levinus Willeboortse
Jan Kraagd
Adriana Maria Minderhout
Klaas Marinusse Houterman
Adriana Cijsouw
Wilhelmina Buijs
Jacomina Janse
Wilhelmina Melis
Leusje Pieterse Maljaars
Maatje Uiterschout
Hendrik de Blok
Pieternella Meijer
Jacobus Baljeu
Jan Bastiaanse
Adriaan Roose
Jan de Bruijne
Maria Minderhout
Maatje Verhulst
Maria Roelse
Martina Wouterse
Catharina Allaart
Suzanna Jaspersen
Prina Roose weduwe
Janna Machielse
Jacoba Ingelse
Joos Baaijens
Helena Krijger
Gilles Albregst
Dina Maas
Pieter Louwerse
Jacob Bakker
Cornelia Jansen de Bree
Laurina Bajens
Janis Jasperse
Pieternella Verhille

woonplaats
Arnemuiden
Arnemuiden
Biggekerke
Domburg
Grijpskerke
Koudekerke
Koudekerke
Meliskerke
Meliskerke
Ne en St Joosland
Oost-souburg
Rithem
Rithem
Rithem
serooskerke
serooskerke
Vrouwenpolder
west kapelle
west kapelle
West Kapelle
West Kapelle
Zoutelande
Zoutelande
O- en W-Souburg
Aagtekerke
Arnemuiden
Kleverskerke
Meliskerke
Oost Souburg
O- en W-Souburg
O- en W-Souburg
Rithem
Biggekerke
Meliskerke
Koudekerke
Koudekerke

19-10-1843
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Jacob Vos
Maria Izaakse
Adriaan Brasse
Pieter Janse de Wille
Hendrik Jobse
Helena de Groot
Cornelis van der Meule
Catharina Kesteloo
Maatje Wondergem
Johanna Roelse
Johannes Slabber
Janna Meijers
Adriana Versluijs
Hermanua Back
Johanna Back
Cornelis van den Broeke
David Jacobus Louws
Adriaan Oste
Hendrik Willemse

Koudekerke
Mariekerke
Zoutelande
Koudekerke
Aagtekerke
Aagtekerke
Domburg
Domburg
Oostkapelle
Westkapelle
Westkapelle
Gapinge
Oostkapelle
Schellach
zandijk
zandijk
Zandijk
Middelburg Amb.
Middelburg Amb.

boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

11-11-1849
4-11-1840
18-7-1852
18-2-1855
30-5-1850
20-9-1852
5-11-1851
10-1-1846
7-12-1846
27-1-1846
18-1-1847
29-8-1844
9-7-1845
6-7-1847
2-2-1848
19-1-1848
1-2-1849

21-11-1849
21-12-1849
6-3-1846
5-5-1848
11-8-1852
3-10-1855
15-7-1850
2-8-1853
6-7-1851
20-7-1847
3-1-1847
13-10-1846
4-3-1847
9-5-1845
3-6-1846
4-7-1848
14-3-1848
25-2-1848
18-5-1849

zam 13 2 nr 781
zam 13 2 nr 781
zam 13 2 nr 780
zam 13 2 nr 781
zam 13 2 nr 1502
zam 13 2 nr 1502
zam 13 2 1501
zam 13 2 1502
zam 13 2 1502
zam 13 2 1501
zam 13 2 1501
zam 13 2 1239
zam 13 2 nr 1240
zam 13 2 nr 1239
zam 13 2 nr 1239
zam 13 2 nr 1240
zam 13 2 nr 1240
zam 13 2 nr 119
zam 13 2 nr 121

datum opmaak
17-11-1815
9-7-1816
10-2-1816
16-8-1817
27-8-1817
25-5-1818
7-11-1818
15-6-1818
17-6-1819
25-9-1819
16-2-1820
5-6-1821
7-6-1821
29-3-1822
7-5-1822
5-8-1822
18-9-1822
11-11-1822
9-12-1822
5-3-1823
13-5-1816
14-6-1816
31-1-1816
29-4-1817
17-2-1817
3-3-1818
6-6-1818
9-8-1819
27-1-1819
15-2-1822
14-1-1822
19-3-1823
13-2-1824
12-12-1823
27-7-1824
29-12-1825
3-10-1825
14-12-1816

vindplaats boedel
GAV-137-410
GAV-137- 411
GAV-137-411
GAV-137-414
GAV-137-414
GAV-137-415
GAV-137-416
GAV-137-416
GAV-137-466
GAV-137-467
GAV-137-470
GAV-137-470
GAV-137-470
GAV-137-472
GAV-137-473
GAV-137-474
GAV-137-474
GAV-137-474
GAV-137-474
GAV-137-475
GAV-137-457
GAV-137-458
GAV-137-457
GAV-137459
GAV-137-459
GAV-137-462
GAV-137-463
GAV-137-418
GAV-137-465
GAV-137-421
GAV-137-421
GAV-137-422
GAV-137-423
GAV-137-477
GAV-137-480
GAV-137-424
GAV-137-485
GAV-137-459
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Tannetje van der Visse
Lodewijk Scheffers
Mary Lushman
Hubertus Boone
Johanna Verresteijn
Pieter Jacobus van Santen
Francoise de Codin
Anna Snul
Cornelia Johanna van Kakom
William Cook
Reinier Donker
Pieter Weijman
Johanna Nijssen
Antoine Joseph de Bruge
Jacomina Kasse, wed
Hendrik Willebrands
Martin Eduard Roussel
Hendrik Georg Sendler
Johanna Pieterse wed
Leendert de Borst
Gijsbertus Johan van Ballet
Mantha S. van der Loeff
Frans Smulling
Wouter van Ockenburg
Johanna Obijn
Johanna Deijen
Gijsbartus de Lange
Johannes Jansen wed
Elisabeth van Heusden
Christiaan Monnier
Marij Nichols
Francois Johannes de Klerck
Catharina de Krijger
Hendrik van Betuwe
Theresia C. de Lanoye
Petrus Josephus Storms
Suzanna van Cruijningen
Johannes Baert

woonplaats
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen

sociale groep
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand

datum overlijden
12-9-1815
23-6-1816
24-8-1815
11-9-1813
23-9-1816
7-5-1818
26-8-1818
6-6-1818
29-8-1818
21-5-1819
21-12-1820
8-10-1820
27-1-1822
21-4-1822
2-6-1822
26-5-1822
26-11-1822
18-1-1823
12-1-1815
9-2-1816
29-1-1816
26-3-1817
5-2-1817
7-2-1818
16-7-1819
24-10-1818
15-1-1822
15-12-1821
27-12-1822
26-12-1823
7-2-1823
24-7-1824
6-10-1825
23-9-1825
12-11-1816

181

211

Johannes B. Overduijn

Vlissingen

middenstand

22-1-1818

16-3-1818

GAV-137-415

sociale groep
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand

datum overlijden
11-1-1845
13-11-1845
4-4-1846
25-10-1846
25-7-1846
19-10-1846
27-1-1848
30-11-1847
14-6-1848
18-8-1848
27-10-1848
9-4-1848
21-12-1849
26-1-1850
23-12-1849
18-8-1850
23-3-1851
16-5-1851
25-3-1850
9-10-1850
8-2-1835
19-7-1847
22-2-1849
15-11-1847
9-12-1849

datum opmaak
11-11-1845
15-12-1845
20-5-1846
19-11-1846
18-4-1847
17-4-1847
4-8-1848
20-3-1848
25-8-1848
28-8-1848
11-6-1848
21-11-1848
30-12-1849
2-5-1850
18-3-1850
21-3-1851
4-1-1851
23-6-1851
21-12-1850
18-7-1850
15-3-1847
8-10-1847
3-2-1849
9-12-1949
22-10-1849
16-1-1850
18-2-1850
2-12-1852
21-9-1852
10-4-1852
2-4-1853
15-8-1853
10-11-1853
6-9-1854
17-2-1855
5-11-1855
18-11-1855
1-7-1845
1-8-1845
18-6-1845
28-9-1846
23-2-1846
2-6-1850
19-9-1845
30-3-1852

vindplaats boedel
zam 13 2 nr 116
zam 13 2 nr 116
zam 13 2 nr 117
zam 13 2 nr 117
zam 13 2 nr 118
zam 13 2 nr 118
zam 13 2 nr 119
zam 13 2 nr 119
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 120
zam 13 2 nr 122
zam 13 2 nr 122
zam 13 2 nr 122
zam 13 2 nr 124
zam 13 2 nr 124
zam 13 2 nr 124
zam 13 2 nr 123
zam 13 2 nr 1123
gav-138-1327a
gav-138-1327a
gav-138-1327a
gav-138-1327a
gav-138-1327a
gav-138-1327a
gav-138-1327a
gav-138-1328b
gav-138-1329a
gav-138-1329a
gav-138-1329a
gav-138-1329b
gav-138-1329b
gav-138-1330
gav-138-1331a
gav-138-1331
gav-138-1332a
gav-138-1359
gav-138-1359
gav-138-1359
gav-138-1360b
gav-138-1860b
gav-138-1327a
zam 13 2 nr 1262
zam 13 2 1265

datum opmaak
10-4-1777
13-7-1778
13-6-1769
10-10-1776
29-1-1784
26-3-1781

vindplaats boedel
GASD 25-4545c
GASD 25-4545c
GASD 25-4589
GASD 25-4589
GASD 25-4589
GASD 25-4640

Boedelinventarissen stad Walcheren 1845-1855

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

erflater
Jacobus Cornelis Frederiks
Johan Hubrecht Siebrecht
Jasper Cornelisse
Jacobus Hilborn
Jacoba Vinke
Aarnout J. C. Snijders
Cornelis Hondsmerk
Cornelis van Ouwerkerk
Jan Anthony Snijders
Jan Coenraad Stein
Jan Dirk van der Beek
Leijntje verberkmoes
Johannes ladenberg
Johannes Ooms
Wiilemina Lourina Roelse
Cornelis Willem Akkerman
Cornelia Beerends, weduwe
Johanna Catharina Kerssen
Lia Cornelia Zwigtman
Magdalena Cornelia Sanders
Ole Larsen
Leuntje Degen, weduwe
Elisabeth van Klaveren
Magdalena Jansen
Jacobus Franke
Matthijs Hendrik Kalfsfleish
Johan Georg Kalbfleisch
Arie de Jager
Hendrik Korthals
Dirk Muller
Jacoba Obijn, weduwe
Maria Anna Arleman
Jan Anthoni Bijsterveld
Jacoba Johanna Jansen
Machiel van Breen
Cornelis Siermans
Benedi Marty
Elena Pieternella le Sage
Maria Adriana van de Sande
Pieternella Ambagtsheer
Maria Susanna Coppejans
Jane Fagg
Wilhelmina F. Elderman
Geertruida Suurmond
Johannes B. M. Seebilas

woonplaats
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Middelburg
Middelburg

15-1-1834
5-3-1839
9-12-1852
22-9-1852
1-10-1853
9-2-1852
29-8-1853
31-5-1854
2-11-1855
5-6-1855
16-10-1955
24-11-1842
19-10-1844
4-11-1845
9-6-1846
17-10-1844
5-12-1845
28-2-1852

Boedelinventarissen platteland Schouwen-Duiveland

257
258
259
260
261
262

erflater
Alegoet, Zeeger
Kloote, Johanna Cornelisz
Willemse, Adriaanje
Veerman, Jan
Ooge, Krina
Quist, Cornelis (wed)

woonplaats
Dreischor
Dreischor
Noordgouwe
Noordgouwe
Noordgouwe
Zonnemaire

sociale groep
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand

datum overlijden
10-10-1776
19-2-1778
27-5-1767
29-11-1783
13-3-1781

182

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Lande, Willemina van der
Endhoven, Pieter van
Waal, Laurus de
Bakker, Hendrik Maartense
Isakze, Jacobus
Wijk, Jan Otto van
Berge, Gerteruijt van den
Kik, Dina
Hageman, Adriaan
Bruijne, Govert de
Bernards, Neeltje
Jonge, Neeltje Pieterse de
Agthoven, Cornelis H.
Vijverberg, Neeltje
Keuijfelt, Adriaana
Vijverberg, Adriaan
Geelhoed, Pieter
Blom, Cornelia Joosse
Montfoort, Leendert Janse
Berman, Neeltje Leenderse
Buijterse, Adriaan Willemse
Farrove, Janna van
Lange, Pieter de
Vijverberg, Dingeman
Vijverberg, Leendert
Have, Jan Janse van der
Klinkerland, Elizabeth
Verseput, Leendert
Blom, Paulus
Metselaar, Cornelis
Rotte, Joos
Riedijk, Adriaan
Pompoene, Janna Witte
Dankerse, Dingetje Lievense
Vreede, Anthonij de
Plokhair, Lena Jans
Kloote, Harman
Berreman, Jan
Stamper, Pieter
Roijse, Frans
Farowe, Marcelus van
Haaften, Walraven van
Viergever, Daniel
Braal, Pieternella Jacobse de
Kossense, Adriaan Pieterse

Zonnemaire
Zonnemaire
Nieuwerkerk
Kapelle
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Ouwerkerk
Vianen
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Sir Jansland
Sir Jansland
Sir Jansland
Sir Jansland
Oosterland
Dreischor
Dreischor
Botland
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Dreischor
Dreischor

boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

22-7-1782
13-5-1785
26-2-1764
1-2-1771
23-11-1778
16-8-1779
18-2-1780
28-8-1781
11-11-1783
1-1-1761
1-1-1761
13-4-1762
1-6-1758
4-12-1769
24-1-1771
28-4-1773
2-5-1775
1-2-1776
30-11-1781
1-1-1781
3-5-1783
8-8-1760
11-11-1783

12-1-1757
28-12-1761
27-6-1775
31-8-1759
27-12-1762
21-1-1767
28-4-1771
19-1-1772
1-3-1762
10-6-1764
13-7-1773
10-1-1775
19-5-1775
9-4-1783
15-9-1784
1-12-1784
26-12-1775
11-10-1779

13-12-1782
2-2-1786

13-8-1776
18-11-1779

GASD 25-4640
GASD 25-4640
GASD 25-4671
GASD 25-4666
GASD 25-4671
GASD 25-4671
GASD 25-4666
GASD 25-4671
GASD 25-4671
GASD 25-4671
GASD 25-4790a
GASD 25-4790a
GASD 25-4790a
GASD 25-4707
GASD 25-4707
GASD 25-4707
GASD 25-4707
GASD 25-4707
GASD 25-4707
GASD 25-4707a
GASD 25-4707a
GASD 25-4707a
GASD 25-4823
GASD 25-4823
GASD 25-4823
GASD 25-4823
GASD 25-4671
GASD 25-4545b
GASD 25-4545b
GASD 25-4647
GASD 25-4545b
GASD 25-4545b
GASD 25-4545b
GASD 25-4545c
GASD 25-4545c
GASD 25-4545b
GASD 25-4545b
GASD 25-4545c
GASD 25-4545c
GASD 25-4545c
GASD 25-4707a
GASD 25-4707a
GASD 25-4707a
GASD 25-4545c
GASD 25-4545c

datum opmaak
9-9-1817
29-12-1821
9-10-1818
12-1-1819
19-7-1819
31-7-1819
15-12-1819
17-4-1815
15-1-1816
17-11-1817
7-2-1818
21-12-1818

vindplaats boedel
GASD 120; 2296
GASD 120; 2301
GASD 120; 2298
GASD 120; 2299
GASD 120; 2300
GASD 120; 2300
GASD 120; 2300
GASD 120; 2376
GASD 120; 2378
GASD 120; 2380
GASD 120; 2381
GASD 120; 2382

22-2-1771
9-6-1773
23-2-1779
11-10-1779
1-3-1780
4-3-1782
15-1-1761
16-1-1761
8-2-1763

21-11-1771
1-8-1775
7-2-1776
11-7-1781

13-5-1768
20-6-1776
16-4-1763
10-5-1757
3-7-1775
3-10-1759
13-4-1767
25-6-1771
27-5-1772

12-1-1775
28-12-1775

Boedelinventarissen platteland Schouwen-Duiveland 1815-1825

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

erflater
Marinus van Nieuwenhuyze
Willem Bal
Jan de Vrieze
Levina H. van de Stolpe
Johannes Peute Izn
Dana van der Weijde
Jacob Molenburgh
Marinus S. Steltenberg
Tonis Franse van den Bont
Catharina Doelman wed
Pieter van Nieuwenhuijsen
Dirk van den Ouden

woonplaats
Ellemeet
Nieuwerkerk
Bruinisse
Nieuwerkerke
Oosterland
Brouwershaven
Zonnemaire
Sirjansland
Elkerzee
Nieuwekerk
Nieuwerkerk
Oosterland

sociale groep
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand

datum overlijden
3-2-1817
21-10-1821
30-10-1817
27-6-1817
14-7-1819
12-8-1818
21-3-1817
10-3-1815
23-12-1815
6-6-1817
10-11-1817
16-11-1818

183

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Jacoba Jacobse Stoutjesdijk
Neeltje van Schelven wed
Marinus Adriaanse de Jonge
Willem Tuijnman
Jan Joosze Stouten
Lambregt Douw wed
Neeltje Pieterse de Jonge
Maarten Kempe
Francina Schoof
Adriaan de Mooij
Elisabeth Govertse Hallingse
Josua van Beek
Dingeman Hallingse
Isaac de Braal
Aart Beije
Pieter Janse Straayer
Bartel Jacobse van de Zande
Pieter de Glopper
Leendert Geleijnse
Sientje Hanssen
Maria van der Weel
Catharina van de Velde
Janna van de Vaake
Martina Koomen
Sijtje Kostense
Job van Sluijs
Jan Quintus
Maarten Vis
Levina Roedoe
Jan Blom
Tona Blom
Marinus S. Hoogenboom
Jan Hansse
Kaatje Putten wed
Philippus Priemus
Jan de Oude
Cornelis Bruterse
Renger Pieterse van de Hoek
Marinus Lokker
Kornelia Boluyt
Neeltje van Strien wed
Jan de Kok Zie opm
Pieter van 't Noordeinde
Jacob Padmos
Susanna Konstanse wed
Leendert van de Zande
Jan Tinson
Jannetje Stoffelse Slager
Elisabeth Kooijman

Nieuwerkerk
Elkerzee
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Kapelle
Brouwershaven
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Viane
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Burgh
Burgh
Ellemeet
Haamstede
Haamstede
Renesse
Brouwershaven
Haamstede
Renesse
Serooskerke
Haamstede
Haamstede
Zonnemaire
Haamstede
Haamstede
Haamstede
Renesse
Haamstede
Haamstede
Haamstede
Haamstede
Renesse
Ouwerkerk
Rengerskerke
Renesse
Serooskerke
Ellemeet
Looprskapelle
Noordwelle
Renesse
Brouwershaven
Burgh
Renesse
Westerschouwen
Westerschouwen

middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

15-12-1818
12-8-1819
15-6-1819
28-10-1808
9-2-1819
10-11-1817
14-9-1819
13-6-1812
7-9-1820
1-2-1812
16-12-1821

12-7-1821
30-11-1820
11-4-1821
20-4-1821
19-11-1821
7-12-1821
21-8-1820
2-3-1820
6-1-1819
23-6-1822
28-1-1823
4-3-1824
26-7-1819
1-7-1823
15-2-1824
17-2-1825
12-4-1825
5-3-1825
3-9-1825
14-7-1823
24-11-1816
4-2-1819
6-6-1818
30-11-1819
14-1-1820
11-6-1820
26-9-1819
9-12-1819
18-10-1819
29-7-1816
22-11-1820
27-1-1821
26-7-1820

11-3-1819
13-9-1819
28-6-1819
1-9-1819
14-12-1819
28-1-1820
4-4-1820
26-6-1812
3-1-1821
9-5-1821
14-1-1822
27-3-1822
6-7-1822
28-12-1822
26-3-1819
26-7-1819
2-11-1821
18-4-1821
5-5-1821
4-2-1821
23-4-1822
15-7-1822
25-11-1822
14-12-1822
29-4-1823
30-4-1823
3-3-1823
17-4-1824
24-3-1824
27-3-1824
3-3-1824
8-3-1825
26-4-1825
21-5-1825
20-12-1825
14-10-1825
19-9-1817
25-6-1819
11-5-1819
26-2-1820
9-3-1820
19-7-1820
23-6-1820
26-7-1820
12-3-1821
6-1-1821
13-2-1821
23-2-1820
14-3-1821

GASD 120; 2383
GASD 120; 2384
GASD 120; 2384
GASD 120; 2384
GASD 120; 2384
GASD 120; 2385
GASD 120; 2385
GASD 120; 2386
GASD 120; 2387
GASD 120; 2388
GASD 120; 2389
GASD 120; 2389
GASD 120; 2390
GASD 120; 2391
GASD 120; 2695
GASD 120; 2695
GASD 120; 2699
GASD 120; 2699
GASD 120; 2699
GASD 120; 2700
GASD 120; 2701
GASD 120; 2701
GASD 120; 2701
GASD 120; 2701
GASD 120; 2702
GASD 120; 2702
GASD 120; 2702
GASD 120; 2704
GASD 120; 2704
GASD 120; 2704
GASD 120; 2704
GASD 120; 2705
GASD 120; 2706
GASD 120; 2706
GASD 120; 2706
GASD 120; 2706
GASD 120; 2309
GASD 120; 2312
GASD 120; 2695
GASD 120; 2696
GASD 120; 2697
GASD 120; 2697
GASD 120; 2697
GASD 120; 2697
GASD 120; 2698
GASD 120; 2698
GASD 120; 2698
GASD 120; 2698
GASD 120; 2698

datum overlijden
15-8-1853
14-10-1853
22-12-1854
12-12-1854
8-1-1848
26-12-1853
18-5-1854
9-9-1861

datum opmaak
17-9-1853
13-1-1854
19-3-1855
9-3-1855
26-2-1848
11-3-1854
5-8-1854
8-10-1851

vindplaats boedel
GASD 120-313
GASD 120-314
GASD 120-315
GASD 120-315
GASD 120-308
GASD 120-314
GASD 120-315
GASD 120-76

24-6-1822
22-2-1822
3-2-1819

Boedelinventarissen platteland Schouwen-Duiveland 1845-1855

369
370
371
372
373
374
375
376

erflater
Lillo, Cornelis van
Kooman, Cornelis W.
Boogerd, Cornelis
Zuijen, Pieternella van
Gaanderse, Elisabeth
Moelijker, Simon
Priemus, Maria
Clement, Anna

woonplaats
Burgh
Duivendijke
Duivendijke
Haamstede
Noordgouwe
Noordgouwe
Noordwelle
Zonnemaire

sociale groep
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand

184

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Quintus, Adriaantje
Hof, Pieter van 't
Viergever, Jacob
Bal, Cornelia
Kooman, Adriana
Dorst, Pieternella
Gravelijn, Jacob
Zeijler, Johannes
Brouwer, Anthonie
Otte, Adriana
Bruine, Gieltje de
Stolpe, Johanna H. van der
Glopper, Sara de
Bolderdijk, Martina
Vessem, Krina van
Flohil, Pieternella
Hendrikse, Jan
Vessem, Lijntje van
Goudswaard, Geertje
Nieuwenhuijse, Pieternella v.
Timmerman, Johannes
Oeveren, Cornelis van
Rijkelen, Lena van
Ronde, Cornelis de
Hanse, Adriaan
Hoogenboom, Willem
Brandenburg, Johannes
Jonge, Geertje Triest de
Blom, Maria
Voorbeytel, Simon
Labeur, Jacobus
Gaakeer, Johannes
Dankerse, Adriaantje
Espen, Marinus van
Goudswaard, Jan Janse
Meerman, Marinus
Ferleman, Adriana B. J.
Doeleman, Zeger
Linde, Aaltje van der
Linde, Tona van der
Klerk, Elizabeth de (wed)
Linde, Cornelis van der
Romeijn, Johanaa
Braber, Cornelia
Bal, Gieltje
Gilden, Pieter
Linde, Zegerina van der
Smallegange, Marinus
Werf, Cornelis van der
Vate, Cornelis van de
Oude, Marinus de

Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Bommeneede
Oosterland
Oosterland
Oosterland
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Ouwerkerk
Sir Jansland
Sir Jansland
Sir Jansland
Noordwelle
Burgh
Ellemeet
Haamstede
Bruinisse
Bruinisse
Dreischor
Dreischor
Bommeneede
Bruinisse
Bruinisse
Burgh
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Dreischor
Haamstede
Kapelle
Kerkwerve
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Kerkwerve
Renesse
Renesse

middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand
boerenstand

19-7-1846
30-3-1852
10-12-1852
25-8-1853
9-11-1854
6-3-1845
26-8-1845
31-8-1847
30-1-1848
20-11-1849
26-5-1850
24-5-1850
30-10-1854
16-9-1851
16-4-1851
29-11-1851
11-4-1846
22-1-1846
13-2-1848
26-10-1850
27-2-1853
24-5-1855
3-1-1847
12-12-1855
28-11-1855
26-2-1849
25-5-1846
25-1-1846
8-10-1847
4-12-1848
17-6-1849
15-12-1846
2-9-1847
9-3-1849
15-10-1846
2-12-1852
2-12-1851
7-5-1845
16-4-1846
8-7-1846
29-4-1847
16-1-1850
20-12-1850
9-11-1849
6-12-1851
31-12-1850
16-4-1852
12-2-1846
22-6-1848
4-11-1846
12-11-1846

8-8-1846
16-6-1852
19-1-1853
19-11-1853
5-2-1855
27-6-1845
16-6-1846
3-1-1848
29-4-1848
12-3-1849
23-6-1850
5-7-1850
30-1-1855
3-10-1851
13-2-1854
4-2-1852
5-5-1846
17-4-1846
22-2-1848
29-7-1851
18-5-1853
15-6-1855
16-1-1847
29-12-1855
13-2-1856
27-7-1849
3-12-1847
22-2-1848
29-12-1847
26-2-1849
28-8-1849
12-2-1847
22-1-1848
1-5-1849
27-11-1846
8-2-1853
4-2-1852
19-8-1845
29-1-1848
26-2-1847
18-5-1847
5-2-1850
11-2-1851
31-12-1849
6-3-1852
7-3-1851
2-7-1852
18-2-1846
7-5-1849
18-12-1846
19-3-1847

GASD 120-606
GASD 120-312
GASD 120-312
GASD 120-313
GASD 120-77
GASD 120-73
GASD 120-74
GASD 120-74
GASD 120-75
GASD 120-75
GASD 120-75
GASD 120-75
GASD 120-315
GASD 120-76
GASD 120-77
GASD 120-76
GASD 120-305
GASD 120-605
GASD 120-606
GASD 120-76
GASD 120-76
GASD 120-77
GASD 120-6
GASD 120-77
GASD 120-77
GASD 120-651
GASD 120-649
GASD 120-649
GASD 120-649
GASD 120-75
GASD 120-75
GASD 120-67
GASD 120-67
GASD 120-309
GASD 120-305
GASD 120-312
GASD 120-311
GASD 120-305
GASD 120-308
GASD 120-307
GASD 120-307
GASD 120-309
GASD 120-310
GASD 120-309
GASD 120-76
GASD 120-310
GASD 120-68
GASD 120-73
GASD 120-650
GASD 120-648
GASD 120-649

sociale groep
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand

datum overlijden
26-10-1760
1-1-1764
1-10-1765
28-10-1767
20-4-1767
3-4-1768

datum opmaak
31-3-1761
27-11-1764
12-4-1766
1-1-1768
12-5-1767
14-6-1768

vindplaats boedel
GASD 52-139)
GASD 52-137_7
GASD 52-137_9)
GASD 25-4450
GASD 25-4454
GASD 52-137_8

Boedelinventarissen stad Schouwen-Duiveland 1755-1785

428
429
430
431
432
433

erflater
Jacobs, Neeltje
Raemersdonk, Wilhelmus v.
Es, Willemijntje van
Locker, Jacomijntje Janse
Bruijne, Stoffelijntje de
Feele, Willemina Pieterse

woonplaats
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
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434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

Jordaen, Elisabeth
Biljet, Elisabeth
Zuijker, Kommertje
Peck, Dina
Ophoven, Dorothea C. de
Koopman, Maatje
Wagenaar, Dirk
Hartevelt, Sijmetje
Bosgors, Cornelis Willemse
Krul, Joris
Bakker, Jacobus Georgius
Brouwers, Maria
Bakker, Pieter
Beveren, Stoffelina J. van
Houterijve, Christiaan van
Kijzer, Machtelijna de
Krakeel, Huijbrecht
Hage, Jacomina van der
Berrevoets, Cornelis
Breste, Cornelis
Bos, Johanna
Beije, Boudewijn
Heersel, Maria van
Lagcher, Jacob
Berrevoets, Catharina
Kurvers, Maria Barbara
Bartels, Neeltje
Bommel, Neeltje Leenderse
Dijkgraaf, Maria
Swaane, Willemijna

Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee

boerenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand

25-8-1769
9-1-1770
3-2-1771
29-8-1772
12-2-1775
30-9-1776
1-11-1776
10-11-1777
19-1-1780
22-9-1782
1-4-1782
11-5-1782
1-12-1782
15-10-1782
6-10-1782
10-10-1783
4-12-1783
15-12-1783
4-1-1784
5-10-1781
10-9-1784
15-8-1784
2-9-1784
15-2-1784
7-2-1785
8-12-1785
24-7-1755
8-9-1756
27-1-1758
1-2-1760

sociale groep
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand

datum overlijden
23-12-1817
6-8-1818
25-9-1815
24-8-1815
15-8-1819
4-2-1821
9-3-1817
21-1-1818
12-1-1818
24-9-1818
14-11-1818
27-4-1818
19-12-1818
8-3-1819
24-2-1820
24-3-1816
26-7-1814
24-1-1815

18-10-1755
27-9-1756
17-2-1785
25-2-1760

GASD 52-165_1
GASD 52-165_2
GASD 52-140
GASD 52-167_1
GASD 52-167_3
GASD 52-89_4
GASD 52-167_4
GASD 52-167_5
GASD 52-88_5
GASD 52-89_1
GASD 52-88_1
GASD 52-88_4
GASD 52-88_8
GASD 52-89_13
GASD 52-92_2
GASD 52-89_5
GASD 52-89_12
GASD 52-92_3
GASD 52-88_6
GASD 52-88_9
GASD 52-88_13
GASD 52-88_14
GASD 52-92_9
GASD 52-95_3
GASD 52-87
GASD 52-89_3
GASD 52-177_10
GASD 52-177_12
GASD 52-166
GASD 52-137_1)

datum opmaak
20-2-1818
28-8-1818
5-12-1815
2-6-1817
23-2-1821
30-3-1821
28-3-1817
9-2-1818
28-3-1818
3-10-1818
21-11-1818
21-12-1818
22-1-1819
24-3-1819
30-6-1820
30-7-1816
24-4-1815
24-3-1815
7-6-1815
12-4-1820
31-7-1821
2-9-1816
10-3-1817
14-10-1817
14-7-1818
20-2-1819
18-5-1819

vindplaats boedel
GASD 120;2297
GASD 120; 2297
GASD,120;2294
GASD 120; 2296
GASD 120; 2387
GASD 120; 2387
GASD 120; 2309
GASD 120; 2310
GASD 120; 2310
GASD 120; 2311
GASD 120; 2311
GASD 120; 2311
GASD 120; 2312
GASD 120; 2312
GASD 120; 2313
GASD 120; 2478
GASD 120; 2473
GASD 120; 2398
GASD 120; 2398
GASD 120; 2440
GASD 120; 2401
GASD 120; 2400
GASD 120; 2401
GASD 120; 2401
GASD 120; 2401
GASD 120; 2403
GASD 120; 2439

10-11-1772
24-5-1775
20-12-1776
11-12-1777
20-3-1778
18-8-1780

31-1-1784

6-6-1784
24-5-1784
27-11-1784

Boedelinventaris stad Schouwen-Duiveland 1815-1825

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

erflater
Jacob du Claux
Jacomina Beije wed
Jacob van der Weijde
Cornelis van Borrendam
Jannetje van der Ploeg
Pieter Joste
Lucretia van Steveninck
Abraham van der Boor Koole
Abraham de Vos sr wed
Janna Pijpelink
Jobina van Steveninck wed
Louisa Jacoba Wijnmalen
Janna van der Maade wed
Jan Dingemanse Vink wed
Jacob van den Boogert
Geertruyd Vorstheuvel
Willem Koevoet
Gillis Karelse de Moote
Jan L. van de Vooren wed
Christina J. van Zwijnvaren
Adriaan de Looze
Johannes Olivier wed
Derk Renou
Sara Jacoba Dobbelaar
Anthony Bastiaanse
Maatje de Fouw
Johanna de Vos

woonplaats
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee

4-4-1820
2-6-1821
17-8-1816
12-12-1816
14-7-1817
25-12-1817
11-2-1819
22-1-1819
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491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

Willem Jelier
Pieter Abraham Koole
Colina Kapiteijn
Jacoba van de Walle
Adriaan Bil wed
Jacobus van der Maat
Efraim Jonas Smit
Jacob van der Klokke wed
Jan van Eel
Maria Magdalena Agron
Leendert de Kok

Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee

middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand

12-12-1820
26-4-1821
5-8-1822
29-12-1823
30-7-1823
22-10-1823
10-11-1823
6-1-1824
19-9-1825
14-7-1825

21-2-1821
22-2-1822
11-11-1823
22-1-1824
14-10-1823
12-11-1823
18-2-1824
23-2-1824
26-9-1825
25-7-1825
4-10-1825

GASD 120; 2314
GASD 120; 2407
GASD 120; 2318
GASD 120; 2319
GASD 120; 2408
GASD 120; 2408
GASD 120; 2409
GASD 120; 2409
GASD 120; 2322
GASD 120; 2412
GASD 120; 2412

sociale groep
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand
middenstand
middenstand
middenstand
middenstand
boerenstand

datum overlijden
26-6-1845
5-9-1847
28-11-1845
24-11-1846
31-8-1847
1-11-1847
23-7-1847
1-11-1847
14-1-1848
20-5-1849
14-12-1849
27-1-1850
29-5-1850
13-7-1850
20-2-1850
19-4-1851
16-9-1845
26-11-1846
6-8-1846
1-5-1847
16-6-1848
29-12-1848
5-11-1849
6-4-1849
29-11-1849
3-9-1849
10-10-1850
30-10-1851
20-2-1851
27-2-1853
10-3-1853
20-7-1854
5-8-1855
26-5-1847
26-12-1847
15-4-1848

datum opmaak
6-8-1845
26-10-1847
20-8-1846
20-5-1848
6-11-1847

vindplaats boedel
GASD 120-67
GASD 120-67
GASD 120-305
GASD 120-308
GASD 120-307
GASD 120-307
GASD 120-307
GASD 120-308
GASD 120-308
GASD 120-309
GASD 120-309
GASD 120-310
GASD 120-310
GASD 120--310
GASD 120-311
GASD 120-311
GASD 120-605
GASD 120-693
GASD 120-694
GASD 120-606
GASD 120-608
GASD 120-613
GASD 120-315
GASD 120-608
GASD 120-609
GASD 120-609
GASD 120-315
GASD 120-313
GASD 120-610
GASD 120-313
GASD 120-313
GASD 120-315
GASD 120-613
GASD 120-606
GASD 120-606
GASD 120-606

Boedelinventarissen stad Schouwen-Duiveland 1845-1855

502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

erflater
Jonge, Lena de
Maas Bastiaansz, Dirk v.d.
Neve, Pieter Hendrik de
Lagcher, Catharina
Besnard, Maurice
Snel, Maartje (wed)
Kater, Jan de (Joostzoon)
Braber, Johannes
Bevelander, Jan
Ermen, Anna Catharina
Wiericx, Christiaan
Swaluwe, Maria van de
Doeleman, Marinus
Dooge, Jannetje
Kouwen, Christina
Duijl, Henderik Leendert van
Bezaans, Hendrik
Looze, Adriaan Pieter de
Kanse, Adriaan
Viehman, Friederik Ludwich
Reijnenberg, Jan
Janse, Dilis
Stolpe, Cornelis F. van de
Donkers, Johanna
Graafeijland, Jacob van
Costerus, Daniel
Dordt, Helena van
Vos, Abraham de
Priester, Adriaan
Oppen, Cornelia J. F. van
Ribbe, Elisabeth
Dijke, Hendrik van
Planson, Anna Maria
Hofman, Maria Johanna
Wagner, Anna Catharina
Kasteele, Pieternella van de

woonplaats
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee
Zierikzee

22-12-1847
9-2-1849
11-4-1848
3-12-1849
2-3-1850
31-5-1850
17-6-1850
16-9-1850
24-6-1851
7-3-1846
12-2-1847
1-5-1847
26-5-1847
19-8-1848
28-11-1854
23-5-1849
19-12-1849
2-11-1850
27-11-1854
24-10-1853
20-10-1851
6-5-1853
14-5-1853
22-9-1854
22-8-1856
25-6-1847
31-3-1848
21-6-1848
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Afkortingen
BMGN
GASD
GAV
Hss
KZGW
NHA
RAZE
RAZVL
ZA
ZB

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
Gemeentearchief Vlissingen
Handschriftenverzameling
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Noord-Hollands Archief
Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden
Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws Archief
Zeeuwse Bibliotheek
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Summary
Large-scale de-urbanisation in combination with rural prosperity characterized the economic
and demographic developments in the Dutch province of Zeeland in the eighteenth and
nineteenth centuries. The three major Zeeland cities (Middelburg, Vlissingen and Zierikzee)
transformed from hubs in international trading networks into regional market-places and
during this process thousands of people left these cities. This study deals with the cultural
changes during this period of de-urbanisation and in particular with the changes in the cultural
balance between city and countryside. Four approaches of culture have been chosen to study
the urban-rural balance in Zeeland. After an introductory chapter on the balance between city
and countryside in Dutch thought, chapter II deals with the provincial public sphere and in
particular with the spreading of associational culture in the countryside. Did the agrarian
boom result in a cultural emancipation of villagers? Chapter III studies the private sphere in
Zeeland. Through quantitative analyses of 537 probate inventories a comparison is made
between the material culture of urban people and the material culture of rural people.
Consumer goods are seen here as a means to create a social identity. The question is whether
urban and rural people created distinctive lifestyles and identities in this period. Chapter IV
and V are concerned with thoughts, ideas and images about Zeeland and in particular with the
influence of urban decline on changes in these images. First, the economic debate will be
discussed in chapter IV. How viewed and handled Zeeland the enormous economic and
demographic transitions? The last chapter deals with the more general self-image of the
province and with the methods used to construct a provincial identity in times of huge
economic (de-urbanization), political (state building) en cultural (nationalism) changes.
De-urbanization and the identity crisis of Zeeland
One of the main conclusions of this study is that urban decline had immediate consequences
for the way Zeeland perceived and portrayed itself. A very important characteristic of the
image of Zeeland in the early modern period was its peripheral location and position.
Although Zeeland lay at the crossroads of some important trade-routes and therefore its three
major cities were international and interregional trading centres, from the start of the Dutch
Republic the urban elite in Zeeland was convinced of its peripheral position. This conclusion
was drawn through a continuous comparison with the neighbouring province of Holland that
since the seventeenth century had evolved into the economic, political and cultural centre of
the Dutch Republic. Not surprisingly, the loss of international trade and the accompanying
urban decline in Zeeland in the decades around 1800 reinforced this idea dramatically.
Furthermore, the many islands and waterways posed Zeeland with an extra problem when in
the first half of the nineteenth century the railroads became the fastest means of transport and
many European cities became nodes in a railway-network. The former advantage of its
geography transformed now into a major disadvantage. Therefore, the inhabitants of Zeeland
became in the nineteenth century more convinced than ever that Zeeland became more and
more isolated from the industrializing, urbanizing and modernizing world around them.
Two very important elements that shaped urbanity in Zeeland until the end of the
eighteenth century were lost at the turn of the century: the city as a sovereign political
institute and the city as an international seaport town. Due to the French invasion in 1795 the
urban republic became, after some regimes changes, a unitary state (kingdom). The cities lost
their political autonomy. At the same time and more important, the cities lost their
international trade and their gateway-function. It was a development that already started
earlier, but after 1800 the former relative loss turned now into an absolute loss of trade.
Almost all cities in Zeeland thanked their existence to their harbour and their connection with
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the sea. The harbour was vital to the image of the city. Continuously, the present lack of
industry and activity was compared with the former industriousness in the harbours of the
cities. The descriptions of the three major cities in Zeeland emphasized the loss and lack of
economic activity and show us an image of silent cities, cities in decay and cities without
activity. They became cities with a great past that were now in decline. The transformation
from network-cities into central place-cities went hand in hand with an identity crisis of these
cities
There were different reactions to this crisis. The most common reaction was that of
non-acceptance. According to for example the urban governments, the lost network-function
had to be restored. Therefore, in the first half of the nineteenth century projects were started to
restore the status of the Zeeland cities as industrious harbour-towns. In the first quarter of the
nineteenth century they built for example a new harbour in Middelburg and the government of
Zierikzee subsidized the building of a whole new fleet. The hope to bring back international
trade to the cities underlay also the plans in the 1830s and 1840s for a railway that would
connect and integrate the isolated isles with the main land. The railway had to give Zeeland an
intermediary position in the trade between England and Germany. In Zeeland the past was at
the same time its future, but in the end, all projects failed to bring back the past.
Another reaction was that of acceptance: the ideas of the (urban) agronomists on the
de-urbanization of Zeeland. They regretted the urban decline, but they were more pragmatic
and accepted it as inevitable. Instead of concentrating on the negative aspects of the Zeeland
economy, they focused on its positive rural economy. Agronomists like Pieter Pous, Cornelis
Vis, Gualtherus Jacob van den Bosch, Iman Gualtherus Jacob van den Bosch were convinced
that agriculture could operate as an alternative for the decaying urban economies.
In the last decades of the nineteenth century we see a third reaction to the identitycrisis: the cultivation of the image of silent and old cities. Anti-urbanism had always been a
part of European thought, but thanks to the Industrial Revolution and large-scale European
urbanization, anti-urbanism came to the fore in the nineteenth century. Due to this antiurbanism in combination with the rise of the tourist-industry in the second half of the
nineteenth century the lack of urban development in Zeeland became, instead of a negative, a
positive feature of Zeeland. The Zeeland cities were not overpopulated and polluted like some
of their English, German and French counterparts. In tourist-guides the Zeeland cities were
portrayed as historic cities where visitors could take a trip down memory lane. We could say
that at the end of the nineteenth century the Zeeland cities came to terms with their changed
economic function – from international network- to regional central-place-cities – and the
identity-crisis of the Zeeland cities came to an end.
The European discovery of the countryside in de-urbanizing Zeeland
Although de-urbanization had a fundamental influence on the image and the identity of the
cities of Middelburg, Vlissingen and Zierikzee, it cannot be regarded as the necessary
condition for the growing attention of the urban-elite in Zeeland for agriculture. Between
1750 and 1850 agriculture became after all a very popular topic in public debate all over
Europe, and also in those parts that urbanized in the eighteenth and nineteenth century.
Agronomy was part of a much wider phenomenon, what I would like to call ‘the discovery of
the countryside’ between 1750 and 1850. Of course, the countryside has already been known
since mankind founded the first city, but in eighteenth century-European thought the role and
significance of the countryside in relationship with the city changed fundamentally. The
growing interest in the countryside seems strongly connected with changing notions of man
and mankind and changed meanings of concepts like equality, citizenship, civilization,
progress and modernization. In the eighteenth century the conviction grew that all men were
created equal and that all men had equal rights. Every human being was thought to be born as
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a ‘tabula rasa’, so everyone had in essence the same potential. The new notion of equality
created at the same time a new notion of inequality. Not birth or rank, but the varieties in the
amount and sort of knowledge and refinement someone possessed determined now inequality.
This Enlightened perception on mankind had also a historical dimension (philosophical
history). According to eighteenth century historians the historical development of mankind
knew four progressive stages: savage, nomadic, agricultural and commercial. In the last stage,
the commercial society, man and civilization would reach its full potential. It is clear that
most parts of Europe had reached this potential and could be named civilized, but cultures in
Africa, America and Asia had still a very long way to go.
However, there were not only differences between ‘cultures’, but also within a culture
there could be differences in tempo in the history of progress. Modernization, progress and
civilization were associated with towns and their elites. Rural people were of course not
savages or nomads anymore, but according to the majority of the cultural elite they certainly
did not reach the level of their urban counterparts: they lacked scientific knowledge, virtues
and refinement. This imbalance between city and countryside in the history of progress could
be judged positively and negatively. Someone like Jean-Jacques Rousseau loathed this
progress of civilization and criticized urban society, but the mainstream attitude towards
civilization was positive and resulted between 1750 and 1850 in Europe in a program of the
cultural elite to reduce the cultural imbalance between city and countryside by civilizing the
countryside. In the mission to civilize and modernize the countryside a lot of attention was
spent on the spread of scientific agricultural knowledge among farmers. Since mid-eighteenth
century European political economists grew convinced that in the growing commercial
rivalries between European states agriculture was a precondition for self-preservation.
Although physiocracy never obtained a foothold in the urban-orientated Netherlands, from
mid-eighteenth century Dutch economic thought – especially the school of ‘economic
patriotism’ – considered agriculture a fundamental part of a prosperous national economy.
Although the inhabitants of Zeeland viewed their province as isolated, also in Zeeland
as in the Netherlands nationwide the cultural elite shared the new perception on the
countryside and its people. The main agents in Zeeland in civilizing the rural people were the
rural ministers. From the last quarter of the eighteenth century the Dutch minister made it his
task not only to spread the Word, but also to spread more general knowledge and virtues in
order to make true citizens of his parishioners. The new notion of equality meant that the
inhabitants of a state not only had equal rights but also equal civic duties. And in order to
make rural people aware of their citizenship and their new role as citizens they needed
education. The rural ministers tried to educate their parishioners by publishing articles in
almanacs, by organizing popular education and by starting reading societies and departments
of the Society for Public Welfare.
From the end of the eighteenth century we indeed see an increase of societies on the
countryside in Zeeland. Rural ministers started reading societies for the first time in the 1780s
and mid-nineteenth century reading societies existed in 28 villages in the Zeeland countryside.
At the same time, the number of other societies increased in the nineteenth century. The
minister of the village Domburg founded in 1801 the first rural department of the national
Society of Public Welfare and fifty years later 11 chapters of this society functioned in rural
Zeeland. Unlike reading societies these chapters had a regional orientation and recruited their
members from a large rural area. The same accounts for an economic society in the 1820s in
the west of Zeeuws-Vlaanderen. From mid-nineteenth century onwards new societies like
music societies and drama societies popped up in some villages. Next to that, in 1805 a
provincial Committee of Agriculture was founded with some rural members. This Committee
would eventually evolve in 1843 into the Zeeland Society for the promotion of Agriculture
and Cattle-breeding that had hundreds of members from the cities and the countryside.
213

However, associational culture did not spread equally over the countryside in Zeeland.
There were large regional differences. In regions like West-Zeeuws-Vlaanderen and
Schouwen-Duiveland rural societies were a common phenomenon, but in Walcheren – despite
various efforts of rural ministers – they were absent. This implies that the existence of
societies did not only depend on the civilizing activities of local ministers, but depended
largely on the presence of rural people that shared the same values like their urban
counterparts concerning scientific knowledge, education, citizenship and civilization.
Associational culture was therefore only present in those areas where in the second half of the
eighteenth century an elite of gentleman-farmers had emerged that dominated rural politics,
rural economy and rural cultural life. These gentleman-farmers were in fact rural
entrepreneurs, because next to their farming-activities they dominated trade in agricultural
products and functioned as important intermediaries on the rural capital market. They owned
large collections of books, send their sons to private schools and joined from the 1780s rural
societies. Gentleman-farmers from the hinterland of Zierikzee even participated together with
the urban upper-class in urban societies. Wealth seemed to be a precondition for an
enlightened world view and for participating in civil society. However, not all Zeeland people
strove for membership of these societies and especially orthodox-protestants loathed and
counteracted this public sphere and the underlying belief in knowledge, education, civilization
and progress. The orthodox countermovement (a Pietist movement) created in eighteenth and
nineteenth century Zeeland its own distinctive cultural infrastructure. In comparison to the
‘enlightened’ cultural infrastructure that was dominated by cities, this ‘orthodox-pietist’
cultural infrastructure had a strong foothold in the countryside. Most pietist autobiographies
from this period are for example written by villagers.
The conviction that the countryside lagged behind in the process of modernization not
only resulted in a program that had to civilize the countryside, but at the same time the
‘backwardness’ of the countryside could also be interpreted positively, as ‘uncorrupted’ and
‘pure’. Cultural nationalism that evolved in Europe in the eighteenth century and gained
momentum in the nineteenth century searched for cultural artefacts that characterized the own
nation amidst other nations. Because of the conviction that modernization and progress
created a universal uniform urban culture, national characteristics were to be found on the
countryside. Thanks to the isolated location of the Zeeland isles, the lack of urbanization and
industrialization, and a strong agricultural economy, Zeeland became in the nineteenth
century more and more viewed as a province where one could still find an authentic ‘national’
Dutch culture with traditional costumes, folk-customs, popular belief and dialects. The
cultivation of Zeeland as a traditional rural society started in the first quarter of the nineteenth
century outside Zeeland and in the 1830s it were in particular members of the cultural elite in
Zeeland of a non-Zeeland origin who began to study folks-customs of the rural people. The
identity crisis of the Zeeland cities and the urban legacy of the native protagonists in
provincial cultural life seemed too strong to embrace at this stage the image of Zeeland as a
traditional rural society. But in the last decades of the nineteenth century, again triggered by
the rising tourist-industry in the province, folk-culture on the countryside became an essential
ingredient of the self-image of Zeeland.
At the same time the Zeeland (urban) cultural elite ‘discovered’ the countryside, also
the rural people itself started to attach greater importance to their rural origin. While in the
third quarter of the eighteenth century townspeople and rural people shared basically a
common material culture, from the end of that century country people – farmers as well as
craftsmen – created with a number of consumer goods a distinct rural profile. Especially
jewellery and clothing functioned as means to construct a rural identity. At a single glance,
contemporaries could now see whether someone lived in the city or in the countryside. Just
like the townspeople, the villagers seemed to perceive the city as modern and the countryside
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as traditional, because they deliberately chose to cultivate those jewels that already had a long
history and that the urban people took off at the turn of the eighteenth century. They
apparently accepted and used the positive valuation of the image of the countryside as the area
that lagged behind in the history of progress and civilization – the countryman as original,
authentic and not corrupted by modernity and urbanity – to construct a distinctive social
identity. It is exactly this rural style of dressing that the Zeeland cultural elite in the nineteenth
century started to use as an important ingredient in the construction of the image of Zeeland
as a traditional rural society. Notwithstanding the general trend of the rise of a rural style of
dressing in Zeeland, the differences between city and countryside in material culture had
strong regional variations. In Walcheren the urban-rural divide was much more pronounced
than in Schouwen-Duiveland.
Overall, the countryside and its inhabitants gained in importance in Zeeland culture from the
second half of the eighteenth century. The rural elite entered the national public sphere, the
majority of the country population created a distinctive and uniform rural identity, and the
countryside became a popular topic in provincial public debate and an essential ingredient in
regional identity. Although the growing significance of the countryside in Zeeland culture
paralleled the increasing importance of the countryside in the provincial economy, these
cultural changes were not simply and solely a consequence of regional economic
developments. They were part of much wider, European, cultural currents and seemed to be
strongly influenced by changes in European thought concerning the balance between city and
countryside in human history. However, urban decline and rural prosperity functioned as the
regional economic context in which the Zeeland people appropriated these new ideas.
Accumulation of large amounts of economic capital in the hands of a small elite of
gentlemen-farmers in Zeeland created for example a necessary condition for the development
of an ‘enlightened’ associational culture in the countryside. In the specific economic context
of Zeeland, the international debate on agriculture became an integral part of the debate on
urban decline. Zeeland agronomists looked upon agriculture as the only way out of the urban
misery. And the urban decline made the province extremely suitable for the depiction of
Zeeland as a peripheral agrarian society, where one could still find an authentic national
culture. Although separate processes, both regional de-urbanization and international
intellectual changes facilitated simultaneously and collectively the changes in the cultural
balance between city and countryside in Zeeland and the growing importance of the
countryside in Zeeland culture.
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