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SOCIALE VERANDERING IN EEN PREÏNDUSTRIËLE SAMENLEVING 

In de dorpen van de zandgronden van het Kempenland hebben 
maatschappelijke veranderingen zich naar veler opinie pas recentelijk 
voorgedaan. [1] De ligging aan de zuidelijke grenzen van Nederland en het 
landelijke karakter van veel woonkernen gaven aan deze streek tot voor kort 
de schijnbare trekken van een reservaat, van een nauwelijks door 
buitenstaanders betreden en door industrie en moderne communicatiemiddelen 
beroerd gebied. De inwoners zouden zich tot ver in de twintigste eeuw zowel 
in hun gedragingen als denkwijzen hebben laten leiden door "tradit ies", en 
zich daardoor hebben onderscheiden van "moderne" Nederlanders. Schrijvers 
van heemkundige opstellen en streekromans alsmede veel sociologen en 
historici bevestigen bijna eenstemmig het beeld van het "tradit ionele", 
gesloten Kempenland. Zij veronderstellen een langdurige maatschappelijke 
continuïteit. Deze samenleving zou van de Middeleeuwen tot m de twintigste 
eeuw dezelfde kenmerken hebben behouden. 

De Brabantse heemkundige Mandos heeft "de oude kern der Kempen" 
getypeerd als "het oude cultuurreservaat, dat door omstandigheden van vooral 
economische aard, stil en eenzaam zoveel oude patronen vanuit de prehistorie, 
van nederzettingen en traditionele levensvormen van besloten gemeenschappen 
vanaf de vroege middeleeuwen tot op de dagen van de "openlegging" ¡n onze 
tijd bewaard heeft. "[2] Het oeuvre van de romanschrijver Antoon Coolen is 
een bijna onafgebroken lijkrede aan het graf van de eeuwenoude Brabantse 
dorpscultuur die in de twintigste eeuw door de krachten van industrie en 
marktkapitalisme zou zijn verniet igd. [3] Jan Engelman vermeldt dat hij in 1957 
zijn doortocht door een stille Brabantse gemeenschap beleefde als een 
cultuurschok. HIJ beschrijft de ervar ing, die kennismaking met een stil 
Brabants dorp hem gaf, als een flashback, een aan de temporele orde ontrukt 
beeld uit het verleden. Zonder omwegen wijzen deze auteurs op het breukvlak 
in de samenlevingsontwikkeling dat veroorzaakt is door de grootindustrie en 
de expansie van de kunstmestcentrale van de Noordbrabantse Christeli jke 
Boerenbond in de twintigste eeuw. De "openlegging" van het gebied 
gedurende de laatste decennia wordt beschouwd als een keerpunt m een 
eeuwenlange historische continuïteit: "de ontsluiting heeft gewerkt als een 
grote schaaf, die alles wegnam wat in het isolement eigen snit en eigen smaak 
bezat." De publicist Jan Naaijkens heeft m pregnante bewoordingen een 
diagnose van deze omwenteling gegeven: "met de kracht van een onverwachte 
windhoos hebben de moderne communicatiemiddelen het isolement doorbroken, 
waarin de bevolking zich eeuwenlang bevonden heeft". 

1 



In de Nederlandse sociologische en historische literatuur t re f t men 
eenzelfde, ZIJ het meer prozaïsche lezing van de ontwikkeling van het 
Brabantse platteland. Er wordt gesteld dat de perifere Kempense 
gemeenschappen zo ongeveer als laatste van de Nederlandse dorpen sociale en 
culturele veranderingen hebben ondergaan. De bevolking heeft zich lang 
gedragen als een inerte massa die gekluisterd was aan "tradities". Pas m de 
loop van de twintigste eeuw zijn meer "moderne" samenlevingskenmerken 
geconstateerd — "moderne" in de zm dat ze afweken van vroegere en meer 
geleken op die van de rest van de Nederlandse samenleving. De socioloog 
Hofstee is wellicht de meest openhartige vertolker van deze mening. [4] 

Het langst heeft het traditionalistische cultuurpatroon zich op de 
Oostbrabantse en Noordlimburgse zandgronden gehandhaafd Barentsen's 
boek over het oude Kempenland, dat gebaseerd is op zijn ervaringen in 
dit gebied m het begin van deze eeuw, laat ons een maatschappij z ien, 
waarin verandering nog nauwelijks was doorgedrongen en het verleden 
nog bijna volkomen de maatstaven leverde voor het gedrag in het 
heden. ( . . . ) Eerst in de jongste tientallen jaren is de situatie snel 
veranderd. 

In de wetenschappelijke l i teratuur is de Brabantse plattelandssamenlevmg van 
de vorige en het begin van deze eeuw als "traditioneel" gekenschetst. Men 
heeft haar soortgelijke eigenaardigheden toegeschreven als die welke de 
antropoloog Redfield noemt voor elke (nog) met ontwikkelde samenleving ZIJ 
was prekapitalistisch, homogeen en statisch, geneigd tot passieve acceptatie 
van vroegere gewoonten en irrationeel, onkritisch en spontaan [5] De meeste 
sociologen en historici hebben de neiging om de dorpsgemeenschappen van de 
Kempen, zoals ze tot voor kort werden aangetroffen, te beschouwen als 
anachronistische aanhangsels van een staatssamenlevmg waarin al veel eerder 
de nadruk gevallen was op urbane waarden en industriële activiteiten. 

De dorpen van het Kempenland zijn ook vaak gezien als woonkernen waarin 
maatschappelijke veranderingen zich pas hebben voltrokken toen de twintigste 
eeuw al een eind gevorderd was. De impulsen hiertoe zouden vooral gegeven 
zijn door buitenstaanders: industriëlen, landbouwdeskundigen, technische 
ingenieurs en staatsdienaren die elders m het land hun expertise hadden 
verworven. Maar hoezeer de ontwikkeling van de Brabantse dorpen misschien 
ook afwijkt van andere gemeenschappen binnen Nederland, toch kan met 
voorbijgegaan worden aan het feit dat in deze provincie reeds m de tweede 
helft van de vorige eeuw allerlei sociale processen op gang zijn gekomen die 
moeilijk m te passen zijn m het beeld van "het reservaat" of van de statische 
samenleving die recentelijk uit haar slaap van eeuwen door buitenstaanders is 
wakker gekust. De boeren organiseerden zich immers omstreeks de 
eeuwwisseling m landbouwcoöperaties. Ze bouwden zuivelfabnekjes waarvan 
éen uitgroeide tot een bedrijf van internationaal formaat en begonnen 
ontginningen die m enkele tientallen jaren een omvangrijk en onvruchtbaar 
geacht heidegebied transformeerden in een agrarisch areaal Bovendien 
brachten ze met hun spaargeld het beginkapitaal bijeen van een latere 
bankgigant. Lokale entrepreneurs stichtten in de laatste decennia van de 
vorige eeuw een sigaremndustrie die tussen 1910 en 1960 aan duizenden 
arbeidersgezinnen een inkomen verschafte. Andere plaatselijke ondernemers 
werden succesvolle schoenenfabrikanten De inwoners van de Kempense 
gemeenten vermeerderden vanaf 1880 hun bevolkingsaantal in een snel tempo 
door middel van spectaculair hoge aantallen geboorten. Ze vormden m hun 
gemeenschappen veel verenigingen op katholieke grondslag die schakels waren 
m de Nederland overheersende netwerken van op religie gebaseerde 
organisaties. Ze leverden na de invoering van het algemeen kiesrecht m 1917 
en 1919 door hun stemmen steun aan de katholieke partij die mede daardoor in 
staat was een hechte greep op het staatsapparaat te verkrijgen en tot nu toe 
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te behouden. Deze feiten dienen twijfels te wekken ten aanzien van de 
juistheid van het beeld van de gemeenschappen als onveranderli jke en 
geïsoleerde eenheden die pas in de loop van de twintigste eeuw konden 
veranderen onder impulsen van krachten "van buiten". 

Mogelijkerwijze berust de suggestie dat deze samenleving in een vroegere 
periode statisch en inert is geweest op een misvatting. Etnografische 
verslagen van preïndustriële samenlevingen hebben het beeld van 
onveranderli jke, in tradities verankerde gemeenschappen 
geproblematiseerd. [6] Wat als "traditioneel" wordt aangeduid blijkt vaak een 
door later levende mensen gewenste situatie. [7] Daarbij geldt dat geen 
samenleving bewegingloos is: veranderingen zijn inherent aan menselijke 
samenlevingen. [8] Vooral wanneer het wi jdere, kleine gemeenschappen 
omvattende samenlevingsverband wordt gekenmerkt door verander ing, wordt 
de druk op de dorpsbewoners om hun levenswijze te herijken — in welke 
richting en m welk tempo dan ook - - onontkoombaar. [9] Tenslotte is erop 
gewezen dat het "traditionele" karakter van een samenleving een gevolg kan 
zijn van ontwikkelingen in de wijdere samenleving. [10] Deze inzichten maken 
de typeringen van de preïndustriële Brabantse gemeenschappen als statische 
eenheden minder vanzelfsprekend. 

Dergelijke empirische en theoretische overwegingen waren voor mij 
aanleiding om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een aantal 
Kempense dorpen in het ti jdvak dat voorafging aan grootschalige economische 
en andere maatschappelijke veranderingen. Mijn vragen waren in eerste 
instantie eenvoudig. Was de preïndustriële samenleving van de tweede helft 
van de negentiende eeuw statisch en inert? Is het "stilleven" dat Sarentsen m 
"Het oude Kempenland" (1935) getekend heeft van het gebied van Bergeijk en 
omstreken een juiste weergave van de werkelijkheid?[11] Waren de als 
"traditioneel" aangeduide samenlevingskenmerken van omstreeks 1900 
inderdaad elementen van het oude cultuurgoed dat , zodra de maatschappelijke 
vernieuwing dit gebied na het eerste decennium van deze eeuw bereikte, 
geleidelijk aan de kant werd gezet?[12] Was deze samenleving en cultuur zo 
homogeen als veel schrijvers suggereren? Het was, kortom, mijn bedoeling 
vast te stellen of het beeld dat zowel regionale heemkundigen en 
romanschrijvers als de sociograaf Barentsen en in zijn voetspoor de sociologen 
Saal, Wichers, Kruijt en Hofstee en de historici Van Velthoven en Van den 
Eerenbeemt allen in hun eigen bewoordingen hebben geschetst van de 
"statische" Brabantse dorpsgemeenschap correspondeerde met de feiteli jke 
situatie m de Kempense samenleving van vóór 1900. [13] 

Het onderzoek, dat ik verricht heb in gemeentelijke en provinciale 
archieven, maakte duidelijk dat de periode tussen 1840 en 1910 gekenmerkt 
werd door snelle en diepgaande maatschappelijke veranderingen. De 
demografische, economische en culturele eigenaardigheden van deze dorpen m 
het begin van deze eeuw waren geen aloude kenmerken, maar resultaten van 
ontwikkelingen die zich na 1850 hebben voorgedaan. Weliswaar veranderde tot 
omstreeks 1900 het fysieke aanzien van de gemeenschappen nauwelijks. Er was 
slechts geringe bevolkingsaanwas, bestaansbronnen kenden alleen marginale 
wijziging en de natuurli jke omgeving behield dezelfde kenmerken — zij het dat 
na 1850 omvangrijke heidegebieden werden bebost en verkeersroutes 
verbeterd. Evenmin kwamen er nieuwe technische outillages. Bovendien bleef 
de beroepsverdeling van dezelfde aard , het onderwijs in gelijke mate 
ongedifferentieerd en de bevolking even katholiek als voorheen. Ondanks 
deze uiterlijke kenmerken van stabiliteit, moest ik vaststellen dat vanaf 
ongeveer het midden van de vorige eeuw de Kempense samenleving m een 
aantal opzichten veranderde: de mensen vertoonden andere gedragswijzen, 
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omgangsvormen en opvattingen dan die hun (voor)ouders eeuwenlang hadden 
gecult iveerd. Deze veranderingen in levensstijl en mentaliteit kristalliseerden 
in wijzigingen in bevolkingssamenstelling, economische organisatie en culturele 
vormen. Vanwege deze ontwikkelingen moest ik concluderen dat de Kempense 
gemeenschappen in de tweede helft van de vorige eeuw een proces van sociale 
verandering hebben doorgemaakt. Vooral tussen 1850 en 1875 hebben zich, 
zoals ik verderop zal aantonen, opmerkelijke maatschappelijke veranderingen 
vol t rokken. Gezien het tijdsverloop leek het twijfelachtig of dit proces van 
sociale verandering afdoende verklaard kan worden door te wijzen op 
invloeden van bijvoorbeeld de wetgeving van de staat of de economische 
ontplooiing in andere delen van het land. 

Sociale verandering 

Deze waarnemingen noopten tot een herformulering van de probleemstelling. 
Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben zich in de tweede helft van de 
negentiende eeuw voorgedaan in de Kempense gemeenschappen? Hoe kan men 
deze sociale veranderingen begrijpen? Een veranderende samenleving waarvan 
verondersteld is dat ze geen ontwikkeling doormaakte, verlangt immers 
beschri jving. Een veranderingsproces dat gezien het tijdsverloop niet 
voldoende begrepen kan worden door te verwijzen naar invloeden van staat en 
markt , eist verk lar ing. Bovendien sluit deze vraagstelling aan bij recente 
ontwikkelingen in de sociaal-wetenschappelijke disciplines. Hierin bli jkt de 
interesse geleidelijk verschoven van de vraag hoe samenlevingen functioneren 
naar die hoe samenlevingen zich hebben ontwikkeld. [14] 

Met sociale verandering wordt in dit boek het proces van overgang van de 
Kempense samenleving ' in twee opeenvolgende fasen van ontwikkeling 
aangeduid. Deze overgang is niet gescheiden van het langere historische 
verloop. Zij is deel van de lange termijn ontwikkeling waarin de samenleving 
zich bevindt. Ik gebruik termen als "proces van overgang", "continuïteit", 
"ontwikkeling" en "fasen" en niet lemmata als "transformatie", 
"discontinuïteit", "omwenteling" en "stadia" die wellicht meer tot de 
verbeelding spreken en appelleren aan de voorstelling dat een samenleving 
schoksgewijze verandert . [15] Mijn premisse is dat samenlevingen zich 
ontwikkelen zonder absolute breekpunten omdat mensen slechts ten dele de 
omstandigheden, waarin ze gehouden zijn te leven, kunnen creëren. [16] In de 
overgangsfase tussen 1840 en 1910 kregen enkele belangrijke trekken van de 
Kempense samenleving nieuwe kenmerken. De demografische, economische en 
culturele eigenaardigheden uit het midden van de vorige eeuw tonen in 
vergeli jking met die van het eerste decennium van deze eeuw opmerkelijke 
wijzigingen. In de vroegere fase blijkt een gelijkblijvend bevolkingsgetal, een 
economie waarin de nadruk ligt op agrarische en ambachtelijke activiteiten en 
culturele vormen waarvan collectief amusement en gering schoolbezoek 
opvallen. De samenleving van het eerste decennium van deze eeuw 
onderscheidt zich door een snelle bevolkingsgroei, een gespecialiseerde 
economie, een meer ingetogen publiek gedrag en een grote belangstelling voor 
het onderwijs. De ontwikkelingen van deze verschillende kenmerken zijn de 
belangrijkste ingrediënten van het proces van sociale verandering. Met 
behulp van deze noties is het duidelijk wat het begrip sociale verandering 
betekent: een proces van met elkaar verweven maatschappelijke 
veranderingen. 
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De term sociale verandering is als label gebruikt om de maatschappelijke 
processen in de Kempense samenleving gedurende de aaneengesloten 
tijdseenheid van 1840 tot 1910 te omvatten. Het begrip duidt enkel aan dat 
de samenleving van het Kempenland in de bestudeerde periode niet dezelfde is 
gebleven. Het voordeel ervan is dat niet bij voorbaat gedefinieerd is om welke 
veranderingen het gaat of in welke richting ze zich voltrokken hebben. 
Daarom is het mogelijk juist die ontwikkelingen op het spoor te komen welke 
van grote betekenis zijn geweest en uit te zoeken hoe ze zich hebben 
voorgedaan. Sociale verandering betreft immers in principe maatschappelijke 
kenmerken die nader aangegeven moeten worden. De sociologische definities 
en omschrijvingen van sociale verandering leveren hiervan het bewijs: 
"structural change", "a change in social s t r u c t u r e " , "structural 
rearrangements in societ-ies", "the cumulative effect of the individual 
responses to new situations", "de actualisering van de (veranderings)potentie 
van een sociaal systeem" of, in wellicht meer realistische maar tegeli jkerti jd 
algemene termen gesteld, "veranderingen in de interdependentie van de 
mensen en veranderingen van mensen". [17] Het is duidelijk dat nauwkeurige 
omschrijving van het begrip sociale verandering de plicht is van degene die 
het gebruikt. Uit de definities is niet of nauwelijks af te leiden wat deze term 
betekent. 

In de sociologische theorievorming zijn de pogingen om het begrip sociale 
verandering te formaliseren, dat wil zeggen een definitieve en eenduidige 
betekenis te geven, weinig succesvol gebleken. De reden hiervan ligt in het 
simpele feit dat geen enkele samenleving een replica is van een andere en 
geen proces van sociale verandering zich leent voor herhaling. [18] Wel zijn er 
ontwikkelingsprocessen gesignaleerd die in verschillende samenlevingen 
soortgelijke kenmerken hebben. Bij de bestudering is dan vaak de nadruk 
gelegd op demografische, economische en culturele aspecten van het 
samenleven. In dit verband kan verwezen worden naar het werk van 
Emmanuel Le Roy Ladurie over de Languedoc ( F r a n k r i j k ) , Joseph Α. 
Schumpeter over de westerse geïndustrialiseerde samenlevingen en Max Weber 
over de opkomst van het kapitalisme in West-Europa. [19] Deze auteurs 
analyseerden de ontwikkeling van bepaalde samenlevingen en legden 
verschillende nadruk op de betekenis van demografie, economie en cultuur. 
Hun geslaagde pogingen om het proces van verandering van samenlevingen te 
ontrafelen, leren dat in de studie van maatschappelijke veranderingen niet 
voorbij gegaan kan worden aan deze belangrijke aspecten: het getal en de 
samenstelling van de bevolking, de wijze waarop de mensen produceren wat ze 
nodig hebben en hun gedragswijzen en mentaliteit. [20] 

Sociale verandering is een trefwoord om het proces van ontwikkeling door 
de tijd heen te benoemen. In de uitgebreide l i teratuur, waarin het 
verschijnsel dat een samenleving nieuwe kenmerken kri jgt vanuit andere 
perspectieven wordt benaderd, zijn alternatieve begrippen gebruikt . Men 
spreekt van "modernisering" en "ontwikkeling" waarbij vooral gedacht wordt 
aan organisatorische en technische vernieuwing. [21] Men redeneert in termen 
van "transformatie van traditioneel naar modern" of van overgang van 
"Gemeinschaft" naar "Gesellschaft" of van "transformatie" zonder meer waarbij 
echter steeds de overgang van het ene stadium naar het andere geïmpliceerd 
is. [22] Tenslotte noemt men inkapseling of incorporatie, acculturatie en 
assimilatie, waarbij ervan uitgegaan wordt dat een samenleving met "moderne" 
kenmerken een andere samenleving of een groep van die samenleving in zich 
opneemt die dergelijke kenmerken nog niet heeft. [23] Aan deze termen kleven 
steeds dezelfde bezwaren: men gaat uit van de overgang van het ene stadium 
naar het andere waardoor "dat wat in feite maatschappelijke processen zi jn, 
herleid worden tot onveranderlijke toestanden, waaraan bovendien vaak een 
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bepaalde waardering verbonden is" [24] Het gebruik van dit soort begrippen 
wijst, vooral als men samenlevingen op het oog heeft buiten de centra van 
industriële en urbane ontwikkeling, eenzijdig op de invloeden die "van buiten" 
op bewegingloos geachte samenlevingen afkomen. Ook heeft men vooral oog 
voor de al het "oude" en "traditionele" uitwissende krachten vanuit de 
industriële en urbane metropolen. Het lijkt erop dat deze terminologie eerder 
ui tdrukking is van de preoccupaties van de onderzoekers van maatschappelijke 
ontwikkelingen dan dat ze goede gereedschappen biedt om observeerbare 
veranderingen in bepaalde samenlevingen te beschrijven en verklaren. [25] Dit 
geldt zeker waar het preïndustnêle samenlevingen betref t . 

De preindustriele samenleving 

Ik verzamelde gegevens over de demografische, economische en culturele 
kenmerken van een zestal Kempense gemeenten in de negentiende en m de 
eerste decennia van deze eeuw Deze zes gemeenten zijn: Valkenswaard, 
Borkel en Schaft, Dommelen, Westerhoven, Riethoven en Bergeijk. Het viel mij 
op dat er m dit gebied vooral tussen 1840 en 1910 sprake was van ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen. Om deze reden maakte ik de periode van de 
tweede helft van de vorige eeuw tot onderwerp van deze studie. Bovendien 
was de beschikbaarheid van twee omvangrijke informatiebronnen een stimulans 
voor deze t i jdsafbakenmg. Peter Norbertus Panken (1819-1904) noteerde in 
zijn lange leven m veel dagboeken en manuscripten wetenswaardigheden over 
deze dorpen. Ρ Α. Barentsen, van 1903 tot 1916 arts te Bergeijk, 
publiceerde een boek en artikelen waarin hij de kenmerken van deze 
samenleving in het begin van deze eeuw heeft vastgelegd. [26] 

De Kempense samenleving van de tweede helft van de negentiende eeuw ¡s 
op verschillende manieren getypeerd. Men heeft haar "traditioneel", 
"agransch-ambachtelijk" of "premodern" genoemd, meestal naar gelang van 
een culturele, economische of sociale invalshoek [27] Ik prefereer de 
aanduiding "preïndustrieel", die aangeeft dat de mensen andere dan 
industriële activiteiten verr icht ten. Tevens maakt dit adjectief alert voor het 
feit dat er sprake is van een proces van overgang- het betreft de fase die 
voorafgegaan is aan die waarin de mensen met fabrieksarbeid een inkomen 
konden verwerven. "Preïndustrieel" is bovendien een term die minder 
bijbetekenissen heeft dan de genoemde alternatieven. "Traditioneel" betekent 
immers, ^afgezien van alle waarderende connotaties, "van een statisch 
verleden", hetgeen geen recht doet aan de ontwikkelingen m de bestudeerde 
periode. [28] "Agransch-ambachtelijk" dekt slechts ten dele de kenmerken van 
het economisch systeem waarbinnen de mensen werkten: deze typering gaat 
bijvoorbeeld voorbij aan het feit dat bijna de helft van de gezinshoofden als 
arm en loonafhankelijk moet worden beschouwd. "Premodern" impliceert te zeer 
een vaststaand beeld van wat "modern" is. De tweede helft van de 
negentiende eeuw was m elk geval "de preïndustnêle periode". Dit t i jdvak 
was de laatste fase van een lange era waarin een geringe mate van 
natuurbeheersmg en een weinig gedifferentieerde economie slechts een 
beperkte produktiecapaciteit mogelijk maakten. Tot omstreeks 1850 gold deze 
situatie nog m het Kempenland, na 1900 was zij voorbi j . 

De preïndustnêle periode van de laatste halve eeuw voor 1900 blijkt een 
fase waarin maatschappelijke veranderingen zich m snel tempo hebben 
voltrokken. De demografische, economische en culturele veranderingen zijn 
spoedig na 1850 op gang gekomen en hebben m de volgende vijfentwintig jaar 
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hun specifieke accenten gekregen. Tussen 1875 en 1900 hebben deze 
veranderingen zich op soortgelijke wijze verder ontwikkeld. Dit gegeven 
maakt deze preTndustriële samenleving interessant en rechtvaardigt een m de 
tijd afgebakende studie. In veel publikaties wordt immers de fase tussen 1850 
en 1900 afgedaan als "tussenfase" van een ambigu karakter en als prelude van 
de grote "spurt" m de maatschappelijke ontwikkeling. Na 1900 zouden dan de 
revolutionaire krachten van het industrieel kapitalisme en van het moderne 
staatsapparaat met hun immanente regels en reglementeringen het sociale leven 
in plattelandsgemeenschappen hebben "gemoderniseerd' en de dagelijkse 
routines van de mensen in een nieuwe richting gedrongen. Het "schemerland" 
van de preTndustriële tussenfase behoeft echter verk lar ing. Het is de 
intrigerende overgangsperiode naar een later ti jdvak waarin sociale 
verandering zich wellicht meer massaal en beter kwantitatief meetbaar heeft 
voltrokken. Voor het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde de 
samenleving zich daarentegen in minder snel tempo en op minder spectaculaire 
wijze. 

Het ti jdvak tussen 1840 en 1910 is slechts een fase in een langdurige 
historische ontwikkel ing. Vanaf de late Middeleeuwen, toen deze streek 
bewoonbaar was geworden voor grotere groepen mensen, kende het gebied een 
lange periode van maatschappelijke continuïteit. Met het dalen van het 
waterpeil omstreeks het jaar 1000 waren steeds meer locaties geschikt 
geworden voor het vestigen van nederzettingen en was de bevolking gaan 
groeien. [29] Aan het eind van de dertiende eeuw kwam aan deze groei een 
einde. De reden hiervan was wellicht dat de hertogen van Brabant, de 
politieke soevereinen van de wijdere regio, door middel van uitgifte van de 
gronden tegeli jkerti jd de mogelijkheden tot ontginning beperkten. [30] Tot 1850 
waren er geen ingrijpende veranderingen, maar leed de bevolking wel onder 
de plagen van de "oude" samenleving, zoals oorlogen, verwoestingen, 
epidemieën en hongersnoden die hun tol aan mensen en produktiecapaciteit 
eisten. Ook de elkaar opvolgende politieke regiems frustreerden via hun 
ingewikkeld systeem van rentekapitalisme de demografische en economische 
expansie. [31] Bevolkingsgroei werd in verschillende periodes gevolgd door 
daling van het inwonertal. Ambachtelijke en agrarische activiteiten waren 
beide belangrijk en hadden wisselende betekenis met de fluctuerende vraag 
naar goederen en Produkten. Mogelijkheden om zich te oriënteren buiten het 
gebied waren verbonden met het Tot van economische specialiteiten. Openbare 
festiviteiten en publieke rituelen werden door oekazes van contra reformisten, 
gerechtelijke autoriteiten, vertegenwoordigers van de Republiek, 
burgemeesters en priesters met wisselend succes van hun uitbundige 
uitdrukking ontdaan. Per tijdvak kan door degene die het wil onderzoeken 
sociale verandering worden geconstateerd, zij het waarschijnlijk m trager 
tempo en minder opvallend dan in de jaren tussen 1840 en 1910. Na het eerste 
decennium van de twintigste eeuw kreeg deze samenleving nieuwe kenmerken. 
De bevolkingsgroei hield voor twee generaties onverminderd aan vanwege zeer 
hoge geboortencijfers. In de afzonderlijke gemeenten viel naar gelang van de 
expansie van industriële activiteit een verschillend aantal nieuwe inwoners 
waar te nemen. Tussen 1914 en 1918 meldden zich vooral in Valkenswaard veel 
Belgen die de oorlog m hun land ontvluchtten. In grote aantallen vestigden 
ze zich daar waar ze als sigarenmakers aan de slag konden bli jven. Uit 
andere zuidelijke gebieden van het land werden tussen 1910 en 1940 veel 
jonge arbeiders voor de sigarenmdustrie gerecruteerd. De meeste dorpen 
raakten geleidelijk bevolkt met een meerderheid van gezinnen van 
fabrieksarbeiders. Tegelijkertijd bood de agrarische sector dankzij 
grootschalige ontginningen aan veel handen emplooi. Het gemeenschapsleven 
kwam bijna volledig onder kerkelijke leiding: scholen, sportclubs en 
ontspanningsverenigingen werden opgericht en geleid in overeenstemming met 
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de idealen van de protagonisten van "het Rijke Roomse Leven". Zelfs de 
politieke voorkeur werd bepaald door de richtlijnen van de kerk. Deze 
episode, waarin het sociale leven in hoge mate beïnvloed werd door katholieke 
organisaties, duurde tot de zestiger jaren. Daarna is een nieuwe fase 
aangevangen waarin de bevolkingsgroei tot staan gebracht is vanwege abrupte 
daling van de geboortencijfers en waarin de bevolkingssamenstelling 
heterogeen geworden is door grote geografische mobiliteit. De economie heeft 
een proces van deïndustrialisatie ondergaan. In eerste instantie uitte zich dit 
in een sterke toename van het aantal loontrekkers in publieke dienst maar 
spoedig daarna ook in het groeiend getal van werkelozen. Culturele vormen 
zijn in toenemende mate geseculariseerd en het privéleven wordt geleid door 
andere dan katholieke idealen. Maar dit zijn de eigenaardigheden van de 
huidige t i jd . 

Opzet 

In de aanduiding "sociale verandering in het premdustriële Kempenland 
worden de demografische, economische en culturele veranderingen in een 
zestal Kempense gemeenten gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw samengevoegd. De ontwikkeling van het bevolkingsgetal, van het 
economische systeem en van de levensstijl en mentaliteit in de Kempense 
dorpen wordt in dit boek beschreven en geanalyseerd. Ik beperk me daarbij 
tot weergave van enkele markante kenmerken van deze veranderingen. Deze 
bijzonderheden heb ik kunnen afleiden uit gegevens die zijn vastgelegd in 
duizenden in bevolkingsregisters beschreven huishoudens, in honderden uit 
individuele akten van de Burgelijke Stand gereconstrueerde 
gezinsgeschiedenissen, in veel administratieve gegevens en in het ri jke 
assortiment van regionale publikaties en onuitgegeven manuscripten. [32] De 
gevonden kenmerken zijn niet de eigenaardigheden van bepaalde individuen of 
van afzonderlijke families, maar de patronen in de levenswijze van de 
Kempenlanders. De bevolking heb ik aan de hand van materiële gegevens (het 
bezit, de inkomsten en de beroepen van de huishoudens) ingedeeld in 
verschillende sociale lagen, geledingen of, zoals zij ook genoemd worden, 
strata. [33] Ik onderscheid op basis van de materiële criteria vier sociale lagen 
in het Kempenland: de groep ( I ) van arme loonarbeiders, ( I I ) van 
keuterboeren en alleenwerkende zelfstandige ambachtslieden, ( I I I ) van grotere 
boeren, neringdoenden en bestuurders met een ruimere bestaansbasis, en 
( I V ) van de rijksten die het grootste bezit en inkomen hadden. Het proces 
van sociale verandering kan worden opgevat als de geschiedenis van de 
levenswijze van zowel deze sociale lagen als van de bevolking in haar geheel. 

Demografie, economie en cultuur zijn aspecten van het samenleven die elk 
een mogelijke ingang kunnen bieden bij de studie van het proces van 
maatschappelijke ontwikkeling. Om die reden zal ik telkens een antwoord 
pogen te geven op de vraag in hoeverre de ontwikkelingen van deze drie 
levensterreinen van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor de 
verandering van de samenleving in haar geheel. Maar het is er mij vooral om 
te doen om deze maatschappelijke veranderingen zelf te ontrafelen: hoe kan 
de bevolkingsontwikkeling, de wijziging in het economisch systeem en de 
verandering in culturele vormen het best worden begrepen? Aangezien de 
maatschappelijke processen niet los gezien kunnen worden van de mensen die 
deze veranderingen ondergaan en teweegbrengen, zal ik proberen te 
achterhalen welke overwegingen de mensen zelf hadden om zich in het 
tijdsverloop tussen 1840 en 1910 op andere wijze te gaan gedragen. De 
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idealen en voorkeuren van de mensen kunnen uiteraard geen afdoende 
verklaring van de sociale verandering · bieden. Ze zijn deel van het te 
onderzoeken probleem. Maar aangezien de belevingswereld zelf een belangrijk 
aspect van de sociale werkelijkheid is, is het noodzakelijk om de culturele 
codes van de mensen, dat wil zeggen de collectieve "regels" ( die de 
overwegingen en gedragswijzen van de individuele Kempenlanders "sturen", 
op het spoor te komen en te beschrijven. Nieuwe accentueringen in 
gedragswijzen komen immers tot ui tdrukking in demografische, economische en 
culturele veranderingen. De culturele codes worden niet beschouwd als 
abstracte en onveranderlijke morele boodschappen, maar als elementen van een 
ideologisch systeem dat in de loop der jaren is veranderd. [34] Ik poog het 
verband te leggen tussen specifieke gedragswijzen van mensen als leden van 
een groep en de culturele codes van die groep of van de grotere sociale 
formatie waarvan die groep deel uitmaakt. Op die wijze is het naar mijn 
mening mogelijk de betekenis van het ideologisch systeem in het proces van 
sociale verandering aan te geven. Ik zal dus enerzijds het samenspel tussen 
de manier waarop de mensen zich gedragen en hun collectieve voorkeuren en 
anderzijds het verband van dit complex met het ideologisch systeem van de 
samenleving trachten te ontwarren en daarmee een verklaring bieden van het 
proces van sociale verandering in het premdustriële Kempenland. 

Op deze wijze kan duidelijk worden gemaakt hoe maatschappelijke 
veranderingen zich hebben voltrokken. De nadruk ligt op de ontwikkelingen 
binnen de lokale gemeenschappen zelf. Daarmee wordt tegenwicht geboden aan 
de voorkeur om sociale verandering op te vatten als iets dat vooral door 
externe krachten bevorderd wordt. Bovendien poog ik de relatief autonome 
invloed van het ideologisch systeem op maatschappelijke veranderingen te 
benadrukken. Maar de ideeën van mensen kunnen niet losgemaakt worden van 
de netwerken die ze met elkaar vormen. [35] De veranderende relaties tussen 
de groepen binnen de gemeenschappen alsmede met die welke opereren in het 
wijdere sociale veld dienen in beschouwing te worden genomen. [36] Bij de 
behandeling van de verschillende levensterreinen zal ik ook aan dit aspect 
van de Kempense samenleving aandacht besteden. Door sociale verandering te 
zien in samenhang met wijzigingen in het ideologisch systeem en in de relaties 
tussen de verschillende groepen, worden de maatschappelijke ontwikkelingen 
in verband gebracht met "dingen" die zelf veranderen. Daarmee wordt recht 
gedaan aan wat eenieder dagelijks kan waarnemen: de voorkeuren en ¡dealen 
van de mensen veranderen wanneer de netwerken die ze met elkaar vormen 
veranderen. 

Dit boek bevat een beschrijving van dorpen van het Kempenland en een 
analyse van de bestudeerde demografische, economische en culturele 
ontwikkelingen en van het veranderend ideologisch systeem van de 
samenleving. Deze aspecten van het samenleven zijn slechts om analytische 
redenen van elkaar gescheiden. De veelvormigheid in levensstijl en 
belevingswereld gedurende drie generaties dwingt de beschrijver in 
verschillende delen te behandelen wat in het dagelijks leven steeds met elkaar 
heeft samengehangen. Ik begin (in hoofdstuk 2) met een beschrijving van het 
onderzochte gebied in het Kempenland. Dan komt de demografische 
ontwikkeling aan bod met (in hoofdstuk 3) aandacht voor de ontwikkeling van 
het bevolkingsgetal en (in hoofdstuk 4) een bespreking van het 
geboortenoverschot, het meest dynamische demografische kenmerk van deze 
gemeenschappen. Daarna komt het systeem van voorziening aan de orde. Eerst 
worden (in hoofdstuk 5) de meer algemene economische gegevens 
gepresenteerd en vervolgens in twee afzonderlijke teksten de agrarische 
sector (hoofdstuk 6) en de bezigheden van arbeiders, ambachtslieden en 
entrepreneurs (hoofdstuk 7 ) . Vervolgens wordt (in hoofdstuk 8) de 
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ontwikkeling van twee culturele vormen behandeld* de wijze waarop de mensen 
van opeenvolgende generaties zich amuseerden en de verschuiving in de 
belangstelling voor het onderwijs. In een concluderende tekst (hoofdstuk 9) 
wordt een samenvattende beschrijving gegeven van het ideologisch systeem en 
wordt nagegaan hoe de maatschappelijke veranderingen begrepen kunnen 
worden vanuit de ontwikkeling van het ideologisch systeem en hoe de 
wijziging hiervan verklaard kan worden. In de epiloog (hoofdstuk 10) zal ik 
enkele opmerkingen maken over de conclusies van dit onderzoek. De aan dit 
werk ten grondslag liggende informatie en documentatie zijn in voetnoten (per 
hoofdstuk gerangschikt) en m een bibliografie (m alfabetische volgorde van 
de auteurs) verantwoord. In het tweede hoofdstuk wordt een schets van de 
zes dorpen van het Kempenland gegeven. 
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2 

HET OUDE KEMPENLAND 

Het Kempenland, het zandgrondengebied ¡η het zuiden van Noord-Brabant, 
is in kringen van maatschappijwetenschappers bekend geworden door het boek 
van Barentsen: "Het oude Kempenland". De schrijver, die van 1903 tot 1916 
als arts werkzaam is geweest in Bergeijk, heeft dit werk in 1935 
gepubliceerd. [1] Deze studie kan beschouwd worden als de eerste 
sociologische monografie over een ruraal gebied in Nederland. In "Het oude 
Kempenland" worden enkele samenlevingskenmerken beschreven die grote 
gelijkenis hebben met die welke Ferdinand Tönnies heeft toegekend aan een 
traditionele "Gemeinschaft": een hoge mate van intieme kennis van elkaar, 
afwezigheid van zakelijke verhoudingen en menigvuldige offervaardigheid. [2] 
Kruijt heeft echter aangetoond dat in de schetsen van Barentsen de 
kenmerken van "Gemeinschaft" niet eenduidig naar voren komen. [3] Toch is 
diens boek algemeen gewaardeerd als getuigenis van "de onbewogen 
dorpssamenleving", als beschrijving van gemeenschappen die passief de 
krachten ondergaan welke elders in beweging zijn gebracht en als bewijsstuk 
van het bestaan van passieve aanhangsels in een zich in snel tempo 
ontwikkelende staatssamenleving. 

Barentsen zelf heeft ook niet nagelaten om een dergelijke voorstelling van 
het Kempenland op te roepen. Hij spreekt van dorpen die in het begin van de 
twintigste eeuw 'he t oorspronkelijk karakter het best bewaard hebben". [4] 
Zijn onderzoeksobject is de "geïsoleerde" en "gesloten" gemeenschap. Een 
statische verhouding tussen de beschikbare agrarische grond, de omvang van 
de veestapel en het aantal mensen zou de samenleving in een bijna volmaakt 
vicieuze cirkel hebben gehouden en ontwikkeling gefrustreerd. [5] Juist deze 
stellingname is aanleiding geweest om de met grote precisie beschreven 
levenswijze en mentaliteit van de Kempenlanders tot model te verklaren van 
het samenleven in de preTndustriële gemeenschappen van zuid-Nederland. Maar 
het hoofdbezwaar tegen deze schets is dat Barentsen de samenleving van het 
Kempenland beschouwde als eeuwenoud en de maatschappelijke kenmerken als 
traditioneel. Hij vroeg zich niet af in hoeverre er in de voorafgaande periode 
sprake was geweest van verandering. Het door Barentsen geschetste beeld 
van het Kempenland is echter een eigen leven gaan leiden: het is verheven 
tot een ideaaltypische beschrijving van de traditionele plattelandscultuur. [6] 

Vooral door dit boek zijn de kleine naburige gemeenschappen in meer 
moderne ogen authentieke voorbeelden geworden van de teloorgegane 
traditionele wereld. De eigenaardigheden van de Kempense dorpsgemeenschap 
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zijn bovendien beschouwd als prototypen van de kenmerken van de gehele 
Brabantse samenleving. Volgens Antoon Coolen kon men de kenschets van het 
sociale leven van het Brabantse gewest terugvinden "in de uitingen van een 
kleine gemeenschap, historisch gegroeid onder gehjkgeaarde mensen in een 
min of meer homogene streek, een gemeenschap met een eigen kleur en een 
eigen rhytme, een eigen verleden ( . . . ) " . [7] Door De Brouwer is de 
Brabantse cultuur getypeerd als een dorpscultuur. [8] Deze werd aangeduid 
met retorische epitheta die refereerden aan de aard van de rurale 
gemeenschap. [9] Men noemde haar "middeleeuws" en "feodaal" omdat men 
aannam dat sinds de hertogen van Brabant het gebied in verschillende 
jurisdicties hadden verkaveld de samenlevmgsstructuur en de 
machtsverhoudingen ongewijzigd waren gebleven. Men etiketteerde haar als 
"katholiek" waarbij men ervan uitging dat sinds de kerstening door Willibrord 
in de zevende eeuw de dorpsbewoners zich onveranderli jk hebben laten leiden 
door de richtlijnen van de kerk . Het Kempenland is mede vanwege het bestaan 
van een uitvoerige documentatie over deze streek het voorbeeld geworden van 
de preTndustriële samenleving die zich het langst heeft kunnen onttrekken aan 
verandering en die de behoedster was van een arcadische Brabantse cultuur. 

De zes gemeenten 

De geschiedenis van de door mij bestudeerde gemeenschappen van het 
Kempenland is niet uniek. Eeuwenlang heeft deze streek gedeeld in de 
lotgevallen van "de Generaliteitslanden" in het zuiden van Nederland. 
Eenzelfde proces van sociale verandering als m deze zes gemeenschappen 
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw zou in veel andere 
dorpen van de Brabantse zandgronden waargenomen kunnen worden. In dit 
t i jdvak vonden m de gehele provincie veranderingen plaats die in de 
twintigste eeuw een sterke bevolkingsgroei, de industriële en agrarische 
expansie en een katholisermg van het gemeenschapsleven hebben bevorderd. 
De keuze van de zes dorpen ten zuiden van Eindhoven is dus enigszins 
wi l lekeurig, zoals alle beschrijvingen van territoriaal gebonden aggregaten iets 
incidenteels hebben. [10] Maar het voordeel van deze streek is dat er zoveel 
informatie beschikbaar is dat de maatschappelijke veranderingen hier 
nauwkeurig bestudeerd kunnen worden. De lokale ontwikkelingen in dit 
afgegrensd gebied laten zich ontrafelen waardoor de subtiele bijzonderheden 
van levenswiize en mentaliteit, die wellicht bij een groter segment van de 
Nederlandse bevolking zijn waar te nemen, scherp afgetekend kunnen worden. 
De keuze van de zes dorpen wordt dus niet ingegeven door de magische 
aantrekkingskracht van het halve-dozijn getal . Evenmin is er sprake van een 
administratief afgebakende eenheid. Ik heb gekozen voor een beperkt 
onderzoeksgebied om de nuances ш het ontwikkelingsproces zo nauwkeurig 
mogelijk te kunnen volgen. Daarnaast heb ik aandacht besteed aan meerdere 
dorpen om de valkuilen van de louter lokale idiosyncrasieën te ontwijken en 
om beschikking te kunnen krijgen over een ruime hoeveelheid 
onderzoeksgegevens. 

De voorkeur voor een in geografisch opzicht beperkt onderzoeksgebied 
berust verder op stilzwijgende afspraken binnen de antropologische discipline. 
Aspecten van samenlevingen kunnen het best bestudeerd worden door lokale 
gemeenschappen m holistisch perspectief te onderzoeken. Antropologen 
kiezen vaak voor kleinere onderzoekseenheden met het doel om de specifieke 
kenmerken van samenlevingen en de nuances van gedragsen 
mentaliteitsveranderingen in het vizier te kr i jgen. De studie van kleinschalige 
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eenheden dwingt de onderzoeker tot nauwkeurige observatie en tot 
inlevingsvermogen en verleidt hem tot afweging van allelei 
verklaringsmogelijkheden - - met in de laatste plaats welke hij tijdens het 
onderzoek op het spoor komt. Studies van grotere eenheden nodigen uit tot 
formulering van generaliserende inzichten. Maar juist omdat generalisaties m 
feite slechts algemene inzichten kunnen bieden, is antropologisch onderzoek 
van lokale eenheden geboden wanneer men erop uit is onbekende gebieden te 
beschrijven, nieuwe interpretaties te bieden en bestaande inzichten te 
crit iseren. Om deze redenen verzamelde ik informaties over de Kempen, de 
diluviale zandgrondenstreek m het grensgebied van de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant en België. Ik bestudeerde niet het gehele Kempenland maar 
juist die gemeenschappen welke dokter Barentsen gebruikt heeft voor zijn 
schildering van het oude Kempenland. 

De streek ligt ten zuiden van Eindhoven en omvat de gemeente 
Val ken s waard met de vroeger zelfstandige administratieve eenheden Borkel en 
Schaft en Dommelen en verder de gemeenten Westerhoven, Riethoven en 
Bergeijk. [11] Het gebied wordt doorkruist door de oude verbindingsweg 
tussen de noordelijke Nederlanden en het land van Luik. Deze route bereikte 
tot in de achttiende eeuw via Bergeijk en later via Valkenswaard de grens der 
Republiek. In Valkenswaard ben ik geboren en in mijn jeugd woonde ik aan 
de straat die van oudsher toegang gaf tot de overige dorpen welke hier 
beschreven z i jn . Alleen Borkel en Schaft bereikte men langs een andere weg. 
De journalist U n Nooteboom heeft in zijn opstel "Jeugd m de Kempen" waarin 
hij een herinnering aan zijn tocht naar Riethoven m een postkoets omstreeks 
1914 heeft vastgelegd, de locatie beschreven waar ik veert ig jaar later 
woonde:[12] 

De huizen worden lager langs de Dommelsen weg. De klop der hoeven 
van het paard slaat met regelmaat neer op den gr indweg. Er springen 
kleine steentjes tegen den houten vloer van den postwagen. De weg 
loopt met zachte bochten het open, diepe Kempenland in , waar de 
dorpen liggen in de klare openheid der heldere beken. 

Wellicht biedt het wonen aan deze weg de sleutel voor mijn persoonlijke 
interesse in de geschiedenis van het gebied. Andere motieven zijn reeds 
genoemd. 

Het fysisch milieu 

Het natuurlijke middelpunt van het gebied ligt op de hoge zandrug tussen 
de dorpen Westerhoven, Riethoven en Bergeijk. Meester Panken (1819-1904) 
groef hier m het midden van de vorige eeuw enkele urnenvelden op, de 
getuigenissen van de zeer vroege bewoning van de streek. Nooteboom 
signaleerde dat vanuit dit punt: "de kerktorens ( . . . ) bijna roerloos in den 
einder staan". [13] Inderdaad kan men van hieruit nog steeds de torenspitsen 
van Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Dommelen en Valkenswaard ontwaren. 
Alleen het torentje van het excentrisch gelegen Borkel is vanwege de later 
aangeplante bossen uit het zicht verdwenen. 

De dorpen waren tot in de negentiende eeuw oases, "als eilanden in een 
zandzee", volgens de Duitse agronoom Von Grouner m 1826. [14] Naaijkens 
typeert de oppervlakten van de vroegere Kempen als "witte blinkende 
zandplaten onder de zon, waar hoogstens een enkele berk groeit" . [15] De 
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hedendaagse fysionomie van het gebied is minder spectaculair Het landschap 
is, behalve wanneer sneeuw een wit dek heeft gelegd, seizoen loos groen 
Dennenbossen en graslanden bepalen de k leur indrukken. De schakeringen 
bestaan uit het donkergroene maïs en wat lichter gekleurde voedergewassen 
voor het vee. Gras, maïs en voederbieten zijn vruchten van de laatste 
agrarische revolutie die na 1960 op gang is gebracht door vooruitziende 
E.G -bestuurders . Hun politiek van vermindering van de melkproduktie had 
tot averechts gevolg dat het laatste restje akkerbouw in de vorm van teelt 
van granen en aardappels m de zeventiger jaren van deze eeuw werd 
ingeruild voor exclusieve aandacht voor zuivelproduktie 

Omvangrijke dennenbossen leggen een groen cordon van wisselende breedte 
rondom dit gebied. Ten oosten in de richting van Leende en Budel, ten 
noorden tussen Valkenswaard en Aalst en Waalre, ten noorden en westen 
tussen Riethoven en de aangrenzende dorpen Steensel en Veldhoven, tussen 
Bergeijk en Eersel m het westen, en in het zuiden m de limieten van de 
Belgische grensdorpen zijn dichte bossen te vinden. Deze groene omheining 
kent slechts enkele bressen: waar verkeerswegen zijn aangelegd en waar 
broekgronden van binnendringende beken geen bebossing toelaten. Ook 
tussen de zes dorpen onderling zijn bospercelen te vinden. Ondanks de schijn 
van ouderdom zijn deze bossen slechts Produkten van recente oorsprong Ze 
zijn veelal na 1900 aangelegd door gemeenten die hun werkelozen met zware 
spitarbeid m goede fysieke conditie wilden houden en door dorpsbewoners die 
in een langzaam groeiend bosperceeltje een veilige belegging voor hun oude 
dag konden zien. Deze bossen zijn vooral voortbrengselen van de 
ontginningsdrift van deze eeuw. Ze zijn aangelegd tijdens de crisisjaren en 
later gecultiveerd door staatsbosbeheer. Het Kempense landschap van de 
eerste helft van de negentiende eeuw kende nauwelijks bossen, hooguit enkele 
bossages van beperkte omvang. [16] Het natuurlijke milieu bestond voor bijna 
tweederde uit een heidelandschap. Onafzienbare laagbegroeide v lakten, 
waarvan het struikgewas door schaapskudden regelmatig werd gekortwiekt, 
reikten van dorp tot dorp. Antoon Coolen noemde de streek vanwege dit 
kenmerk "het bruine Brabant". [17] Deze benaming verwijst naar de 
roestbruine uitstraling van de heidevlakten die slechts gedurende een seizoen 
exploderen m een paarse gloed. Maar tegenwoordig laat zich een dergelijke 
metamorfose alleen nog in afgesloten natuurreservaten aanschouwen Het hele 
gebied heeft nu een overwegend groene kleur - - een resultaat van bebossing 
met dennen en van een ruilverkavelde veeteelteconomie. Slechts daar waar 
mensen oppervlakten geoccupeerd hebben voor eigen verbli j f , is het 
kleurenspectrum meer gevarieerd. Sinds de gronden weinig rendabel bleken 
voor graanproduktie zoekt men hier 's zomers meestal vergeefs naar de 
goudkleurige korenvelden. Sinds de boeren hun veestapels voeren met 
ingekuild voer en met geconserveerde maïs zijn de met drogend gras 
overdekte hooilanden bijna geheel verdwenen. Vincent van Gogh, die een 
eeuw geleden in het nabijgelegen dorp Nuenen heeft gewoond, zou zich nu 
alleen al vanwege het gebrek aan kleurschakering in een onbekend landschap 
wanen. 

Scherpe littekens m het landschap zijn de wegen die deel uitmaken van de 
infrastructuur van een verstedelijkte samenleving De Westeuropese 
verkeersweg E-3, die het Iberische schiereiland via Parijs en Hamburg 
verbindt met Scandinavië raakt even ten noorden van Bergeijk en Riethoven 
het gebied. Vanuit Valkenswaard biedt de weg naar Dommelen, die als 
betonnen spoor tussen Westerhoven en Riethoven een nieuwe voortzetting 
v indt , aansluiting op de E-3. Naar het oosten legt de weg naar Leende de 
wereld open. Noord-zuidverbindingen vormen de na 1960 voor het 
massaverkeer geschikt gemaakte oude weg naar het land van Luik via het 
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Belgische Achei en de ¡η de volksmond naar Napoleon vernoemde route van 's-
Hertogenbosch en Eindhoven naar de vroegere zuidelijke Nederlanden. Deze 
laatste weg loopt naar Lommei, de voormalige buitenpost der Republiek en het 
huidige Belgische grensdorp. 

De belangrijkste interlokale route is de weg die Valkenswaard, Dommelen, 
Westerhoven en Bergeijk met elkaar v e r b i n d t . Zijwegen hiervan, veelal leidend 
langs (voormalige) molens, vormen onderlinge verbindingen met Borkel en 
Schaft en met Riethoven. De oude wegen zijn nog altijd goed herkenbaar: ze 
zijn vol kronkels en tonen gelijkenis met de meanderende beken die het gebied 
doorsnijden -- Dommel, Keersop, Tongelreep en Run. Langs de bochtige 
weggetjes trok voorheen het dagelijks v e r k e e r . Boeren waren op weg naar 
weilanden, akkers en heidevelden. Families gingen naar de k e r k , naar 
verwanten en naar elders. Nu zijn het verharde wegen, geasfalteerd ten 
behoeve van het gemotoriseerde massaverkeer. In de negentiende eeuw waren 
het uitgeschuurde zandpaden, in natte seizoenen nauwelijks begaanbaar. 

De afbakening van het gebied 

In de vorige eeuw waren de zes dorpen zelfstandige gemeenten. Omdat in 
de jaren dert ig van deze eeuw Dommelen alsook Borkel en Schaft bij de 
gemeente Valkenswaard zijn gevoegd, is dat aantal teruggebracht tot v ier. Ik 
heb echter niet gekozen voor dit gebied omdat het binnen de grenzen van zes 
(of v i e r ) gemeenten valt. De indeling in gemeenten is immers in feite een 
historische toevalligheid: veelal vormen enkele woonkernen een gemeente omdat 
de bewoners voor administratieve formaliteiten zijn aangewezen op haar 
functionarissen. Het gehucht Weebosch was in de vorige eeuw een relatief 
zelfstandige afdeling van de gemeente Bergeijk. Het had eigen bezitsrechten 
op de gemeentegronden. Hetzelfde geldt voor het gehucht Walik onder 
Riethoven. De gemeenschappen Borkel en Schaft, in de late Middeleeuwen 
verbonden met Bergeijk en Valkenswaard, werden tot omstreeks 1850 in de 
plaatselijke akten van de Burgelijke Stand nog streng uit elkaar gehouden. 
Elke gemeente had zijn eigen gehuchten die tot de komst van de massale 
volkswoningbouw van deze eeuw geografisch van elkaar gescheiden waren. 
Afhankelijk van afstand, omvang en nederzettingsgeschiedenis werden deze 
eenheden beschouwd als kernen waarmee men zich kon identificeren en die 
door anderen als afzonderlijke eenheden gezien werden. De mensen "waren 
van" Geenhoven (Valkenswaard), van de Keersop (Dommelen), van de 
Achterste Brug (Borkel en Schaft) of van het Loo ( B e r g e i j k ) . Zo waren de 
mensen, vooral als het weinig gefortuneerde lieden betrof, beter herkenbaar 
dan met de aanduiding van hun familienaam. Voor de verwerving van met
lokaal geproduceerde goederen waren allen aangewezen op ' h e t dorp". 
Hetzelfde gold voor hun burgelijke verplichtingen en voor de onontkoombare 
kerkelijke diensten. De gemeentenaren waren inwoners van eenheden die zich 
bij gelegenheid dienden te melden in hetzelfde gemeentehuis en bijeen te 
komen in dezelfde k e r k . 

Toch waren de gehuchten geen exclusieve gemeenschappen. De grenzen 
waren vaag en veel families woonden in de buurt van een gehucht of tussen 
twee of meer gehuchten in. De Bont beschrijft in zijn vocabularium dit 
kenmerk met de uitdrukking: "Dat gedeelte hoort niet meer tot de 
g e b u u r " . [ 1 8 ] Hij stelt: "vooral bij huwelijk, geboorte en dood is het nodig te 
weten tot welke gebuur men hoort. De grenzen van deze geburen zijn soms, 
schijnbaar, gril l ig ( . . . ) d . ( I n het Kempense dorp) vallen dus de geburen niet 
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samen met de gehuchten. Het schijnt dat sommige gehuchten te klein waren 
om op zichzelf een gebuur te vormen, om welke reden men tot een andere 
groepering kwam". Slechts zij die woonden aan, of in de directe nabijheid van 
de klassieke Kempense "plaatse", het driehoekige Frankische pleintje 
waaromheen boerderijen waren geschaard, waren bekend met de aanduiding 
van de gehuchtsnaam. [19] Anderen konden door buitenstaanders en door de 
gehuchtbewoners worden geïdentificeerd of erkend als leden van "geburen". 

Het gebied overlapt ongeveer de parochies van het dekenaat 
"Valkenswaard". Toch was ook dat gegeven niet een reden om te kiezen voor 
deze afbakening. De betekenis van kerkelijke indelingen is in katholieke 
gebieden beperkt: alle pastoors dienen de richtlijnen uit te voeren en de 
adviezen te volgen van een bisschop die een groot gebied bestiert . 
Nabijgelegen dorpen als Luijksgestel in het zuid-westen en Waalre en Aalst in 
het noorden vallen binnen hetzelfde geografische (zuidelijke stroomgebied van 
Dommel) en soms kerkelijke territorium (dekenaat) . Hoewel deze dorpen enkele 
specifieke eigenschappen hebben, zijn er schijnbaar geen dwingende redenen 
om ze buiten het onderzoek te houden. In eerste instantie was de beperking 
van het onderzoek tot de zes (voormalige) gemeenten gebaseerd op 
pragmatische gronden. Ze was het resultaat van een afweging: enerzijds eiste 
de aard van het onderzoek vanwege de nadruk op subtiele nuances een 
overzienbare eenheid, anderzijds gebood toepassing van kwantitatieve 
methoden als censusonderzoek en gezinsreconstructie een populatie van 
voldoende omvang. [20] 

Tijdens het onderzoek bleken de grenzen van het gebied toch ongeveer 
samen te vallen met de contouren van een kleine folklore zone. [21] De 
geografische kaartjes van de dialectoloog De Bont geven aan dat deze 
gemeenten samen een taalkundige eenheid vormden. Bovendien bli jkt dat tot 
op de valreep van de vorige eeuw het territorium gekenmerkt is door 
specifieke endogamie: de mensen trouwden meestal of binnen hetzelfde dorp of 
binnen de zes gemeenten. Er blijken geen huwelijksbeletselen tussen 
Valkenswaard, Borkel en Schaft, Dommelen, Westerhoven, Riethoven en 
Bergeijk. Daarentegen huwden mannen uit Valkenswaard slechts bij 
uitzondering (en dan nog vooral weduwnaars) met vrouwen uit Waalre of Aalst 
en die uit Riethoven incidenteel met Veldhovense vrouwen. Trouwlustigen uit 
Borkel en Schaft en Bergeijk vonden zelden een partner in Lommei. Toch was 
de geografische afstand tussen die gemeenten geenszins groter dan met de 
naburige dorpen waarmee wel huwelijksuitwisseling plaatsvond. Maar 
aangezien er wel regelmatig gehuwd werd met mensen uit verderweg gelegen 
dorpen was de binnendorpse en tussendorpse endogamie zeker niet volledig. 
De taalkundige eenheid en de cultureel verankerde huwelijksvoorkeuren en 
-verboden blijken in elk geval achteraf goede argumenten voor de afperking 
van dit gebied. 

In toponymische aanduidingen komen de woorden "hof", "berg" en "bos" 
regelmatig te rug . Zo vindt men onder andere Riethoven en Westerhoven, maar 
ook Broekhoven (in Riethoven), Boshoven (in Westerhoven), 't Hof (in 
Bergeijk) en Geenhoven (in Valkenswaard). "Berg" volgens Kakebeeke 
synoniem voor "plaatse", komt voor in Dommelen, in Valkenswaard (zie 
Zeelberg en Venbergen) en in Sergeijk. [22] Deze identieke plaatsaanduidingen 
wijzen op een gemeenschappelijke culturele tradit ie . Ook dit is aanleiding tot 
afperking van de geografische eenheid van juist deze zes gemeenten. In elk 
geval onderscheidt het gebied zich van de Kempense dorpen in het westen die 
vanwege het voorkomen van de lettergrepen "-sel" op het eind worden 
samengevat onder de noemer "de Acht Zaligheden". [23] Het beekje Run, 
tussen Bergeijk en Riethoven voortkabbelend, vormt de scheidslijn. 
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In bestuurlijk opzicht is het gebied deel van de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant, gelegen tussen de r ivier de Maas, de Zeeuwse eilanden en 
België Deze administratieve toestand dateert van na de Franse Ti jd 
Daaraanvoorafgaand zijn er tijdens de Bataafse Republiek, het Koninkrijk van 
Lodewijk Napoleon en de Franse inlijving verschillende pogingen geweest om 
tot andere bestuurlijke indelingen te komen. Maar in 1813 is de oude 
territoriale toestand hersteld, de Brabantse generaliteit werd de provincie 
Noord-Brabant. Sinds de elfde eeuw was dit gebied als segment van de Meierij 
van 's-Hertogenbosch onderdeel van het hertogdom Brabant. Na 1648 werd het 
gewest als generaliteitsland ondergebracht m de Republiek. De zes gemeenten 
hadden hun plaats m het kwartier Kempenland van de Meierij. Ze vormden het 
zuidoostelijk deel van deze eenheid, grenzend aan het kwartier Peelland m het 
oosten en in het zuiden via Lommei aan het Prinsbisdom Luik en de 
Oostenrijkse Nederlanden. De streek was een grensgebied. Tegenwoordig is 
na een recente reorganisatie Valkenswaard toegevoegd aan de "agglomeratie 
Eindhoven", terwijl Bergeijk, Riethoven en Westerhoven samenwerken m het 
"streekorgaan Kempenland". 

De meest eenduidige afbakening biedt de geografische of, precieser nog, 
hydrografische definiëring als het zuidelijke stroomgebied van de Dommel Dit 
landschap wordt omgrensd door de beekdalen van Dommel, Tongelreep, 
Keersop en Run. De zuidelijke limiet wordt gevormd door het gebied waar de 
stromen als volwaardige beken de landsgrezen passeren. Het noordelijke punt 
ligt m het dal waarin de beken naar elkaar worden toegedrongen om m elkaar 
op te gaan en om vanaf Eindhoven gezamenlijk koers te zetten naar 's-
Hertogenbosch, de provinciehoofdstad van Noord-Brabant. Het bestudeerde 
territoriale aggregaat betreft de driehoek die gevormd wordt door de 
zijriviertjes van de Dommel Aan de zuidelijke basis liggen twee abdijen: de 
Achelse Kluis en de abdij van Postel. In de noordelijke top is de molen van 
Keersop het eindpunt De keuze van dit gebied is, los van het feit dat er 
goede argumenten genoemd kunnen worden voor die afbakening, vooral 
ingegeven door het feit dat het boek van dokter Barentsen over deze 
geografische eenheid handelt. De gedetailleerdheid van zijn beschrijving heb 
ik opgevat als een uitnodiging om de streek ten zuiden van Eindhoven 
opnieuw te onderzoeken. 

Op de 135 vierkante kilometer, die de zes gemeenten gezamenlijk meten, 
woonden m de vorige eeuw ongeveer 3000 mensen. De bevolking was 
verspreid over "open1 dorpen en gehuchten — een situatie die lijkt op die 
van het preïndustriële Engeland Mmgay schrijft hierover: "Het land was 
versnipperd tussen eigenaren en er was geen heer die een monopolie had over 
het dorp. ( . . . ) Open dorpen werden gekenmerkt door een omvangrijke klasse 
van eigen-bezitters en kleine pachters, en ZIJ telden vaak een grote niet-
agransche bevolking die actief was in een lokale nijverheid of ambachtelijk 
bedrijf De dorpen waren meestal groot, verspreid bewoond, slecht ingedeeld 
en armzalig bebouwd" [24] Ook m het oude Kempenland was het landbezit 
gefragmenteerd en ontbraken herenrechten of hadden slechts marginale 
betekenis. Naast de agrarische bevolking hield een verrassend groot aantal 
mensen zich bezig met ambachtelijke activiteiten. De dorpen besloegen een 
groot oppervlak en hadden een armetierig aanzien. 

De verspreide ligging van de gehuchten en de afgelegenheid van sommige 
hoeven wijst zowel op een vroege pacificatie van de regio als op een 
eeuwenoude parcellenng van bezitsrechten De mensen hebben de gelegenheid 
gehad bezit en eigendom te verwerven zonder dat er sprake was van een 
voortdurende geweldsdreigmg. Verschillen in omvang van hoeven en in vorm 
van huizen duiden op het ontbreken van een dirigerende hand die de 
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bevolking kon dwingen in een keurslijf van dichtopeengestapelde, identieke 
onderkomens. De frequente ambachtelijke activiteiten wijzen ook op een vroege 
breuk met een feodaal verleden, aangezien, zoals Eriksson en Rogers stellen: 
"een niet-feodaal verleden een voorwaarde is voor de ontwikkeling van een 
ambachtelijke tradit ie". [25] De "feodale" tekens, die tegenwoordig de luiken 
van sommige huizen sieren, zijn recente markeringen. Ze zijn geen directe 
reminiscenties van de vroegere hiërarchische structuur van deze maatschappij. 

De samenleving van het negentiende eeuwse Kempenland moet niet opgevat 
worden als een feodale, semifeodale of feodaloïde eenheid. [26] Evenmin mag 
verondersteld worden dat zij geïsoleerd en gesloten was. Deze 
gemeenschappen hadden te maken met de krachten van staat en markt: de 
mensen waren voor hun veiligheid en hun inkomsten mede afhankelijk van 
beslissingen die buiten hun gemeenschap werden genomen. Binnen de 
dorpssamenleving was er sprake van sociale differentiatie. Er waren 
verschillende groepen in de bevolking die zich van elkaar onderscheidden 
door meer of minder bezit, hoger of lager inkomen en beroepsuitoefening. [271 
Verderop in dit boek blijkt dat ongeveer 40% van de huishoudens tussen 1840 
en 1910 arm en afhankelijk van loonarbeid was. Men moest rondkomen van 
minder inkomsten dan die van de "modale" negentiende eeuwse arbeider. Bijna 
een derde van de huishoudens beschikte over genoeg grond of voldoende 
expertise om met een zelfstandig boerenbedrijf of ambachtelijke nering iets 
meer inkomsten te kunnen verwerven. Een vijfde tot een kwart van de 
huishoudens behoorde tot de boerenstand en de middenstand in betere doen. 
Slechts 4% van de huishoudens vormde de toplaag van deze samenleving. Op 
het eind van de vorige eeuw was het aantal grote boerderijen sterk 
verminderd. De verdeling van grote eenheden had geleid tot een toename van 
de keuterbedri jven. 

Deze indeling in sociale lagen verwijst naar de mogelijkheden om zelf kansen 
te creëren, anderen te gebruiken om de materiële positie te handhaven en te 
verbeteren of naar een situatie van afhankelijkheid. Naast deze economische 
implicaties, dwong hun positie in de samenleving de mensen om, uiteraard met 
individuele afwijkingen, zich te conformeren aan de gedragsstandaarden die ze 
elkaar oplegden. De motieven die mensen hebben om te persisteren in 
overgeleverde gedragscodes of om nieuwe gedragsidealen aan te nemen, 
hangen in zeker opzicht samen met de wijze waarop zij van anderen 
afhankelijk zi jn. De impliciete dwang, die voortvloeit uit enerzijds de 
interdependenties op lokaal niveau en anderzijds uit de bindingen met groepen 
van de buitenwereld, beïnvloedt de gedragsalternatieven. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw veranderden de gedragswijzen en de mentaliteit van 
de mensen in samenhang met wijzigingen van de relaties tussen de 
verschillende sociale groepen. In de dorpen van het Kempenland voltrokken 
zich, evenals in de rest van de Nederlandse samenleving, ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen. Dit onderzoek naar sociale verandering in een 
aantal Kempense gemeenten maakt het mogelijk om het grootse schouwspel van 
sociale en culturele veranderingen in Nederland vanuit één van de verst 
verwijderde ringen te volgen en te waarderen. Het eerste ter re in , waarbinnen 
de veranderingen zich nebben voltrokken, was dat van de demografie. 
Hieraan wordt in de twee volgende hoofdstukken aandacht besteed. 
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3 

TABLEAUX V I V A N T S VAN HET BEVOLKINGSTAL 

Ambtelijke statistieken geven informaties over bevolkingsaantallen, 
migraties, sterfgevallen en geboorten en uit bevolkingsregisters zijn 
verdelingen naar geslacht, leeftijd, burgeli jke staat, religieuze gezindte en 
geboorteplaats af te lezen. [1] Vooral bij onderzoek van samenlevingen die zich 
met laten observeren m een directe kennismaking, bieden demografische 
gegevens aangrijpingspunten voor inzicht m de samenlevingsproblemen en m 
de datering van sociale verandering. Men kan daarmee bijvoorbeeld op 
eenvoudige wijze vaststellen dat de bevolking van de zes gemeenten tussen 
1850 en 1880 nauwelijks toenam omdat een groeiend geboortenoverschot teniet 
gedaan werd door emigraties. [2] Het is dan duidelijk dat noch "externe" 
factoren zoals oorlogen, hongersnoden en epidemieën, noch een gelijkblijvend 
geboortenniveau hierbij een rol speelden. [3] Een hoger kindertal en de door 
veel mensen aangegrepen kans om elders een bestaan op te bouwen kunnen in 
dit geval het stabiele karakter van de bevolkingscijfers verk laren. 

Demografische gegevens bieden een empirische ingang bij het onderzoek van 
samenlevmgskenmerken. Bovendien maken ze een cijfermatige illustratie van 
sociale verandering mogelijk. Andere overwegingen om te beginnen met een 
demografische uiteenzetting zijn van meer theoretische aard . De 
ontwikkelingen in omvang en samenstelling van de bevolking, die resultaat 
zijn van tot op zekere hoogte beheersbare menselijke activiteiten, stellen de 
contouren vast van de problemen van het samenleven. [4] Dit gegeven dwingt 
tot de bezinning op de conseqenties e rvan , maakt vergelijkingen mogelijk en 
geeft aanleiding op zoek te gaan naar de specifieke condities van 
demografische veranderingen. 

De Franse historicus Emmanuel Le Roy Ladurie heeft in Les Paysans de 
Languedoc de betekenis van de getalsontwikkeling op de voorgrond geplaatst. 
Burke stelt: "in zijn model ( . . . ) , is het in de eerste plaats demografische 
verandering ( . . . ) die leidt tot veranderingen m de sociale structuur" . [5] 
Ladurie beschouwt bevolkingsgroei als de belangrijkste factor van sociale 
verandering in preïndustnële samenlevingen. De "oorzaken" hiervan moeten 
volgens hem gezocht worden in de samenlevingscontext. Hij wijst in Les 
Paysans zowel op economische omstandigheden als op culturele aspecten: "de 
krachten die eerst de expansie m een andere richting bogen, vervolgens 
afremden en tenslotte tot stilstand brachten waren niet alleen economisch in 
de beperkte betekenis maar ook cultureel in brede z in, hetgeen omvat 'de 
gewoonten, de levenswijze, de mentaliteit van een bevolking' ' . [ 61 In latere 
publikaties heeft Ladurie demografische processen m verband gebracht met 
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andere aspecten van het samenleven, met name met de sociale en religieuze 
context. [7] Gevoeligheid voor de context geeft echter niet bij voorbaat 
uitsluitsel over de vraag of de demografische ontwikkeling beschouwd moet 
worden als "prime mover", als het belangrijkste aspect van sociale 
verander ing, en evenmin voor de kwestie van welke andere processen zij een 
functie is. Per geval dient de getalsontwikkeling ontrafeld te worden om te 
ontdekken waarmee deze is verbonden. Een eerste stap is om geboorten, 
sterfte en migraties niet te verklaren uit min of meer abstracte krachten van 
de samenlevingscontext, maar uit concrete verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen, ouders en kinderen, gezinsleden en verder verwanten - - kortom uit 
de gezinsstructuur en de huishoudenssamenstelling en de wijzigingen daarin. 

Een bijkomend voordeel van demografisch materiaal is dat het vergelijking 
van lokale verschijnselen met demografische tendenzen in een wijder gebied 
mogelijk maakt. [8] Dergelijke gegevens bieden een hanteerbaar controlemiddel 
om het dreigend particularisme van lokale studies te doorbreken. Relatief 
gemakkelijk laat zich immers vaststellen in hoeverre de gevonden 
ontwikkelingen hetzij van schier absoluut idiosyncratische aard zi jn, hetzij 
corresponderen met die van grotere segmenten binnen de Nederlandse staat. 
Demografische gegevens kunnen aanleiding geven conclusies te formuleren met 
een grotere reikwijdte. [9] Informaties over geboorten, sterfte en migraties 
maken het mogelijk om het beeld van het negentiende eeuwse Brabantse 
platteland als onberoerd reservaat te crit iseren. Bovendien kan hiermee deze 
samenleving vergeleken worden met andere geografische eenheden. 

Om deze redenen geschiedt presentatie van demografische reeksen in het 
begin van deze studie. Hoewel tabellen per definitie van prozaïsche aard z i jn , 
kan men ze ook beschouwen als tableaux vivants Ze beelden belangrijke 
passages in het bestaan van mensen uit: baren en geboren worden, huwen, 
verhuizen en sterven. De vragen van de demografie zijn echter simpel: 
hoeveel mensen bevolkten dit gebied en hoe veranderde het aantal? Welke was 
de geografische mobiliteit? Hoe groot waren de levenskansen? Hoeveel huwden 
er , op welke leeftijd en hoe talri jk was het nageslacht? De antwoorden 
verschaffen overzichten van samenlevingskenmerken. De reeksen zijn van 
individuen geabstraheerde sporen, als basisgegevens vergelijkbaar met 
geologische lagen bij archeologisch onderzoek of met vergeelde 
routebeschrijvingen bij een ontdekkingsreis in een nauwelijks betreden 
gebied. [10] Ze zijn niet alleen onontbeerlijke wegwijzers bij het onderzoek van 
sociale verandering, maar ook onderdeel van het probleem omdat ze ontcijferd 
en geanalyseerd moeten worden als aspecten van een veranderende 
samenlevingsstructuur. In dit hoofdstuk komen het bevolkingsgetal en de 
migratiebeweging aan de orde, in het volgende hoofdstuk de ontwikkeling van 
het geboortenoverschot. 

Het bevolkingsaantal 

De zes gemeenten telden bij elkaar 4444 inwoners in 1815 en 10310 in 
1920. [11] Het aantal is in iets meer dan een eeuw ruimschoots verdubbeld. 
Valkenswaard en Bergeijk waren in 1815 met respectievelijk 1085 en 1578 
personen de gemeenten met het grootste inwonertal. [12] Borkel en Schaft, 
Westerhoven en Riethoven vormden met 422, 506 en 555 mensen in numeriek 
opzicht meer bescheiden eenheden. Dommelen was met 298 inwoners het 
kleinste dorp. De snelle bevolkingsgroei is pas in het laatste kwart van de 
vorige eeuw tot stand gekomen: tot 1880 is het aantal gegroeid met 21%, tot 
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1920 in vergeli jking met 1815 met 104%. Valkenswaard had een opzienbarende 
groei: in 1920 waren er 5196 inwoners, hetgeen het vijfvoud is van het 
bevolkingscijfer van 1815 en het viervoud van het aantal van 1870. Bergeijk, 
Borkel en Schaft en Dommelen waren in de eeuw na 1815 met ongeveer 60% 
gegroeid. Westerhoven met 40% en Riethoven met slechts 13%. Valkenswaard is 
na 1870 de belangrijkste groeikern geworden Oe opkomst van de nijverheid 
heeft hier een snelle bevolkingsgroei mogelijk gemaakt. De vijf overige 

Gemeenten hebben lang een meer ruraal karakter behouden en zijn pas vanaf 
900 gaan groeien. 

In de periode van 1815 tot 1920 vermeerderde de bevolking van het gebied 
met 5866 personen. Dit aantal is bijna gelijk aan het totale 
geboortenoverschot, dat is het jaarlijkse verschil tussen geboorten en sterfte. 
Er werden in 105 jaar 5931 meer geboorten dan overlijdens geregistreerd door 
de bevolkingsambtenaren Men zou dus kunnen concluderen dat deze 
Brabantse dorpen een bescheiden bijdrage van exact 65 mensen hebben 
geleverd aan de bevolkingsaanwas van andere gemeenten in het land en 
elders. Wanneer men in deze dorpen een bevolking zou vermoeden met geen of 
geringe mobiliteit, zou er sprake kunnen zijn van absorptie van al degenen 
die er geboren z i jn . Maar deze veronderstelling doet weinig recht aan de 
werkelijkheid. De mensen wisselden m variërend aantal van woonplaats: 
vertrek en vestiging bepaalden mede de omvang van de bevolking Ook was 
de vermeerdering niet gelijkmatig over alle jaren verdeeld. Er zijn 4 fasen te 
onderscheiden met een verschillend groeitempo In de eerste periode, van 
/675 toi 1850 werd een geboortenoverschot van 815 personen bijna volledig 
geïncorporeerd in het inwonertal dat van 4444 tot 5138 personen steeg. Het 

netto"-verlies van mensen die naar elders zijn ver t rokken, was slechts 121. 
Van 18S0-1880 bleef het inwonertal op het niveau van ongeveer 5200 mensen. 
Het geboortenoverschot van ongeveer 1000 personen betekent dat ook een 
duizendtal mensen naar elders is vertrokken Tussen 1880-1910 groeide het 
gezamenlijk inwonertal van de zes gemeenten met 2459 personen Deze toename 
was het gevolg van een geboortenoverschot van 2428 mensen en een gering 
vestigingsoverschot van 31 personen. In het decennium van 1910-1920 kende 
de bevolkingsomvang een spectaculaire toename: van 7684 tot 10310 mensen. 
Deze groei kwam tot stand omdat in deze jaren het aantal geboorten 1695 
hoger was dan de geregistreerde sterfte en omdat het saldo van binnenkomers 
minus vertrekkers 931 personen bedroeg Met deze immigratnegolf werd het 
vertrekkersoverschot van de jaren 1850-1880 gecompenseerd en het negatieve 
migratiesaldo over 105 jaren teruggebracht tot het reeds genoemde aantal van 
65 mensen. Men kan dus m de periode tot 1850 een geleidelijke groei van de 
bevolking signaleren vanwege "natuurlijke aanwas", dan tot 1880 een stagnatie 
vanwege een aanzienlijke emigratie, vervolgens tot 1910 wederom een toename 
vanwege een groot geboortenoverschot en tenslotte tot 1920 een intensieve 
groei vanwege zowel een fors geboorten- als een aanzienlijk 
vestigingsoverschot. 

Ondanks de geografische nabijheid kenden de dorpen een verscheiden 
groeitempo. [13] De getalsvermeerdering heeft zich het eerst m het meest 
afgelegen dorp, Borkel en Schaft, voorgedaan: tussen 1860 en 1870 nam het 
aantal hier met 16% toe. Deze groei was echter een tijdelijk verschijnsel en 
werd in latere jaren weer afgezwakt. Ook Dommelen, Riethoven en 
Westerhoven kenden een groei in de decennia na het midden der eeuw. 
Blijkbaar hadden de kleine dorpen meer mogelijkheden om het 
geboortenoverschot op te nemen dan de grootste gemeenten. De definitieve 
groei van de bevolking van dit gebied zette echter pas in toen Valkenswaard 
vanaf 1885 en Bergeijk vanaf 1900 aan veel meer mensen 
bestaansmogelijkheden konden bieden. De kleine gemeenten Westerhoven en 
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Borkel en Schaft begonnen vanaf 1905 mee te groeien. Dommelen pas vanaf 
1914, terwijl Riethoven in de jaren tot 1920 nooit meer het maximum van bijna 
700 zielen van omstreeks het jaar 1860 kon terugkr i jgen. De 
bevolkingstoename van Valkenswaard kwam grotendeels voor rekening van 
mensen die uit de buurdorpen waren toegestroomd: van viervijfde van de 
echtparen waren in 1910 beide partners of één van hen afkomstig uit dorpen 
binnen een afstand van 20 kilometer. 

De bevolkingstoename had een ongelijkmatig verloop. De snelle groei zette in 
de grote gemeenten pas in toen laat in de vorige eeuw een ontwikkeling van 
de nijverheid op gang kwam en pas later in de kleinere dorpen die meer 
ruraal waren gebleven. Op het eerste gezicht bevestigt dit patroon wat men 
denkt te weten van het verband tussen economische ontwikkeling en 
bevolkingsgroei: industrialisatie leidt tot een hoger inwonertal vanwege een 
stijgend geboortenoverschot en vanwege immigratie. Het voortbestaan van 
prekapitalistische structuren houdt het inwonertal van het platteland op een 
stabiel peil . Als redenen hiervan worden genoemd: een laag geboortencijfer 
vanwege de geringe populariteit van het huwelijk en voortdurende emigratie. 
De demografische geschiedenis van dit gebied zou een exemplarisch bewijs van 
deze these hebben kunnen leveren. Valkenswaard maakte immers na 1880 een 
economische omwenteling door en was in die ti jd ook via een spoorwegstation 
verbonden met expansieve marktnetwerken. Meer agrarische dorpen als Borkel 
en Schaft, Dommelen, Westerhoven, Riethoven en Bergeijk waren tot 1900 
alleen te voet of per rijtuig langs slecht begaanbare wegen bereikbaar. In 
economisch opzicht was men nier aangewezen op een bebouwbaar oppervlak dat 
nauwelijks groter was dan dat van 1830. Dynamiek en stagnatie liggen 
schijnbaar naast elkaar: dorpen die vastgeroest zijn in de ketens der eeuwen 
op geringe afstand van een kern waar een tabaksverwerkende nijverheid een 
vaste band heeft gesmeed met de moderne maatschappij. Een analyse van de 
demografische componenten van de bevolkingsgroei, van de relatieve bekenis 
van migraties, sterfte en geboorten voor de omvang van de populatie, vertelt 
echter een ander verhaal. [14] De migratie komt het eerst aan de orde. 

De exodus 

Het lang stagnerende bevolkingscijfer roept het beeld op van een "stabiele" 
bevolking die leefde in gemeenschappen waar "de ti jd nog stilstond". [15] Tot 
1910 lijken geboorten en sterfte de numerieke omtrekken van de samenleving 
te bepalen, terwijl alleen in het derde kwart der eeuw het vertrek van enkele 
tientallen mensen per jaar een correctie op de getalsontwikkeling aanbracht. 
Toch waren de mensen van dit gebied ook in het preïndustriële tijdvak minder 
sedentair dan vaak verondersteld wordt. Ze onderscheidden zich niet van 
bijvoorbeeld de inwoners van het Engelse dorpje Clayworth waar volgens 
Laslett op het eind van de zeventiende eeuw in 12 jaar 38% van de inwoners is 
verhuisd. [16] Even omvangrijke verstrooiingen, die volgens Laslett niet 
eerder zijn gesignaleerd, hebben zich in dezelfde periode in de Kempense 
gemeenschappen voorgedaan: omstreeks 1700 tonen de bevolkingscijfers van 
jaar tot jaar sterke schommelingen die, omdat genocides niet zijn gemeld, 
werden veroorzaakt door wisselende aantallen migranten. Een andere 
aanwijzing voor de mobiliteit geeft het grote aantal personen dat zich 
omstreeks 1700 in Valkenswaard als arbeidsmigrant liet registreren: soms bijna 
10% van de totale bevolking. [17] Ook na 1800 is verhuizen een bekend 
Verschijnsel gebleven in deze gemeenschappen, zij het met minder drastische 
gevolgen voor de bevolkingsomvang. 
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De geografische mobiliteit kan men op drie manieren beschrijven: als 
jaarlijks verschil in aantal vestigers en ver t rekkers , als som van degenen die 
in een bepaald jaar van woonplaats veranderden, en als activiteiten van 
individuen en gezinnen die in omstandigheden verkeerden dat een verhuizing 
noodzakelijk of verkiesli jk was geworden. De eerste oefening, de berekening 
van het migratiesaldo, belicht de aantrekkelijkheid van deze gemeenten als 
woonplaats v is-à-v is verblijf in andere plaatsen. De tweede berekening, als 
migratiefrequentie bekend, geeft aan hoeveel mensen zich begeven hebben 
naar een onderkomen in een nieuwe administratieve eenheid. De laatste 
exercitie, met vereerd met een technisch begrip van de formele demografie, 
geeft uitsluitsel over de vraag wie de verhuizers waren en waarheen ze zijn 
vertrokken. Van een deel van de verhuizers kon ik na een eeuw nog 
informaties verzamelen die licht werpen op vragen als waarom men vertrokken 
is en welke verwachtingen men had jegens de nieuwe woonplaats. [18] De 
gezinsstructuur en de relaties met verwanten bieden een verk lar ing. 
Bovendien zal blijken dat de culturele codes het migratiepatroon mede 
bepaalden. 

Tot 1910 is het inwonertal van deze streek in omvang beperkt door een 
vertrekkersoverschot. Vóór 1850 verdween een gering aantal mensen, van 
1850 tot 1880 vertrok een grote groep en tot 1910 hielden vertrekkers en 
nieuwkomers elkaar getalsmatig in evenwicht. De jaarlijkse migratiesaldo's zijn 
met altijd negatief: m veel jaren was de vestiging groter dan het ver t rek . Er 
hebben zich geen abrupte volksverhuizingen voorgedaan. Vrijwel steeds bleef 
het saldo binnen de grenzen van twee procent van het inwonertal. Alleen in 
de jaren rond 1840 en 1849 werd deze betrekkeli jke rust verstoord door een 
aanzienlijke migratie. De eerste golf is ongetwijfeld mede veroorzaakt door de 
beëindiging van het conflict met België (1830-1839). Ingekwartierde soldaten 
braken in 1839 hun kampementen op. Niet deze wegtrekkende soldaten, die 
niet in het bevolkingstal waren meegeteld, maakten het vertrekoverschot 
hoog, maar hun meegekomen verwanten, die wel als inwoner waren 
geregistreerd. [19] Ook vertrokken de profiteurs van de oorlogsachtige 
entourage die met de komst van de vrede hun nering zagen opdrogen. De 
grote toevloed van mensen in 1840 wijst erop dat veel vertrekkers zijn 
teruggekeerd of dat anderen hun plaatsen hebben ingenomen. In 1848, midden 
in een periode van twintig jaar waarin migratie weinig invloed had op de 
bevolkingsomvang, was er wederom een plotselinge uittocht. Bij gebrek aan 
informatie over de vertrekkers kan men over de oorzaken van deze exodus 
slechts gissen. Was zij een gevolg van het economische drama van de jaren na 
1844 dat in Nederland bekend staat onder de naam van "aardappelcrisis"? Had 
de nieuwe grondwet van 1848 bepalingen die de bewegingsmogelijkheden van 
de mensen vergrootten? Wellicht is er een verband tussen de migratie en de 
wijzigende economische en politieke omstandigheden. De meest waarschijnlijke 
reden is echter dat de bevolkingsregistratie in deze decennia zo gebrekkig is 
geweest dat de ambtenaren zich in het licht van de telling van 1850 
gedwongen ^ achtten een fl ink aantal mensen administratief te laten 

verdwijnen". [20] In die jaren moesten zij immers de balans van de bevolking 
opmaken. 

Vanaf ongeveer 1855 kwam een voortdurende exodus op gang. Gedurende 
dertig jaar verdween jaarlijks circa driekwart procent van de bevolking. In 
dit tijdvak van de preïndustnële era vond er een overheveling plaats van 
maar liefst een zesde deel van het inwonertal naar woonplaatsen buiten dit 
gebied. Het demografisch evenwicht, dat wil zeggen de aanpassing van het 
aantal aan de mogelijkheden, kon met langer bereikt worden door beperking 
van het aantal geboorten. Een sluipende exodus bood uitkomst. Van 1885 tot 
1910 waren de effecten van het verhuizen op de bevolkingsomvang weer 
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minimaal. Na 1910 vond er een forse instroom plaats van mensen van elders. 
Mede daardoor groeide het inwonertal snel. 

De cijfers van het migratiesaldo tonen de resultaten van de geografische 
beweging tussen verschillende woonplaatsen op het inwonertal van het gebied. 
Maar ze zeggen weinig over de aard van de demografische interacties of over 
de mensen die zich op weg hebben begeven naar elders. De 
migratiefrequenties, de relatieve aantallen ver t rekkers en binnenkomers als 
deel van de bevolking, verschaffen inlichtingen over de omvang van de groep 
migranten. Gegevens over individuele vertrekkers laten zien waarheen de 
mensen zijn vertrokken alsook welke de omstandigheden en de motieven voor 
hun keus waren. V e r t r e k - en vestigingsfrequenties zijn in de volgende 
grafiek (zie grafiek 1) samengevat: 

Grafiek 1 : migratiecijfers (1815-1920) 
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Van de jaren voor 1850 is slechts sporadisch documentatie van de migratie 
overgeleverd. De cijfers laten zien dat de bevolking van de zes gemeenten 
weinig mobiel is geweest: jaarlijks kwamen ongeveer 50 personen (1% van de 
bevolking) zich als nieuwkomers aanmelden bij de lokale autoriteiten en 
evenveel mensen zich uitschrijven wegens ver t rek . Daarna zijn deze aantallen 
snel toegenomen. Vanaf 1865 werden jaarlijks minimaal 400 personen als nieuwe 
inwoners of als verhuizers naar een andere woonplaats geregistreerd. [21] Het 
aantal vertrekkers overtrof dat van de binnenkomers in het derde kwart van 
de eeuw steeds met die fractie van een procent welke in 25 jaar leidde tot een 
emigratieoverschot van 17%. Vanaf 1895 waren jaarlijks meer dan 600 mensen 
op weg naar een nieuwe woonplaats. Aanvankelijk waren de binnenkomers 
even talr i jk als de ver t rekkers , maar in de decennia na 1900 werd het 
vestigingsoverschot steeds groter . 
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Tussen 1860 en 1870 is de geografische mobiliteit sterk toegenomen. In een 
periode dat het bevolkingsaantal stabiel is gebleven hebben zich ingrijpende 
veranderingen voltrokken: de bevolking van de dorpen werd minder statisch, 
de mensen werden minder honkvast en oriënteerden zich in grotere aantallen 
op bestaansmogelijkheden elders - - zij het dat deze belangstelling soms van 
tijdelijke aard was. Deze verandering deed zich gelijktijdig voor in alle 
gemeenten. Zowel in Valkenswaard en Bergeijk als in de kleine, meer 
agrarische dorpen werd deze nieuwigheid omstreeks 1865 zichtbaar. De aard 
van deze demografische verandering wordt duidelijk wanneer we de individuele 
gevallen bezien. 

Wie waren de verhuizers? Waarheen zijn ze vertrokken? Welke motieven 
hadden ze en welke waren de condities van hun vertrek? Deze vragen kunnen 
voor drie decennia (1850 tot 1860, 1880 tot 1890, 1910 tot 1920) enigszins 
systematisch worden behandeld. In deze periodes bestond de groep verhuizers 
steeds voor viertiende deel uit individuen, veelal jongeren tot 35 jaar die op 
eigen houtje elders hun toevlucht zochten. Dit is het enige kenmerk van de 
emigranten dat een zekere mate van continuïteit vertoont. Alle overige 
kenmerken, zoals de richting van de t r e k , de leeftijd en de sociaal-
economische positie van de vertrekkers en hun motieven, tonen in de 
opeenvolgende generaties grote verschillen. Ik zal de migranten van de drie 
genoemde periodes beschrijven. 

periode 1850-1860 

Omstreeks het midden van de vorige eeuw trokken de meeste verhuizers 
naar buurgemeenten: bijna tweederde vestigde zich in een dorp binnen de 
afstand van 20 kilometer. Een kwart kwam in een andere gemeente van de 
provincie Noord-Brabant terecht en de rest, minder dan een tiende van het 
totaal, in een verderweg gelegen gebied. [22] 
De jongelui die er individueel op uit t rokken, vormden met leeftijdsgenoten uit 
buurdorpen een ongepland uitwisselingscircuit van dienstboden en 
huwelijkspartners. Negen van de tien verhuizende jongeren waren afkomstig 
uit gezinnen die gerekend moeten worden tot de strata van bezitslozen en van 
hen die nauwelijks meer dan het bestaansminimum verdienden. Deze trek was 
regionaal beperkt en paste in een samenlevingsverband waar voor mensen uit 
arme gezinnen een dienst bij meer gegoeden één van de weinige mogelijkheden 
was om inkomsten te verdienen en waar inwoning geen morele bezwaren 
opriep. 

Van vijf echtparen die met hun kroost naar elders verhuisden, kon ik 
nagaan in welke omstandigheden ze zich bevonden en welke motieven ze 
hadden om naar elders te ver t rekken. [23] De voorbeelden zijn alle van 
Bergeijk, maar wellicht toch representatief voor de verhuizende gezinnen van 
dit decennium. Drie van deze vijf gezinnen kwamen in een van de buurdorpen 
terecht: Eersel, Luijksgestel en het over de grens gelegen Lommei. Het gezin 
van de weduwnaar Hoeks verhuisde tijdelijk naar de nabije Kempense gemeente 
Hapert. Het gezin Lathouwers vestigde zich echter in Antwerpen. Hier volgen 
de beschrijvingen. [24] 

De weduwnaar Adriaan Hoeks verhuisde enkele maanden na de dood van 
zijn vrouw Dingena van Rijsingen, geboren te Bergeijk in 1820 en op 2 
juni 1851 op eenendertig jarige leeftijd overleden, naar Hapert. Hij had 
drie kinderen, respectievelijk 7, 5 en 3 jaar oud. In Bergeijk was hij 
geregistreerd als landbouwer. Hij had een klein huisje op de 
Muggenhool en 3,2 hectare grond in eigendom. Omdat de grond slechts 
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was getaxeerd voor f. 14,37 belastbare opbrengst, het equivalent van 
bijna anderhalve hectare vruchtbare landbouwgrond, was zijn sociaal-
economische positie niet veel beter dan die van de bezitslozen. Er is 
slechts één motief te noemen waarom hij naar Hapert is verhuisd: hij 
was zelf in 1817 in die gemeente geboren. Hij vestigde zich daar om de 
zorg voor zijn kleine kinderen mede m handen te geven van 
familieleden. Het ver t rek was ti jdeli jk: hij heeft zijn schaarse bezitting 
niet verkocht en is even voor 1860, toen zijn kinderen tussen 10 en 15 
jaar oud waren, naar Bergeijk teruggekeerd. 

Het echtpaar Pieter van der Mierde en Elisabeth Verwimp vertrok op 21 
october 1852 naar het nabijgelegen Eersel. Van der Mierde was in 1844, 
als weduwnaar zonder kinderen, gehuwd met Elisabeth Verwimp, die in 
1834 en 1835 reeds buiten de echt moeder was geworden van twee 
zonen. Van der Mierde was een pachtboertje. ZIJ vertrokken naar 
Eersel, de gemeente waar Elisabeth in 1798 geboren was. De 
omstandigheden laten zich raden: in Bergeijk heeft het gezin steeds op 
het bestaansminimum geleefd. Het motief kan zijn geweest dat enig bezit 
van de familie Verwimp beschikbaar was gekomen. 

Vermoedelijk niet zo lang na 1850 verlieten Martmus Antonius Dekkers 
en Johanna Catharina Lommers met hun twee kleine dochtertjes Bergeijk 
en vestigden zich in de buurgemeente Luijksgestel. Van dit gezin is 
geen bezit in Bergeijk geregistreerd. In dit geval is het niet mogelijk 
vast te stellen waarom ze ver t rokken. Wellicht had men in de nieuwe 
gemeente mogelijkheden gekregen om een boerderijtje te verwerven. 
Martmus en Johanna waren geregistreerd als landbouwer en 
landbouwster. Vijf jaar na hun huwelijk hebben ze misschien een vaste 
domicilie gevonden m de nabije omgeving. 

In 1852 zijn Hendrik Lathouwers en Maria Catharina van Rulo met hun 
vierjarig dochtertje en tweejarig zoontje naar Antwerpen verhuisd. In 
Bergeijk waren hun economische mogelijkheden beperkt: Hendrik was 
metselaar. Ze woonden op 't Hof in een huisje dat weliswaar hun eigen 
bezit was maar in de laagste klasse was getaxeerd. Ze hadden 
nauwelijks grond: het perceel was ongeveer 10 bij 10 meter. Ze konden 
in Bergeijk geen groot inkomen verwerven. In een gemeenschap zonder 
getalsvermeerdering was er voor een metselaar weinig brood te 
verdienen. De familie van Maria Catharina behoorde ook tot de armere 
mensen: haar vader was overleden en haar moeder was bij het huwelijk 
in 1847 als dagloonster genoteerd. De keuze van Antwerpen laat zich 
niet alleen afleiden uit het beroep van de man. Hendrik was in 1818 in 
het Belgische Achei geboren. 

In 1853 of 1854 verhuisde het gezin van Wilhelmus Weiten en Anna Maria 
Vos naar de Belgische grensgemeente Lommei. Ze hadden twee kleine 
kinderen: een meisje en een jongen Het hoofd van dit gezin is de enige 
die onder de gegoeden gerangschikt kan worden. De reden van het 
ver t rek naar Lommei volgt uit het het beroep van de man: hij was 
tolpachter of tolgaarder. Hij woonde reeds aan de grens waar hij met de 
inklaring van goederen de kost verdiende. Lommei begon aan de andere 
kant van de slagboom. Het is zelfs mogelijk dat het gezin m het geheel 
niet verhuisd is, aangezien m deze jaren grenscorrecties plaatsvonden. 
Overigens werd Weiten met zijn gezin in 1864 weer geregistreerd als 
inwoner van Bergeijk. 
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De grootste helft van de vertrekkers waren jongeren uit arme gezinnen. Er 
gingen iets minder jonge vrouwen dan jonge mannen alleen op pad. Zij werden 
meid of knecht in een naburig dorp of vestigden zich waar ze een 
huwelijkspartner hadden gevonden. Ook de t rek van gezinnen was een 
regionaal gericht verschijnsel. Sommige waren in familiale of economische 
omstandigheden geraakt die hen noodzaakten te verhuizen. Anderen trokken 
weg naar dorpen waar ze verwanten hadden, waar wellicht bezit was 
vrijgekomen of waar hun aanwezigheid lange tijd bezwaarlijk was geweest. Op 
een uitzondering na waren deze gezinnen in materieel opzicht slecht bedeeld. 
Meestal vertrokken ze enkele jaren na het huwelijk nadat enkele kinderen 
geboren waren en er , gezien de leeftijd van de vrouw, nog gezinsuitbreiding 
te verwachten was. Na 1860 werd niet alleen het aantal ver t rekkers veel 
groter, maar had deze groep ook andere kenmerken. Helaas kan ik vanwege 
de selectie van mijn materiaal niet precies aangeven hoe de emigratiegolf van 
deze jaren eruit zag. Slechts van twee gezinnen heb ik de achtergronden 
kunnen reconstrueren. Ze vertonen veel overeenkomsten met die van de 
verhuizers van omstreeks 1880 die ik meer volledig kan documenteren. Een 
gezin van een weduwe met drie kinderen trok in 1860 naar Antwerpen. Het 
gezin van een hoefsmid met vrouw en negen kinderen vestigde zich in 1868 
in Woensel. Antwerpen nam in deze jaren veel verpauperde plattelanders op 
en Woensel, toen nog zelfstandig maar later bij Eindhoven gevoegd, was een 
arbeidersgemeente waar het stedelijke proletariaat zich concentreerde. 

periode 1880-1890 

In deze jaren had de emigratie nieuwe kenmerken: zowel de richting van de 
trek als de samenstelling van de groep verhuizers was gewijzigd. Nu kwam 
slechts één van de drie migranten terecht in een buurdorp, eveneens één van 
de drie in een andere gemeente van de provincie en bijna één van de drie 
meldde zich in een gemeente buiten de provincie. [25] 
In dit decennium verdwenen niet minder dan 675 personen, meer dan een 
tiende deel van de bevolking, naar verafgelegen gemeenschappen waar de 
mensen een andere tongval hadden of een andere taal spraken, andere 
gewoonten hadden en waar de broodwinning andere vaardigheden vereiste dan 
in de perifere gemeenschappen van het Kempenland. Een aanzienlijk segment 
van de bevolking was in de laatste decennia van de vorige eeuw gedwongen 
zich te vestigen in een verderweg gelegen regio. 

De trek naar andere provincies werd op gang gebracht door gezinnen die in 
het Kempenland nauwelijks een bestaan konden verdienen alsmede door 
individuele jongeren uit meer gegoede milieus. Kinderen van grote boeren, 
middenstanders en ambtenaren vestigden zich niet langer in buurdorpen. 
Voorheen bestond de migratiestroom vooral uit jongelui van gezinnen die heen 
en weer trokken tussen de dorpen, nu waaierden zonen en dochters van 
gegoede families uit over de provincie en het land. Vooral de reislust van de 
jongens vormde een van de voornaamste pijlers van het negatieve 
migratiesaldo in deze periode. [26] De condities hiervan zijn te vinden in de 
veranderende gezinsstructuur: de huwelijken van de meer gegoeden waren 
vanaf het midden der eeuw kinderri jker geworden en bovendien was in de 
hogere strata de oriëntatie ten aanzien van het onderwijs veranderd. Veel 
kinderen trokken weg omdat er voor hen in het gebied geen mogelijkheden 
waren en omdat hun blijvende aanwezigheid het ouderlijk erfgoed te zeer 
dreigde te versnipperen. Ze konden weggaan omdat ze in het onderwijs van 
de dorpsschool kennis hadden opgedaan waarmee ze elders vooruit konden. 
De meesten gingen naar een kostschool buiten het gebied of naar een 
bestemming in een urbane omgeving om zich te kwalificeren voor handel en 
nijverheid. 
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Het ver t rek van jonge mensen van de armere gezinnen was sterk 
verminderd. Een kwart van de jonge mannen en 60% van de jonge vrouwen 
kwam uit dergelijke gezinnen. Van hen vestigde zich iets minder dan de helft 
in een buurdorp. Een belangrijke conditie van deze verandering was dat in de 
huishoudens van gegoede families minder plaats was voor bedienden. De grote 
kinderschare in de arbeidsintensieve familiebedrijfjes verminderde de vraag 
naar inwonende, uit andere gezinnen gerecruteerde arbeidskrachten. 
Bovendien was, zoals ik verderop zal beschrijven, een nieuw accent gekomen 
in het morele systeem: inwoning van jonge mensen uit andere milieus werd in 
het laatste kwart van de vorige eeuw beschouwd als minder passend, als 
bedreiging van de privésfeer van de huiselijke kring en als "gevaarlijk voor 
de zedeli jkheid". In veel gevallen was er slechts voor een oudere meid of 
knecht, die zich langdurig verbond aan een familie, nog plaats in het 
huishouden van de lokale gegoeden. Maar deze bedienden leefden, zoals een 
voormalige dienstmeid mij vertelde, veelal teruggetrokken in een eigen ruimte. 

Nog steeds leverden ook vertrekkende gezinnen een bijdrage aan de 
exodus. Van dertien gezinnen kon ik vaststellen in welke situatie ze 
verkeerden bij hun ver t rek en waarheen ze ver t rokken. Een kwart verhuisde 
naar een urbaan gebied in het westen van Nederland, een kwart naar een 
industriegemeente in de provincie Noord-Brabant en de helft naar een in de 
buur t gelegen woonplaats. Enkele gezinnen verhuisden naar een Hollandse 
stad. Hier volgen de biografische gegevens: 

Wouter Verheijen en Maria van den Boom zijn in februari 1882 van 
Valkenswaard naar Amsterdam verhuisd. Ze werden vergezeld door hun 
drie kinderen die jonger waren dan tien jaar. De echtgenoten waren 
geboren en getogen Valkenswaarders. Bij het ver t rek waren ze 38 en 37 
jaar oud. Wouter was metselaar. Zijn inkomsten waren echter zo gering 
dat hij niet in de hoofdelijke omslag was aangeslagen. Reeds eerder was 
het gezin in Amsterdam geweest, zoals bli jkt uit het feit dat een 
dochtertje in 1874 in deze stad geboren was. [27] In de jaren 1880 en 
1881 had Maria een levenloos kind gebaard. In 1882 vertrok het gezin 
definitief uit het dorp. 

Hubertus Henricus van Glabbeek en Petronella Verhagen hebben zich op 
10 november 1881 uit de gemeente Valkenswaard laten uitschri jven. Hun 
bestemming was Amsterdam. Ze hadden twee zoontjes van zes en twee 
jaar oud. Een derde kind was in 1879 als zuigeling overleden. Van 
Glabbeek had volgens opgave in de hoofdelijke omslag van 1880 een 
inkomen van f. 2 9 0 , ' , hetgeen bijna voldoende was om redelijk van rond 
te komen. Bij zijn huwelijk was Hubertus metselaar, in 1880 had hij het 
beroep van schoenmaker van zijn vader overgenomen. Maar dit beroep 
bood in de Brabantse Kempen in deze periode weinig financiële 
perspectieven. Men kon zich in deze dorpen, zoals Barentsen heeft 
aangegeven, moeilijk voorstellen dat voor geleverde arbeid iets meer dan 
een kleinigheid betaald zou moeten worden. [28] De vrouw des huizes 
was uit een andere regio van de provincie afkomstig: ze was geboren in 
het bij Den Bosch gelegen Den Düngen. Bij haar huwelijk in 1874 stond 
ze te Valkenswaard als dienstmeid geregistreerd. 

Vanuit Riethoven zijn op 26 februari 1877 Johannus Hendrikus Snellens 
en zijn vrouw Catharina van Keulen met hun eenjarig zoontje naar 
Utrecht ver t rokken. Snellens was afkomstig uit Borkel en Schaft. In 
1876 was hij ingetrouwd bij zijn schoonfamilie in het gehucht 
Broekhoven. Dit was nogal overhaast geschied want vijf weken na het 
huwelijk werd reeds hun zoontje geboren. De vader had een mobiel 
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beroep: koopman met een redelijk inkomen. Wellicht was de bekendheid 
van het gedwongen huwelijk van een - volgens de normen van de streek 
- jonge bruid van 21 jaar een reden voor de emigratie. Waarom ze naar 
Utrecht verhuisden is onbekend. 

In deze voorbeelden vindt men twaalf personen die omstreeks 1880 hun heil 
elders hebben gezocht. De migratie was gericht op de steden van west-
Nederland waar de economische groei in die ti jd begon door te zetten. 
Bovendien bli jkt dat in de Brabantse dorpen niet alleen de kansen op een 
redelijk economisch bestaan en op zelfstandige huisvesting gering waren, maar 
ook dat emigratie naar verre streken binnen de mogelijkheden van de mensen 
was gekomen. Vooral jonge gezinnen, waarvan de vader een beroep uitoefende 
in de ambachtelijke of handelssfeer, bleken geneigd tot de grote stap. 

Andere gezinnen verhuisden naar die gemeenten in de provincie waar de 
nijverheid opbloeide. Twee gezinnen vertrokken naar Woensel en één naar 
Boxmeer, een industriestadje aan de boorden van de Maas in het noord-oosten 
van Brabant. Jonge gezinnen van kooplieden en ambachtslieden verkozen een 
bestaan in een dynamische gemeente boven verbli jf in de stille agrarisch-
ambachtelijke dorpen van de Kempen. Twee gezinshoofden hadden een sociale 
achtergrond die hen min of meer voorbestemde voor een mobiel bestaan: 

De joodse slager en veekoopman Mozes David Klein en zijn vrouw 
Adelheid Sanders woonden in veel gemeenten. De man was afkomstig uit 
een familie die voorheen te Bergeijk was gevestigd. Bij zijn huwelijk 
was hij inwoner van Aarle-Rixtel (bij Helmond). Zijn vrouw was in het 
Limburgse Sittard geboren. Ze hadden één kind. In juni 1884 
verhuisden ze uit Valkenswaard naar Woensel waar de Joodse 
gemeenschap omvangrijker was dan in het Kempense dorp en waar 
wellicht een grotere klantenkring bediend kon worden. 

Jacobus Pieterse en Henrica van Deenen hebben slechts enkele jaren 
verblijf gehad in Valkenswaard. Ze vestigden zich in februari 1877 met 
hun twee kleuters (een jongetje van drie en een meisje van anderhalf) 
in Boxmeer. Jacobus was koopman. Hij was geboren in Bloemendaal en 
zij in het naburige Leende. 

Deze handelaren richtten zich op die plaatsen waar de vooruitzichten op 
financieel gewin meer florissant leken. De mobiliteit van deze categorie, 
waarvan sommigen slechts tijdelijk in één van de zes gemeenten waren 
gevestigd, had een grote invloed op de migratiecijfers. Gezinnen die zich 
oriënteerden op de verbeterde economische mogelijkheden waren reeds in de 
dorpen te vinden toen ze nog schijnbaar geïsoleerd lagen in de stille 
geslotenheid van het Kempenland. 

Ook meer lokaal gewortelde gezinnen verhuisden naar de nieuwe centra van 
Noord-Brabant. Een gezin uit Westerhoven en een uit Bergeijk vestigden zich 
in Woensel. Maar deze kwamen na verloop van tijd weer terug in de meer 
bekende omgeving: 

Uit Westerhoven vertrokken in januari 1872 midden in de winter en een 
week voordat de vrouw zou bevallen van haar eerste k ind, Albertus 
Schrijvers en Johanna Meulendijks naar Woensel. De man stond als 
winkelier geregistreerd. De omzet moet echter minimaal zijn geweest 
want hij was m de hoofdelijke omslag met een inkomen van f . 200 , -
tusen de bezitslozen vermeld. In maart 1883 is het gezin in Westerhoven 
teruggekeerd. 
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In 1879 hebben zich vanuit Bergeijk Lambertus van Houts en Hendrina 
van den Boer met hun twee jonge kinderen in Woensel gevestigd. 
Lambertus was metselaar. Bovendien had hij een huisje en drie hectare 
grond in eigendom. Aangezien bij het ver t rek dit bezit weer m handen 
kwam van familieleden, is hier wellicht sprake geweest van een 
herverdeling van grond en onroerend goed tussen verwanten. Het 
ver t rek van één van de broers van Houts vergrootte de 
produktiecapaciteit van de anderen terwijl de ver t rekker elders een huis 
kon f inancieren. Maar ook deze onderneming had een andere afloop dan 
wellicht voorzien: na ongeveer zes jaar keerde het gezin terug. De 
vrouw overleed in 1888 en de inwonende moeder van de man had 
inmiddels de zorg van de kinderen op zich genomen. 

Omstreeks 1875 kende de helft van de personen die in gezinsverband 
verhuisden, een andere bestemming dan hun voorgangers van het midden der 
eeuw. Toen gingen de huisvaders met vrouw en kinderen meestal op weg naar 
een nabijgelegen bestemming waar verwanten woonden, nu trokken ze naar 
urbane centra in het westen van Nederland en naar industrialiserende 
gemeenten m de provincie. Nog de helft van deze emigranten bewoog zich 
naar buurgemeenten: Luijksgestel, Lommei, Leende en Dommelen. Van de zes 
voorbeelden vonden drie gezinnen een onderdak m de gemeente waar de man 
of vrouw was geboren. Maar de drie overige kwamen terecht in een dorp waar 
ze geen directe verwanten hadden. Er is sprake van een ommekeer: de helft 
meldde zich m de bekende omgeving, de rest m dorpen waarheen vooral de 
kansen op een beter bestaan lokten. Ook waren de beroepen van de 
huisvaders van de verhuizende gezinnen anders dan m 1850. Toen was de 
helft landbouwer, nu minder dan een kwart . Zij bleven nog steeds dicht in de 
buur t . Voorheen was een enkele emigrant ambachtsman, koopman of arbeider; 
¡n deze periode was meer dan een kwart ambachtsman, meer dan een kwart 
koopman en 15 procent arbeider. [29] Dit kwam met zozeer omdat er meer 
ambachts- en kooplieden in de dorpen aanwezig waren, maar vooral omdat zij 
minder mogelijkheden hadden. Bovendien waren ze nu m de gelegenheid om 
naar elders te ver t rekken . 

Na 1860 werd het migratiesaldo voor een periode van 25 jaar negatief, nam 
het aantal ver t rekkers snel toe en kende de groep verhuizers een andere 
samenstelling. De emigranten kozen een andere r icht ing, verkeerden m andere 
omstandigheden en hadden andere motieven dan een kwart eeuw eerder de 
generatie voor hen. Het belangrijkste verschil is dat de 
verwantschapsbindingen een geringe betekenis hadden bij de keuze van een 
nieuwe woonplaats, dat men over zowel informatie als mogelijkheden beschikte 
om nieuwe bestemmingen te kiezen en dat economische motieven belangrijker 
waren geworden. Voor de jonge ongehuwde mannen en vrouwen bleek er 
bovendien veel minder plaats te zijn in de huishoudens van de regionale 
gegoeden waarin voorheen veel inwonende arbeidskrachten verbleven. 

Deze demografische verandering hangt In verschillende opzichten samen met 
wijzigingen m de gezinsstructuur. De nucleërmg van de gezinnen, dat wil 
zeggen een toegenomen zelfstandige vestiging van jonge paren, dwong tot een 
meer rationele afweging van de bestaansmogelijkheden. De verwantengroep was 
niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal op afstand geraakt. Morele codes 
maakten inwoning van ongehuwde bedienden minder vanzelfsprekend en 
bovendien beschikten de gezinnen van de bezittende groep over voldoende 
eigen arbeidskracht. De jonge gezinnen hadden een hoger reproduktietempo 
zodat na enkele jaren huwelijk duidelijk was dat er veel kinderen konden 
worden verwacht. Het besef dat de lokale omstandigheden in de dorpen te 
weinig perspectief boden, leidde tot emigratie naar stedelijke gebieden. 

30 



Ongehuwde jongelui uit gegoede milieus zagen hun kansen op een ruim deel 
van de ouderlijke erfenis verminderd omdat er met velen gedeeld zou moeten 
worden. Ze waren beter opgeleid om elders kansen aan te gr i jpen. 

periode 1900-1910 

In het begin van deze eeuw nam het relatieve volume van de emigratie af. 
De bestaansmogelijkheden in de dorpen waren verbeterd vanwege de opkomst 
van de sigarenindustrie en de vergrot ing van de agrarische 
produktiecapaciteit. Niet alleen waren er minder ver t rekkers , maar ook werd 
de wereld waarbinnen zij zich verspreidden kleiner. [30] Ondanks de 
verbeterde vervoersmogelijkheden en ondanks de industriële expansie van 
Nederland bleven de verhuizers veelal dichter in de buurt dan hun lotgenoten 
van de vorige generatie. Nu kwam slechts 12°o terecht in een nieuwe 
woonplaats buiten de provincie, toen was 30% daarheen verhuisd. Blijkbaar 
waren de waarschuwingen van de priesters tegen vestiging in een 
industriegebied buiten de regio effectief. Verderop in dit boek, wanneer de 
culturele idealen besproken worden, zal ik hierop terugkomen. [31] 

De groep emigranten naar een woonplaats buiten de provincie bestond uit 
enkele gezinnen waarvan de vader in staatsdienst was en voor het grootste 
deel uit jongelui van de meer welgestelde strata. Tweederde van de jongeren 
kwam uit de gezinnen van middenstanders, fabrikanten en grote boeren, 
slechts enkelen uit die van bezitslozen en kleinbezitters. Vanuit 
Valkenswaard vertrokken twee jongens van herbergier Loos naar het 
Limburgse Echt, twee van de winkelierster Van Best en een zoon van slager 
Beeks naar Amsterdam. Twee zonen van schoenenfabrikant Van den Besselaar 
vestigden zich in Almelo. Deze jongeren gingen naar een kostschool of 
kwamen in opleiding in een familiebedrijf. Verder verhuisden notarisklerk Van 
den Hoek met vrouw en kind naar Wilnis in Zuid-Holland en de commies Van 
Weert met zijn gezin naar Overschie. Proletarische gezinnen, die zich na 1900 
in het westen van Nederland vestigden, heb ik in de census niet meer 
gevonden. Jonge mannen en jonge vrouwen waren nu weer in groten getale 
vertegenwoordigd onder de regionale migranten. Niet zoals in het midden van 
de vorige eeuw om zich als meid of knecht bij een boerenfamilie in te laten 
huren, maar om ofwel als dienstmeid bij een gegoede familie of ais kostganger 
elders een zelfstandig inkomen te verdienen. Daarnaast leidde de grotere 
populariteit van het huwelijk, die in het volgende hoofdstuk zal bl i jken, tot 
meer geografische beweging. [32] 

Bijna alle verhuizende gezinnen hadden een opvallende voorkeur voor de 
plattelandsgemeenten in de buurt . De helft migreerde tussen de dorpen van 
het onderzoeksgebied. [33] Ze waren er niet geboren noch hadden er eerder 
gewoond. Hieruit valt af te leiden dat ze geen familiale banden hadden met 
hun nieuwe woonplaats. Hier volgen enkele voorbeelden: 

In november 1906 trok de spoorwegarbeider Peter Joseph Wijnen met zijn 
vrouw Godefrida Monica Louwers en drie kinderen vanuit Valkenswaard 
naar Borkel en Schaft. Hij was in Leende geboren, zij in Valkenswaard. 

In maart 1910 vestigden zich vanuit Valkenswaard de schoenmaker 
Aloysius Maas en echtgenote Maria Cristina Daas in Dommelen. Hij kwam 
uit Valkenswaard, zij uit Luijksgestel. 

In October 1904 trok het gezin van Antonius Aarts en Maria Elisabeth 
Claes met twee kinderen vanuit Borkel en Schaft naar Riethoven. De 
landbouwer Aarts was geboren in Soerendonk, zijn vrouw in het 
Belgische Peer. 
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In 1908 verhuisde de spoorwegwerker Gerardus Matthijs Jansen met zijn 
vrouw Catharina Daniels en twee kinderen uit Borkel en Schaft naar 
Valkenswaard. Borkel en Schaft was de geboorteplaats van de man, het 
Belgische Achei die van de vrouw. 

In maart 1908 vestigde zich de schoenmaker Cornelius Johannus van 
Beek met zijn vrouw Maria Hendrika van Nunen en vier kinderen in 
Borkel en Schaft. Dit gezin kwam uit Westerhoven waar de echtelieden 
geboren waren. 

Ook de overige bestudeerde gezinnen die in het gebied van de zes gemeenten 
rondtrokken, verhuisden naar een woonplaats waarmee ze geen directe 
familiale binding hadden. Opvallend is verder de belangstelling voor de kleine 
dorpen: slechts drie gezinnen trokken naar het snel groeiende Valkenswaard, 
geen enkel naar Bergeijk, maar acht naar een kleine plattelandsgemeente. 
Economische bindingen waren van doorslaggevende betekenis geworden bij de 
keuze van een nieuwe woonplaats. Dit gold evenzeer voor de rustieke 
plattelandsgemeenten waar zichtbare tekens van de moderne ti jd nog 
nauwelijks aanwezig waren, als voor de groeiende industriegemeenten. 

Een kwart van de verhuizende gezinnen kwam terecht in een dorp in de 
nabijheid. Twee landbouwersgezinnen trokken naar Eersel en één naar Duizel: 
een schoenmakersgezin naar Hoogeloon en één naar Veldhoven. Het gezin van 
Karel Johannus Donck, wiens beroep ik achtereenvolgens als arbeider, 
polderwerker en sigarenmaker noteerde, trok naar Leende. Het l i jkt een 
paradox dat de landbouwers onderdak vonden in Eersel en Duizel waar in die 
periode de sigarenindustrie op gang kwam en dat ambachtslieden en 
fabrieksarbeiders zich vestigden in agrarische dorpen als Leende en Hoogeloon 
waar geen industrie was. De trek naar verderweg gelegen woonplaatsen was 
ger ing . Van de 22 gezinnen die binnen de provincie migreerden, kwamen er 
vijf in opkomende industriekernen terecht. Een sigarenmaker vertrok met 
acht kinderen naar Gemert, een collega met zijn gezin naar Coirle. Deze 
gemeenten waren ongeveer veertig kilometer van de Kempense dorpen 
verwi jderd. Drie gezinnen vestigden zich in of om Eindhoven. 

De grote belangstelling voor een verblijf in kleine plattelandsgemeenten 
staat in schril contrast met de bescheiden migratie naar Eindhoven, na 1900 
de meest dynamische industriestad van zuid-Nederland. Ondanks het feit dat 
deze urbane kern slechts op 10 à 15 kilometer afstand gelegen was van de 
Kempense dorpen, vestigden zich daar slechts drie van de 22 in de archieven 
gevonden gezinnen. Één gezin verhuisde naar de stad zelf: de jonge 
weduwnaar Peter Jacobus Bots, sigarenfabrikant te Valkenswaard, met zijn 
driejarig dochtertje. In de Eindhovense randgemeenten vestigden zich slechts 
twee gezinnen. In 1907 arr iveerde uit Bergeijk Balthazar Sengers met zijn 
vrouw Ρ et renella van der Heijden en een Kind in Gestel. Het beroep van 
Sengers was echter niet representatief voor dat van een stadsbewoner; hij 
was veekoopman. Uiteindelijk blijft er maar een gezin over dat in de periode 
van urbanisering en industrialisering de bevolkingsstroom van platteland naar 
stad vertegenwoordigt. De arbeider Johannus van Rooy, geboren te 
Soerendonk, verhuisde met zijn vrouw Petronella Jansen, geboren te 
Westerhoven, vanuit Valkenswaard naar de Eindhovense randgemeente Gestel. 
Na 1900 prefereerden de mensen de verhuizing naar kleine dorpen in de 
b u u r t : de stad was niet populair. 

De bevolking bleef op het platteland. De dorpen boden voldoende 
vooruitzichten om een inkomen te verdienen. Als ze verhuisden, bleven de 
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Kempenlanders binnen de grenzen van de provincie en bij voorkeur m de 
buurt . Verwantschapsbindmgen speelden bij de keuze van een nieuwe 
woonplaats nauwelijks nog een rol . Vanwaar die voorkeur voor regionale 
migratie naar kleinere dorpen7 Er waren na 1900 ook daar betere economische 
mogelijkheden dan m voorbije jaren. Maar toch was vooral van belang dat 
zelfstandige vestiging prioriteit had gekregen boven inwoning bij verwanten. 
Vertrek naar industriële centra buiten de provincie werd door de clerus sterk 
afgekeurd. Ten opzichte van elkaar waren de bewoners uit de verschillende 
dorpen meer open geworden. Er had zich in plaats van een sterk lokale een 
meer regionale mentaliteit ontwikkeld. Een gepropageerd ideaal werd 
werkelijkheid: een Brabants gezin hoorde m een Brabants dorp. Immers, daar 
"leefden ZIJ m een Katholiek gezin, m een Katholieke omgeving, m nauwer 
kontakt met kerk en geestelijkheid". [34] 

In een periode van tachtig jaar (1840-1920) valt een opmerkelijke dynamiek 
in het emigratiepatroon te ontdekken. Elke generatie had vertrekkers met 
verschillende kenmerken en met andere favoriete bestemmingen. Telkens 
blijken de specifieke eigenaardigheden van de familie- en gezinsstructuur enig 
inzicht te bieden m het veranderend emigratiepatroon In de samenleving van 
1850 hadden verwantschapsbindmgen veel betekenis wanneer een gezin 
verhuisde. Voor jongeren was er m die periode plaats in de huishoudens van 
de meer gegoede strata van de dorpen. Rond 1880 was er voor de kinderen 
van de gegoeden m de streek zelf minder mobiliteit mogelijk. Tegeli jkerti jd 
beschikten ZIJ over voldoende vaardigheden om zich elders m de Nederlandse 
samenleving te kunnen bekwamen m een commerciële of industriële professie 
Voor jongeren uit armere milieus was er in het laatste kwart van de vorige 
eeuw geen plaats meer m de huizen van de gegoeden Gezinnen met geringe 
economische mogelijkheden lieten zich weinig meer gelegen liggen aan de lokale 
verwantschapsbindingen. ZIJ vertrokken zowel naar dorpen m de buurt 
waarmee ze geen familiale bindingen hadden als naar verre streken waar ze 
verwijderd waren van hun familieleden. Na 1900 waren de economische 
vooruitzichten bepalend voor de keuze van een nieuwe woonplaats. Maar omdat 
een Brabants gezin zich nu in elk dorp thuis kan voelen (en omdat er meer 
werkgelegenheid was) waaierden gezinnen uit over de dorpen van de regio. 
De kenmerken van het emigratiepatroon wijzen op veranderingen in de 
Kempense gemeenschappen gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw. 

De nieuwkomers 

Ook vestiging van nieuwkomers was in het preïndustriële Kempenland een 
frequent gebeuren. De bevolkingssamenstelling naar plaatsen van herkomst 
varieerde in de verschillende t i jdvakken van de negentiende eeuw. Maar 
voordat dit gegeven verder wordt ui tgewerkt , wil ik eerst het verloop van de 
immigratie bezien De migratiecijfers van de zes gemeenten gezamenlijk zijn in 
een tabel samengevat (tabel 1 ) : 

tabel 1: 
migatieci'lfers In vijfjaarlijkse periodes [0/00) 

periode vestigings- ver t rek - migratie
cijfer cijfer saldo 

(1816-21) 5 5 0 
(1832-34) 9 12 -3 
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(1845-48) 
1850-54 
1855-59 
1860-64 
1865-69 
1870-74 
1875-79 
1880-84 
1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 

13 
18 
18 
23 
37 
39 
42 
40 
44 
43 
50 
53 
49 
51 
60 

10 
20 
14 
26 
40 
44 
49 
43 
40 
43 
52 
50 
53 
41 
40 

•3 
-2 
+4 
-3 
-3 
-5 
-7 
-3 
•4 
0 
-2 
•3 
-4 
•10 
•20 

Vóór 1850 was er in verschillende jaren een vestigingsoverschot maar het 
aantal binnenkomers bleef ger ing . Na het midden van de vorige eeuw ging een 
toename van het aantal ver t rekkers gelijk op met een stijging van het aantal 
binnenkomers: er kwamen zich jaarlijks aanzienlijk meer mensen m de zes 
gemeenten melden dan voordien. In de eerste decennia van deze eeuw was er 
een grote instroom van immigranten. Deze geografische mobiliteit past slecht 
in het beeld van de "gesloten" gemeenschap van de preTndustnele periode. 
Ook voordat de communicatiemogelijkheden verbeterden, begonnen zich 
geleidelijk grotere aantallen nieuwkomers m de Kempen te vestigen. Toch 
geven de aantallen van de immigranten op zich geen uitsluitsel over de 
betekenis van vestiging van nieuwkomers voor de sociale structuur van de 
dorpen. Becijfering van het aantal kan geen antwoord geven op de vraag of 
steeds andere nieuwkomers zich vestigden of dat mensen die in eén van de 
dorpen geboren en getogen waren na tijdelijk verbli jf elders zich weer 
"huiswaarts" begeven hadden. Onbekend blijft ook wie de nieuwkomers waren 
en welke onderscheidingen door de mensen van de dorpen tussen 
verschillende categorieën gemaakt werden Om tegemoet te komen aan deze 
bezwaren heb ik niet alle nieuwkomers onderzocht, maar het aandeel van de 
elders geborenen in de bevolkmgssamenstellijng in drie peiljaren (1850, 1880 
en 1910). Zo kan blijken in hoeverre de dorpen m verschillende periodes 
"gesloten" waren, hoeveel buitenstaanders er aanwezig en uit welke gebieden 
zij waren gekomen Maar eerst moet worden vastgesteld welke specifieke 
betekenis het begrip buitenstaander had, dat wil zeggen welke 
onderscheidingen men gebruikte voor mensen die uit verschillende 
geografische gebieden afkomstig waren. 

Men onderscheidde "de eigen mensen" en "de bekende groepsgenoten" van 
"de onbekenden" en "de bekende vreemden" Aan deze typologie van 
Barentsen dient de categorie van "onbekende vreemden" te worden 
toegevoegd. [35] De scheidslijnen tussen deze categorieën zijn vloeiend, maar 
de onderscheidingen die de mensen zelf hanteerden zijn te verbinden met 
herkomst uit verschillende gebieden. De eigen mensen zijn de inwoners die in 
hetzelfde dorp geboren en getogen zijn en die voortdurend met elkaar m 
contact treden De bekende mensen uit de buurdorpen zijn groepsgenoten, 
dat zijn streekgenoten waarmee men minder frequent te maken heeft maar die 
men toch persoonlijk kent Deze zijn de mensen uit de buurdorpen en uit het 
omliggende Peelland, Kempenland en de Belgische grensstreek Buiten de lijn 
die m het westen en noorden getrokken kan worden langs de gemeenten 
Hilvarenbeek, Oirschot, Eindhoven, Geldrop, vervolgens in het oosten langs 
de provinciegrens met Limburg en in het zuiden langs de Belgische plaatsen 
Sint-Huibrechtsli l le, Moll, Arendonk, en Turnhout had men te maken met 
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onbekenden, dat wil volgens Barentsen zeggen: groepsgenoten die men niet 
van aanzien kende, maar die door taal , uiterl i jk, houding en gebaar hun 
verwantschap verraadden. Deze onbekenden mochten zich veel permitteren van 
hetgeen van "bekenden" geduld werd: langs alle toegangen het huis 
binnenkomen, kleine kinderen straffen of kleine diensten van hen vergen en 
langs de akkers lopen. [36] Maar men nam ook de nodige voorzichtigheid in 
acht: "men beziet hen van alle zijden en hoort hen terdege ui t" . Vestiging 
van deze lieden was met ritueel omgeven, hetgeen erop wijst dat coëxistentie 
geen vanzelfsprekendheid was. Via een formeel kennismakingsritueel werd de 
nieuwkomer verwelkomd en tevens poolshoogte genomen: 

Komt hij zich in de buurt vestigen, dan neemt men de gehele verhuizing 
op zich, maakt het huis schoon en versiert het. Op deze wijze leeren 
allen den nieuweling m korten t i jd kennen. Alle bijzonderheden van zijn 
huishouding en van zijn stal zijn snel gemeengoed. En, wanneer hij niet 
verzuimt het gebruikelijke onthaal in den vorm van alcoholische dranken 
ter belooning voor de betoonde zorg te laten volgen, is hij in een 
ommezien een der hunnen. 

Verder had men te maken met de bekende vreemden dat zijn mensen die leven 
temidden van de bevolking maar zich ervan onderscheiden door werkkr ing , 
leefwijze, verstandelijke ontwikkeling en beschaving alsook door staatkundige 
of godsdienstige opvattingen. Het betrof hier staatsambtenaren, 
dorpspastoors, onderwijzers die van elders kwamen en artsen Na 1900 
hoorden ook burgemeesters, ondernemers en specialisten op landbouwgebied 
bij deze categorie. De laatste groep is die van de "onbekende vreemden" - -
mensen die uit andere provincies afkomstig waren en die slechts zo kort 
verbleven dat men weinig over hen te weten kwam. 

Men kan zich afvragen of deze typologie van Barentsen een basis m de 
sociale werkelijkheid heeft. HIJ noemt geen cijfers, vermeldt geen geografische 
contouren en omschrijft de criteria vaag. Een geschikte ingang om deze 
culturele oriëntatie precieser uit te werken, bieden de huwelijksvoorkeuren 
van de vrouwen. Bij 1200 onderzochte huwelijken van vrouwen die in hun 
geboortedorp trouwden, laat zich een opmerkelijke continuïteit in de 
geografische huwelijksvoorkeuren aanwijzen- in drie periodes van de 
negentiende eeuw huwde steeds iets meer dan de helft van de vrouwen met 
een man van de "eigen mensen", en ongeveer een derde met iemand van de 
"bekende groepsgenoten". Steeds trouwde een tiende met "onbekende 
groepsgenoten", dus met een verderweg wonende Brabander of iemand uit de 
Belgische Kempen, en koos drie of vier procent van de vrouwen een 
"vreemde" als huwelijkspartner [37] 

De voorkeur van de vrouwen ging uit naar "eigen mensen" en "bekende 
groepsgenoten". De "onbekende groepsgenoten" waren slechts sporadisch 
acceptabele huwelijkspartners. Bovendien moet bedacht worden dat sommigen 
elders waren geboren, maar wellicht al lang m het dorp of de buurt 
gevestigd. De 'vreemde" kwam slechts bij uitzondering in aanmerking voor 
een huwelijk met een Kempense vrouw. In de gehele negentiende eeuw werd 
deze verdeling nauwkeurig gehandhaafd. Dit wil echter niet zeggen dat de 
structuur van de dorpen hetzelfde bleef of dat de huwelijksvoorkeuren 
gebaseerd zijn gebleven op vaste culturele voorschriften. Alleen valt hiermee 
aan te tonen dat de barrières tussen de verschillende categorieën zijn geënt 
op onderscheidingen die voor de mensen zelf betekenis hadden. [38] Hoewel 
een meer langdurig verblijf van "onbekende vreemden" geleidelijk "bekenden" 
maakte en m volgende generaties "groepsgenoten" en "eigen mensen", kan 
deze typologie toch gebruikt worden als indicatie voor de geslotenheid van de 
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gemeenschappen. Een analyse van de geboorteplaatsen van de inwoners op 
verschillende tijdstippen biedt informatie over de samenstelling van de 
bevolking van de plattelandssamenleving. Bovendien valt hieruit at te leiden 
hoeveel mensen zich in de verschillende periodes vanuit andere gemeenten in 
de Kempense dorpen hebben gevestigd. 

De mensen die in 1850, in 1880 en in 1910 in de zes gemeenten woonden 
kunnen in de vier genoemde categorieën worden ingedeeld. Deze verdeling 
laat zich in een tabel aftekenen: 

Tabel 2: verdeling naar herkomstcategorleen 

eigen groeps- onbe- vreem-
jaar mensen genoten kenden den totaal 

1850 74% 16% 7% 3% 100% 
1880 80% 15% 4% 1% 100% 
1910 68% 18% 9% 5% 100% 

In 1880 hadden dorpen een meer "gesloten" karakter dan in 1850 en in 1910. 
Vooral de segmenten van "onbekenden" en "vreemden", de mensen die uit een 
heel andere regio afkomstig waren, kenden sterke schommelingen: eerst 
vormden zij 10% van de bevolking, daarna 5% en tenslotte 14%. De verdeling 
van 1850 had sterke gelijkenis met die van 1910. In het midden van de vorige 
eeuw waren de relatieve aantallen van autochtonen, van mensen die in 
buurdorpen geboren waren en van personen uit ander regio's ongeveer even 
groot als in het begin van deze eeuw. Het beeld van de bevolking van 1880 
toont sterke afwijkingen: de dorpen telden in het laatste kwart van de 
vorige eeuw slechts weinig buitenstaanders. 

Per stratum waren er variaties. [39] In 1850 waren vooral de bezitslozen, de 
mensen met een gering inkomen of hooguit een marginaal bezit, de minst 
lokaal gebundenen: slechts tweederde was in hun woonplaats geboren. De 
overige strata (van keuterboeren tot weigestelden) telden elk ongeveer 80% 
"eigen 'mensen". Vooral de meer afgelegen Kempense dorpen hadden een 
groot getal buitenstaanders geïncorporeerd[40] Het meer gesloten karakter 
van de dorpen omstreeks 1880 is vooral het gevolg van een toegenomen 
parochialisering van de bezitslozen: 95% van de loonarbeiders kwam nu uit de 
nabije omgeving. Daarbij geldt dat een deel van de buitenstaanders bestond 
uit die mensen die ook af in 1850 geregistreerd en op hogere leeftijd meer 
geïntegreerd waren in de gemeenschap. Het stratum van meer gegoeden had 
een sterker lokaal accent gekregen: nu was 85% uit hetzelfde dorp afkomstig 
tegen 78% in 1850. De keuterboeren en de ambachtslieden waren onverminderd 
sterk lokaal gericht gebleven. In 1910 bestonden de groepen van Proletariers 
en van keuters en ambachtslieden voor een achtste deel uit buitenstaanders. 
Van stratum "drie", de laag der meergegoeden, was nu 16% en van stratum 
"vier", de welgestelde bovenlaag, niet minder dan 35% uit verderaf gelegen 
gemeenten afkomstig. 

Deze gegevens over de samenstelling van de bevolking bieden in combinatie 
met die over de vertrekkers een beeld van het migratiepatroon. In de eerste 
helft van de vorige eeuw hebben zich veel Proletariers, afkomstig uit 
verderweg gelegen plaatsen in de provincie, gevestigd. Hun komst geeft aan 
de bevolking van 1850 een sterk accent van "openheid". Het betreft immers 
niet minder dan 230 personen waarvan ik de geboorteplaats buiten het gebied 
heb kunnen lokaliseren. [41] De exodus van 1855 tot 1885 werd vooral op gang 
gebracht door arme gezinnen en door jonge mensen uit gegoede kr ingen. 
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Gezinnen die niet over eigen bestaansmiddelen beschikten of een nering 
dreven, waren ofwel gedwongen te blijven of om verweg te trekken naar 
gebieden waar betere kansen op een inkomen werden vermoed. Bovendien was 
de instroom van bezitsloze buitenstaanders bijna voledig tot stilstand 
gekomen. De omvangrijke groep van Proletariers, die een derde deel van de 
bevolking vormde, blijkt in 1880 in meerdere opzichten geparochialiseerd. Er 
waren weinig mogelijkheden om zich in de niet al te verre omgeving van een 
bestaan te verzekeren of om de kinderen een inkomen te kunnen laten 
verdienen. Bovendien was er een sterke afname in entrée van lotgenoten die 
elders waren geboren. De emigratiecijfers, die hun hoge waarden ondermeer 
bereikt hadden door vertrek van kansarme gezinnen, werden enigszins 
geneutraliseerd door de terugkeer van mensen die na een kort verbli j f elders 
terugkeerden naar hun geboortedorp. Hiervan zijn bij de emigranten enkele 
voorbeelden genoemd. Maar ook kan men vaststellen dat zonen en dochters 
van de gegoeden vertrokken, zonder dat daar een opname van 
buitenstaanders in deze strata tegenover stond. Omstreeks 1900 was er 
opnieuw een gestage instroom van nieuwkomers in zowel het stratum van 
bezitslozen als dat van keuters en ambachtslieden. Het contingent 
"vreemden", van mensen van buiten de provincie, werd daarentegen bijna 
exclusief gevormd door leden van de relatief gepriviligeerde groepen: 
ambtenaren, fabrikanten en specialisten op het gebied van de landbouw en 
van de zuivelbewerking. 

Welke waren de implicaties van deze verschuivingen in de drie periodes? 
Gegevens over de gehele bevolking zijn te grof om conclusies te t rekken: 
variaties in de cijfers kunnen veroorzaakt zijn door een klein of groot 
kindertal in de verschillende strata. Bovendien kunnen dezelfde personen 
zowel in 1850, in 1880 en (als ze lang genoeg geleefd hebben) in 1910 in 
dezelfde categorie zijn meegeteld. Een analyse van de geboorteplaatsen van 
gehuwden (van 25 tot 65 jaar oud) geeft een scherper beeld: alleen de 
weinige personen, die langer dan dert ig jaar gehuwd zijn geweest, worden 
dubbel geteld. In de gegevens over de gehuwden blijken de gesignaleerde 
tendenzen nog duidelijker dan in de geaggregeerde cijfers. In de tijd 
varieerde het karakter van de dorpen van meer open" naar meer "gesloten" 
en tenslotte weer naar meer "open". Dat bli jkt bijvoorbeeld onmiskenbaar uit 
de percentages van de gehuwde mannen en vrouwen die in de woonplaats of 
in een buurdorp waren geboren. Deze "eigen mensen" en "groepsgenoten" 
waren op de volgende wijze in de verschillende strata vertegenwoordigd: [42] 

tabel 3: percentage "eigen mensen" en "groepsgenoten" onder de gehuwden 

1850 
1880 
1910 

stratum 1 
"bezits

lozen" 
79% 
96& 
79% 

Stratum II 
keuters en 
amb. lieden 

88% 
89% 
83% 

Strata I I M V 
grote boeren 
en entrepeneurs 

84% 
94% 
71% 

In 1850 waren ongeveer twee van de tien ouders in zowel de arme als de rijke 
gezinnen afkomstig van buiten het gebied. In 1880 waren de echtparen van 
deze groepen bijna alle gerecruteerd uit de nabije omgeving. In 1910 werd er 
onder hen weer een groot contingent nieuwkomers gevonden. Dit betekent dat 
omstreeks 1850 een grote groep jongeren een vader of een moeder (of wellicht 
beide) had die van elders gekomen was, een andere tongval had en in 
bepaalde opzichten buitenstaander was. Een generatie later hadden 
daarentegen de kinderen uit deze strata bijna allen zowel een vader als een 
moeder die in dezelfde gemeente of in een buurdorp geboren was. Na de 
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eeuwwisseling had de situatie weer een sterke gelijkenis met die van 1850. 
Alleen telden de bezittende klassen nu veel huisvaders die van elders naar 
deze dorpen waren gekomen. Het stratum van keuterboeren en kleine 
ambachtslieden was door de gehele periode heen de meest lokaal georiënteerde 
groep gebleven. De mensen van deze categorie kunnen bij uitstek als 
autochtonen worden aangeduid. De overigen vormden in zowel 1850 als in 1910 
wat herkomst betreft een gemêleerd gezelschap. 

Niet in iedere gemeente had de immigratie hetzelfde patroon. Valkenswaard 
anno 1850 telde, ondanks ligging aan de route van Den Bosch naar Luik, 
relatief veel bezitslozen die in het dorp zelf of de nabije omgeving waren 
geboren. [43] De gehuwden van deze plaats waren voor slechts 5%, die van de 
andere gemeenten voor 30% uit verderweg gelegen gebieden afkomstig. In 1880 
was in Valkenswaard de parochialisering van de "mingegoeden" minder 
uitgesproken dan in de overige dorpen. In Bergeijk woonde bijvoorbeeld 
nauwelijks een gezinshoofd of een echtgenote van de groep van bezitslozen die 
op grotere afstand dan twintig kilometer was geboren. Na 1900 was het aantal 
eldersgeboren bezitslozen zowel in Valkenswaard als in Bergeijk weer relatief 
groot. Maar de kleine dorpen bevatten toen nog steeds een sterk lokaal 
georiënteerd proletarisch segment. Keuterboeren en ambachtslieden (en hun 
vrouwen) waren steeds in alle gemeenten voor 90% uit de nabije omgeving 
gerecruteerd. [44] Alleen Valkenswaard vormde anno 1910 een uitzondering - -
blijkbaar omdat bevolkingsgroei aan ambachtslieden meer emplooi verschafte. 
De gegoeden toonden zowel in de verschillende dorpen als door de ti jd heen 
de meeste variatie. [45] In Valkenswaard waren zij in 1850 voor een groot 
gedeelte uit het wijdere gebied afkomstig. Die van de kleine dorpen stamden 
uit een nauw beperkt gebied. In 1880 bestond de groep gegoeden en 
notabelen in alle gemeenten bijna exclusief uit mensen die in de directe 
ongeving waren geboren. Dertig jaar later bevatten de hoogste strata van de 
kleine dorpen nog steeds exclusief "eigen" en "bekende" mensen. In 
Valkenswaard was echter een derde deel en in Bergeijk de helft uit gebieden 
buiten de Kempen afkomstig. Immigratie had telkens specifieke consequenties 
voor de bevolkingssamenstelling van het oude Kempenland. In het bijzonder 
beïnvloedden zowel parochialisering als openlegging in verschillende t i jdvakken 
de kenmerken van de aanwezige gezinnen. 

Ook waren er verschillen per stratum. De keuterboeren en ambachtslieden 
leefden in 1850 en 1880 in huishoudens die gedurende lange tijd in eikaars 
nabijheid verbleven. Deze mensen kenden elkaar en kenden eikaars ouders. 
Bovendien beschikten ze over eigen produktiemiddelen: ze hadden voldoende 
bezit of expertise om zich een betrekkelijke zelfstandigheid te permitteren. In 
hun jeugd waren ze opgenomen geweest in uitwisselingsnetwerken van meiden 
en knechten die in de verschillende dorpen diensten afwisselden. Deze 
condities blijken een goede basis voor de overdracht van traditionele culturele 
waarden en gedragsvormen. Zoals we zullen zien, hebben deze groepen een 
klassiek voortplantingspatroon en andere gezinskenmerken tot aan het eind 
van de vorige eeuw gehandhaafd. Na 1900 geven deze kleinbezitters de toon 
aan bij het hoge kindertal . Maar dan is ook hun positie binnen de 
dorpssamenleving veranderd: ze zijn niet langer zelfstandige producenten 
maar in een aantal opzichten (waarover later meer) afhankelijk geworden van 
mensen uit de andere lokale strata. 

De families van de meergegoeden vormden in 1850 nog een divers 
samengestelde verzameling: een groot aantal mannen en vrouwen kwam van 
buiten het gebied. Maar een generatie later, in 1880, had dit stratum 
beduidend meer cohesie gekregen: de gegoeden waren bijna allen bekenden 
van elkaar en er waren nog maar weinig buitenstaanders in hun rijen te 
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vinden. Het feit dat de rijkste echtparen werden gevormd door mannen en 
vrouwen die ofwel ¡n hetzelfde dorp geboren waren of ¡n de buur t , maakte 
hun gezinnen tot "oude families", in de betekenis die Elias en Scotson daaraan 
gegeven hebben: ze waren families die gedurende minstens twee generaties m 
dezefde lokaliteit hebben gewoond. [46] Tussen 1850 en 1880 zijn ze 
gevestigden geworden die in de positie verkeerden om hun normen en idealen 
aan andere strata op te dr ingen. Via de herkomst van hun ouders en de 
contacten van hun elders verblijvende kinderen wisten ze zich hecht 
verbonden met soortgelijke families in andere gemeenten van de provincie en 
het land. [47] 

De bezitslozen, die in 1850 eveneens uit diverse streken gerecruteerd 
waren, bleken in 1880 een sterk geparochialiseerde categorie te zi jn. De 
mogelijkheden voor vertrek naar andere regio's waren verminderd, tenzij men 
besloot om definitief naar veraf gelegen gebieden te verhuizen. Om in het 
levensonderhoud van hun gezinnen te voorzien raakten de armere mensen 
meer aangewezen op de beperkte arbeidsplaatsen bij de lokale 
werk verschaf fers . Bovendien konden veel minder kinderen als inwonende meid 
of knecht de kost verdienen. De parochialisermg en de afhankelijkheid 
dwongen hen zich gevoelig te tonen voor de bij notabelen levende 
verwachtingen ten aanzien van het pr ivèleven. In het begin van deze eeuw 
was m de kleine gemeenten Borkel en Schaft, Dommelen, Westerhoven en 
Riethoven hun positie nog niet veranderd. Maar in de nijverheidskernen 
Valkenswaard en Bergeijk was de arbeiderscategorie meer heterogeen 
geworden omdat de grote vraag naar werkkrachten mensen uit ander gebieden 
hierheen had gelokt. 

Slot 

Het bevolkingstotaal van dit gebied is in de periode tussen 1815 en 1920 
nauwelijks beïnvloed beïnvloed door verhuizingen. Alleen in de jaren van 1855 
tot 1885 werd een aanzienlijk gedeelte van de bevolking in een trage exodus 
overgeheveld naar andere gemeenten in Nederland en België. Dit numerieke 
verlies werd echter na 1900 gecompenseerd door een instroom van mensen van 
elders. Achter deze weinig spectaculaire verschuivingen gaan intrigerende 
processen schuil die van invloed zijn geweest op het dorpsleven van de 
bestudeerde gemeenschappen. Het beeld van de gesloten 
plattelandsgemeenschap in de periferie van Nederland, die werd opengelegd 
doordat communicatiemiddelen en industrie demografische turbulenties mogelijk 
maakten, bli jkt niet van toepassing te z i jn . De nuances in de migratiegolven 
laten zien dat verschillende sociale strata vóór 1850 een ruimere 
bewegingsvrijheid hadden die echter m het derde kwart van de vorige eeuw 
snel verminderde. Na 1900 had de wederom verworven "openheid" specifieke 
kenmerken: een groot deel van de bovenlaag was van elders afkomstig en veel 
loonarbeiders hadden zich als nieuwkomers in een Kempense gemeente 
gevestigd. 

De vorm en de richting van de migratie werd in de drie periodes mede 
bepaald door wijziging in de gezinsstructuur en door de voorkeuren van de 
mensen zelf. Na 1860 waren jongeren uit weinig gefortuneerde gezinnen met 
een arbeidssurplus nauwelijks welkom in de huizen van de plaatselijke 
welgestelder!. Omstreeks 1870 werd de tendens zichtbaar dat gezinnen van 
jonge loonarbeiders m grote aantallen uit het gebied wegtrokken en hun 
geboortedorp voorgoed verl ieten. Na 1900 beperkte de t rek van deze gezinnen 
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zich ¡η geografisch opzicht tot een van de buurdorpen waar men zich ook 
zonder de aanwezigheid van verwanten thuis kon voelen. Het Brabantse 
platteland kreeg de voorkeur boven de stad, zelfs boven het nabijgelegen 
Eindhoven. Een Brabants gezin was welkom in elk Brabants dorp, maar de 
entrée werd met ritueel omgeven. Jongelui uit welgestelde gezinnen konden 
zich na 1860 buiten het gebied vestigen om een opleiding te volgen op een 
katholiek internaat of om zich in een vak te bekwamen onder toezicht van een 
bevriende familie. Sommige aspecten van de migratie hadden te maken met 
kenmerken van het gezin en de huishoudenssamenstelling, andere met in 
culturele codes vastgelegde voorkeuren en verboden. De veranderende 
kenmerken van de migratie in de periode tussen 1840 en 1920 zijn meer direct 
gekoppeld aan het wijzigende culturele klimaat in deze samenleving dan aan de 
demografische "push van de bevolkingsdruk of de economische "pull" van. 
zich elders of hier uitbreidende economische mogelijkheden. Het migratieaspect 
van de demografische ontwikkeling is mede verankerd in de cultuur. In het 
volgende hoofdstuk komt een demografisch fenomeen aan de orde dat eveneens 
in belangrijke mate werd bepaald door veranderende culturele codes: de 
vorming van het geboortenoverschot. 
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4 

HET GEBOORTENOVERSCHOT 

Hoe gecompliceerd de migratiegeschiedenis in de zes gemeenten ook was, de 
invloed van vestiging en vertrek op het inwonerstal was ger ing . Toch 
begon de bevolking vanaf het laatste kwart van de vorige eeuw in omvang toe 
te nemen. Algemeen wordt de groei in deze periode in verband gebracht met 
een afname van de sterfte. In het bekende model van de demografische 
transitie wordt immers gesteld dat in West-Europa de bevolkingsaantallen in de 
laatste tweehonderd jaar sterk zijn gestegen omdat eerst de sterfte 
verminderde terwijl het geboortencijfer aanvankelijk hoog bleef. Daarna zijn 
de geboorten minder talri jk geworden, maar dit proces verliep gelijktijdig met 
een nog verdere afname van de sterfte. De mensen leefden steeds langer en 
het kindertal bleef relatief hoog. Het gevolg van deze ontwikkelingen was: 
een groei van de bevolking. Door Hofstee is erop gewezen dat de 
geboortencijfers in veel gebieden van Nederland hoog zijn gebleven omdat het 
aantal Proletariers met grote gezinnen was toegenomen. Van Heek heeft 
benadrukt dat in de zuidelijke streken van het land vanuit de katholieke kerk 
morele druk op de mensen werd uitgeoefend om zich niet in te laten met 
prakti jken van geboortenbeperking.f i ] 

Verschillende auteurs hebben gewezen op het opmerkelijke karakter van de 
demografische ontwikkeling in het zuiden van Nederland. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw nam volgens Hofstee de bevolking toe omdat er meer 
kinderen geboren werden. [2] Klep beschouwt in zijn proefschrift over arbeid 
en bevolking in het aan Nederland grenzend Belgisch Brabant de stijging van 
het bevolkingscijfer tussen 1700 en 1850 als raadselachtig. [3] De hypothesen 
van Hofstee suggereren een toename van het aantal huwelijken in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. Klep houdt het op een langere 
levensverwachting, dat wil zeggen een afname van het aantal sterfgevallen. 
Het is duidelijk dat in de dorpen van de Kempen tussen 1340 en 1910 het 
bevolkingsaantal begon te stijgen omdat er sprake was van een 
geboörtenoverschot. De vraag of dat overschot veroorzaakt werd door een 
toenemend aantal geboorten of een dalende sterfte kan beantwoord worden 
door na te gaan wat er feitelijk aan de hand was. De vragen zijn dan: 
verminderde de sterfte? Nam het aantal huwelijken toe en werden daardoor 
meer kinderen geboren? Werden er meer kinderen per huwelijk geboren? Welke 
van deze alternatieven hebben het geboörtenoverschot veroorzaakt? Of heeft 
wellicht een combinatie van deze mogelijkheden het bevolkingsaantal doen 
stijgen? Pas wanneer op deze vragen een antwoord is gegeven, kan gepoogd 
worden een verklaring te vinden van de demografische veranderingen. Eerst 
wordt nagegaan of in de loop van de vorige eeuw de sterftecijfers geleidelijk 
zijn gedaald. 
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De sterfte 

Het sterfteniveau was ¡n het begin van de negentiende eeuw laag, bleef 
gedurende die gehele eeuw laag en werd vanaf 1900 nog lager. De 
sterftecijfers schommelden in de periode van 1820 tot 1895 rond 20 0/00, van 
1895 tot 1920 daalden ze geleidelijk van 18 0/00 naar 16 0 /00. [4] De sterfte 
bevond zich lang op hetzelfde peil als dat van de dorpen van Belgisch 
Brabant, waar volgens Klep in de ¡aren tussen 1806 en 1846 het sterftecijfer 
op 21 0/00 kan worden gesteld. [5] Gezien in het perspectief van lange 
termijnen is er waarschijnlijk sprake van sterftedal ing, de eerste stap van de 
demografische transitie van het klassieke patroon van hoge geboortencijfers én 
hoge sterftecijfers naar moderne kenmerken van een gering aantal geboorten 
en weinig sterfgevallen. In vergelijking met andere rurale gebieden van het 
land was de sterfte in de Kempense dorpen erg laag. Van Gelder heeft 
vastgesteld dat dit gold voor de gehele provincie Noord-Brabant in de eerste 
decennia van de vorige eeuw. [6] Opvallend is dat het lage cijfer in de gehele 
periode nauwelijks werd verstoord door schommelingen van economische 
conjunctuur of door natuurrampen of epidemieën. In de gehele periode van 
tachtig iaar tussen 1820 en 1900 is het sterftecijfer slechts in vijf jaren 24 
0/00 of hoger, waarbij het jaar 1853 met een cijfer van 27 0/00 een bescheiden 
hoogtepunt leverde. De regelmaat biedt op zichzelf een verklar ing voor het 
lage peil van de sterfte: er waren geen oorlogen, geen hongersnoden, geen 
epidemieën of andere calamiteiten die preïndustriële bevolkingen konden 
decimeren en het sterftepeil voor een grotere periode beïnvloeden. [7] Dit feit 
biedt in dit gebied de belangrijkste reden voor de lage sterf te. [8] Vanaf 1895 
daalde de sterfte verder . Dit was niet zozeer het gevolg van een betere 
medische verzorging danwei van wijzigingen in de bevolkingsstructuur: in de 
leeftijdspyramide was het aantal jongeren relatief sterk toegenomen. [9] Het 
lage sterfteniveau was heel lang een constant gegeven in deze 
gemeenschappen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw daalden de 
sterftecijfers nog verder . 

Een component van de sterf te, de zuigelingensterfte, wisselde duidelijk met 
verandering van gewoonten: het relatieve aantal kinderen dat voor de eerste 
verjaardag stierf, varieerde met de wijze waarop de moeders hun 
pasgeborenen verzorgden. Tot 1880 overleed één van de acht in het eerste 
levensjaar, daarna één van de zeven. De fysiologische oorzaken van deze 
hoger sterfte zijn te vinden in de voedingsgewoonten: kinderen die 
kunstmatig gevoed werden, hadden een geringere overlevingskans. In een 
onderzoek van 1912 naar de zuigelingensterfte in T i lburg kwam men tot de 
conclusie dat van de zuigelingen die zich moesten redden met kunstvoeding 
maar liefst 25% stierf . Van die welke langer dan dert ig weken met moedermelk 
werden gevoed, overleed slechts 2%. [10] In de Kempen steeg de 
zuigelingensterfte met het toenemend beroep op kunstmatige voeding in de 
tweede helft van de vorige eeuw. De condities van deze verandering worden 
verderop besproken: zij zijn ingebed in een vr i j ingrijpende ommezwaai op 
cultureel gebied. Hier kan worden volstaan met de informatie dat de 
zuigelingensterfte een steeds groter aandeel kreeg in de totale sterfte. De 
levensverwachting van de overigen werd daarentegen op het einde van de 
vorige eeuw langer. De sterfte van de pasgeborenen werd met lijdzaamheid, 
maar niet zonder verdriet gedragen. In de lokale bronnen vindt men een 
zekere onverschill igheid, die tot uitdrukking komt in uitspraken als een 
overleden zuigeling is een engel in de hemel of in het spottende gezegde bij 
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de begrafenis van een baby: veel werk om een klem gaatje te vul len. [11] Oe 
huisarts Barentsen heeft echter ook met nadruk gewezen op de zorgen en het 
verdriet van de moeders om hun bedreigde kroost. 

Het aantal gezinnen waar men een of meer kinderen zag sterven, werd in de 
vorige eeuw hoger. Bovendien waren er in verschillende periodes opmerkelijke 
discrepanties m de zuigelingensterfte tussen de sociale strata. Baby's die 
stierven wanneer ze ouder dan een maand en jonger dan een jaar waren, 
kunnen worden beschouwd als slachtoffertjes van een tekortschietende 
verzorging. Deze kinderen worden gerekend tot de zogenaamde exogene 
sterfte. Indien ze de eerste vier gevaarlijke weken hebben overleefd, kan een 
sterfte binnen het jaar worden toegeschreven aan problemen in de verzorging. 
Uiteraard eisten virale kinderziekten en fysieke gebreken ook hun tol bij deze 
kleine kinderen. Maar in ti jdvakken waarin massale inentingen en heelkundige 
correcties onmogelijk waren, kan het getal kinderen dat om deze redenen 
bezweek als constant worden beschouwd. Daarentegen kon de 
zuigelingensterfte per jaar sterk var iëren. De hete zomers zoals de beruchte 
zomermaanden van 1911 stonden bekend als ware kmderdoders. [12] 

Niet zozeer de absolute aantallen van de zuigelingensterfte, maar de 
percentages van de gezinnen waarvan een jong kind stierf bieden inzicht m 
het sterftepatroon. In 171 gezinnen, waarvan de ouders tussen 1840 en 1850 
gehuwd waren, stierf er in 44 een baby tussen de eerste en de dertiende 
ievensmaand. Van 224 echtparen, die gehuwd waren tussen 1870 en 1880, 
droegen er 75 één van hun jongsten ten grave . Van 212, die getrouwd waren 
in het eerste decennium van deze eeuw, vervulden er 74 deze plicht. De 
relatieve stijging van gezinnen met exogene kindersterfte was fors: van 26% in 
de periode omstreeks 1850, via 33% in het laatste kwart van de vorige eeuw 
tot 35% m het begin van deze eeuw. Bovendien was de zuigelingensterfte zeer 
ongelijk verdeeld tussen de sociale lagen van de dorpen. Tabel IV geeft een 
beeld van de gezinnen uit de verschillende inkomens- en beroepsgroepen, 
waarvan één of meer kinderen overleden: [13] tabel IV : percentages van 
gezinnen met exogene kindersterfte en (.tussen haakjes) de 
zuigelingensterftecijfers 

periode 1850 1880 1910 

stratum I 
arbeiders 
agrariërs (tot 2 ha) 

stratum II 
k l . ambachtslieden 
keuterboeren (2-5 ha) 

stratum I I I en IV 
entrepreneurs 
grote boeren (6* ha) 

totaal 26 (12) 33 (14) 35 (14) 

De verdelingen zijn gemarkeerd en de verschillen groot. De ouders van 
boerengezinnen die meer dan zes hectaren vruchtbare landbouwgrond hadden, 
moesten in alle periodes de meeste jonge kinderen begraven. In het midden 
van de negentiende eeuw bleken de vrouwen van zowel nietagrarische 
bezitslozen als van entrepeneurs het best in staat om hun zuigelingen m leven 
te houden. Dertig jaar later slaagden zij er echter minder m om hun kinderen 

17 ( 8) 
31 (15) 

27 (12) 
28 (12) 

22 (13) 
39 (15) 

41 (14) 
34 (11) 

29 (14) 
17 (12) 

39 (14) 
36 (17) 

32 (13) 
24 ( 9) 

34 (15) 
45 (18) 

40 (13) 
40 (13) 
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een goede verzorging te geven. Het aantal gezinnen van deze categorieën dat 
een of meer van de jongste kinderen verloor, was verdubbeld In de categorie 
van ambachtslieden was er zowel in het derde als het laatste kwart van de 
vorige eeuw een geringe kindersterfte, terwijl m de gezinnen van boeren met 
twee tot vijf hectaren grond omstreeks 1880 nog slechts weinig 
zuigelingensterfte voorkwam. Na 1900 vinden we echter vooral bij deze 
keuterboeren een zeer hoog sterftepeil: de kindersterfte was bij hen m een 
generatie van een zeer laag naar een zeer hoog niveau gegaan. Verder kwam 
na de eeuwwende (misschien m tegenstelling met wat men zou verwachten) 
vooral in veel gezinnen van de gegoeden van deze Brabantse 
dorpenzuigelmgensterfte voor. Oe welgestelden verloren veel kinderen omdat 
ZIJ blijkbaar met in staat waren een adequate verzorging te geven. De 
vrouwen van arbeiders, ook de moeders m de sigarenmakersgezinnen, hadden 
nieuwe gewoonten aangeleerd die hun baby's betere overlevingskansen boden. 
Juist ZIJ die als landbouwer geregistreerd werden bij het huwelijk maar als 
bezitsloos of eigenaar van een minimale exploitatie bekend stonden, hadden na 
1900 de meest gezonde omstandigheden gecreëerd voor hun kleine kinderen. 
De demografische gegevens roepen allerlei vragen op: wanneer m sommige 
groepen de zuigelmgenverzorging meer succesvol was dan in andere, dan 
dr ingt de vraag van het waarom zich op. De verschillen m kindersterfte 
waren niet zozeer het gevolg van de economische mogelijkheden als van 
cultuur, met name van de gewoonte van vrouwen om hun kinderen al dan met 
borstvoeding te geven BIJ de bespreking van de vruchtbaarheid zal blijken 
dat in verschillende periodes de vrouwen van de onderscheiden sociale lagen 
hun zuigelingen langdurig zoogden danwei vroeg speenden. De relatieve 
niveaus van de zuigelingensterfte waren hiervan een gevolg. Nu kan 
vastgesteld worden dat de sterftecijfers op zichzelf weinig invloed hadden op 
het groeiende geboortenoverschot. 

Huwelijken 
De sterfte bleef dus lange tijd constant, maar toch werd na het midden van 

de vorige eeuw het geboortenoverschot steeds groter Deze ontwikkeling kan 
begrepen worden uit hetzij veranderingen van het aantal mensen dat huwde of 
van de leeftijden van de bruiden, hetzij uit een toename van het aantal 
kinderen per huwelijk. Dit probleem kan meteen worden opgelost: na 1850 
werden er meer kinderen geboren zonder dat de huwelijksfrequentie toenam of 
de huwelijksleeftijd van de vrouwen daalde. Na 1900 werd het 
geboortenoverschot nog hoger omdat het kindertal groot was gebleven en er 
bovendien meer vrouwen op jongere leeftijd waren gehuwd. De stijging van 
het gemiddeld kindertal zal in de volgende paragraaf behandeld worden Nu 
besteed ik aandacht aan de huwelijksleeftijden en de huwelijksfrequenties. 
Door veel auteurs is immers de groei van de bevolking in verband gebracht 
met de veranderingen m het huwelijksgedrag van de volwassen mensen. [14] 
Maar het zal blijken dat de trouwerijen slechts een ondergeschikte rol 
speelden in de demografische dynamiek, althans m de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 

De mannen en de vrouwen die zich beiden voor de eerste keer als 
huwelijkskandidaten meldden bij de ambtenaar van de Burgelijke Stand, waren 
tot in het begin van deze eeuw m het algemeen van reeds gevorderde leeftijd. 
De mannen waren gemiddeld ouder dan 30 en de vrouwen ouder dan 28 
jaar. [15] Pas na 1905 werd de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouwen, 
die belangrijk is als het gaat om het kindertal , lager dan 27 jaar Hoewel er 
in de verschillende periodes wel enkele variaties rondom deze leeftijd van 28 
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jaar gevonden worden, laat zich het groeiend geboortenoverschot van na 1860 
op geen enkele wijze verklaren uit een daling van de huwelijksleeftijd van de 
vrouwen. Pas na de eeuwwisseling zijn de bruiden gemiddeld ongeveer 
anderhalf jaar jonger (en daardoor in staat meer kinderen te baren) dan 
voorheen.[16] 

Naast de huwelijksleeftijden dient een andere omstandigheid die het 
geboortencijfer beïnvloed kan hebben, bestudeerd te worden Het is immers 
mogelijk dat het aandeel van de gehuwde vrouwen m de bevolking varieerde: 
hoe meer gehuwde vruchtbare vrouwen er aanwezig waren, des te meer 
kinderen er geboren werden [17] Vooral bij kleinere populaties is dit een 
relevante factor voor het geboortenmveau: de rep rod u kt ι e is afhankelijk van 
het aantal huwelijken. Dit aantal hangt op zijn beurt samen met de structuur 
van de leeftijdspyramide, de verdeling van het aantal mannen en vrouwen 
over de verschillende leeftijdsgroepen. De huwelijksfrequenties ondermijnen 
Hofstee's these dat het lage geboortencijfer m deze streek het gevolg was van 
op latere leeftijd huwen. [18] Evenmin hield de stijging van de vruchtbaarheid 
van vóór 1880 verband met de groeiende populariteit van het huwelijk. In de 
periode van 1850 tot 1880 was het aantal getrouwde vrouwen dat kinderen 
baarde nauwelijks toegenomen. Het aandeel van de gehuwde vrouwen (in de 
leeftijdsgroepen tot 45 jaar) blijkt in 1880 slechts zeer gering verhoogd m 
vergelijking met 1850: 7,5% tegen 7,1% van alle inwoners. Vanaf omstreeks 
1900 is de huwelijksfrequentie wel van beslissende invloed geweest op het 
hoge niveau van het geboortencijfer: m 1910 vormde de groep van gehuwde 
vruchtbare vrouwen 8,9% van de bevolking. 

De vraag blijft of het betrekkelijk geringe aantal gehuwden veroorzaakt 
werd door culturele weerstanden* zeden die een huwelijk met tot een 
vanzelfsprekendheid maakten of een moraal waarin gemeenschaps- of 
familiebelangen prioriteit hadden boven de voorkeuren van het individu. In 
1850 waren er onder de mannen m de leeftijdscategorie van 30 tot 45 jaar 
meer ongehuwden dan gehuwden, van de vrouwelijke leeftijdsgenoten was 
slechts een derde part gehuwd. In 1880 was de huwelijksfrequentie van de 
mannen ongewijzigd, maar bleek nog maar 28% van de vrouwen in de genoemde 
leeftijdscategorie ongehuwd. In 1910 was tweederde van deze mannen en meer 
dan 80% van de vrouwen gehuwd. Met het huwelijk maakte men geen haast, 
dat is duidelijk. [19] Het niet beschikbaar zijn van een partner en de geringe 
geneigdheid om een partner van buiten het gebied te huwen, waren daarvan 
de belangrijkste oorzaken. Een treffend voorbeeld biedt Valkenswaard na de 
eeuwwisseling: bijna 40% van de mannen m de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar 
was in 1910 nog ongehuwd. Dit was echter niet in de eerste plaats het gevolg 
van persoonlijke ambities of van het feit dat ze weerhouden werden door 
familieleden. Voor de meesten zat er weinig anders op: in deze gemeente was 
reeds 92% van de vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep gehuwd Dat betekende 
dat met minder dan 136 mannen konden dingen naar de hand van éen van 16 
nog ongehuwde lokale vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep Wel konden ze hun 
avances richten op jongere vrouwen De huwelijksleeftijd van de vrouwen 
daalde dan ook snel in de twintigste eeuw. 

De beschikbaarheid van partners had een grote invloed op de 
gehuwdencijfers. Dit blijkt uit de gegevens over de oudere inwoners, de 
mannen en vrouwen van 45 tot 60 jaar In deze leeftijdsgroepen telde steeds 
of de categorie mannen óf de categorie vrouwen zowel m 1850 als in 1880 en 
1910 slechts 10% of 15% ongehuwden. Deze cijfers stemmen overeen met de 
gegevens van de "terminale huwelijksfrequentie" van Nederland sinds 
1800 [20] Een van de weinige constanten in de demografische geschiedenis van 
Nederland is het percentage mannen en vrouwen dat nooit een huwelijk is 
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aangegaan: 10% van de mannen en 15% van de vrouwen. [21] In de zes 
gemeenten was de geschiedenis niet anders: degenen die uiteindelijk niet 
huwden waren ongeveer even talri jk of schaars als de gemiddelden van 
Nederland in de anderhalve eeuw van 1800 tot 1950. [22] In dit opzicht 
toonden de mensen van de Kempense dorpen weinig afwijkingen van het 
landelijke patroon. 

Men huwde laat en hield zich over de gehele periode aan dezelfde 
geografische voorkeuren. De continuïteit van deze culturele vormen dient 
voorop gesteld te worden bij de analyse van de regionale geboortencijfers, 
niet de eventuele voorkeur voor samenwoning van ongehuwde broers en 
zussen. Daarnaast geldt een zekere cultureel verankerde vanzelfsprekendheid 
van het vrijgezellenbestaan: het katholieke beginsel van de tweede helft van 
de vorige eeuw, "bezint eer ge begint", werd door velen langdurig serieus 
genomen. [23] De hypothese dat de teleurgestelde kandidaten naar elders zijn 
verhuisd kan uiteraard een ondermijning van deze stellingen zi jn. Maar het 
wegtrekken van ongehuwde ouderen was een zeldzaamheid. Individuele 
verhuizers waren bijna allen uitsluitend jongeren die de doorsnee-
huwelijksleeftijd nog niet bereikt hadden. Bovendien trokken steeds ongeveer 
evenveel jonge mannen als jonge vrouwen weg. Blijkbaar was deze uittocht 
onafhankelijk van het lokale potentieel van huwbare partners. Omstreeks 1850 
bleven er veel vrouwen ongehuwd omdat er weinig mannen waren. In 1880 
wachtte veel mannen hetzelfde lot bij gebrek aan vrouwen. In 1910 waren er 
meer jongeren gehuwd omdat er meer partners beschikbaar waren. Het 
veranderend h uwel ijksgedrag was mede afhankelijk van demografische 
factoren: van de sexratio, van migraties en van het kindertal uit de 
voorafgaande generatie. Lange tijd maakte men met het huwelijk geen haast: 
"het is beter om niet te trouwen" was een uitspraak die leidde tot uitstel . Pas 
na 1900 werd het principe "gaat heen en vermenigvuldigt U" door de grote 
meerderheid van de jongeren in prakti jk gebracht. Maar toen was deze 
richtlijn door de bisschop en de priesters ook duidelijk in de plaats gesteld 
van de vroegere aansporing: "het is beter en zaliger den maagdelijken of 
ongehuwden staat te beleven dan te trouwen". De stijging van het 
geboortenoverschot in de decennia vóór 1900 werd echter nauwelijks 
teweeggebracht door een toename van huwelijken of door een jongere 
huwelijksleeftijd van de vrouwen. 

Geboorten 

De demografische ontwikkeling in de negentiende eeuw draait om het aantal 
geboorten pèr huwelijk. De bevolkingstoename kan worden verklaard met 
behulp van een analyse van de huwelijksvruchtbaarheid. De geboortencijfers 
vertonen in de tweede helft van de negentiende eeuw een stijgende l i jn: tot 
omstreeks 1860 waren de cijfers van de zes gemeenten samen ongeveer 25, 
van 1860 tot 1900 bijna 30 en na de eeuwwisseling 35 en hoger. [24] Achter 
deze algemene gegevens verbergt zich een interessante ontwikkeling: 
omstreeks 1850 werden er per "compleet" huwelijk minder dan zes kinderen 
geboren, omstreeks 1880 ongeveer zeven en na 1900 ruim zeven. [25] In de 
eerste helft van de vorige eeuw werd , zoals ik heb beschreven, het 
geboortenoverschot geïncorporeerd in het bevolkingsgetal van de dorpen. 
Vanaf 1860 leidde echter een groeiend geboortensurplus tot een exodus van 
een niet gering aantal mensen. Ook maakte dit surplus, zoals verderop 
aangegeven zal worden, een economie van een nieuw type mogelijk. De hoge 
geboortencijfers van het begin van de twintigste eeuw zijn daarentegen niet 
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zozeer het gevolg van een versnelling van het reproduktietempo als van een 
lichte daling van de huwelijksleeftijd en vooral van de aanwezigheid van meer 
jonge mensen in de populatie. In feite is dit mede het gevolg van het grotere 
kindertal per huwelijk van de generatie die in de jaren na 1860 gehuwd was. 
De demografische breuk van omstreeks 1860 is de belangrijkste overgang: het 
loslaten van de band tussen de sterfte en het aantal geboorten, het afstand 
doen van "an unconscious group rationality which tended to hold the total 
population between (maximal) capacity and minimum"[26] Ik zal deze breuk 
zichtbaar proberen te maken en trachten te verklaren waarom de moeders 
omstreeks 1860 meer kinderen begonnen te krijgen dan voorheen. 

Demonstratie van de groeiende kinderschare per gezin kan het best 
geschieden aan de hand van de gegevens van het 
gezinsreconstructieonderzoek naar het voorbeeld van L. Henry . [27] Uit dat 
onderzoek konden 377 "complete" gebruikt worden. De belangrijkste gegevens 
zijn in de volgende tabel samengevat: [28] Tabel V : aantal geboorten per 
compleet huwelijk 

periode van aantal huwelijks- leeftijd aantal geboren 
het huwelijk onder- leeftijd moeder bij kinderen 

zochte vrouw laatste per huwelijk 
huwelijken geboorte 

1840-50 104 28j.5mnd 41j.5mnd. 6,0 
1870-80 124 27j.4mnd. 41j .5mnd. 6,9 
1900-10 149 26j.1mnd. 40j .0mnd. 7,1 

Deze tabel is gebaseerd op de voortplantingsgegevens van echtparen die tot 
de 45-ste verjaardag van de vrouw bij elkaar zijn gebleven, in hetzelfde dorp 
zijn blijven wonen en niet door sterke onvruchtbaarheid (er zijn immers 
minimaal twee kinderen geboren) in de reproduktiecapaciteit zijn belemmerd. 
Zoals al verschillende malen is uiteengezet, kleeft aan deze selectie een 
bezwaar: alleen de blijvende gezinnen worden meegeteld. [29] Daardoor geven 
deze cijfers een vertekend beeld van de werkeli jkheid. De gezinnen die 
wellicht vanwege hun grote kindertal gedwongen zijn geweest te verhuizen of 
waarvan de moeder vanwege veel opeenvolgende geboorten voortijdig is 
overleden, vormen immers een werkelijkheid die men niet om "technische" 
redenen buiten beschouwing kan laten. Een andere methode, die alle gezinnen 
in de berekening meeneemt, toont de scherpe verschillen in de kindertallen 
van de drie generaties op een nog duidelijkere wijze 

De demografen Coale en Trussed hebben het model van de natuurlijke 
vruchtbaarheid van Henry gestandaardiseerd in "fitted models". [30] Hun 
methode biedt de mogelijkheid om de gegevens van alle huwelijken te 
verwerken tot "curves van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid" waarin 
oneffenheden zijn uitgevlakt. De vruchtbaarheid van de vrouwen van 
verschillende leeftijdscategorieën kan in een grafiek worden weergegeven: [31] 
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Grafiek 2: modelwaaiden van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid 

volgens "Onalp-Trussell" 

COHORT 1840-49 
COHORT 1870 -'T» 
COHORT raoo-Oo 

* Ä ~% Ж Ж Ж Ж Ж ^Г" 

Uit de grafiek valt af te lezen dat de vrouwen van het huwelijkscohort 
1870-1880 In elke leeftijdsgroep meer kinderen baarden dan hun voorgangsters 
van de generatie 1840-1850. Na 1900 hebben vooral de vrouwen tot de leeftijd 
van 35 jaar gemiddeld meer kinderen dan de voorgaande generatie, maar vanaf 
35 jaar baarden ze minder kinderen. Oeze niveauverschillen kunnen in een 
numerieke waarde worden uitgedrukt, waarbij de waarde 7000 het gemiddelde 
is van de dertien samenlevingen met natuurli jke vruchtbaarheid waaraan 
Henry gegevens heeft ontleend. [32] Verder kan met behulp van dit materiaal 
de mate van vruchtbaarheidscontrole becijferd worden. Tenslotte kan ook van 
zoveel mogelijk huwelijken steeds de lengte van het interval (als gemiddelde 
van het eerste tot en met het zesde interval) berekend worden. Hierbij 
worden alle moeders "meegenomen" die minstens één kind hebben gebaard, 
ongeacht het feit of ze nu voor hun 45-s te zijn overleden, weduwe geworden 
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of naar elders verhuisd. Deze bewerking van de Coale-Trussell gegevens 
toont nog scherper het veranderende voortplantingspatroon in de dr ie 
onderzochte generaties: 

tabel V I : 
'Coafe-Trussell'-vruchtbaarheid'sniveau en gemiddelde lengte 
van het Interval tussen het 1ste en 6de levende kind 

huwelijks- aantal schaal gemiddelde mate van gemiddeld 
cohort fact . M huwlft v r . "control of interval 

fert i l i ty" 1-6 kind 

1840-50 166 .990 27,7 - .117 23,8 
1870-80 218 1.117 27,7 - .014 19,3 
1900-10 206 1.244 26,4 - .071 17,2 

De vruchtbaarheid per huwelijk was omstreeks 1880 maar liefst .127 hoger dan 
omstreeks 1850 en in 1910 nog eens met .127 toegenomen. De stijging van het 
geboortencijfer tussen 1850 en 1880 kan worden toegeschreven aan een 
snellere opeenvolging van geboorten in het huwelijk. De huwelijksleeftijd van 
de vrouw bleef immers gelijk. Het zeer hoge geboortencijfer van de decennia 
na 1900 wordt veroorzaakt door zowel de toegenomen huwelijksfrequentie als 
de verder stijging van de vruchtbaarheid. Het aantal gehuwden in de 
populatie was in deze periode immers sterk vergroot. Het geboortenoverschot 
na het midden van de vorige eeuw werd in eerste instantie veroorzaakt door 
een verkorting van de intervallen, de afstanden in maanden tussen de 
opeenvolgende geboorten: in het eerste cohort was het gemiddeld interval 23 ,8 
maanden, in het tweede 19,3 en in het derde 17,2 . In de gezinnen werden na 
een geboorte de vrouwen die tussen 1870 en 1880 waren gehuwd, 
viereneenhalve maand eerder zwanger dan die welke dertig jaar daarvoor 
waren gehuwd. De vrouwen die in het eerste decennium van deze eeuw in het 
huwelijk waren getreden, werden gemiddeld zeseneenhalve maand eerder 
zwanger dan hun grootmoeders en twee maanden dan hun moeders. Juist 
omdat de intervallen tussen de opeenvolgende geboorten korter werden, 
ontstond er na 1860 een groter geboortenoverschot. De vraag die beantwoord 
moet worden, is: waarom werden de intervallen korter? 

Veranderingen in de vruchtbaarheid kunnen samenhangen met een vijftal 
omstandigheden: geboortenbeperking, variaties in frequentie en termijn van 
seksuele omgang in het huwelijk, zuigelingensterfte, verbetering van de 
fysieke conditie van de gehuwden en , zoals in een aantal demografische 
studies is aangetoond, toepassing van borstvoeding of gebruik van 
kunstmatige voeding. [33] Al deze mogelijkheden kunnen op hun betekenis 
onderzocht worden met behulp van kwantitatieve gegevens. Op deze wijze kan 
worden vastgesteld waarom in de Kempense dorpen het geboortenoverschot na 
1860 begon toe te nemen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat geboortenbeperking een rol speelde bij de 
variatie van de vruchtbaarheid: in alle periodes wijst de curve van de 
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid op zogenaamde natuurlijke vruchtbaarheid. 
Coale en Trussell hebben het niveau van deze natuurlijke vruchtbaarheid 
uitgedrukt in een numerieke waarde, die ze aangeven met m. Pas wanneer 
deze m hoger is dan *.2 is er sprake van een concentratie van de geboorten 
in de eerste huwelijksjaren. In de zes gemeenten was voor de drie cohorten 
de m beneden deze * . 2 waarde: respectievelijk - . 117 , - .014 en • . 0 7 1 . [34] Uit 
de gegevens moet geconcludeerd worden dat in de eerste periode (met de 
relatief lage geboortencijfers) het niveau van de vruchtbaarheid niet laag 
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gehouden werd omdat de vrouwen na hun vijfendertigste jaar weinig kinderen 
hebben gebaard. Oe gegevens wijzen op een omgekeerde ontwikkeling: 
omstreeks 1880 en 1910 hadden de vrouwen meer kinderen ondanks het feit 
dat ze op meer gevorderde leeftijd minder vaak zwanger werden dan de 
vrouwen van 1850. 

Variaties in frequenties van het seksuele verkeer en eventuele abstinentie 
daarvan na een aantal huwelijksjaren zijn niet rechtstreeks vast te stellen. De 
leeftijd van de moeder bij de geboorte van het laatste kind toont echter 
weinig verschillen. Ook hier zien we dat de gemiddelde leeftijd van de 
moeders in het eerste cohort 5 maanden hoger was dan in het tweede. Na 
1900, toen er de meeste kinderen per gehuwde vrouw geboren werden, was de 
leeftijd bij de laatste geboorte het laagst: 40 jaar. Er is geen enkel verband 
aan te geven tussen wijziging in het kindertal en variaties in leeftijden 
waarop <Je vrouwen zwanger werden. De lage geboortencijfers van omstreeks 
1850 worden zeker niet veroorzaakt door beëindiging van het seksueel verkeer 
na tien (of meer) huwelijksjaren. De frequentie van het seksueel verkeer in 
het huwelijk kan worden afgeleid uit maandcurves van concepties en de 
termijn van de intrede van een nieuwe zwangerschap na sterfte van een 
pasgeborene. Maandcurves geven aan in welke maanden van het jaar de 
meeste en in welke de minste concepties plaatsvonden. Variatie in intensiteit 
van het seksueel verkeer zou veranderingen kunnen aangeven in de 
verdelingen van de concepties over het jaar. De gehuwden hielden zich tot 
1900 echter nauwkeurig aan "voorkeurs"-maanden van conceptie en aan 
periodes van onthouding. [35] In februari en maart, de periode van vasten, 
onthielden ze zich veelal van seksueel verkeer , maar niet in december, de 
periode van advent voor kerstmis. Voor 1900 ontstonden veel concepties in de 
maanden apr i l , mei en jun i . In de zomer, tijdens de oogstperiode, werden ook 
toen het merendeel van de mannen niet langer aktief was in de landbouw 
relatief weinig kinderen verwekt . Het niveau van de vruchtbaarheid werd niet 
beïnvloed door toe- of afname van seksueel verkeer . De tweede aanwijzing van 
verschillen in seksueel gedrag is af te leiden uit het voorkomen van een 
nieuwe zwangerschap na een levenloze geboorte of na sterfte van een 
pasgeborene. Bij een lage frequentie van seksuele omgang zou immers een 
nieuwe .zwangerschap vertraagd moeten zi jn. Maar ook hier blijkt het patroon 
opmerkelijk constant: het gemiddelde interval na een levenloze geboorte of 
sterfte van een baby van jonger dan drie maanden was respectievelijk 17 ,9 , 
18,2 en 19,1 maanden voor de drie cohorten. [36] De conclusie is dat de lage 
vruchtbaarheid van omstreeks 1850 niet veroorzaakt is door een geringere 
frequentie van het seksuele verkeer van de gehuwden. 

Een andere omstandigheid die de vruchtbaarheid beïnvloedt, is het aantal 
levenloosgeborenen en de sterfte van kinderen binnen drie maanden. Er is al 
vastgesteld dat het algemene niveau van de zuigelingensterfte in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw hoger was dan in de generatie daarvoor (in 
het totaal stierf respectievelijk 14% en 12% van de levendgeborenen in het 
eerste j aa r ) . Deze sterfte kan echter slechts een marginaal effect gehad 
hebben op het niveau van de vruchtbaarheid. Maar uit de gegevens van de 
gereconstrueerde gezinnen bli jkt ook hiervan weinig. Het aandeel van de jong 
gestorven kinderen was in de eerste periode 12,1%, in de tweede periode 
13,7% en na 1900 13,7%. [37] Er kan niet geconcludeerd worden dat de moeders 
omstreeks 1880 meer kinderen kregen omdat de levenskansen van de 
pasgeborenen verminderd zouden zi jn. Veranderingen in dieet en een betere 
fysieke toestand zouden misschien geleid kunnen hebben tot een hogere 
vruchtbaarheid. Uit het stabiele niveau van de algehele sterfte blijkt echter 
een gelijke overlevingskans. Op basis van deze gegevens kan men concluderen 
dat de fysieke conditie van de vrouwen tussen 1850 en 1880 waarschijnlijk niet 
verbeterd is. 
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Na alle mogelijkheden onderzocht te hebben, blijft er voor mij slechts één 
verklaring over voor de toename van de vruchtbaarheid. Gehuwde vrouwen 
werden omstreeks het midden van de vorige eeuw minder snel zwanger omdat 
ze hun kinderen zelf langdurig en intensief zoogden en daardoor hun ovulatie 
uitstelden. [38] De moeders van 1870 en later werden veel sneller zwanger 
omdat ze hun zuigelingen vaak niet zelf voedden maar groot trachtten te 
brengen met flessenvoeding of hen veel vroeger speenden dan voorheen. Deze 
conclusie kan op drie manieren aannemelijk gemaakt worden: met behulp van 
het model van de demografen Dupâquier en Lachiver, verder op basis van de 
som waarin de intervallen van langer dan dert ig maanden berekend wordt als 
percentage van alle intervallen, en tot slot aan de hand van de vergeli jking 
van de intervallen na sterfte van het vorige kind met de intervallen zonder 
sterfte. Op deze wijze kan het bewijs geleverd worden dat de 
bevolkingsdynamiek in de zes Brabantse plattelandsgemeenten in de tweede 
helft van de vorige eeuw resulteerde uit nieuwe methoden waarmee moeders 
hun pasgeborenen voedden.[39] 

Een eerste bewijs levert de classificatie van de gezinnen in het schema dat 
Dupâquier en Lachiver hebben geconstrueerd. Zij onderscheiden een viertal 
typen huwelijken met een verschillend niveau van vruchtbaarheid. De 
gemiddelde duur van de intervallen van alle geboorten tot het veertigste jaar 
van de vrouw is hierbij het onderscheidend cri ter ium. Gezinnen die 
gemiddelde intervallen van minder dan 19 maanden kennen, zijn huwelijken 
met hoge vruchtbaarheid; die met intervallen tussen 19 en 31 maanden 
huwelijken met een gemiddelde vruchtbaarheid; die met intervallen van 31 tot 
en met 48 maanden huwelijken met lage vruchtbaarheid en gezinnen met 
intervallen van langer dan 48 maanden zijn de steriele of anticonceptieve 
huwelijken. Doorslaggevend is dat in die gezinnen waar de vruchtbaarheid 
hoog is, geen of nauwelijks borstvoeding aan de kinderen werd gegeven. 
Tenzij bewezen kan worden dat andere technieken van geboortenbeperking 
zijn gebruikt , moet men concluderen dat in gezinnen met lage vruchtbaarheid 
de vrouwen hun baby's zelf langdurig zoogden. De gegevens van bijna 400 
gereconstrueerde huwelijken van de Kempense gemeenten wijzen erop dat 
tussen 1850 en 1880 het aantal gezinnen waarin moeders niet zoogden, 
verdubbeld is en de groep waarin de vrouwen langdurig borstvoeding gaven, 
tot de helft verminderd. Tabel VI geeft di t aan: [40] 

tabel VI : indeling van gezinnen in het schema van Dupâquier en Lachiver 

% van de 
gezinnen met 1850 1880 1910 

hoge vruchtbaarheid 6 13 18 
gemiddelde vruchtbaarheid 52 61 51 
lage vruchtbaarheid 32 17 21 
steriele of anticon. huwel. 10 9 10 

totaal 100% 100% 100% 
(aantal gezinnen) (105) (138) (154) 

In de generatie van omstreeks 1880 was de vruchtbaarheid hoger dan in die 
van omstreeks 1850 omdat er minder moeders waren die hun kinderen 
langdurig zoogden. 

Een tweede proef op de som bieden de afzonderlijke intervallen waar geen 
sterfte in het spel was. Ook in dit geval duiden de gegevens op een sterke 
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vermindering van de borstvoeding. Als alleen de intervallen van langer dan 
30 maanden genomen worden, blijkt dat deze maar liefst 44% uitmaken van alle 
intervallen in het eerste cohort, maar slechts 23% in het tweede en 18% m het 
laatste cohort. Ook nu vindt men de belangrijkste verschuiving tussen 1850 
en 1880. Na 1900 is er een nog sterkere afname van het aantal lange 
interval len. 

Tot slot biedt een vergeli jking van intervallen na sterfte van een baby 
(doodgeboren, levenloos aangegeven of overleden binnen drie maanden) met 
intervallen zonder sterfte een definitief antwoord. De fysiologische premisse is 
immers dat indien intervallen lang zijn vanwege "postpartum ammenorrhoea" 
als gevolg van intensief zogen, dat dan na de sterfte van een jong kind de 
vruchtbaarheid van de moeder spoedig herstelt en een nieuwe zwangerschap 
snel intreedt tenzij andere middelen van geboortenbeperkmg ¡n het spel z i jn . 
Er is reeds geconstateerd dat na de sterfte van een zuigeling het gemiddelde 
interval m alle drie periodes ongeveer even lang is: 18 à 19 maanden. Dat 
duidt erop dat er m alle drie fasen geen andere gebruiken, technieken of 
opvattingen over seksueel verkeer m zwang waren: slechts borstvoeding en 
het beëindigen daarvan leverden drastische veranderingen op in het niveau 
van de vruchtbaarheid. De gemiddelde afstand tussen geboorten zonder 
sterfte en intervallen na sterfte nam af van (27 ,4-17,6=)9 ,8 maanden 
omstreeks 1850 naar (23 ,8-18 ,2=)5 ,6 maanden omstreeks 1880 tot 
(21 ,4 -19 ,1=)2 ,3 maanden na 1900 [41] Dit gegeven bewijst dat de lengte van 
intervallen steeds minder bepaald werd door het zogen: langdurige 
borstvoeding was aanvankelijk gebruikelijk m veel gezinnen, maar na 1870 
verdween deze prakti jk zeer snel. De meeste kinderen kregen vanaf die tijd al 
heel vroeg en uitsluitend f lessen voeding. In het concluderende hoofdstuk zal 
blijken dat deze verandering in gewoonten verbonden kan worden met de door 
de katholieke kerk gepredikte moraal. Het gevolg was dat deze zuid-
Nederlandse bevolking in de eerste decennia na 1900 een niveau van 
vruchtbaarheid bereikte dat hoger ligt dan alle tot nu toe gevonden numerieke 
waarden van preïndustnele samenlevingen. [42] 

Een verklar ing van deze tendens is niet mogelijk zonder oog te hebben voor 
eventuele verschillen m kindertal tussen de sociale geledingen. Wanneer 
immers vastgesteld kan worden dat de veranderingen zich niet gelijktijdig 
voltrokken bij alle strata, dan is het mogelijk om de condities op het spoor te 
komen. Voor deze analyse volstaat een weergave van de schaalfactor M (het 
cijfer dat het niveau van de vruchtbaarheid meet) van de verschillende 
strata . Tabel V I I . schaalfactor M van de verschillende strata 

stratum 1850 1880 1910 

1 .940 1.169 1.216 
2 .944 972 1 233 
3*4 1.107 1 129 1.422 

totaal .990 1.117 1.244 

De welgestelden van stratum "drie" en "vier" hadden m alle periodes een 
hoog kindertal . Reeds m het midden van de vorige eeuw werden in deze 
gezinnen baby's blijkbaar vooral met flessenvoeding grootgebracht 
Bezitslozen hadden omstreeks 1850 nog kleine gezinnen met gemiddeld 5,6 
k inderen, m het laatste kwart van de eeuw grote huishoudens met 7,1 
kinderen. Keuterboeren en ambachtslieden bereikten m 1850 en m 1880 een 
gezinsgrootte van ongeveer 6 kinderen maar na 1900 van 7 ,2 . De stijging van 
de vruchtbaarheid was stratumspecifiek: eerst hadden de gehuwden van de 
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categorie gegoeden een groot kindertal , daarna brachten bezitslozen in één 
generatie hun voortplantingsniveau van laag naar hoog en in het begin van de 
twintigste eeuw volgden de keuterboeren en ambachtslieden dit voorbeeld. 
Bovendien blijkt dat deze tendenzen geheel parallel lopen met de wisselende 
niveaus van de zuigelingensterfte. [43] Geconcludeerd kan worden dat de 
voedingswijze van zuigelingen de hoogte van het kindertal bepaalde. 

Met deze informatie is het raadsel van de bevolkingsgroei opgelost. De 
verschillen tussen de sociale strata moeten echter nog worden gedecodeerd. 
Waarom hadden de lokale gegoeden omstreeks 1850 al zoveel kinderen? Wat 
bracht mensen zonder bezit ertoe om vanaf ongeveer 1850 meer kinderen te 
verwekken en waarom lieten hun vrouwen zich overhalen om de eeuwenlang 
beproefde "natuurli jke" zuigelingenvoeding in te ruilen voor flessenvoeding 
waardoor ze na kortere ti jd opnieuw zwanger raakten? Waarom hielden 
keuterboeren en ambachtslieden gedurende de gehele negentiende eeuw vast 
aan een traditioneel laag kindertal en waarom gingen ze pas vanaf omstreeks 
de eeuwwisseling meedoen in de voortplantingsrace waarin de zuid-Nederlandse 
katholieken zich (ook internationaal) hebben onderscheiden? Al deze kwesties 
kunnen in dit geval niet op een simpele wijze worden beantwoord. Alle in de 
l i teratuur genoemde "factoren" zoals i η komen sg roei, ontwikkeling van de 
ni jverheid, ontginningen, ander voedsel, proletarisering, vertraagde 
modernisering, aansporingen van de katholieke clerus om veel kinderen voort 
te brengen en individuele rationaliteit, bieden weinig opheldering. Alle 
sociaal-economische en politieke verklaringen stuiten op één bezwaar: de 
betrokkenen droegen zelf nolens volens bij aan de bevolkingstoename omdat 
gehuwde vrouwen het steeds minder decent vonden om hun pasgeborenen zelf 
langdurig te voeden. In dit geval moet vooral gelet worden op verandering 
van gevoeligheden. Hier speelde een nieuwe culturele code een hoofdrol. 

Na 1900 werd het hoge vruchtbaarheidscijfer bevorderd door een expliciete 
bevolkingspolitiek van de katholieke kerk . De priesters spreken dan de 
gehuwden aan op hun persoonlijke plicht om zoveel mogelijk kinderen voort te 
brengen. De wijzigingen in de culturele codes komen in hoofdstuk 9 aan bod. 
Nu moet worden vastgesteld dat al spoedig na 1850 nieuwe opvattingen ten 
aanzien van de voeding van zuigelingen ongeplande, doch drastische gevolgen 
had voor de bevolkingsvermeerdering in het negentiende eeuwse Kempenland. 

S/oí 

De verbanden tussen demografische ontwikkelingen en veranderingen in 
gezinsstructuur en culturele codes blijken bij analyse van de componenten van 
de bevolkingsontwikkeling. Demografische druk is dan ook geen autonome 
kracht die op zichzelf leidt tot sociale verander ing. De verschillende 
aspecten van de demografie van dit gebied zijn alle te begrijpen als functie 
van wijzigingen in de organisatie van het gezins- en familieleven waaraan 
vorm is gegeven door specifieke culturele codes. Samenvattend is het beeld 
als volgt te schetsen. 

De bevolkingsomvang kende in de eerste helft van de vorige eeuw een 
langzame groei: lage geboortencijfers overtroffen in geringe mate lage 
sterftecijfers met migratie als numeriek neutrale factor. In de eerste decennia 
na 1800 was er een relatief talri jke vestiging geweest van mensen die elders 
geboren waren; anderen waren ver t rokken. Vooral de bezitslozen vormden in 
het midden van de vorige eeuw een heterogeen gezelschap: een groot aantal 
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vaders en moeders van 1850 had elders zijn wieg gehad. Keuterboeren en 
ambachtslieden waren sterk lokaal gewortelde strata: de meeste mannen en 
vrouwen waren in de woonplaats zelf of in een buurdorp geboren. Deze 
groepen van bezitslozen en kleinbezitters konden hun kindertal laag houden 
doordat de gehuwden zich pas op gevorderde leeftijd bij de ambtenaar van de 
Burgelijke Stand meldden en doordat de vrouwen de kans op een grote 
kinderschare onbedoeld bekortten door hun zuigelingen langdurig en intensief 
te zogen. Kinderen uit deze strata vonden vaak werk en onderdak als 
inwonende meiden en knechten bij gegoede families in de omgeving. 
Verhuizende paren t rokken , na tijdelijk verblijf in één van de dorpen, vooral 
naar die gemeente waar de man of vrouw geboren was: verwantschap was het 
oriëntatiekader voor keuze van een woonplaats. De strata met weinig of geen 
bezit en een navenant inkomen hielden door dit gezinsgedrag en door deze 
voorkeuren van verbli j f het bevolkingsaantal binnen de grenzen die de lokale 
economische capaciteit aan de bevolkingsdruk stelde. In de groep van meer 
welgestelden bevonden zich veel gezinnen met een hoger kindertal . Deze 
eigenaardigheid, die in de eerste plaats het gevolg was van andere 
voedingsgewoonten van de zuigelingen, zette een homeosta tisch 
samenlevingssysteem onder spanning: omdat de vrouwen zich hadden 
aangeleerd om hun kinderen niet te zogen maar van de geboorte af met 
flessenvoeding groot te brengen of vroegtijdig te spenen werden in een latere 
periode de problemen van het samenleven anderssoortig. Met het volwassen 
worden van deze kinderen werden immers omstreeks 1870 de arbeidsplaatsen 
voor inwonende meiden en knechten schaarser. Deze werkgelegenheid werd 
geringer omdat de meergegoeden zelf voldoende kinderen hadden om te 
voorzien in de produktiebehoeften en ook omdat het opnemen van kinderen uit 
andere huishoudens in het gezin geleidelijk als minder passend werd ervaren. 
Een ander gevolg was dat het verlies van arbeidsplaatsen de toestroming van 
mensen uit gebieden waar de toestand nog minder florissant was, deed 
verdwijnen. Daarmee parochialiseerden na 1860 de dorpen van de Kempen: ze 
kregen een meer gesloten karakter . 

Nieuwe opvattingen over huishoudenssamenstelling en de voeding van baby's 
leidden tot demografische veranderingen. Ook werden na 1850 aan de kinderen 
van gegoeden nieuwe eisen gesteld en andere mogelijkheden geboden. Omdat 
ze betere scholing kregen en omdat hun broers en zusters in te groot aantal 
waren, werden ze aangespoord om elders hun kansen te wagen en daardoor 
raakten hun families nauwer verbonden met de regionale elite. In de periode 
van omstreeks 1865 kregen ook de moeders van de gezinnen van de 
bezitslozen meer kinderen. Evenals de vrouwen van de gegoeden van de 
vorige generatie hadden ook zij leren afzien van borstvoeding waardoor hun 
kindertal groter werd. Tegeli jkerti jd raakten deze gezinnen meer los van hun 
verwantennetwerken: ze verplaatsten zich naar dorpen waarmee geen 
afstammingsbindingen bestonden. Een gedeelte emigreerde, een ander gedeelte 
had geen bezwaar tegen vestiging in een buitengemeente waar geen verwanten 
woonden. De toename van het kindertal en de afnemende mogelijkheid om een 
beroep te doen op verwanten noopten veel gezinnen te vertrekken naar 
elders. Het gevolg daarvan was dat in de Kempense dorpen de categorie van 
de bezitslozen nog meer parochialiseerde: veel gezinnen waren uitgeweken 
naar verafgelegen regio's en er was geen instroom van lotgenoten uit andere 
gebieden. De alternatieven van werk en inkomsten voor de achterblijvende 
bezitslozen waren, zoals in hoofdstuk 7 verder wordt uitgewerkt, geringer 
geworden. Om die reden waren de arbeiders gedwongen zich aan te passen 
aan de gedragsidealen van de lokale werkverschaffers. De moeders in de 
arbeidersgezinnen gaven hun kinderen geen of nauwelijks borstvoeding omdat 
ze in navolging van de vrouwen van de gegoeden dit als minder fatsoenlijk 
waren gaan beschouwen. De keuterboeren en ambachtslieden met voldoende 
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middelen voor een zelfstandige nering toonden zich daarentegen tot op het 
eind van de vorige eeuw de beste hoeders van tenminste één van de 
traditionele gezinscultuur: de vrouwen voedden hun kinderen zelf en daarmee 
bleef het kindertal laag. Als onafhankelijke producenten hadden ze zich nog 
kunnen onttrekken aan de nieuwe gezinscodes. Maar bij de eeuwwisseling 
blijken deze echtparen gewonnen voor de nieuwe gebruiken: het afzien van 
borstvoeding leidde ook bij hen tot een sterke stijging van het k inderta l . 

Over de gehele linie werd er na 1900 jonger gehuwd en werden de gezinnen 
daardoor Kinderri jker. Dit was vooral het gevolg van toegenomen 
arbeidskansen, van het meer vanzelfsprekend zijn dat de huwelijkspartners 
uit een wijder gebied gerecruteerd werden en van aansporingen van de clerus 
om het huwelijk niet te lang uit te stellen. Oe werkgelegenheid was 
uitgebreid omdat ondernemers bedrijfjes hadden opgericht waar het 
omvangrijke lokale arbeidsreservoir (het gevolg van een groot k inderta l ! ) in 
een arbeidsintensieve produktietak werk vond. Maar met de uitbreiding van 
de kansen op werk bli jkt dat arbeidersvrouwen opnieuw borstvoeding 
begonnen aan te wenden. Deze vrouwen oriënteerden zich steeds meer op het 
huishouden omdat hun man als arbeider een vast inkomen kon verdienen. 
Wanneer er sprake was van vestiging in een nieuwe gemeente, kregen 
economische bindingen prioriteit boven verwantschapsbindingen. De gegoeden 
in de kleine dorpen bleven een sterk geparochialiseerde groep. In de 
industriedorpen ontstond echter een grote toevloed van meervermogende 
mensen. De gezinnen van deze laag van welgestelden begonnen zich op een 
andere manier te onderscheiden van die van de arbeiders en neringdoenden: 
er was wel een hoog kindertal maar de eerste kenmerken van het moderne 
patroon van het voltooide gezin vonden entrée. Nieuwkomers onder de 
arbeiders werden vooral uit de regio gerecruteerd: ze hadden minder 
dorpsbinding en er was meer eenvormigheid tussen verschillende dorpen van 
de provincie. De kenmerken van de gezinsstructuur en van familiebindingen 
bieden de sleutel voor begrip van de demografische omwenteling en daarmee 
van een belangrijk aspect van de sociale verandering. Deze ontwikkelingen 
moeten, zoals in hoofdstuk 9 wordt geadstrueerd, in verband gebracht worden 
met de introductie van nieuwe opvattingen ten aanzien van het lichaam en de 
seksualiteit, omgang met niet-verwanten en contacten met buitenstaanders en 
de positie van net kerngezin. Voordat deze codes besproken worden, wordt 
echter eerst aandacht besteed aan andere aspecten van de sociale verandering 
in het oude Kempenland. In de dr ie volgende hoofdstukken komt de 
economische ontwikkeling aan bod. 
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5 

GEMENGDE BEDRIJVIGHEID 

Tussen 1850 en 1890 veranderden de demografische patronen van het oude 
Kempenland. Er ontstond een geboortenoverschot dat door emigratie teniet 
werd gedaan. In de volgende dertig jaar, tussen 1890 en 1920, nam het 
bevolkmgstal toe omdat er meer huwelijken werden gesloten en daardoor meer 
kinderen geboren. Ook was er een toeloop van mensen van elders. De 
demografische dynamiek in de decennia na het midden van de vorige eeuw valt 
moeilijk te rijmen met een economie waarin, zoals verschillende bronnen 
suggereren, weinig beweging zat. Barentsen heeft vastgesteld dat m de 
negentiende en in het eerste decennium van deze eeuw de 
bestaansmogelijkheden in de Kempen bepaald werden door het subtiele 
evenwicht tussen het aantal mensen, de omvang van de veestapel en de 
beschikbare landbouwgrond. [1] In historische en sociologische studies wordt 
de economie van het negentiende-eeuwse Brabant meestal aangeduid als 
statisch en tradit ioneel. [2] Uit gegevens die ik verzamelde uit de 
huwelijksregisters, bl i jkt dat tot 1890 zich nauwelijks wijzigingen hebben 
voorgedaan in de beroepen van de trouwlustige mannen: m ongeveer gelijke 
getalsverhoudingen waren ze boer, arbeider, ambachtsman of entrepeneur. [3] 
Het verband tussen een dynamische bevolking en een statische economie is 
echter problematisch. Om die reden is er aanleiding tot onderzoek van de 
wijze waarop de bevolking in haar bestaan voorzag. Bovendien, omdat m veel 
maatschappij-theorieën de economie wordt opgevat als "motor" van de sociale 
dynamiek, moet worden uitgezocht in hoeverre het systeem van produktie 
bepalend was voor de sociale verandering in het oude Kempenland of welke 
andere omstandigheden de ontwikkelingen nebben beïnvloed. 

Omstreeks 7650 waren de grotere boerenbedrijven, meestal zowel op 
landbouw als veeteelt ger icht , eenheden waarin naast enkele familieleden ook 
mensen uit andere gezinnen van het dorp de kost konden verdienen. 
Entrepreneurs stonden aan het hoofd van familiebedrijven waarin velen 
samenwerkten m een onderneming met meerdere specialiteiten. Arbeiders 
hadden m hun woonplaats min of meer permanente arbeidskansen met allerlei 
bezigheden en konden via t r e k - en seizoenarbeid inkomsten verdienen m de 
wijdere wereld. In 7030 boden boerenbedrijven bijna uitsluitend aan 
gezinsleden en verwanten werk en onderdak. Entrepeneurs hadden hun 
agrarisch nevenbednjf afgestoten en zich gespecialiseerd in commerciële of 
ambachtelijke activiteiten. Arbeiders waren meer afhankelijk geworden van 
lokale werkverschaffers die hen zelf of hun opgroeiende kinderen aan tijdelijk 
werk konden helpen. In 7970 waren veel grote boerenbedrijven opgesplitst in 
kleinere eenheden die vooral gericht waren op de produktie van zuivel . Toen 
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waren ook veel arbeiders werkzaam in de talr i jke sigaren- en 
schoenenfabriekjes van plaatselijke ondernemers. Voor 1900 was er nauwelijks 
ontwikkeling in het aanwezige arbeidsvolume of het produktievolume. Wel 
vonden er wijzingingen plaats in de organisatie van de economie. Verderop 
wordt aangetoond dat deze veranderingen samenhingen met de ontwikkeling in 
de samenstelling van de huishoudens en de structuur van de gezinnen. 

De lokale economische veranderingen kunnen niet voldoende verklaard 
worden door ze in verband te brengen met de kapitalistische "take-off" van 
de Nederlandse samenleving. [4] Als dat al een verduideli jking zou geven, 
bli j ft de vraag hoe dat geschiedde en waarom dat juist van 1850 tot 1910 in 
deze dorpen plaatsvond. Uit mijn onderzoek bli jkt dat de wijzigingen in de 
economie veeleer het gevolg waren van lokale processen: arbeidsmogelijkheden 
werden gecreëerd door plaatselijke entrepeneurs voor dorpsbewoners die 
afhankelijk waren van inkomsten uit arbeid. Deze laatsten waren bereid in 
hun dorpen te blijven waar de kansen op inkomsten kleiner waren dan in de 
Westeuropese metropolen. Deze schets leidt tot de vraag hoe deze economische 
veranderingen verbonden moeten worden met de samenstelling van de 
huishoudens en de structuur van de gezinnen. De hypothese volgt uit wat in 
het vorige hoofdstuk is vastgesteld: het hoge kindertal in de gezinnen van 
entrepreneurs en van grote boeren vanaf 1850 alsook de kinderrijkdom in de 
arbeidersgezinnen vanaf ongeveer 1870 vormden de belangrijkste condities van 
de economische verandering. Eerst kregen de kinderen van de "oude 
middenstand" te maken met een verkleind erfdeel . Ondernemende activiteiten 
werden voor hen een middel om een prominente positie in de lokale 
gemeenschap te handhaven. Later moesten de kinderen van de grote boeren, 
die veelal pas over een zelfstandige boerderij konden beschikken na de dood 
van de ouders, met een door verdeelde overerving verkleind bedrijf voldoende 
opbrengsten produceren om een gezin te onderhouden. In de fabriekjes, 
opgericht door zonen van lokale entrepreneurs, werden kansen op inkomsten 
geboden aan gehuwde mannen en aan jongens en meisjes na de dag dat ze op 
twaalfjarige leeftijd communie deden. Tevens maakten andere codes over de 
taakverdeling het huishouden tot exclusief domein van de vrouw en het 
verwerven van inkomsten tot eerste verantwoordelijkheid van de man. 
Bovendien deden zich bij elke beroepsgroep ontwikkelingen voor in de 
samenstelling en structuur van de huishoudens die de economische 
veranderingen kunnen helpen verklaren. Mijn stelling is dat niet alleen de 
demografische veranderingen maar ook de economische dynamiek volgden uit 
culturele veranderingen. 

Door middel van dit argument verlaat ik het oude idee dat de economie een 
autonome kracht is die functionele aanpassingen van het gezinsmodel met zich 
meebrengt. Hiervoor in de plaats wordt de these gesteld die Schumpeter in 
1943 heeft geformuleerd: veranderingen in het familie-model zijn van belang 
om economische veranderingen te begrijpen. [5] Een groot kindertal in gegoede 
gezinnen impliceert dat de leden van de volgende generatie met een gering 
deel van het ouderlijk erfgoed hun economische positie moeten handhaven. 
Een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen, die mede het gevolg is 
van de grote kinderschare welke vrouwen meer aan het huishoudelijke werk 
bindt , vormt eveneens een omstandigheid die de mannen dwingt om hun 
inspanningen te intensiveren en, zo mogelijk, nieuwe activiteiten te 
ondernemen. Juist in de periode die voorafgaat aan industrialisering is deze 
ontwikkeling van doorslaggevende betekenis: de vraag naar arbeid is slechts 
voor die regio's interessant waar het arbeidsaanbod structurele 
verschuivingen heeft doorgemaakt en waar lokale initiatieven worden 
ontplooid. Op het platteland ontstaat slechts daar een industrie waar 
voldoende mensen in staat, bereid en genoodzaakt zijn zich in te spannen met 

58 



nieuwe bezigheden en waar de lokale sociale structuur daartoe mogelijkheden 
biedt. Tussen 1850 en 1880 werden m de Kempense dorpen deze voorwaarden 
voor economische ontwikkeling gecreëerd. Toen eenmaal dit proces op gang 
was gebracht, werden vooral de afzetmogelijkheden van de geproduceerde 
goederen bepalend voor de verdere ontwikkeling. De boeren begonnen, mede 
vanwege door lokale initiatieven tot stand gebrachte coöperaties, veel 
marktgerichter te werken zodra ze met minder grond voldoende inkomsten 
moesten verwerven. Toen de melkfabrieken in vol bedrijf waren, werd de 
toegang tot de markt steeds beter en kregen de boeren genoeg inkomsten om 
ontginningen te financieren en hun bedrijven verder te rationaliseren. De 
vraag naar geproduceerde goederen m het wijdere gebied is m principe voor 
wat er op lokaal niveau geschiedt een neutrale factor Ze kan, zoals ieder 
weet die zich met de prakti jk van economische ontwikkeling bezighoudt, zowel 
positieve als negatieve invloed hebben of geheel aan het lokale 
produktiesysteem voorbijgaan. In het beste geval creëert de markt gunstige 
condities voor economische ontwikkeling, maar ZIJ bepaalt met of en hoe 
bevolkingsgroepen hun arbeidsinspanningen aanpassen. Daarvoor zijn lokale 
initiatieven doorslaggevend. Deze vloeien in belangrijke mate voort uit de 
lokale omstandigheden. 

In dit hoofdstuk tracht ik aan de hand van administratieve gegevens aan te 
tonen welke economische veranderingen er tussen 1840 en 1910 m de zes 
gemeenten plaatsvonden Het beeld van de statische economie verdwijnt 
wanneer naast de beroepsdifferentiatie gelet wordt op de arbeidsverdeling 
tussen mannen, vrouwen en kinderen, op de economische stratificatie en op 
andere economische structuurkenmerken. 

A rbeldsverdellng 

De in de huwelijksakten vermelde beroepen van de bruidegoms die voor de 
eerste maal huwden, geven m eerste instantie een goed beeld van de 
economische activiteiten m het oude Kempenland. Deze beroepsaanduidmgen 
lijken misschien willekeurig omdat een man m zijn leven meerdere beroepen 
kon uitoefenen en omdat niet iedereen tot een huwelijk kwam. Toch zijn deze 
vermeldingen betrouwbare indicaties van de economische bezigheden m deze 
samenleving: mannen in de bloei van hun leven, die m staat waren of geacht 
mochten worden een gezin te onderhouden, vormden in economisch opzicht de 
meest centrale groep BIJ hun huwelijk werd bij deze mannen geïnformeerd 
naar de wijze waarop ze m hun bestaan voorzagen. De beroepsvermeldmgen m 
de officiële bescheiden zijn de uitspraken van de mensen zelf over hun 
werkzaamheden. 

Ik heb de beroepen van de huwenden in de periode van 1810 tot 1910 
genoteerd. De grote verscheidenheid m de aanduidingen i l lustreert het 
gemende karakter van de bedrijvigheid m het t i jdvak voordat de industrie 
overheersend was. Boeren, boerenknechten, arbeiders, ambachtslieden, 
entrepreneurs en personen met een openbare functie vormden de belangrijkste 
beroepsgroepen De gegevens zijn in de volgende tabel samengevat: [6] 

tabel IX: beroepen van de bruidegoms [in %} 

zonder boeren wever • entre- ambte
beroep boer knecht arbeider amb I. preneur naar 

decennium 
1810-19 1 45 5 14 17 14 4 
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1820-29 
1830-39 
1840-49 
1850-59 
1860-69 
1870-79 
1880-89 
1890-99 

0 
0 
1 

46 
51 
47 
50 
45 
42 
42 
37 

7 
3 
9 
8 
11 
10 
6 
5 

13 
8 
3 
7 
7 
10 
17 
28 

19 
18 
21 
22 
19 
21 
17 
16 

12 
14 
17 
9 
9 
15 
10 
9 

2 
5 
4 
3 
8 
2 
8 
4 

1900-09 1 37 5 36 14 4 3 

In de periode tot aan de laatste decennia van de vorige eeuw bli jkt meer dan 
de helft van de bruidegoms als boer of als boerenknecht bij de landbouw 
betrokken. Na 1890 nam het aandeel van de werkers in de agrarische sector 
snel af tot ongeveer 40o. In het laatste decennium van de vorige en het 
eerste van deze eeuw vormden de industriearbeiders een kwart en een derde 
van het aantal mannelijke huwelijkskandidaten. 

De economie van deze dorpen in de negentiende eeuw is vaak getypeerd als 
"agrarisch-ambachtelijk". [7] De tabel bewijst echter dat vóór 1900 het aantal 
boerenknechten en arbeiders vaak even groot was als dat van wevers en 
kleine ambachtslieden. Verderop zal blijken dat er onder de boeren velen 
geregistreerd waren die voor hun inkomen grotendeels aangewezen waren op 
arbeid in dienst van anderen. Ook onder de ambachtslieden waren velen 
afhankelijk van loonarbeid. De kwalificatie "agrarisch-ambachtelijk-
proletarisch" is dan ook een meer adequate omschrijving van de economie van 
deze dorpen in de negentiende eeuw. Opmerkelijk is ook dat er na 1870 nog 
nauwelijks wevers onder de bruidegoms vermeld werden. De textielnijverheid 
verdween na het midden van de vorige eeuw uit de dorpen. Tot 1900 zijn de 
neringdoenden (kooplieden, winkeliers en kasteleins) en de ondernemers 
(personen die een ρ rod u kt vervaardigen en op de markt brengen: molenaars, 
leerlooiers, bierbrouwers, koperslagers, smeden en na 1870 ook sigaren- en 
schoenenfabrikanten) steeds in relatief groot aantal (10 à 15%) onder de 
huwenden vertegenwoordigd. Het aantal personen in staats- en gemeentedienst 
was steeds een tamelijk stabiele categorie. 

Uit deze beroepsopgaven valt op te maken dat zich omstreeks 1890 een 
verandering in de beroepsstructuur heeft voorgedaan. Het aantal boeren en 
knechten nam snel af en er verscheen een geheel nieuwe categorie: arbeiders 
die met industriële werkzaamheden een inkomen verdienden. Deze 
ontwikkeling lijkt een bevestiging van de door Van den Eerenbeemt 
geconstateerde trendbreuk: op het eind van de negentiende eeuw maakte de 
traditionele economie in één omslag plaats voor een modern systeem van 
voorziening. [8] Beroepsgegevens van de oudere mensen en van vrouwen in de 
verschillende leeftijdsgroepen maken echter duidelijk dat de economische 
transformatie zich meer geleidelijk heeft voltrokken. 

De beroepen van de vaders van bruid en bruidegom zijn ook in de 
huwelijksakten vermeld. Hun activiteiten tonen een grote continuïteit: het 
aantal boeren vormde tot 1910 omstreeks 60% van de oudere beroepsbevolking 
en pas in het decennium na 1900 werd van slechts 10% een industriële 
beroepsbezigheid vermeld. [9] Wanneer men kijkt naar twee getalsmatig 
belangrijke categorieën van de bevolking, huwbare vrouwen en jongeren, 
bli jkt daarentegen een vroegere economische verandering. 

De informatie over de beroepen van de bruiden geeft een eerste inzicht in 
de economische activiteit van de vrouwen die veelal, zoals Klep stelt , moeilijk 
kwantitatief te meten is. [10] De beroepsstructuur van de vrouwen blijkt erg 
gedifferentieerd en zeker niet statisch: 
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tabel X: beroepen van de bruiden [in Ч) 

zonder 
decennium 
1820-29 
1830-39 
1840-49 
1850-59 
1860-69 
1870-79 
1880-89 
1890-99 
1900-09 

13 
20 
15 
37 
43 
29 
29 
33 
35 

boerin 

47 
54 
61 
43 
34 
43 
47 
35 
32 

mei 

25 
16 
14 
12 
19 
21 
15 
13 
10 

textiel winkelierster 
arbeidster a r b . s t e r of "particulier" 

5 3 7 
1 2 7 
3 1 6 
0 5 3 
0 3 1 
2 4 1 
5 4 0 

15 4 0 
23 0 0 

Vanaf 1850-1860 was een groter aantal jonge vrouwen beroepsloos dan 
voorheen. Tot 1890 was ongeveer de helft van de vrouwen boerin, daarna een 
derde. Het aantal dienstmeiden bleef lang ongeveer 20% van het totaal, 
waarvan een toenemend getal bestond uit jonge vrouwen die op het ouderlijk 
bedrijf w e r k t e n . Daarnaast waren na 1850 velen als dienstmeid werkzaam in 
Eindhoven, T i l b u r g en 's-Hertogenbosch. In de laatste twintig jaar van de 
vorige eeuw zijn voor het eerst fabrieksarbeidsters vermeld, zij het dat hun 
aantal geringer bleef dan dat van de mannen. Bovendien was dit veelal een 
bezigheid van de ongehuwde vrouwen: na het huwelijk verl ieten ze de 
fabriek. [111 De textielarbeidsters van na 1880 waren allen naaisters of 
"mod i nettes ' die werkzaam waren als thuiswerkster of als hulp bij een 
kleermaker. Was in de eerste helft van de vorige eeuw het aantal ongehuwde 
vrouwen dat een beroep uitoefende ongeveer 85%, na 1850 was dat nog maar 
65% à 70%. Dit is een aanwijzing voor de veranderde positie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt en voor het feit dat vrouwen zich geleidelijk meer 
bezighielden met huishoudelijke werkzaamheden. 

De ongehuwde vrouwen bleken in meerderheid een beroep te hebben. De 
gehuwde vrouwen werden in de eerste twintig jaren van hun huwelijk meestal 
als beroepsloos geregistreerd. Van de gehuwde vrouwen uit het 

?ezinsreconstructieonderzoek was na ongeveer vijftien jaar huwelijk in 1860, 
890 en 1920 steeds 90% zonder beroep. [12] De overigen werden meestal als 

boerin aangeduid. In 1910 werd van slechts enkele gehuwde vrouwen vermeld 
dat ze fabrieksarbeidsters waren. Ook uit andere gegevens blijkt een 
groeiende beroepsloosheid onder vrouwen. In de geboorteakten van na 1860 
werd de moeder van de nieuwgeborene bijna steeds aangeduid als: huisvrouw 
van (de vader van het k ind) . In eerdere decennia was nog vaak het beroep 
van de moeder genoemd. In de bevolkingsregisters van 1850 zijn meer 
vrouwen met een beroep aangeduid dan in die van 1880 en 1910: 
respectievelijk 31% tegen 19% en 20%. [13] De activiteiten van vrouwen waren in 
steeds mindere mate beroepsbezigheden en werden door de ambtenaren ook 
steeds meer als huishoudelijke werkzaamheden beschouwd. Maar niet alle 
vrouwen werden "zonder beroep" geregistreerd. De oudere vrouwen, die hun 
zoon of . dochter bij de huwelijkssluiting vergezelden, zijn merendeels als 
beroepspersonen bekend. Bij hen valt echter een gebrek aan specialisatie op: 
ze waren meestal boerin, slechts sommigen koop ν rouw of winkelierster. [14] De 
beroepsloosheid van vrouwen is dus niet alleen een kwestie van definiëring 
door de ambtenaar van het gemeentehuis, maar geeft ook weer dat de jongere 
gehuwde vrouwen steeds meer gebonden raakten aan het huishouden. Dit 
geschiedde vooral in de periode tussen 1850 en 1880. 
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Bij alle vrouwen, zowel ongehuwde als gehuwde als oudere, valt vanaf het 
midden van de vorige eeuw een vermindering te bespeuren in het aantal dat 
een beroep uitoefende. Bruiden zijn voor ongeveer een derde part als 
beroepsloos genoteerd, gehuwde vrouwen als huisvrouw, en de moeders van 
de bruiden worden iets vaker als "zonder beroep" genoemd. Ook is duidelijk 
dat in de verschillende fasen van hun leven de vrouwen verschillende 
beroepskansen hadden: in hun jeugd werkten ze mee op het boerenbedrijf van 
de ouders of als diensmeid bij anderen en hadden mogelijkheden voor werk in 
de ni jverheid, als dagloonster of in de handel. Na het huwelijk (en dit geldt 
zeker in de periode na 1850) bestond hun hoofdactiviteit uit huishoudelijke 
arbeid aangevuld met hand- en spandiensten in de nering van de man en in 
de produkt i e van levensmiddelen voor het huishouden. Op latere leeftijd 
waren ze meestal boerin in het gezinsbedrijf. 

De beroepsactiviteiten van de jongeren zijn moeilijker te kwantificeren. De 
jongeren tot 15 jaar zijn slechts bij uitzondering met een beroep vermeld. In 
1850 zijn de jongens van 15 tot 20 jaar voor de helft met een beroep genoemd: 
ze waren bijna allen boer, meewerkend op het ouderlijk bedrijf. Van de 
meisjes bli jkt een kwart dienstmeid te zi jn, een kwart boerin en de rest 
zonder beroep. In 1880 zijn enkele jonge sigarenmakers en sigarenmaaksters 
geregistreerd naast knechten en meiden, boeren en boerinnen, ambachtslieden 
en naaisters; in 1910 wat meer jongeren als werknemers in de 
sigarenindustrie. 

Deze registraties zijn onvolledig. Andere bronnen wijzen op inschakeling 
van alle kinderen bij de werkzaamheden om het huis: als hulp bij oogst, bij 
het verzamelen van veevoer en van alles wat eet- en brandbaar was en als 
koehoeder. Bovendien zou omstreeks 1865 de situatie van de jongeren 
veranderd z i jn . Barentsen heeft erop gewezen dat in die periode de 
boerenzonen veel meer betrokken raakten bij het agrarische werk: ze werden 
thuis steeds meer belast met de arbeid van het boerenbedrijf. [15] Ze hebben 
vanaf die tijd minder tijd en gelegenheid voor spel, folkloristische gebruiken 
en strooptochten. De meisjes werden meer dan voorheen aan huis gebonden en 
met huishoudelijke taken bezig gehouden: ze mochten buiten de 
routinetochten naar kerk en winkel zich nauwelijks nog buitenshuis vertonen. 
In Valkenswaard werden de jongeren bijna allen of als hulp van de 
thuiswerkende sigarenmakers of in de fabriek bij de produkt ia van sigaren te 
werk gesteld. Panken vermeldt dat in 1880 bij de begrafenis van 
sigarenfabrikant Jan van Best "de 150 kinderen zijner fabriek" aanwezig 
waren. [16] Ik telde in het bevolkingsregister van 1880 ongeveer 175 jongeren 
in de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar. Deze jongeren zouden bijna allen 
met een groot aantal van hun jongere broers en zusters bij de 
tabaksverwerking betrokken zijn geweest. In elk geval waren meer jongeren 
economisch actief dan de officiële opgaven van bevolkingsregisters en 
beroepstellingen suggereren. Na 1900 tonen foto's van het personeel van de 
sigarenfabrieken dat meer dan de helft van het personeel bestond uit jonge 
kinderen. [17] Ook op de boerderijen was met het verdwijnen van het 
personeel de produktieve taak voor een groot deel op jonge schouders gelegd. 
De kinderen moesten na 1850 steeds harder werken. [18] 

Beroepen van de hoofden van de huishoudens 

De beroepen in de huwelijksakten geven een voorlopige indruk van de 
economische activiteiten ín de dorpen. Door middel van een diachronische 
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analyse van de beroepen m drie peiljaren kan men inzicht krijgen m de 
arbeidsverdeling m verschillende periodes. De beroepsaanduidingen m de 
bevolkingsregisters maken een beeld van de bezigheden van de bevolking in 
haar geheel mogelijk. Omdat de nauwkeurigheid van de vermeldingen met 
betrekking tot de beroepen van de huisgenoten te wensen overlaat, is een 
indeling naar het beroep van het hoofd van het huishouden een voor de hand 
liggende oplossing. Oe hoofden van de huishoudens (veelal de man/vader van 
het gezin of in voorkomende gevallen de weduwe of de oudste van een groep 
ongehuwd samenwonende verwanten) werden m de bevolkingsregisters bijna 
allen met een beroep geregistreerd. In verschillende jaren waren hun 
beroepen als volgt verdeeld: [19] 

Tabel XI : beroepen van de hoofden van de huishoudens (¡n %} 

jaar zonder boer arbeider kl amb- entre- rest 
-man preneur 

1850 4 68 7 8 6 7 
1880 7 54 11 14 10 4 
1910 6 44 21 12 11 6 

Veel meer dan in de huwelijksakten bli jkt in deze opgaven het aandeel van 
de boeren m de bevolking tussen 1850 en 1910 af te nemen. Hier is echter 
sprake van een vertekening: het hoge cijfer van agransch-actieven in 1850 is 
het resultaat van een gebrekkige registratie. In de bevolkingsregisters van 
dat jaar zijn maar weinig differentiaties aangegeven. Sommige ambtenaren 
hebben zeer ongenuanceerd gewerkt. Oe secretaris van Westerhoven gaf 
bijvoorbeeld in 1850 ieder hoofd van het huishouden hetzelfde beroep, hij 
noemde allen "bouwman" of "landbouwer". In sommige gevallen gaf hij als 
toevoeging: timmerman, winkelier of veldwachter. Zelfs de pastoor van het 
dorp werd als landbouwer genoteerd. In feite is hiermee uitgedrukt dat de 
gehele bevolking agrarische activiteiten verr icht te . Men kan hieruit echter 
niet concluderen dat iedereen op deze wijze het hoofdmkomen verdiende. [20] 
In andere dorpen was de registratie nauwkeuriger De ambtenaar van de 
kleine gemeente Dommelen noteerde m 1850 66% van de hoofden van de 
huishoudens als boer en 6% als arbeider, m 1880 in ongeveer gelijke 
proporties 63% als boer en 8% als arbeider [21] De verschillen in de aantallen 
boeren tussen 1850 en 1880 reflecteren m dit geval niet een toegenomen 
beroepsdifferentiatie maar een meer nauwgezette registratie door de klerken 
die de bevolkingsregisters bijhielden. De akten van de Burgehjke Stand geven 
overigens een genuanceerder beeld van de wijze waarop de mensen de 
levensnoodzakelijkheden verwierven dan de bevolkingsregisters en 
volkstellingen De eerstgenoemde informaties verwijzen immers met alleen naar 
de bezigheden die de mensen zelf noemden, maar ook naar de 
beroepsactiviteiten m alle periodes van het jaar. De beperkte inlichtingen van 
de huwelijksakten verschaffen als pars-pro-toto gegevens een beter beeld van 
de economische werkelijkheid dan de algemene, routinematig volgeschreven 
censussen. [22] De gegevens van de beroepen van de gehele bevolking zijn 
echter te controleren met behulp van de informaties over een kleine groep. 

In 1910 zijn de loonarbeiders m industrie en nijverheid in de census nog 
relatief gering vertegenwoordigd. Het aantal in de met-agrarische sector 
werkzame bruidegoms was echter veel groter . De discrepantie tussen 
huwelijksakten en de m die tijd redelijk nauwkeurig bijgehouden 
bevolkingsregisters is echter een gevolg van de recente ontplooiing van 
industriële activiteit m de zes gemeenten. Het grootste deel van de oudere 
mensen was actief in de traditionele sectoren van landbouw, ambachtelijk 
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bedrijf en middenstand. Het toenemend aantal arbeiders in s igaren- , 
schoenen- en zuivelindustrie van na 1900 geeft aan dat vooral veel jonge 
mannen hierin werkzaam waren. Het merendeel van de mensen voorzag nog 
op meer ouderwetse wijze in het onderhoud. 

Mozaïek van beroepen 

Uit de vermeldingen van beroepen in akten van de Burgelijke Stand en in 
Bevolkingsregisters blijkt een veelzijdigheid in de aard van de bezigheden. In 
de gehele periode van 1810 tot 1910 was de beroepsstructuur meer 
gedifferentieerd dan men gewoonlijk veronderstelt. Naast 
landbouwwerkzaamheden waren er veel andere activiteiten waarmee men 
zichzelf en zijn huisgenoten in het bestaan trachtte te voorzien. Arbeiders, 
werklieden en dagloners boden zich aan in het boerenbedrijf , probeerden wat 
geld te verdienen bij aanleg en onderhoud van wegen, waren bereid om in de 
bossen als houtzager te werken en richtten zich op de t rek - en seizoenarbeid. 
Tabaksbewerkers fabriceerden op het eind van de vorige eeuw samen met 
vrouw, kinderen en verwanten sigaren in de huisnijverheid. Veel mannen 
werkten na 1900 alleen of vergezeld van een kind in kleine of grote 
fabr ieken. Sommigen beperkten zich tot het vervaardigen van sigaren, 
anderen (vooral jongeren) specialiseerden zich in nevenactiviteiten als 
"tabakstrippen" (versnijden van tabak tot verwerkbare bladen) , 
"bosjesmaken" (het bijeenleggen van de bladen) , "poppenmaken" (het rollen 
van het binnenwerk van een sigaar) en "sorteren" (verzamelen van 
verzendbare hoeveelheden). Schoenmakers werkten thuis of in fabriekjes. In 
de zuivelbedrijfjes werden vooral na 1900 ook veel werkzaamheden door 
arbeiders verr icht . 

De staats- en gemeentedienst boden veldwachter, klapwaker, commies, 
militair, marechaussee, klerk en postbode inkomsten. Toezichthouders in 
fabrieken en bij spoorwegen, jachtopzieners en boswachters, kosters, 
verzekeringsagenten en gemeentebodes waren werknemers die hun geld niet of 
nauwelijks met de handen hoefden te verdienen en die wellicht ook minder 
afhankelijk waren van de grillen van het marktkapitalisme. Hogere 
functionarissen hadden hun relatief geprivilegeerde staat niet te danken aan 
de goederen die ze leverden maar aan de verrichte diensten. Er waren steeds 
burgemeesters, gemeentesecretarissen, wethouders, onderwijzers, artsen, 
notarissen, pastoors en predikanten in de dorpen. 

Ambachtslieden waren de meest veelzijdige producenten. In de 
textielnijverheid vond men wevers en kousenwevers, spinners, blekers, en 
blauwververs en na 1870 vooral kleermakers. In de bouwsector werkten 
metselaars samen met strodekkers, leidekkers, huisschilders en na 1900 ook 
met behangers en stukadoors. Schoenmakers en zadelmakers bewerkten het 
lokaal geproduceerde leer. Timmerlieden, klompenmakers, rademakers en 
stoeldraaiers verwerkten verschillende houtsoorten. Als ambachtsman zijn 
verder bekend: de slachter, de lubber of paardensnijder (castreerder van 
paarden) , de doodgraver die zijn specialiteit ongetwijfeld parttime beoefende 
en , per definitie een vrouw, de plaatselijke baker. In de transportsector 
waren er voerlieden en boodschappen lopers. In de categorie van 
entrepreneurs trof men kooplieden, winkeliers en veel kasteleins. Verder 
moeten hierbij de ambachtelijke ondernemers worden geteld: molenaar, smid, 
bierbrouwer, leerlooier, lijmzieder, bakker, koperslager en de slager die in 
een winkel vlees verkocht. Tenslotte waren er de grote ondernemers: 
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fabrikanten van sigaren, van textielprodukten en van schoenen. 
Neringdoenden en entrepeneurs waren ai degenen die of enkel goederen 
verkochten of deze zowel vervaardigden en lieten vervaardigen als 
verhandelden. 

Deze beroepen waren meestal de aangelegenheden van de volwassen mannen. 
Maar ook vrouwen en kinderen verr ichtten allerlei werkzaamheden. Het hele 
scala van economische activiteiten is m feite zo complex dat het slechts m een 
veelkleurig tableau te schilderen is. De formalistische methoden van economen 
en economische historici om het arbeidsvolume en de produktiecapaciteit te 
meten, leiden als het gaat om dergelijke samenlevingen slechts tot 
generaliserende formules. Gestandaardiseerde criteria voor de meting van het 
arbeidsvolume in termen van "mensjaren", zoals die onder andere door Klep 
zijn gebruikt , leiden tot de conclusie dat het arbeidsvolume m 1850 en 1880 
telkens ongeveer 2000 "arbeidsmensjaren", vertegenwoordigde, en in 1910, 
vanwege de bevolkingsgroei, 2660. [23] Dat is een simplificatie en zegt weinig 
over de tendenzen in economische ontwikkeling. Uit mijn gegevens blijkt dat 
er na 1890 meer mensen m loondienst kwamen, maar dat al voordien 
specialisering was opgetreden: de mannen werden steeds meer 
verantwoordelijk voor het gezinsinkomen, de vrouwen meer op het huishouden 
georiënteerd en de kinderen meer bij de produktie betrokken. Na deze 
beschrijving van de beroepsverdeling zal ik uiteenzetten hoe de economische 
geleding zich vanaf het midden van de vorige eeuw in het oude Kempenland 
heeft ontwikkeld. 

Economische geleding 

Beroepen op zich geven wel een beeld van de economische geleding van een 
samenleving, maar doen geen recht aan onderscheidingen tussen arm en r i jk , 
afhankelijk en zelfstandig of anderen arbeid biedend. Voor een goed inzicht m 
de economische stratificatie kan men niet volstaan met de indeling van de 
kostwinners in verschillende beroepsgroepen. Men moet ook de bezits- en 
inkomensverhoudingen in aanmerking nemen. [24] Ik kon voor drie peiljaren 
(1850, 1880 en 1910) het tableau van de economische geleding van de 
bevolking van de zes gemeenten samenstellen. 

Als uitgangspunt gelden hierbij de verdelingen van de hoofden van de 
huishoudens over de genoemde beroepscategorieën: arbeiders, boeren, 
ambachtslieden en entrepreneurs. In een samenleving met gemengde 
bedrijvigheid en met ongelijke toegang tot de hulpbronnen kunnen niet alle 
mensen van dezelfde beroepscategorie in dezelfde economische laag worden 
ondergebracht. Sommige arbeiders verdienen een minimaal inkomen ("te veel 
om te s terven") , anderen kunnen met tot de armsten gerekend worden. Er 
zijn boeren met geen of slechts minimaal bezit, afhankelijk van de pacht van 
een stukje grond en van t rek- en seizoenarbeid. Maar ook zijn er landbouwers 
met een zelfstandig kleinbedrijf en agrariërs met meer dan 6 hectaren 
vruchtbare landbouwgrond die ze met primitieve middelen onmogelijk alleen 
kunnen bewerken. BIJ ambachtslieden t re f t men personen die zich alleen van 
arbeiders onderscheiden omdat ze over eigen gereedschappen of over 
specifieke vaardigheden beschikken. Ook zijn er ambachtelijke ondernemers 
met een bedrijfje waarmee ze, eventueel met hulp van anderen, goede nering 
doen. Bovendien zijn er in de groep van entrepreneurs zowel kooplieden die 
als venters met weinig kostbare produkten langs de wegen gaan als 
neringdoenden met flinke omzet en ook echte ondernemers die goederen door 
anderen laten produceren en zelf op de markt brengen. 
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Deze noties leiden tot de volgende categorisering waarbij het beroep van het 
gezinshoofd en de inkomenspositie van het huishouden uitgangspunt zi jn. 
Arbeiders die niet in de hoofdelijke omslag zijn opgenomen of blijkens deze 
informatiebron een inkomen verdienden lager dan het gemiddelde arbeidersloon ' 
in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw (vastgesteld op f . 
275 , - ) zijn onderscheiden van meer draagkrachtige arbeiders die f . 3 0 0 , - of 
meer als gezinsinkomen konden vergaren. [25] Boeren zijn geclassificeerd als 
"mi ni-boeren", dat zijn boeren zonder bezit of met een zeer bescheiden 
bedoening van maximaal anderhalve hectare die hooguit f. 275, - per jaar 
konden verdienen; als keuterboeren die over 2 tot 5 hectaren vruchtbare 
landbouwgrond beschikten en een daarmee corresponderend hoger inkomen 
konden verwerven; of als grote boeren met meer dan 6 hectaren grond. [26] 
Ambachtslieden zijn onderscheiden als vakarbeiders, dat zijn werklieden met 
ambachtelijke vaardigheden, of als kleine zelfstandigen, ambachtslieden die 
voor eigen rekening werkten. De grote ambachtslieden die met meer personeel 
werkten, zijn ingedeeld in de categorie van entrepeneurs. De kleine 
middenstanders, dat wil zeggen de venters en herbergiers met geringe 
klandizie, zijn opgeteld bij de kleine zelfstandigen. De entrepreneurs 

-- neringdoenden, ondernemers en grote ambachtslieden - - waren degenen 
die voldoende belasting betaalden om hun stem uit te mogen brengen voor het 
kiezen van de gemeenteraad. De verdeling van de huishoudens over deze 
categorieën is gebaseerd op enerzijds de informatie uit de bevolkingsregisters 
waarin de beroepen zijn vermeld, anderzijds uit gegevens van 
belastingcohieren en kadastrale leggers. Op deze wijze heb ik een meer 
volledig beeld kunnen krijgen van de economische stratificatie van de 
bevolking van de zes gemeenten in 1850, 1880, en 1910. Ik kon deze indeling 
toetsen aan cijfers over de aantallen mensen die vanwege hun inkomen in 1850 
en in 1880 binnen de grenzen van het censuskiesrecht vielen. Vermeld moet 
nog worden dat deze gegevens van inkomen en bezit zijn samengebracht met 
informaties over individuele huishoudens zodat de data hanteerbaar zijn voor 
meer analyses dan de aggregaatgegevens mogelijk maken. [27] 

De hoofden van de huishoudens van de bevolking van Valkenswaard, Borkel 
en Schaft, Dommelen, Westerhoven, Riethoven en Bergeijk kunnen op de 
volgende wijze in beroeps- en inkomenscategorieën worden ingedeeld: [28] 

tabel X I I : economische stratificatie [in 4) 

arbeider "mini- vakar- kleine keuter- g r . entre-
arbeider met groter boer" beider zelfst. boer boer pren. rest 

jaar inkomen 

1850 
1880 
1910 

7 
10 
17 

0 
1 
5 

24 
16 
13 

5 
8 
7 

3 
6 
6 

26 
21 
25 

18 
17 
7 

6 
Π 
9 

11 
10 
11 

Steeds moest 35% van de huishoudens zien rond te komen met een jaarinkomen 
dat lag onder het niveau van het gemiddelde arbeidersloon in Nederland. 
Arbeiders, "mini-boeren" en gespecialiseerde arbeiders hadden 
gemeenschappelijke kenmerken: naast het geringe inkomen beschikten velen 
over een stukje grond, in eigendom of in pacht, dat genoeg opbracht om de 
meest ernstige armoede af te wenden. [29] In feite zijn de "mini-boeren" beter 
te omschrijven met de internationale term van "peasant-workers": de 
boerenarbeider of arbeider-boer die naast werkzaamheden in loondienst ook 
inkomsten verwerft uit akkergrond en het houden van vee. De vakarbeiders 
waren voor het grootste deel werklieden met specifieke vaardigheden, werkend 
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in de bouw of met hout, leer of text iel . Ook zij beschikten vaak over wat 
grond. Zelfs in 1910, wanneer grote aantallen arbeiders in de industrie een 
inkomen verdienen, hebben velen een stukje grond voor de teelt van 
aardappels en enig vee zoals een geit , een varken of enkele kippen ten 
behoeve van de gezinsconsumptie. 

Hoewel de bevolkingsregisters in 1850 en in 1880 grote verschillen aangeven 
in aantallen arbeiders en boeren, bleef in feite het getal van hen die 
afhankelijk waren van bij anderen of elders te verdienen inkomsten relatief 
gelijk (36% en 35%). Ook daalde het aantal boeren wel in relatieve cijfers (44% 
en 39%) maar niet in werkelijke aantallen (er waren in beide jaren steeds 
ongeveer 450 bedr i jven) . Oe ambtenaren die de Bevolkingsregisters van 1880 
volschreven, gaven aap meer hoofden van huishoudens het beroep arbeider of 
ambachtsman. Via enkele voorbeelden kan worden duidelijk gemaakt dat veel 
arbeiders, arbeider-boeren en vakarbeiders in dezelfde beroeps- en 
inkomenscategorie moeten worden ondergebracht: [30] 

Johannes Sanders, op 22 februari 1840 te Bergeijk gehuwd met 
Christina de Crom, wordt in de huwelijksakte landbouwer genoemd. Hij 
noch zijn vrouw heeft dan enig bezit in Bergeijk. In 1843 koopt hij 2 
perceeltjes bouwland die samen 0,3 ha groot zi jn. In 1848 erf t hij van 
zijn vader een aantal percelen met de totale omvang van bijna 1 ha. In 
1854 verkoopt hij driekwart van dit minieme, bezit . Later, in 1875, 
bouwt de weduwe een huisje op een van de stukjes grond ter 
vervanging van een schuur. Het gezin heeft ofwel in die schuur 
gewoond of in een nabijgelegen gehuurd huisje. In het 
bevolkingsregister wordt Sengers in 1850 omschreven als landbouwer, in 
1860 als werkman. 

Bij aangifte van de geboorte van zijn kinderen is hij tot 1855 bouwman 
genoemd, daarna werkman. 

Hendrikus Jansen, op 25 juli 1840 gehuwd met Maria van den Düngen, 
wordt in de huwelijksakte als dagloner omschreven. Toch heeft hij een 
eigen bedrijfje van ongeveer 1,5 ha vruchtbare lanbouwgrond. In 1850 
wordt hij in het bevolkingsregister werkman genoemd, in 1860 
landbouwer. In 1853 heeft hij echter zijn landbouwgrond verkocht en 
pas in 1863 verschijnt hij opnieuw als eigenaar van 1,8' ha grond (met 
minder belastbare opbrengst dan het bezit van 1840) in de kadastrale 
leggers. 

Oe werkman, de dagloner en de "bouwman", dat is de landbouwer of boer, is 
in de voorbeelden steeds dezelfde persoon. Hij verdiende steeds op dezelfde 
wijze de kost voor zijn gezin maar telkens met nieuwe beroepsnamen. In een 
laatste voorbeeld bli jkt de verstrengeling van agrarische, proletarische en 
gespecialiseerde activiteiten duidelijk: 

Bernardus Giebels, in april 1842 gehuwd met Maria Lucia van den 
Düngen, is bij zijn huwelijk bouwman. Hij heeft echter geen bezit. In 
de geboorteakten van zijn kinderen is hij in 1844 bouwman, in 1845 
werkman, in 1850 en 1852 teerstoker en in 1854 wederom bouwman. Pas 
in 1854 wordt hij als eigenaar van grond in de kadastrale boeken 
genoemd: hij koopt dan 2 percelen van samen 0,9 ha. In 1855 wordt het 
bezit uitgebreid met 0,3 ha, ¡n 1856 bouwt hij een eigen huisje en later, 
na 1860 komen er nog 2 percelen bij van 0,4 en 0,3 ha. 
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Giebels was in zijn leven dus achtereenvolgens boer, arbeider, vakarbeider 
("teerstoker") en wederom boer. Steeds was hi j , evenals zijn vele lotgenoten, 
afhankelijk van bij anderen verdiende inkomsten. Daarnaast verrichtten 
dergelijke werkers agrarische activiteiten ten eigen bate. Hierbij werden 
vooral vrouw en kinderen ingeschakeld. Het relatieve getal van de bezitslozen 
of bijna-bezitslozen varieerde nauwelijks in 1850, 1880 en 1910: drie à vier 
van elke tien huishoudens waren arm en op zoek naar inkomsten bij anderen. 
Maar niet elk arbeidershuishouden balanceerde op de grenzen van misere en 
armoede. In 1880 waren enkele en in 1910 vri j veel arbeidersgezinnen ruimer 
van guldens voorzien. In 1880 waren dat vooral arbeiders die wat meer 
landbouwgrond hadden; later, toen de sigarenmjverheid aan veel handen werk 
bood, zowel huishoudens die meer personeel konden inzetten als 
mdustriearbeiders die een zeer hoge dagproduktie bereikten. Loonarbeid 
bleek voor sommigen een mogelijkheid om al te grote armoede te weren. 

Het zelfstandige boerenbedrijf bood 44% in 1850, 39% m 1880 en 32% m 1910 
van de gezinshoofden emplooi. De cijfers van 1850 zijn waarschijnlijk weer iets 
vertekend vanwege de voorkeur van sommige ambtenaren om als beroep 
"landbouwer" te noteren: 

Willem van den Bergh uit Bergeijk was m 1850 volgens de opgave van 
het bevolkingsregister landbouwer en in 1852 in een geboorteakte van 
een kind timmerman. Na zijn overlijden was zijn broer, de nieuwe 
echtgenoot van de weduwe, als timmerman geregistreerd. Het 
boerenbedrijf was onverminderd iets meer dan 3 ha groot. 

Van de Bergh's zwager, Franciscus van de Heuvel, gehuwd met Johanna 
van den Bergh, had m 1844 de andere, even grote helft van het 
familiebezit geërfd. HIJ was m 1850 landbouwer en in 1860 als 
doodgraver geregistreerd. Het bezit bleef geli jk. 

Het aantal van de boerenbedrijven bleef in 1850 en 1880 grosso modo gelijk: 
ongeveer 450. In 1910 was het aantal iets toegenomen als resultaat van de 
verdelingen onder families met grote kmderschares. [31] Overigens zijn het 
gelijkblijvend getal van 1850 en 1880 en de toename van het aantal bedrijven 
in 1910 vanwege splitsingen, een bewijs van de juistheid van mijn cijfers: de 
onderste limieten van een zelfstandig boerenbedrijf bleven op 2 hectare en de 
landbouwgronden waren niet door ontginningen op grote schaal uitgebreid. In 
1910 kon men vanwege een groei van de veeteelt en vanwege 
verwerkmgsmogehjkheden van melk op de zuivelfabrieken met een kleiner 
areaal een levensvatbaar bedrijf m stand houden. 

In de categorie van kleine zelfstandigen tekent zich na 1850 een 
verdubbeling af. van 3% naar 6%. Het aantal zelfstandige ambachtslieden en 
kleinhandelaars bleef echter steeds zeer ger ing. In 1850 waren, zoals uit de 
voorbeelden bleek, m ieder geval enkele kleine zelfstandigen als boer 
omschreven, zodat hun getal eigenlijk iets hoger geschat moet worden. 
Bovendien kunnen m 1880 sommige gespeciahseerede werklieden, die tevens 
inkomsten hadden uit een boerenbedrijf, worden ingedeeld bij de meer 
draagkrachtige arbeiders [32] Om deze redenen is de groei van de kleine 
zelfstandigen geringer geweest dan de cijfers van de tabel doen vermoeden. 
Overigens: wanneer 1% van deze kleine zelfstandigen van 1880 wordt opgeteld 
bij de arbeiders met meerdere inkomsten en m 1850 1% van de keuterboeren 
bij de kleine zelfstandigen, dan wordt het percentage van de loonafhankelijken 
in de 2 jaren exact gelijk (36%) en ook het getal van boerenbedrijven even 
groot (450) . Het percentage van kleine zelfstandigen zou dan m de 3 jaren 
respectievelijk 4%, 5% en 6% zi jn. De groei was m elk geval bescheiden. 
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Uiteindelijk bli jkt de meest dynamische categorie die van de entrepreneurs: 
kooplieden, winkeliers, ambachtslieden met een bedrijfje en ondernemers. Het 
getal van de huishoudens steeg van 65 naar 120 en 147 m de drie peiljaren. 
Tussen 1850 en 1880 is de relatieve stijging vn 6% naar 11% opmerkelijk groot. 
Het relatieve gewicht van de ondernemende klasse m de totale bevolking nam 
sterk toe in een periode dat verschuivingen bij andere economische 
categorieën nauwelijks plaatsvonden. In 1910 was het feitelijke getal gegroeid 
maar het relatieve iets achtergebleven bij de toename van de bevolking (van 
11% naar 9%). 

Met de grote boeren vormden de entrepreneurs de invloedrijkste 
economische categorie. Samen beschikten ze over het meeste bezit, 
controleerden een groot deel van de lokale produktiemiddelen en hadden geld 
waarmee ze anderen van zich afhankelijk konden maken. Hun gezamenlijk 
aandeel in de huishoudens steeg van 24% in 1850 tot 28% in 1880. Daarna nam 
het relatieve getal f l ink af omdat veel grote boerenbedrijven gesplitst werden 
m kleinere eenheden. 

De cijfers van deze twee meest gewichtige economische groepen m het oude 
Kempenland zijn gelangrijk genoeg om ze verder te onderzoeken met behulp 
van andere gegevens Ik heb immers de huishoudens ingedeeld aan de hand 
van criteria die ik zelf heb gekozen: het type beroep van het gezinshoofd en 
het inkomen plus bezit van de eenheid Het gevaar dreigt dat deze criteria te 
particuliere maatstaven zijn om er meer algemene conclusies aan te verbinden 
en niet geschikt voor vergelijkingen met ontwikkelingen elders. Gelukkig is er 
een geschikte mogelijkheid tot toetsing. 

Sinds 1851 zijn jaarlijks m de Gemeenteverslagen de aantallen 
kiesgerechtigden voor Gemeenteraad en voor Provinciale Staten en Tweede 
Kamer vermeld. [33] In het censuskiesrecht gold als criterium van stemrecht 
het bedrag dat men betaalde aan staatsbelastingen Hiervoor werden de 
aanslagen in g r o n d - , patent- en personele belasting als basis genomen. Als 
bijkomende criteria golden leeftijd en geslacht: alleen de volwassen mannen 
konden stemrecht hebben. Om voor de gemeenteraad te mogen stemmen of om 
zelf verkiesbaar te z i jn , moest men tot 1887 jaarlijks minimaal f . 10 , - aan 
staatsbelastingen betalen. [34] De gehanteerde criteria weken enigszins af van 
die welke ik hanteerde: staatsbelastingen werden op andere grondslagen 
berekend dan de lokale hoofdelijke omslag (belasting op inkomen). Ook heb ik 
niet gekeken naar gegevens van personele en patentbelasting. [35] Toch 
drukken mijn criteria en die welke golden voor het kiesrecht hetzelfde uit: 
bezit en inkomen en de mogelijkheid om anderen voor zich te laten werken of 
van zich afhankelijk te maken. 

Tot 1887 zijn de gegevens bruikbaar voor toetsing. Daarna wordt het aantal 
stemgerechtigden mede bepaald op grond van andere sleutels zoals het soort 
beroep dat men uitoefende en het niveau van geletterdheid en scholing. Na 
1900 wordt het kiesrecht steeds algemener totdat m 1919 het algemeen 
kiesrecht van mannen en vrouwen is ingesteld. Van het midden der eeuw tot 
1887 zijn de maatstaven echter geli jk. Vanaf 1851 loopt het aantal 
stemgerechtigden m de zes gemeenten geleidelijk op: in 1851 was 4,4% van de 
inwoners en in 1880 6,8% van de mensen gerechtigd zijn stem uit te brengen 
voor de gemeenteraad. In mijn gegevens blijkt m 1850 4,5% en in 1880 6,4% 
van de mensen ingedeeld te zijn bij de groep van huishoudens die als meest 
draagkrachtige kunnen worden aangeduid [36] De geringe verschillen hebben 
te maken met het feit dat weduwen wel hoofd van een huishouden konden zijn 
maar nooit kiesrecht hadden Bovendien zijn m 1880 meerdere inwonende 
verwanten opgenomen m de hoofdelijke omslag en hadden waarschijnlijk ook 
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stemrecht terwijl ik per huishouden alleen het gezins- of familiehoofd als 
potentiële kiezer noteerde. De lokale ambtenaren van 1850 en van 1880 en de 
onderzoeker van 1980 kwamen tot dezelfde bevinding: het aantal gegoeden nam 
toe. Uit mijn onderzoek blijkt dat deze stijging verbonden moet worden met de 
numerieke uitbreiding van de categorie van commerciële en ondernemende 
middenstanders. 

De gegevens over de economische positie van de huishoudens leiden tot de 
volgende conclusies. Arbeiders, arbeider-boeren en gespecialiseerde 
werklieden en ambachtslieden waren in 1850 en 1880 in dezelfde 
verhoudingsgetallen in de dorpen. Het aantal boerenbedrijven bleef gelijk. De 
ondernemende klasse groeide vanaf het midden van de vorige eeuw. In 1910 
was het aantal huishoudens dat afhankelijk was van arbeid in dienst van 
anderen zowel relatief als numeriek flink gegroeid. Tevens had toen een niet 
gering deel van de arbeidershuishoudens een betere materiële positie. Het 
aantal grote boerderijen was na 1900 verminderd vanwege de splitsing van 
bedri jven. Het aantal kleine bedrijven was om die reden toegenomen. 

De indeling van de bevolking in economische groepen aan de hand van 
gegevens van de gezins- en familiehoofden heeft als nadeel dat te zeer de 
aandacht wordt gericht op de actieve volwassen mannen. De verdeling van de 
van een kostwinner afhankelijke bevolking geeft van elke economische groep 
het percentuele aantal mensen dat in het onderhoud moest worden 
voorzien: [37] 

tabel X I I I : de afhankelijke bevolking naar beroep van het hoofd van het 
huishouden ( in %) 

jaar arbeider arbeider met "miniboer" vakar- kleine 
groter inkomen beider zelfstandige 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1850 5 0 20 5 3 
1880 9 1 14 5 6 
1910 16 5 13 7 6 

jaar keuter grote boer entre- rest 
boer preneur 
(6) (7) (8) (9) 

1850 27 23 8 9 
1880 21 21 13 8 
1910 25 8 9 11 

Ook deze gegevens wijzen niet op een proletarisering of verarming van de 
plattelandsbevolking tussen 1850 en 1880. In 1910 is het aantal mensen dat 
moest leven van een loon dat bij anderen verdiend was, gestegen tot 41%; 5% 
verbleef in arbeidershuishoudens waar een redelijk inkomensniveau werd 
bereikt . In veel arbeidersgezinnen waren de inkomsten niet veel hoger dan in 
de vorige generatie maar waren wel de kansen op werk sterk verbeterd door 
een expanderende industrie. De bevolking die leefde in boerenhuishoudens 
nam geleidelijk af: van 50% naar 42% en 33%. In de eerste fase was hiervoor 
het geringere aantal mensen per huishouden, in de tweede periode de absolute 
stijging van het inwonertal verantwoordelijk. De handeldrijvende en 
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ondernemende klasse vormde een groter contingent bewoners dan het relatieve 
aantal huishoudens suggereert: 8%, 13% en 9% van de mensen woonde in 
respectievelijk 6%, 11% en 9% van de huishoudens. De bijna verdubbeling van 
het aantal eenheden (van 65 naar 120) tussen 1850 en 1880 gaat parallel met 
een iets geringere stijging van het aantal bewoners van hun huizen (440 en 
649). Hieruit bl i jkt dat het toegenomen aantal neringdoenden en ondernemers 
tussen 1850 en 1880 niet uitdrukking is van economische groei , maar veeleer 
van verdeling en splitsing van voorheen grotere eenheden. 

Formele kenmerken van de platteland seconomie 

De arbeidsverdeling, de beroepsstructuur en de verdeling van de bevolking 
in beroeps- en inkomensgroepen zijn drie manieren om inzicht te krijgen in de 
aard van het economisch systeem en in de veranderingen daarvan. Klep heeft 
in zijn publikatie over arbeid en bevolking in Belgisch Brabant twee andere, 
formele methoden voorgesteld: (1) het vaststellen van het aantal economische 
"decision-makers" en (2) het berekenen van "dependency-ratio's". [38] Als 
"decision-makers" kunnen de hoofden van de huishoudens worden aangeduid: 
zij hebben de grootste verantwoordelijkheid voor een inkomen waarvan een 
aantal huisgenoten moet leven. Ik telde ongeveer 1030 kostwinners in 1850, 
1140 in 1880 en 1462 in 1910. De stijging in de eerste periode hield verband 
met een afnemende omvang van het huishouden, die van de tweede met de 
toename van het inwonertal. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er tussen 
1850 en 1880 nauwelijks sprake was van economische groei: een veel groter 
aantal kostwinners in loondienst (310 in 1880 en 510 in 1910) bracht het geld 
bijeen waarvan een gezin onderhouden kon worden. Ook wijzen deze cijfers 
uit dat er in 1880 al een afname was van het familiale economische systeem: 
vooral bij de entrepreneurs waren meer hoofden van een klein gezin verplicht 
om alleen de nering rendabel te maken. In 1910 was deze individualisering ook 
sterker geworden bij de boeren. 

De structurele wijziging in het systeem van economische voorziening kan het 
duidelijkst worden aangetoond met behulp van de "dependency-ratio's", dat 
wil zeggen de cijfers waarin de verzorgingslast wordt uitgedrukt die de jonge 
kinderen en oudere niet-actieven verschaffen aan de mensen die wel geacht 
kunnen worden arbeid te verr ichten. [39] Klep gebruikt de leeftijdsgrenzen 
van 15 en 65 jaar als scheidslijnen van 'actieven" en "niet-actieven". Naast 
de gegevens over deze leeftijdscategorieën zal ik de cijfers presenteren die 
gebaseerd zijn op de leeftijdsgrenzen van 10 en 60 jaar. Niet alleen zijn de 
grenzen van 15 en 65 jaar wellicht teveel geënt op de arbeidsmarktcriteria van 
deze t i jd , maar ook maken de lagere leeftijdsgrenzen het mij mogelijk de 
cijfers van de verschillende beroepsgroepen te presenteren. [40] Ook zal ik de 
percentages geven van de "potentieel economisch-actieven' , dat wil zeggen 
het aandeel van de mannen en vrouwen van respectievelijk 15 tot 65 en 10 tot 
60 jaar in de totale bevolking. Deze gegevens zijn samengebracht in de 
volgende tabel: [41] 

tabel 

jaar 

1850 
1880 
1910 

XIV: economisch 

ec.act. "depend 
%15-65 ratio" 

63 59 
59 71 
56 78 

actieven (in 

1850=100 

100 
120 
132 

*) en "dependency-ratio's" 

ec.act. "depend. 
%10-60 ratio" 

72 39 
67 52 
62 61 

'1850=100 

100 
133 
156 
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De verzorginglast week m 1850 weinig af van het patroon dat Klep gevonden 
heeft m Belgisch Brabant m de achttiende en negentiende eeuw. [42] Een 
generatie later was deze last echter veel zwaarder en m 1910 erg zwaar 
geworden. De belangrijkste reden was dat ¡n 1880 het aantal kinderen in de 
bevolking was toegenomen en dat 'm 1910 het kroost nog talr i jker was. Deze 
vaststelling komt overeen met wat ik bij de demografische ontwikkeling heb 
gevonden. Deze aggregaatgegevens van de bevolking van het Kempenland 
tonen aan dat in 1880 meer gezinshoofden een inkomen moesten verdienen dan 
in 1850, dat minder meewerkende volwassenen konden worden ingeschakeld en 
dat voor meer met-actieven moest worden gezorgd. In 1910 eiste het 
toegenomen kindertal nog meer extra-inspanningen van de volwassen mannen 
en vrouwen. 

Deze cijfers hebben betrekking op alle huishoudens van de zes gemeenten. 
De gezins- en familiehuishoudens van loonarbeiders, boeren, ambachtslieden 
en entrepreneurs vertegenwoordigden in de drie onderzochte jaren steeds 
ongeveer 90% van het totaal aantal huishoudens. Ook in deze eenheden was 
er tussen 1850 en 1880 een toename en tussen 1880 en 1910 een snelle groei 
van het aantal broodwinners ("decision-makers"). Het aantal volwassenen 
("potentieel economisch-actieven") varieerde op dezelfde wijze als in de gehele 
bevolking. De verzorgmgslast steeg m hetzelfde tempo (de "dependency-
ratio's" met de leeftijdsgrenzen van 10 en 60 jaar waren in 1850, 1880 en 1910 
respectievelijk 4 1 , 53 en 62 ) . De kenmerken van deze gezins- en 
familiehuishoudens corresponderen zeer goed met de bovengenoemde 
kenmerken van de bevolking m haar geheel waarin ook de kenmerken van de 
eenpersoonshuishoudens, van de eenheden van ongehuwd samenwonende 
verwanten en van de priesters en kloosterlingen zijn meegeteld. 

Slot 

Uit de gegevens van de arbeidsverdeling, van de beroepsstructuur en van 
de economische geleding valt niet te concluderen dat de economische 
problemen na het midden van de vorige eeuw groter of kleiner werden. Veel 
huishoudens waren afhankelijk van loonarbeid en arm. De mensen beschikten 
vaak wel over een stukje grond waarop ze Produkten voor eigen consumptie 
konden telen. Na 1900 bli jkt de werkgelegenheid te zijn uitgebreid. De 
ondernemende categorie was tussen 1850 en 1880 groter geworden en het 
aantal boerenbedrijven was in 1910 vermeerderd. Een belangrijke aanzet tot 
deze veranderingen vormde het grote kindertal in eerst de gegoede families en 
vervolgens m de gezinnen van de loonarbeiders. Ook kon men met een kleiner 
en meer gespecialiseerd bedrijf in de periode na 1875 voldoende winst maken. 
Uit de structurele gegevens van de economie bli jkt dat in 1880 meer 
kostwinners een zelfstandig inkomen moesten verwerven dan voordien. In 1880 
en 1910 waren er bovendien meer jongeren en bejaarde afhankelijken dan in 
1850. Vrouwen werkten na het midden van de vorige eeuw steeds minder als 
beroepspersonen. Ze besteedden echter wel meer zorg aan het huishouden en 
de voorziening van de gezinsleden. In de twee volgende hoofdstukken worden 
achtereenvolgens de ontwikkelingen binnen de boerenstand en binnen de met-
agrarische beroepsgroepen besproken.[43] 
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6 

KEUTERS EN BOEREN 

Sommige economische kenmerken van de zes gemeenten bevestigen in grote 
lijnen het statische beeld van het oude Kempenland. Toch waren er ook 
ontwikkelingen die een nauwkeurige analyse van de produktiewijze 
noodzakelijk maken: in de negentiende eeuw werd een aantal boerenbedrijven 
eerst samengevoegd en later verdeeld, arbeiders gingen zich steeds meer 
oriënteren op de werkgelegenheid in hun woonplaats, het aantal 
ambachtslieden nam toe en entrepreneurs bleken een dynamische groep. Na 
1900 groeide met de opening van veel fabriekjes het aantal loonarbeiders en 
raakte het boerenbedrijf in sterke mate op de markt gericht. De overgang van 
een "traditionele" naar een "moderne" economie was een proces waarin boeren, 
arbeiders, ambachtslieden en ondernemers op verschillende wijze en m 
verschillende decennia betrokken raakten. Een beschrijving van de 
ontwikkelingen in de onderscheiden beroeps- en inkomensgroepen kan de aard 
van deze overgang inzichtelijk maken. Een analyse van de samenstelling van 
de huishoudens maakt duidelijjk in hoeverre deze overgang van "traditioneel" 
naar "modern" verbonden is met wijzigingen m de gezinsstructuur. Daarmee 
kan worden vastgesteld dat de economische ontwikkeling niet een "autonome" 
kracht was of alleen een gevolg van krachten die "buiten" de streek tot 
ontplooiing waren gekomen. Dit aspect van de sociale verandering bli jkt vooral 
een functie van een lokaal proces: veranderingen in de samenstelling van de 
huishoudens waren een belangrijke conditie van de economische 
ontwikkeling. [1] De vraag naar Produkten in het wijdere maatschappelijke 
verband vormde daarna een verdere stimulans tot economische verander ing. 

In het vorige hoofdstuk is de relatieve vertegenwoordiging van de 
huishoudens van de verschillende beroepsgroepen m de bevolking genoemd. 
Een overzicht van aantallen maakt het beeld duidelijker: absolute getallen 
bieden vaak een meer concreet inzicht m de feitelijke situatie dan percentages 
die immers rekenkundige formules zi jn. De aantallen van de huishoudens in de 
genoemde beroeps- en inkomensgroepen zijn samengebracht in de volgende 
tabel: [2] 

tabel 

jaar 

1850 
1880 
1910 

XV: aantal huishoudens 

arbeider 
arb.boer 
vakarb. 

371 
392 
603 

keuter 
boer 

266 
235 
359 

grote 
boer 

189 
209 
100 

per beroeps- en inkomensgroep 

kleine 
zelf entre rest 
standige preneur 

32 64 104 
68 120 126 
82 138 180 
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totaal 
aantal 

huishoudens 

1026 
1140 
1462 



Van elke groep wordt beschreven welke werkzaamheden er werden verr icht en 
welke veranderingen hierin optraden Ook wil ik laten zien hoe deze 
veranderingen verbonden waren met wijzigingen m de samenstelling van de 
huishoudens. In dit hoofdstuk komen de keuters en de grote boeren aan bod, 
in het volgende de loonarbeiders, de zelfstandige ambachtslieden en de 
handeldnjvende en ondernemende middenstanders. 

Wanneer het gaat om numerieke gegevens van huishoudens zijn alleen de 
gezins- en familiehuishoudens, waarin m elk geval een man-vrouw of (bij 
verweduwmg) een ouder-kind dyade aanwezig was, geteld [3] In deze 
huishoudens speelde immers zowel het probleem van de verzorging van 
kinderen als dat van de overerving naar de volgende generatie zeer concreet. 
BIJ huishoudens van een persoon, van ongehuwd samenwonende verwanten en 
van mensen zonder familierelaties hoefde daarentegen de voorziening slechts 
beperkt te blijven tot de aanwezigen. De problemen van arbeidsmogelijkheden 
van de jongeren en van overdracht van het bezit naar de volgende generatie 
waren hier economisch gezien minder relevant. In de familie- en 
gezinshuishoudens wisselde in de drie peiljaren de omvang van het huishouden 
(van 5,3 tot 5,1 en 5,5 personen). Het aantal kinderen tot 10 jaar steeg 
voortdurend (van gemiddeld 1,1 naar 1,3 en 1,7 per huishouden) Het aantal 
personeelsleden daalde (van gemiddeld 0 ,5 naar 0,2 en 0,2 per eenheid) De 
verzorgingslast nam toe (de cijfers van de "dependency-ratio" waren 
respectievelijk 4 1 , 53 en 62 ) . [4] Dit zijn de kenmerken van alle familie- en 
gezinshuishoudens van de bevolking Boeren, arbeiders, ambachtslieden en 
entrepreneurs blijken echter een eigensoortig familiaal regiem met specifieke 
ontwikkelingen te hebben gehad. De boeren heb ik onderverdeeld m keuters 
met een klem bedrijf en boeren met een grotere produktiecapaciteit. Deze 
twee groepen worden in de volgende paragrafen besproken 

Boeren: keuterbedrijven en grote exploitaties 

In de dorpen van de Kempen vormden de boeren lange tijd de grootste 
groep. Van 44% van de huishoudens in 1850, van 39% in 1880 en van 32% m 
1910 konden de kostwinners worden geïdentificeerd als exploitanten van een 
zelfstandig agrarisch bedrijf . De ondernemingen waren merendeels klein en in 
particulier bezit. Ze waren zowel gericht op veeteelt als op landbouw en 
meestal bron van geringe inkomsten De ligging van de gronden bepaalde het 
gebruik ervan. Het areaal dat geschikt was voor landbouw en de grasgronden 
breidden zich m de negentiende eeuw nauwelijks uit Het aantal 
boerenbedrijven was in 1850 en 1880 ongeveer even groot. In 1910 was het 
aantal boerderijen iets vermeerderd als resultaat van de opdeling van grotere 
eenheden. Aangezien de bevolking van de zes gemeenten groeide, nam het 
aandeel van de boerenhuishoudens in het totaal van de bevolking af. 

Kleine boerenbedrijven dienen te worden onderscheiden van grote. Verder 
is van belang na te gaan hoeveel er m elke categorie geproduceerd kon 
worden, hoeveel mensen er een bestaan konden verdienen en hoeveel er 
moesten leven van de opbrengsten. De "mim-boeren" of arbeider-boeren zijn 
in het vorige hoofdstuk reeds ingedeeld bij de loonarbeiders hun 
bestaansmogelijkheden werden slechts in geringe mate bepaald door agrarische 
activiteiten ten eigen bate. Het cnterum voor de indeling m kleine of grote 
bedrijven is het grondbezit en het daarmee corresponderende inkomen [5] De 
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keuterboeren waren landbouwers met een bezit van 2 à 5 hectaren vruchtbare 
grond of een inkomen dat lag tussen f. 3 0 0 , - en f. 500 , - per jaar . Dit was 
meer dan de meeste arbeiders jaarlijks konden verdienen. Grote boeren 
hadden een bezit van minimaal 6 hectaren en een inkomen van meer dan f. 
500, - . [ 6 ] Alleen de grootste boeren met meer dan 13 hectaren hadden 
paarden. Op kleinere bedri jven, schrijft Van Dam, "werd al het werk , dat in 
onze streek zo kernachtig wordt uitgedrukt in het woord "perserrebeid" 
(paardenarbeid), door ossen uitgevoerd". [7] De grootste boerderijen heb ik 
ingedeeld bij de grote boerenbedrijven. 

Deze indeling van kleine en grote boeren correspondeert met die van andere 
onderzoekers, zoals die van de landbouwenquête van 1800 over dit gebied en 
die van Vliebergh over de Belgische Kempen in het begin van deze eeuw. [8] 
De benedengrens van een boerenbedrijf was het bezit van of toegang tot 
minimaal 2 hectaren vruchtbare grond. [9] De onderscheiding tussen kleine en 
grote boerderijen ligt bij ongeveer 6 hectaren. Het totaal aantal 
boerenbedrijven van de zes gemeenten heb ik als volgt kunnen verdelen over 
kleine en grotere exploitaties: [10] 

tabel XVI : aantallen kleine en grote boerenbedrijven 

aantal boerenhuis- aantal aantal aantal 
houdens als % van boeren kleine grote 
alle huishoudens jaar huish. bedrijven bedrijven 

44% 1850 455 266 189 
39% 1880 444 235 209 
32% 1910 459 359 100 

De verhouding tussen kleine en grote bedrijven verschoof tussen 1850 en 1880 
iets ten gunste van de laatste: een dertigtal kleinere hoeven waren 
samengevoegd tot 20 grote. In 1910 was het aantal grote bedrijven gehalveerd 
en waren er vooral veel kleine bedrijven bijgekomen. Inderdaad is de 
constatering van Barentsen juist: "Het aantal bedrijven is (na 1900) 
toegenomen. De meeste daarvan zijn klein". [11] De toename van de kleine 
bedrijven was het gevolg van de verdeling van de grotere. De grote 
kindertallen in de boerengezinnen vanaf het midden van de negentiende eeuw 
hebben geleid tot splitsing en opdeling van veel grote eenheden. Kleinere 
bedrijven konden na 1900 vanwege de opkomst van zuivelfabrieken aan meer 
gezinnen voldoende inkomsten bieden dan voorheen. 

De boeren van het Kempenland waren vanaf het midden van de negentiende 
eeuw vrije eigenaren van zelfstandige boerderijen. [12] Sinds de late 
Middeleeuwen waren de eigendomsrechten geleidelijk ontdaan van feodale 
verplichtingen. Reeds omstreeks 1800 moesten nog slechts enkele symbolische 
bedragen als lasten betaald worden aan titulaire cijnshouders, tienden aan 
verschillende rechthebbers en grondbelasting aan de Nederlandse staat (of 
zijn voorgangers). De traditionele lasten zijn in de loop van de negentiende 
eeuw verminderd. [13] De cijnzen verdwenen door afkoop en om de eenvoudige 
reden dat boeren nalieten ze te betalen. [14] De tienden werden omstreeks het 
midden van de vorige eeuw afgekocht en later ook wettelijk afgeschaft. [15] 
Het gebruik van de grond kwam in handen van vrije boeren. Alleen de 
grondbelasting, die door de staat werd geïnd, bleef. 

Behalve een economisch belang had de afkoop van sommige cijnzen en van 
de tienden vooral een symbolische betekenis. De boeren konden zich voortaan 
beschouwen als vr i je eigenaren. Aangezien ze door samenwerking en de 
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oprichting van een eigen organisatie m staat waren geweest de tienden af te 
schaffen, hadden ze ervaren hoe door gezamenlijke actie hun problemen 
konden worden verl icht. Bovendien hadden vooraanstaande figuren uit de 
dorpsgemeenschap het initiatief genomen om te komen tot deze veranderingen. 
Dezellde dorpsnotabelen begonnen een decennium later, omstreeks 1860, de 
boeren te organiseren m "landbouw-clubs", lokale afdelingen van de 
"Maatschappij van Landbouw". Na 1900 werden alle boeren in navolging van 
de gegoeden lid van de Noordbrabantse Christeli jke Boerenbond die onder 
supervisie stond van de katholieke clerus. Het verdwijnen van de cijnzen en 
de afkoop van de tienden waren de eerste stappen naar de emancipatie van de 
"pachters" van het oude Kempenland [16] De ontwikkeling van de boerenstand 
wordt voor drie afzonderlijke periodes beschreven. 

1850: 266 kleine en 189 grote boerenbedrijven 

Enkele voorbeelden il lustreren de aard en het type van de boerenbedrijven 
van het oude Kempenland omstreeks het midden van de vorige eeuw: [17] 

Antonie Dekkers, woonachtig te Bergeijk aan De Straat, was een 
keuterboer. Via overerving had hij een halve hectare grond in bezit. In 
1840 huwde hij met Maria van Poppet die eveneens aan De Straat 
woonachtig was. Zij bezat iets meer dan 3 hectare grond en het huisje 
waar het jonge paar zich vestigde. ZIJ had deze bezittingen eveneens 
via overerving verkregen. Omstreeks 1860 verkochten ZIJ het huisje en 
een geringe hoeveelheid grond Het bezit bleef daarna onveranderd. Uit 
het huwelijk werden tussen 1840 en 1857 acht kinderen geboren waarvan 
één als levenloos werd aangegeven, een ander binnen 3 maanden en een 
derde op 5- jarige leeftijd stierf. De overige vijf kinderen werden 
binnen het gezin grootgebracht. Het beroep van de vader was bij elke 
administratieve opgave onveranderlijk "bouwman", dat is boer In 1850 
verbleef in het huisje een dienstmeid, maar deze was m 1860 
verdwenen. De oudste dochter en oudste zoon bleven tot na hun 25-ste 
jaar deel uitmaken van het huishouden. Ook de jongste zoon was m 1880 
nog thuis. De zonen die geboren waren in respectievelijk 1845 en 1847, 
verlieten op 18- en 15-jarige leeftijd het ouderlijk huis om elders als 
knecht kost en onderdak te verdienen. Antonie Dekkers overleed in 
1879. De weduwe zette met haar drie thuisgebleven kinderen het 
bedrijfje voort. Na haar overlijden in 1895 werd het bezit door de 
kinderen verkocht. 

Arnoldus van der Heijden was op 20 februari 1841 gehuwd met 
Petronella Hendriks. Beide echtelieden waren afkomstig van het gehucht 
Hoge Berkt te Bergeijk. De man werd bij het huwelijk genoteerd als 
"bouwmansknecht", de vrouw als "landbouwster" De huwelijksleeftijden 
waren 35 en 37 jaar. Bijgevolg werden uit het huwelijk slechts drie 
kinderen geboren, allen zonen. De kinderen bleven zeer lang thuis 
wonen. Het gezin bezat 3,4 hectare grond en een klein huisje, 
verkregen door een erfenis vanwege de vader van de man. Toen de 
zonen ouder dan 25 jaar waren, kocht de weduwnaar Van der Heijden, 
wiens vrouw in 1876 overleden was, nog enkele perceeltjes grond. De 
maximum-grootte van het bedrijfje kwam daardoor op 5,3 hectare De 
gronden waren niet erg vruchtbaar De belastbare opbrengst bedroeg 
slechts f. 30,18 wat ook gold voor ongeveer 3 hectare vruchtbare 
landbouwgrond In geen enkel jaar kende dit gezin inwoning van met-
verwante personen. In 1891 werd het bezit verkocht. 
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Een bezit van 2 à 5 hectare vruchtbare grond was voldoende om een 
keuterhuishouden van het nodige te voorzien. Bezit verwierf men door 
overerving; sommige keuters kochten er enkele perceeltjes bij van het geld 
dat opgroeiende kinderen inbrachten. Het kindertal werd laag gehouden door 
bekende strategieën: langdurige borstvoeding en een hoge 
huwelijksleeftijd. [18] Sommige kinderen bleven meewerken op de boerderi j , 
terwijl overtollige arbeidskrachten elders werden te werk gesteld. De 
gezinshoofden waren full-t ime agrariër op een bedrijfje dat in eigendom was 
en bleef van de bewerker van de grond. In 1850 was, ook op de kleine 
boerenbedrijven, de aanwezigheid van inwonend personeel nog niet 
ongebruikeli jk. [19] Na 1860 trof men in deze huishoudens nauwelijks nog 
inwonend personeel aan. 

Naast Dekkers en Van der Heijden waren er in 1850 niet minder dan 264 
andere keuterijen in de zes dorpen van het oude Kempenland. Een kwart van 
de bevolking woonde in deze huishoudens die beschikten over enkele percelen 
bouwland en weidegrond, één of twee koeien en een aantal kippen. Het bedrijf 
vroeg veel arbeid, maar de opbrengsten waren ger ing. Als t rekkracht stond 
soms een os ter beschikking, maar meestal was een keuter "een kleine boer 
die zijn land met de spade bewerkt". [20] Vrouwen en kinderen werden bij de 
produktie ingeschakeld. Een gering kindertal maakte het voortbestaan van het 
bedrijf voor lengte van generaties mogelijk. De opgroeiende kinderen van de 
keuterboer werden als knecht verhuurd en ingeschakeld in de t r e k - en 
seizoenarbeid: "zoons van kleine landbouwers en derg . gaan dikwijls elders 
maaijen of zichten", schreef van Iterson in 1868. [21] 

Een minderheid van de bedrijven beschikte over ruimere 
produktiemogelijkheden. Ongeveer 200 grote boerderijen boden in 1850 aan 18% 
van de gezinshoofden emplooi en verschaften een kwart van de bevolking een 
bestaan. Ook hiervan heb ik enkele voorbeelden uit Bergeijk nauwkeurig 
gedocumenteerd : 

Egidius Schoone (1792-1861) had in zijn jonge jaren met zijn broers een 
teutencompagnie gevormd, welke in Duitsland handelde in 
mensenhaar. [22] Op 47-jarige leeftijd huwde hij met de 24-jarige Maria 
Elisabeth van den Berg uit Bergeijk. Schoone was een rijk man uit één 
van de aanzienlijkste -families van het dorp. Zijn jonge bruid kwam uit 
minder gefortuneerde kringen en was niet in staat een handtekening op 
de huwelijksakte te plaatsen. Ten t i jde van zijn huwelijk was Schoone 
als landbouwer gevestigd op de Hoge Berkt . Al in 1832, bij het begin 
van de kadastrale registratie, was hij in bezit van 5,5 bunder grond 
met huis waarvan niet nagegaan kon worden of hij dit alles door 
aankopen dan wel overerving verkregen had. Tussen 1853 en 1863 
breidde hij zijn bezit gestaag uit via aankopen. Tenslotte omvatte het 
bezit een maximale grootte van 13,5 hectare. Bij de verdeling in 1881 
was het gereduceerd tot 11,5 hectare. Uit het huwelijk werden vijf 
kinderen geboren waarvan een jongetje enkele maanden na de geboorte 
in 1843 stierf . Drie zonen en een dochter bleven tot na het overlijden 
van de vader in 1861 en van de moeder in 1876 in het ouderlijk huis. 
In 1850 waren in dit huishouden nog twee inwonende knechten aanwezig 
geweest. In 1860 was het aantal bedienden gereduceerd tot een 
vrouwelijke dienstbode. Het bezit van het gezin werd in 1881 na het 
overlijden van de moeder toebedeeld aan de zoon Hendrik. En zoon was 
overleden. De zoon Wouter en de dochter kregen een aanzienlijke som 
gelds. 
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Jan Brouwers, met zijn vrouw Cornelia Hurckmans en drie zwagers 
wonend op 't Hof te Bergeijk, was ook een grote boer. Zelf had hij 
door erfenis, aankoop en een eerste huwelijk ongeveer 2 hectare grond 
verkregen. Zijn vrouw bezat samen met haar broers 14 hectare grond, 
waarvan na verschillende delingen ongeveer 9 hectare in handen kwam 
van het gezin Brouwers-Hurckmans. De verwanten exploiteerden 
gezamenlijk het bedrijf in het verband van een "uitgebreide familie". Uit 
het huwelijk werden vijf kinderen geboren. waarvan er twee als 
zuigeling overleden. In 1850 weren er naast het echtpaar en de drie 
zwagers nog twee inwonende meiden en een knecht aanwezig geweest. In 
1860 waren deze niet-verwanten verdwenen. De opgroeiende kinderen 
verbleven langdurig, in elk geval tot na hun twintigste jaar, in de 
ouderlijke woning. Brouwers overleed in 1877. 

Grote boeren verwierven hun bezit door overerv ing, huwelijksstrategieën en 
aankopen met geld verdiend in de commercie. Hun bedrijven namen tussen 
1850 en 1880, in tegenstelling met die van de keuterboeren, in omvang toe. 
Zij bewerkten met knechten, familieleden en hun opgroeiende kinderen de 
grond. [23] Het inwonend personeel verdween spoedig na 1850 uit de woningen 
van de gegoede boeren. In de meeste gevallen hield men slechts een 
dienstmeid die meehielp in de huishouding. Na het overlijden van de ouders 
bleef het grondbezit soms onverdeeld. Op het eind van de vorige en in het 
begin van deze eeuw erfden de kinderen, omdat ze in veel gevallen met dr ie , 
vier of meer moesten delen, agrarische bedrijven van geringere omvang dan 
die van hun ouders. 

De aard van het agrarische bedrijf varieerde met de samenstelling en 
structuur van het boerenhuishouden. [24] Het huishouden was in de eerste 
plaats een produktie-eenheid die bij de keuters gemiddeld 5,3 personen en bij 
de grote boeren 6,7 mensen omvatte. Driekwart (respectievelijk 70% en 76%) 
van de huisgenoten waren "potentieel economisch actieve" mannen en vrouwen 
van ouder dan 10 en jonger dan 60 jaar. De verzorgingslast in de gezins- en 
familiehuishoudens was bijgevolg zeer laag (de "dependency-ratio was bij 
keuters 44 en bij grote boeren 3 1 ) . Mannen en vrouwen, ouders en kinderen, 
verwanten en gezinsleden alsmede knechten en meiden vonden onderdak en 
bestaansmogelijkheden in de boerenhoeven van de Kempen. De keuterijen 
voorzagen vooral leden van het gezin en verwanten van huisvesting en 
voeding. Daarnaast was er in een derde part van deze huishoudens een meid 
of knecht aanwezig. Gemiddeld waren er twee à drie zonen of dochters 
waarvan er een en soms twee jonger dan 10 jaar waren. Voor drie gezinsleden 
en soms een verwant was dit soort bedrijf zowel een bestaansbasis als een 
thuisbasis van waaruit met ongeregelde arbeid in het dorp of elders extra-
inkomsten werden verworven. 

De grote boerenhoeven boden doorgaans vier gezins- en familieleden arbeid 
en verschaften tevens werkgelegenheid aan een niet onaanzienlijk aantal 
knechten en meiden (op 142 grote boerenbedrijven waren 148 inwonende 
personeelsleden werkzaam). Gemiddeld waren hier steeds iets meer dan drie 
kinderen (waarvan een jonger dan 10) aanwezig. Meestal waren dergelijke 
bedrijven de bezittingen van oudere boeren die gedurende hun leven via 
verschillende erfdelingen eigenaren van grotere hoeven waren geworden. 
Sommigen hadden via inkomsten uit commerciële activiteiten in hun jonge jaren 
een bedrijf van f l inke omvang verworven. De ouderen van minimaal 60 jaar 
waren dan ook in groten getale aanwezig in deze categorie. Daarentegen 
waren er maar weinig jonge kinderen. Het groot agrarische bedrijf droeg 
onmiskenbaar de trekken van de "familie-economie": de arbeid die verricht 
moest worden, was in de eerste plaats de aangelegenheid van de leden van 

78 



het gezin en de inwonende verwanten. Bovendien waren er inwonende meiden 
en knechten werkzaam. 

1880: 235 kleine en 209 grote boerenbedrijven 

Dertig jaar later waren er ook ongeveer 430 boerenbedrijven. Het aantal 
kleine was echter met 31 verminderd en dat van de grote met 20 toegenomen 
Enkele voorbeelden uit Bergeijk geven een indruk van de agrarische sector: 

Hendncus Plasmans was een van de vele keuterboeren HM was m april 
1871 gehuwd met Cornelia Waale. HIJ was een 26- jange "bouwman", ZIJ 
een 25-jarige ongeletterde dienstmeid waarvan de ouders te Eersel 
woonden. ZIJ vestigden zich aan de Broekstraat te Bergeijk Plasmans 
kocht m 1875 en 1880 in totaal 1,3 hectare onvruchtbare grond: 
hakhout, bos en heide In 1882 verwierf hij door erfenis van zijn 
vader, die in totaal 6,6 hectare bezat, 3 ,6 hectare vruchtbare grond en 
een huis Omstreeks 1885 kocht hij nog enkele percelen landbouwgrond 
die zijn bezit brachten op ruim 5 hectare. In 1893 ontgon hij een 
perceeltje hakhout tot weidegrond. Zijn bezit ontwikkelde zich m de 
loop der jaren zodanig dat hij tot de economisch sterkere keuters 
behoorde. Uit het huwelijk werden een jongen en twee meisjes geboren 
met traditioneel lange intervallen van tweeëneenhalf jaar en twee jaar. 
De vrouw kreeg haar laatste kind op haar dert igste. De kinderen 
bleven tot na 1900, het jaar waarin de moeder kwam te overli jden, in 
het huisgezin. De zoon verliet het ouderlijk huis pas m 1907 toen hij op 
35-jarige leeftijd huwde en ook de dochters bleven tot ver na hun 
twintigste thuis. In dit huishouden was er nooit inwoning van 
verwanten of anderen. 

Johannes Stevens, een andere keuterboer, was m 1871 gehuwd met de 
ongeletterde Hendrica van Diepenbeek. HIJ werd als 28-jarige 
"bouwman", zij als 35-jarige "landbouwster" geregistreerd. Zowel van de 
man als van de vrouw was de moeder een verweduwde "bouwvrouw" te 
Bergeijk. Ook uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren- twee 
meisjes en een jongen die allen langdurig in het ouderlijk huis bleven 
Het bezit was 3 ,5 hectare waarvan m 1882 een halve hectare was 
aangekocht en m 1884 3 hectare en een huis in het gehucht 't Loo als 
onverdeelde erfenis van de vader van Stevens verkregen was. De man 
overleed m 1884 zodat de weduwe met drie jonge kinderen van 8 tot 11 
jaar het bedrijfje moest voortzetten. Zij slaagde erin het bezit rendabel 
te houden. In geen enkele periode werd inwoning geregistreerd. 

De keuterbednjven van 1880 hadden dezelfde kenmerken als die van de 
vorige generatie Alleen het inwonend personeel was bijna volledig verdwenen, 
terwijl de kinderen van deze gezinnen langer thuis bleven dan voordien. Het 
kindertal was nog steeds gering: de huwelijksleeftijd van de vrouwen bleef 
hoog en de intervallen tussen de opeenvolgende geboorten waren lang zodat 
er weinig kinderen geboren werden. Wel kregen de kostwinners meer werk om 
handen, er was nauwelijks personeel aanwezig, de vrouwen bemoeiden zich 
minder met het boerenwerk en de jonge kinderen gingen regelmatig naar 
school. Ook wisten de keuters van deze generatie hun bezit iets te vergroten 
door hun Produkten tegen hogere prijzen af te zetten en door marginale 
stukjes grond te ontginnen. Het bedrijf bleef zelfstandig en het geringe 
kindertal maakte de opvolging van generaties minder problematisch dan bij de 
grote boeren. Het keuterbedrijf eiste echter meer arbeid dan voorheen. 
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De grote boerenhoeven van het laatste kwart van de vorige eeuw waren 
gezinsbedrijven geworden. ZIJ boden vooral werk aan mannelijke gezinsleden 
en soms aan verwanten. Het personeel was grotendeels verdwenen Ook 
hiervan twee voorbeelden: 

Jan Theuws was een grote boer Van zijn vaders familie erfde hij m 
1869 ongeveer 3 hectare goede grond en een huis aan de Molenakker. In 
1882 werd vanwege de familie van zijn vrouw, Hendnca Plasmaos, nog 3 
hectare bouw- en weiland verkregen Intussen had hij nog een klem 
stukje bouwland gekocht van 0,2 hectare. Het totale bezit kwam op 
zeseneenkwart hectare met een totale belastbare opbrengst van f 66,16 
Theuws was in 1870 als 25-jarige "bouwman" gehuwd met de 
ongeletterde 28-jarige "bouwvrouw" Hendnca Plasmans uit dezelfde 
buurtschap (Molenakker) Uit het huwelijk werden negen kinderen 
geboren waarvan een als levenloos werd aangegeven en een ander m 
1875 na 2 maanden stierf . Een zoon, die elders naar een kostschool 
g ing , verdween al vroeg uit het ouderlijk huis Twee zonen bleven tot 
na hun twintigste op het bedrijf actief en vier dochters waren ook tot 
hun volwassenheid thuis. De eerste zeven kinderen waren heel kort na 
elkaar geboren de intervallen lagen tussen 12 en 17 maanden. De man 
overleed m 1899 Later werd het bedrijf m ongelijke delen tussen de 
kinderen verdeeld: geen van hen kreeg voldoende grond mee om een 
groot bedrijf op te zetten. De boerderij van Theuws was een typisch 
gezinsbedrijf: in geen enkele periode werd inwonend of verwant 
personeel genoteerd. 

Cornells Wijnen, in 1871 gehuwd met Anna Maria van den Berg, was bij 
zijn huwelijk koopman, zijn vrouw dienstmeid Ook bij de 
geboorteaangifte van zijn oudste kind werd hij als koopman genoteerd 
Vanaf 1873 was hij "bouwman". Via verschillende aankopen tussen 1862 
en 1876 verwierf hij 4 hectare grond, via overerving van zijn vader 2 
hectare en van zijn vrouws vader 2,5 hectare. Vanwege enkele kleinere 
aankopen werd het bezit tenslotte uitgebreid tot meer dan 10 bunder. 
Uit het huwelijk werden m 4 jaar vier kinderen geboren. De moeder 
overleed jong op 34-jarige leeftijd en kort daarna een kind op 3-jarige 
leefti jd. Wijnen bewerkte zelf met zijn zoon het bedrijf er was geen 
inwoning In drukke seizoenen werd tijdelijk personeel aangeworven De 
zoon Martmus verliet op 18-jarige leeftijd het huis. HIJ ging naar een 
internaat en werd later voor korte tijd onderwijzer. Later vestigde hij 
zich op een ontgmnmgsbedrijf dat hij na de eerste wereldoorlog met 
veel inspanningen van hemzelf en van zijn kinderen wist te ontwikkelen 
tot een fl ink bedrijf . 

De grote boeren verkregen hun bezit door overerving en uitgekiende 
huwelijksstrategieen. Het geringe kindertal van de keuterboeren m de vorige 
generatie stelde sommige keuters m staat mede via hun huwelijk een groot 
bezit in handen te kri jgen. Om die reden nam het aantal keuterbednjven af 
en dat van grote boeren toe Sommige grote boeren wisten hun bezit uit te 
breiden door aankopen van stukjes grond waardoor hun produktiecapaciteit 
toenam. Het bedrijf werd steeds meer in exclusiviteit bewerkt door de 
gezinsleden en soms met behulp van ongehuwde verwanten De laatsten waren 
vaak eigenaar van een gedeelte van de grond die deel uitmaakte van het 
bedrijf 

"De oude productiewijze bleef streng gehandhaafd. "[25] Maar m twee 
opzichten onderscheidden de grote boeren van 1880 zich van die van 1850 ZIJ 
hadden zich georganiseerd m "landbouwveremgmgen" en ZIJ waren als 
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agrarische specialisten steeds meer aangewezen geraakt op de inkomsten van 
het boerenbedrijf met uitsluiting van andere beroepsbezigheden. 

Op 16 augustus 1864 werd in Bergeijk een plaatselijke "landbouwclub" 
opgericht. [26] Het initiatief kwam van de plaatselijke notabelen, van dezelfde 
families die de afkoop van de tienden georganiseerd hadden. Notaris Van 
Galen was de eerste voorzitter, dokter Raupp volgde hem op en ook meester 
Panken, stiefzoon van genoemde Fleerakkers, vervulde bestuursfuncties. De 
oprichting werd bevestigd met een toespraak van een regionale protagonist: 
dokter Gijrath uit Valkenswaard. Het aantal leden was bij de oprichting 17 en 
spoedig 27, steeg tot 40 omstreeks 1880 en werd 53 op het einde van de 
eeuw. Na 1900 ging de vereniging tamelijk geruisloos over in de boerenbond, 
een afdeling van de regionale Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. 
Hiervan breidde het ledental zich sterk uit omdat ook veel keuterboeren als 
leden werden aangenomen. De leden van de "landbouwclub", die een afdeling 
was van de Maatschappij van Landbouw, waren grotendeels te vinden onder 
de grote boeren. 

Aanvankelijk had de landbouwvereniging vooral sociale functies. De leden 
troffen elkaar op maandelijkse bijeenkomsten in een herberg en een keer per 
jaar vond er een "teeravond" plaats op kosten van de kas. Verder waren er 
culturele activiteiten: gedichten werden voorgedragen, voordrachten gehouden 
zoals die van meester Panken over zijn reis naar Rome. Tevens was de 
vereniging een uitdrukking van de toenemende differentiatie binnen de 
boerenhuishoudens en binnen de lokale gemeenschap. Alleen de mannelijke 
bed rijfshoofden waren l id; anderen die in het gezins- of familiebedrijf met 
agrarische werkzaamheden waren belast, waren er niet bij betrokken. Bij 
begrafenissen van haar oprichters, de notaris en de dokter, was de 
vereniging vertegenwoordigd als georganiseerde groep. Ook stelde zij als 
publiek orgaan in 1869 pogingen in het werk om de kermis, die in dat jaar op 
21 september werd gehouden, in verband met de drukte van het oogstseizoen 
twee weken te vervroegen. Geleidelijk werden de economische functies steeds 
belangrijker. Men verzorgde landbouwkundige scholing waarbij "wandelleraren" 
technische uiteenzettingen verzorgden. Ook werd het ritme van de 
bijeenkomsten aangepast aan het regiem van de agrarische werkzaamheden: 

ter landbouwvergadering te Bergeik 9 januari (1879) gehouden, is o .a . 
besloten voortaan 4 maanden des jaars, wegens drukken arbeid van vele 
leden, de gewone bijeenkomst niet te houden. 

[27] 

In 1888 organiseerde men een landbouwtentoonstelling ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de vereniging. In 1892 werd een proefveld aangelegd. 

De grote boeren van het vierde kwart van de vorige eeuw specialiseerden 
zich meer op het agrarisch bedrijf dan hun voorgangers. Zij teelden vooral 
gewassen die verkocht konden worden of aan het vee gevoederd. [28] De 
schaapskudden verdwenen. [29] Omdat de behoefte aan mest gelijkbleef of 
toenam, werd er meer vee gehouden: "het vee verdr ingt den mensch". [30] 
Deze verandering in het agrarische bedrijf was niet het gevolg van een 
bewuste keuze voor een grotere marktoriëntatie maar werd bevorderd door 
onbedoelde condities. Voor de mestvoorziening moest men meer vee houden 
omdat de schapenhouderij niet langer rendabel was. En "men h( ie ld) meer 
vee, omdat men verwacht(te) dit en de veeproducten kwijt te zullen 
raken". [31] Verder beëindigde men nevenwerkzaamheden als spinnen en 
weven. Tenslotte werden stenen boerderijen gebouwd en werd de os door het 
paard vervangen. [32] De gezinshoofden waren kostwinners die als agrarische 
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producenten verantwoordelijk waren voor de inkomsten van het huishouden. 
BIJ hun werkzaamheden werden ze bijgestaan door opgroeiende zonen en 
inwonende verwanten. Het onder hetzelfde dak wonend personeel was 
grotendeels verdwenen. BIJ gelegenheid van drukke werkzaamheden deden zij 
een tijdelijk beroep op m het dorp aanwezige arbeidskrachten. De oprichting 
van de landbouwveremgmg markeerde de ontwikkeling van een gegoede 
boerenstand die zich in sociaal opzicht onderscheidde van de grote groep van 
kleine keuterboeren. De veranderingen m de bedrijfsvoering impliceerden een 
intensivering van de agrarische werkzaamheden. 

Cijns- en t iendvnje Reuters en grote boeren maakten na 1850 een 
verschillend ontwikkelingsproces door De keuter-huishoudens raakten meer 
gericht op zelfvoorziening en verschaften m mindere mate onderdak aan 
economisch actieven die zich als surpluskrachten aanboden op de 
arbeidsmarkt. De grote bedrijven waren meer exclusief familiebedrijven 
geworden. De gezinshoofden hadden zich verenigd m een boerenorganisatie en 
er waren veel minder inwonende personeelsleden dan in de vorige generatie. 
Deze ontwikkelingen hingen samen met veranderingen in de samenstelling van 
de boerenhuishoudens.[33] 

De gemiddelde omvang van het huishouden van de keuterboeren was 
verkleind (van gemiddeld 5,3 personen m 1850 tot 4 , 8 ) . Er waren nu nog 
maar gemiddeld iets meer dan drie mannen en vrouwen m de leeftijd van 10 
tot 60 jaar op de kleine boerderij aanwezig, terwijl in de vorige generatie nog 
bijna vier (om precies te zijn· 3,7) potentiële werkkrachten geteld konden 
worden. Doorgaans werkte er dus nog maar anderhalve man op het 
keuterbednjf tegen voorheen twee Verder was er nauwelijks meer personeel 
aanwezig (slechts m 1 van de 10 huishoudens vond ik een met-verwante 
inwonende) Bovendien werkten de vrouwen veel minder op het land en 
beperkten zij zich tot de verzorging van het vee. [34] De huishoudens van 
kleine boeren waren veel minder afhankelijk geworden van anderen en meer op 
zichzelf aangewezen. De mannen en de jongere arbeidskrachten konden veel 
minder werk krijgen bij de grote boeren dan in de vorige generatie. De 
kostwinners waren veelal als individuele producenten alleen op hun eigen 
bedrijfje actief. De opgroeiende zoon of een inwonende verwant vormde in 
sommige bedrijven de aanwezige hulp. Meiden en knechten waren bijna 
helemaal uit deze huishoudens verdwenen. Er woonden in deze gezinnen 
minder opgroeiende en volwassen personen en het kindertal had zich iets 
uitgebreid (van gemiddeld 1,2 naar 1,3 per huishouden) De verzorgingslast 
was dan ook gestegen (de "dependency-ratio" was toegenomen van 44 naar 

Deze verenging van de produktie-eenheid bracht een intensivering van de 
arbeid van de kostwinner met zich mee. Ook andere omstandigheden droegen 
bij tot veranderingen m het kleine boerenbedrijf Cijnzen en tienden waren 
afgeschaft zodat de produktiekosten waren gedaald Maar dit voordeel werd 
teniet gedaan door het verlies van weiderechten en van de mogelijkheid om 
heiplaggen te steken op de gemeentegronden. De boeren waren daardoor 
gedwongen om hun grond grotendeels te reserveren voor het vee. Alleen op 
die manier konden ze voldoende voer verzamelen voor hun koeien en genoeg 
mest krijgen voor hun resterende akkers. Maar de belangrijkste 
omstandigheden die geleid hebben tot intensivering van de bedrijfsvoering 
volgden uit de wijzigingen van de structuur van huishouden en gezin' er 
waren minder arbeidskrachten voorhanden, de taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen veranderde en het werd steeds moeilijker om de opgroeiende kinderen 
als meid of knecht inkomsten te laten verdienen bij meer gegoede families. 
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De huishoudens van de grote boeren waren in 1880 meer exclusief familiale 
eenheden dan m 1850. De gemiddelde omvang van het huishouden was met 
bijna een persoon verminderd (van 6,7 naar 5 , 8 ) . Vooral het aantal 
personeelsleden was gereduceerd (van gemiddeld 1,0 per huishouden in 1850 
tot 0,4 m 1880) Het boerenwerk werd voortaan vooral door de boer met zijn 
gezinsleden en verwanten verr icht: er waren bijna vier verwante personen als 
potentiële producenten in deze huishoudens te vinden Op een minderheid van 
de grote hoeven werkte nog een meid of een knecht. Oe boer werd alleen in 
drukke seizoenen geholpen door tijdelijke krachten die gerecruteerd werden 
uit de minder gegoede lagen van de bevolking. De belangrijkste 
veranderingen m de grote boerenbedrijven hebben te maken met wijzigingen 
m de huishoudenssamenstellmg [35] In een vorige periode waren inwonende 
personeelsleden deelgenoot van de dagelijkse beslommeringen van het 
boerengezin. In het laatste kwart van de vorige eeuw bleven de deuren van 
de boerderij zoveel mogelijk gesloten voor met-verwanten [36] Wel verbleef 
een relatief groter aantal familieleden m de huishoudens. Ook de broers en 
zussen van de boer en van zijn echtgenote waren minder welkom bij anderen 
als personeelslid. Bovendien ging het m veel gevallen om mensen die via 
overerving eigenaar waren van een deel van het bezit van het familiebedrijf. 
De gezinshoofden waren echter de eerst verantwoordelijken voor de winst- en 
verliesrekening van het bedrijf . 

De "familisering" van het grote bedrijf betekende dat de boeren minder 
werkgelegenheid verschaften aan mensen uit andere lagen van de bevolking. 
Voorheen had men door inwonend personeel m dienst te nemen ex t ra -
inkomsten geboden aan minder draagkrachtige gezinnen m hetzelfde dorp of 
de buurdorpen Nu telde bij het aanwerven van personeel veel meer het 
economische belang. Er ontstond daardoor een meer berekende vraag naar 
arbeidskrachten. Veelal bleef het beroep op hulpkrachten beperkt tot de 
seizoenen en korte periodes dat men zelf onvoldoende arbeidskrachten m huis 
had. De agrarische werkzaamheden op de grote bedrijven vormden m de 
meeste gevallen de specialistische activiteiten van de boer zelf, van zijn 
opgroeiende zonen en van zijn eventueel inwonende mannelijke verwanten. 
Deze boeren kregen het zo druk dat ze m de oogstmaanden zich zelfs niet 
vri j konden maken voor bijeenkomsten van de "landbouwclub". De zonen en 
vrijgezelle verwanten konden vanwege gebrek aan tijd niet langer voldoen aan 
de traditionele folkloristische verplichtingen. [37] De vrouwen van deze 
huishoudens onttrokken zich steeds meer aan boerenarbeid. [38] Sommige jonge 
kinderen besteedden zoveel tijd aan hun huiswerk dat ze zich konden 
kwalificeren voor voortgezet onderwijs op een internaat. 

Het meer "gesloten" worden van deze huishoudens, die zelf de benodigde 
arbeidskrachten leverden en waar buitenstaanders in minder groot aantal 
werden toegelaten, had belangrijke economische consequenties Boeren 
specialiseerden zich, mannen werden bed rijf s hoofden en de vraag naar 
arbeidskrachten werd meer bepaald door de drukte van het oogstseizoen dan 
de vanzelfsprekende morele verplichting om jonge mannen en vrouwen uit 
minder draagkrachtige gezinnen m huis op te nemen en enig inkomen uit te 
betalen De verzorgmgslast bleef m cijfers ui tgedrukt op een laag niveau (de 
"dependency-ratio" nam toe van 31 naar 3 9 ) , maar kwam vooral te liggen op 
de schouders van de volwassen mannen. Vrouwen en jonge kinderen werden 
veel minder ingeschakeld bij de agrarische werkzaamheden Ook voor deze 
boeren gold dat ze niet langer gebruik mochten maken van de 
gemeentegronden Ze gingen meer vee houden hetgeen, aangezien de koeien 's 
zomers en 's winters m de "potstal" verbleven, veel arbeid vroeg. De 
schaapskudden verdwenen en ook daardoor moesten er , om aan voldoende mest 
te komen, meer koeien worden gehouden. De uitbreiding van het aantal koeien 
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bleek een toevallig voordeel toen omstreeks 1880 de agrarische crisis zijn 
effecten deed gevoelen, veeteelt werd lucratiever dan akkerbouw 

Het aantal kinderen in de huishoudens van de grote boeren was vaak groot 
zodat met het ouder worden van de zonen de uitbreiding van de 
produktiecapaciteit mogelijk werd [39] Een ander onbedoeld effect van deze 
wijziging in de gezinssamenstelling was echter dat het ouderlijk bezit bij de 
erfdelmg later m kleine stukken uiteenviel De verdeling van de grote 
bedrijven bood de kinderen die op het einde van de vorige eeuw een eigen 
bedrijf begonnen, geringere mogelijkheden m de landbouw Hun oplossing was 
enerzijds een uitbreiding van het aantal koeien en anderzijds aansluiting bij 
een effectieve landbouworganisatie: de boerenbond. 

/ 9 / 0 ; 359 kleine en 100 grote boerenbedrijven 

De overheersende positie van het kleine boerenbedrijf m het Kempenland 
van omstreeks de eeuwwisseling was veel minder gevolg van een 
verslechtering van de ruilvoet van agrarische Produkten m een 
industrialiserende maatschappij dan van een bij uitstek endogeen proces, het 
hoge kindertal in boerengezinnen. De verdeling van veel grote bedrijven 
resulteerde in nog veel meer keuterbedrijven waar een voor de markt 
werkende boer zijn winsten moest behalen met weinig grond. HIJ had zijn bezit 
via overerving verkregen en vaak was dit vergroot door de kleine erfenis van 
de vrouw. Dit zuidelijk deel van Noord-Brabant is vanwege de kinderrijkdom 
in boerengezinnen na de laatste decennia van de negentiende eeuw een land 
van keuterboeren geworden. 

Maar toch vormden de boeren getalsmatig gezien een minderheid van de 
bevolking van de zes dorpen Demografische groei, die vanaf 1890 m versneld 
tempo doorzette, was veroorzaakt door toename van het aantal arbeiders. Nu 
was nog slechts een derde van de gezinshoofden actief in het boerenbedrijf en 
was een corresponderend deel van de bevolking afhankelijk van de 
opbrengsten van de boerderi j . Binnen de boerenstand had een sterke 
verschuiving plaatsgevonden. 80% van de boeren bezat een bedrijfje van 
minder dan 6 hectare Bovendien was een groot deel van de resterende grote 
agrarische bedrijven een eenheid waar een oudere boer nog het bewind 
voerde. In deze categorie werden nog heel weinig jonge kinderen gevonden 
(0 ,75) terwijl er gemiddeld meer dan twee kinderen van ouder dan 10 jaar 
aanwezig waren. Kinderen van keuterboeren van de vorige generatie hadden 
het boerenbedrijf ver laten. Hun erfdeel was te gering gebleken om daarmee 
een bestaan te verdienen en bovendien waren er alternatieve bronnen van 
inkomsten in de industrie ontstaan. 

Ondanks het relatief geringe grondbezit verbeterde de positie van de 
boeren vanaf het einde van de vorige eeuw De boterfabneken waren een 
eerste aanzet tot vernieuwing Andere factoren waren de betere verzorging 
van het vee, de introductie van kunstmest en de ontginningen. De 
belangrijkste omstandigheid was, zoals ook Barentsen heeft beschreven, de 
reorganisatie van het gezinsleven. [40] Hieraan leverden de m veel dorpen 
gebouwde zuivelfabnekjes een belangrijke bijdrage. 

De coöperatieve zuivelfabnekjes werden m Bergeijk omstreeks de 
eeuwwisseling opgericht. In 1896 werd op 't Loo een 'handkracht" 
gem stal leeerd, in 1897 in het gehucht Weebosch [41] Ook in de andere dorpen 
kwamen omstreeks 1900 kleine zuivelfabnekjes van de grond in Valkenswaard 
(1894) , [42] Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft en tenslotte Dommelen 
Steeds hadden de plaatselijke bestuurders en de grote boeren die in de 
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gemeenteraad vertegenwoordigd waren, de oprichting van dergeli jke fabriekjes 
bepleit. Het motief van de oprichters was een verbetering van de verwerking 
en de afzet van de melkprodukten. De boeren sloten zich aan omdat ze 
begrepen dat ze zeer verschillende prijzen voor hun Produkten kregen van de 
opkopers. [43] Het gevolg van de activiteiten van de coöperatie was dat er 
betere afzetmogelijkheden kwamen en er hogere prijzen behaald werden. Dat 
leidde tot het houden van meer vee en een betere verzorging. [44] Ook had 
dat weer tot gevolg dat er meer mest kwam waardoor de akkers intensiever 
bebouwd konden worden er er een aanzet tot kleine ontginningen kon worden 
gegeven. De restprodukten van de fabr iek , zoals de ondermeik, werden-
gebruikt om jong vee te voeren en varkens te mesten. [45] Tenslotte werd het 
ook mogelijk om veevoeder, zoals lij η koe ken, te kopen waardoor nog meer vee 
gehouden kon worden en veel boeren met weinig grond konden volstaan. [46] 
Na 1910 werden door hogere inkomsten van de boeren grote ontginningen 
mogelijk. Ook hierbij namen gemeentebesturen vaak het initiatief. 

De belangrijkste omstandigheid die de agrarische vernieuwing bevorderde, 
was de reorganisatie van het gezinsleven. Eén van de redenen van aansluiting 
bij de coöperatie was dat de vrouwen het te druk kregen met het huishouden: 
ze hadden veel kinderen en er werden strengere eisen gesteld aan de 
regelmaat en netheid van het huishouden. [47] Een andere reden was dat de 
kinderen niet meer zo gemakkelijk ingeschakeld konden worden in het 
boerenwerk: de leerplichtwetten dwongen hen regelmatig de school te 
bezoeken. Het bedrijfje eiste veel werk en veranderde opvattingen over de 
taakverdeling tussen mannen en vrouwen en over de plichten van ouders en 
kinderen maakten het steeds moeilijker om als zelfstandige producent het 
hoofd boven water te houden. De boeren zagen zich gedwongen om zich aan 
te sluiten bij de coöperatieve zuivelfabriek. Deze was een voorloper van de 
boerenbond, de plaatselijke afdeling van de Noordbrabantse Christelijke 
Boerenbond. Het lidmaatschap van de zuivelcoöperatie leidde echter ook weer 
tot veranderingen in het gezinsleven. 

Omdat de coöperatie hoge eisen stelde aan de geleverde melk kregen mannen 
meer om handen. Toen net vee voor langere periodes in de wei gebracht 
werd, diende de man de koeien te gaan melken. De vrouw kon niet bij de 
kleine kinderen gemist worden. Bovendien moest de man bij toerbeurt met 
anderen de melk vervoeren naar de zuivelfabriek, zorgen dat hij de grotere 
mestvoorraad effectief verwerkte en stukjes grond bewerken die verderweg 
lagen van de boerderi j . De vrouw kreeg het druk met allerlei werkzaamheden 
in en rondom het huis. Ze zorgde voor het kleinvee. De werkzaamheden in 
het huishouden vroegen echter de meeste t i jd : de opvoeding van de kinderen 
en de verzorging van de woning. Maar ook had zij meer vr i je ti jd die besteed 
werd aan het nakomen van religieuze plichten en aan gesprekken met buren 
en familieleden. De kinderen gingen naar school, onttrokken zich aan het 
boerenwerk en probeerden al op jonge leeftijd bij andere werkgevers een 
inkomen te verdienen. Zij werden ongeschikt voor het agrarische werk. De 
oprichting van de zuivelfabriekjes geschiedde mede vanwege veranderingen in 
de opvattingen over de taakverdeling binnen het gezin, maar de implicatie was 
een verdere verandering van het gezin. Daardoor is "de oude organisatie van 
de productie grotendeels verdwenen." . [48] De boeren van 1910 stonden op de 
drempel van de nieuwe t i jd . Zij hadden zelf de sprong gemaakt van 
traditionele "peasants" naar commerciële boeren. Maar tevens waren allen in 
belangrijke mate afhankelijk geworden van de boerenorganisatie die door de 
katholieke clerus werd beheerst. 

De ontwikkeling van het boerenbedrijf was in veel opzichten verbonden met 
veranderingen in het gezin. [49] De huishoudens van zowel kleine als grote 
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boeren waren ¡η 1910 weer groter dan in 1880. Ze omvatten respectievelijk 
gemiddeld 5,5 en 6,5 personen. Deze groei (die bij beide groepen 0,7 persoon 
bedroeg) werd veroorzaakt door enerzijds een groter aantal kinderen en 
anderzijds een groter aantal mensen dat ouder was dan 60 jaar. Het laatste 
was een gevolg van de hogere levensverwachting; het eerste had direct te 
maken met het zeer hoge kindertal van de boerenvrouwen. Uit het 
gezinsreconstructieonderzoek is gebleken dat vooral in de gezinnen van de 
Reuters de huwelijksvruchtbaarheid een grote stijging vertoonde. Juist in de 
tijd dat deze keuters steeds meer afhankelijk werden van de door de clerus 
beheerste organisaties, werden hun gezinnen kinderri jker. Één van de 
duidelijke motieven was dat een groot gezin de kredietwaardigheid verhoogde. 
De uitbreiding van het aantal werkkrachten hield echter nauwelijks verband 
met de vraag naar arbeid: de kinderen werden steeds minder ingeschakeld in 
het bedri j f . 

De kostwinner van het boerengezin was geleidelijk in steeds meer gevallen 
genoopt om alleen het agrarische werk te verrichten en daarmee in het 
onderhoud van veel gezinsleden te voorzien. De vrouwen onttrokken zich aan 
het boerenwerk; de kinderen gingen naar school. Het aantal inwonende 
verwanten nam af en er was nog maar weinig personeel op de boerderijen. De 
boeren hielden meer vee en hadden daardoor steeds meer werk. De 
verzorgingslast was in de huishoudens van de kleine boeren erg zwaar 
geworden (de "dependency-ratio" was 59 ) . Bij grote boeren hielpen 
opgroeiende zonen mee in het bedrijf (de "dependency-ratio" was bijgevolg 
laag: 3 1 ) . In het begin van deze eeuw was zowel de kleine als de grote boer 
in sterke mate afhankelijk geworden van boerenorganisaties. 

Slot 

De boerenstand van de Kempense dorpen kende in het tijdvak tussen 1840 
en 1910 een karakteristieke ontwikkeling. De huishoudens van de 
keuterboeren vormden omstreeks 1850 produktie-eenheden waar zowel meerdere 
arbeidskrachten voor het eigen bedrijf aanwezig als hulpkrachten ten behoeve 
van de grote boeren beschikbaar waren. In 1880 was het keuterbedrijf in 
sterke • mate een gezinsbedrijf geworden dat betrekkelijk autonoom 
functioneerde. Na 1900 was het kleine gezinsbedrijf in hoge mate afhankelijk 
van de coöperatieve boerenorganisaties. De grote boerenhoeven waren in het 
midden van de vorige eeuw produktie-eenheden met veel verwante 
werkkrachten en veel personeel. In 1880 was het bedrijf bijna exclusief het 
arbeidsterrein van de gezinsleden en verwanten van de grote boer geworden. 
Het personeel was grotendeels verdwenen. In 1910 waren veel grote hoeven 
verdeeld vanwege het grote kindertal van de vorige generatie. In 
verschillende belangrijke opzichten zijn de veranderingen in de agrarische 
sector verbonden met wijzigingen in de huishoudenssamenstelling. Ook bij de 
andere beroepsgroepen in de dorpen was dit het geval. Daarover handelt het 
volgende hoofdstuk. 
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7 

ARBEIDERS, AMBACHTSLIEDEN EN ENTREPRENEURS 

Naast agrarische produktie voor eigen portemonnee waren er in de 
Kempense dorpen andere vormen van werkgelegenheid. Arbeiders verdienden 
met werk voor anderen de kost. Ambachtslieden leverden goederen en 
diensten. Entrepreneurs waren werkzaam als handeldrijvende middenstanders 
of ambachtelijke ondernemers. 

Arbeiders, arbeider-boeren en vakarbeiders 

In 1850 en 1880 moest een kwart, in 1910 een derde van de inwoners leven 
van de opbrengsten van de arbeid die voor anderen werd verr icht . 
Loonarbeiders bezaten geen of onvoldoende produktiemiddelen in de vorm van 
grond of gereedschappen of een werkplaats. Hun inkomsten werden verkregen 
door arbeid en prestaties voor mensen die daarvoor wilden betalen. De 
arbeiders in de Kempen onderscheidden zich van collega's elders doordat 
velen een eigen huisje en een stukje grond hadden: op de drie peildata werd 
respectievelijk 65%, 45% en 30% van de arbeiders in de bevolkingsregisters 
aangeduid als "boer". Ook de overige werkl ieden, die omschreven waren als 
arbeiders, dagloners, werklieden of vakarbeiders, beschikten over een stukje 
grond waarop ze aardappelen en groenten teelden. [1] De jongeren hadden het 
vooruitzicht om door overerving en spaarzaamheid een eigen boerderijtje of 
een huisje met een tuin te verwerven. Dit werd beschouwd als een garantie 
voor extreme ontberingen die dreigden zolang de arbeidsmarkt wispelturig 
was. Tevens vormde deze mogelijkheid een dri j fveer om zich in te spannen bij 
het werk voor anderen. Van Iterson schreef: [2] 

knechts of arbeiders hebben in zeer veel gevallen vooruitzigt , kans of 
hoop ook eenmaal landbouwer te worden, en dat pr ikkel t hunnen i jver; 
zulke vooral stellen eer in hun werk en stellen belang in het bedri j f , 
waarop zij werkzaam zijn. 

Op het eind van de vorige eeuw kon een groeiend aantal terecht in de 
ambachtelijke en nijverheidssector. Ook deze werkers probeerden in bezit te 
komen van een huis met wat grond. 

7650: 371 arbeidershuishoudens 

De loonarbeiders, die hun inkomsten vooral verdienden met boerenwerk in 
de omgeving, worden in de registers van 1850 aangeduid als arbeider, 
werkman of dagloner. Andere mensen die in loondienst werkten, zijn 

87 



omschreven als landbouwer of bouwman ZIJ konden mede m het bestaan 
voorzien door agrarische werkzaamheden ten eigen bate. ZIJ hadden echter te 
weinig grond en waren te zeer aangewezen op arbeid bij anderen om ze gelijk 
te stellen met boeren met een zelfstandig bedrijf . De ambachtslieden met geen 
of gering bezit waren eveneens in loondienst: als vakarbeiders voerden ze 
werkzaamheden uit ten dienste van anderen De wevers vormden m deze 
groep het grootste contingent. Vooral de arbeider-boeren en vakarbeiders 
waren werkzaam op alle plaatsen waar wat te verdienen viel* als seizoen- en 
t rekarbeiders, op ontginningen en bij de aanleg van wegen Ze werkten in 
Noord-Holland m de textielnijverheid, m Antwerpen, Amsterdam en andere 
Hollandse steden tn de bouw, als polderwerker bij droogleggingen en als 
boerenknecht m tijdelijke dienst overal waar de oogst veel handen vroeg De 
zonen van kleine boeren gingen "dikwijls elders maaijen en zigten" en 
vakarbeiders "voor een gedeelte in den zomer als metselaars m Nederland en 
elders groóte loonen verdienen" [3] Door deze activiteiten kwamen de 
arbeiders van het midden van de vorige eeuw "meer met ander soort van 
menschen in aanraking en ver( loren) reeds daardoor iets van de op het land 
zoo ligt ontstaande neiging tot vooroordeel" [4] 

De trekarbeid vond op grote schaal plaats en kende een lange geschiedenis. 
Uit de "Beschreeve Staat van de Meijenje" blijkt hoe verbreid deze was en 
welke regionale spreiding ze kende. [5] "Er gaan ( ) honderde 
Meijereijenaars naar Gelderland, Holland, Zeeland om zaad, haver en gras te 
maaijen en ander werk te verngten ( . ) " [6] Uit veel dorpen van Meierij en 
Peelland trokken arbeiders op het eind van de achttiende eeuw voor werk 
naar andere streken. In Valkenswaard noodzaakte de armoede "ook de 
Jongelieden ( . . ) in Holland en elders te gaan werken, om hunne kost te 
zoeken", evenals m Waalre waar "veele ( . . . ) m Holland en elders ( . . ) gaan 
timmeren, metselen, weeven e t c " . Uit de Kempense dorpen Eersel en Reusel 
gingen mensen "buiten 's land werken", uit Duizel "in Holland, Zeeland en 
Brabant". Uit Son en Sint-Oedenrode kwamen "klompenmakers die negotie m 
Holland dr i jven" . Van de ten oosten van Valkenswaaard gelegen plaatsen 
Budel, Gastel, Maarheeze en Soerendonk werkten mensen m Holland en elders 
"op de blei jken", dat wil zeggen m de textielnijverheid Deze mobiliteit 
duurde voort tot m de eerste decennia van de negentiende eeuw. [7] 

Vooral de arbeider-boeren en vakarbeiders ondernamen bij gelegenheid 
ver re tochten. [8] De arbeiders waren veel meer in het dorp zelf actief als 
werkman op de bedrijven van gegoede boeren of van een middenstander Van 
deze nauwe band tussen werkverschaffer en arbeider getuigen enkele 
fragmenten uit de geschriften van Panken uit de jaren tot 1860 [9] 

Van Galen, de notaris van Bergeijk, had in 1847 enkele arbeiders m 
dienst voor "werk met teer en buskolen en pannenbakkenj". 

Dokter G .M . Raupp (overleden m 1856) beoefende "uit liefhebberij en 
verpoozmg zijner drukke beroepsbezigheden ( . . ) den landbouw op zeer 
ruime voet", wat hem "tal van dienstboden en arbeidersvolk (deed) 
aanschaffen, weshalve de ambachts- en werkmansstand daarbij veel 
verdiende. Het was een lust om bij hem m de keuken aan de tafel deze 
groóte volksmenigte te zien spijzigen, want ook de arbeiders waren 
gemeenlijk bij hem in de kost". 

Meester Panken zelf liet in het jaar 1861 vanuit Westerhoven zijn drie 
Texelsche schapen door, zoals hij schri j f t , "mijnen arbeider" naar de 
tentoonstelling in Valkenswaard leiden. 
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De arbeiders waren verbonden aan het huishouden en bedrijf van een familie 
die plaats had voor hulpkrachten. Hun kinderen of verwanten waren als 
inwonende knecht of meid m dienst bij lokale weigestelden, de dienstboden 
waren vaak uit hetzelfde dorp afkomstig. BIJ d r u k k e werkzaamheden ten tijde 
van de oogst konden ze met vrouw en kinderen helpen bij een familie waar ze 
zich elk jaar meldden De maaltijden werden dan samen met de familieleden 
van de werkgever genuttigd Het inwonend personeel had een persoonlijke 
band met het huishouden waar men w e r k t e . [10] 

In het algemeen maken de dienstboden bij den landbouwer deel uit van 
het gezin en merken ZIJ zich ook als zoodanig aan; zoo spreken zij van· 
ons volk, ons land, ons paard, enz. 

In 1850 was een deel van de loonarbeiders aangewezen op de lokale 
werkgelegenheid die geboden werd door gegoede families. Andere arbeiders 
hadden een klem stukje landbouwgrond en wat vee. Ze werkten daarnaast als 
loonarbeiders buiten de horizon van het gebied. Wevers waren afhankelijk van 
"rei jers". Deze handelaren die werk uitbesteedden, waren bijna alti jd mensen 
van elders. Aan de ene kant was er dus een groep van arbeiders die 
grotendeels afhankelijk was van de lokale arbeidsmogelijkheden, aan de andere 
kant een contingent van arbeider-boeren en vakarbeiders met zowel een grote 
actieradius als vanwege eigen bezit een zekere mate van zelfstandigheid 

Deze verschillende arbeidsregiems kwamen tot u i t d r u k k i n g m 
nuanceverschillen m de samenstelling van de huishoudens Γ11] De lokaal 
georiënteerde arbeiders leefden in gezinnen met relatief veel kleine kinderen 
(gemiddeld was er per huishouden 1,4 kind van 0 tot 10 jaar) De arbeider-
boeren en vakarbeiders hadden doorgaans minder jonge nakomelingen 
(gemiddeld 1,1 en 1,2 per huishouden). De huishoudensomvang van de 
arbeiders was klem (4 ,4 perso nen) en er waren daar m de regel bijna 3 
mensen (2 ,8 is het gemiddelde) m de leeftijd van 10 tot 60 jaar Ook de 
andere proletarische groepen hadden kleine huishoudens. Bij de arbeider-
boeren waren echter relatief veel bejaarden aanwezig (0 ,4 mensen van 60 jaar 
en ouder per huishouden). De verzorcjmgslast was bij de groep van arbeiders 
en van arbeider-boeren groot (de dependency-ratio" was 53) en bij de 
vakarbeiders gering (de ratio was 40) De druk van het hoge kindertal was 
vooral groot bij de m het dorp werkende arbeiders. Het lage 
vruchtbaarheidsniveau m het stratum van de "bezitslozen", dat via het 
gezinsreconstructieonderzoek is vastgesteld, is minder een kenmerk van de m 
het dorp actieve loonarbeiders dan van de vele boertjes die naast hun klein 
bedrijf t rekarbeid verr icht ten, van de wevers die voor buitenstaanders 
werkten en van vakarbeiders die vaak ver buiten het dorp de kost 
verdienden. De huishoudens van deze groepen werden minder dan die van de 
lokale arbeiders gekenmerkt door kmderrijkdom - - een verschijnsel dat vooral 
bij de gegoeden reeds m het midden van de vorige eeuw werd gevonden. 

Elk derde huishouden en elke vierde persoon hoorde m 1850 tot de 
categorie van de loonarbeiders. Vooral degenen die als arbeider aangeduid 
werden, waren aangewezen op de lokale arbeidsmarkt: ze werkten op de 
boerderij van een hen welgezinde boer of m het familiebedrijf van een 
middenstander en leefden van de vruchten van een stukje eigen en soms 
gepachte grond. De "boeren-zonder-bezit" vergaarden het benodigde voor 
zich en hun gezin uit de opbrengsten van agrarische arbeid ten eigen bate en 
door trekarbeid m seizoenen wanneer er elders veel handen werden gevraagd. 
De vakarbeiders konden de ergste misere ontlopen door werk in de grote 
steden van Holland en België Het economisch systeem waarin de arbeiders 
werkten, had verschillende implicaties, allerhande arbeid voor anderen, leven 
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van de vruchten van agrarisch werk en trekarbeid Het economisch systeem 
waarin de meeste loonarbeiders participeerden, kan het best omschreven 
worden als een "economy of make shifts": ze stonden voor alle klussen klaar, 
waren steeds bereid om op pad te gaan en zagen zich immer genoopt van 
karige inkomsten rond te komen. [12] 

1880: 392 arbeidershuishoudens 

In 1880 waren er ongeveer evenveel arbeidershuishoudens als m de vorige 
generatie. Wel was het aantal arbeider-boeren verminderd en dat van 
arbeiders en vakarbeiders toegenomen. Ten dele is dit het gevolg van een 
meer nauwkeurige registratie, ten dele ook van een toegenomen specialisering 
van degenen die voor loon moesten werken. In het derde kwart van de vorige 
eeuw had geen verpaupering van de bevolking plaatsgevonden noch 
proletarisering Wel kreeg het arbeidsregiem, waarin bezitslozen een inkomen 
moesten verdienen, nieuwe kenmerken, zij werden meer ingeschakeld m de 
lokale werkgelegenheid en minder afhankelijk van seizoen- en trekarbeid. 
Juist de kleine boertjes, die steeds meer van loonarbeid moesten leven, en de 
vakarbeiders, die voortaan als metselaars of houtzagers of als andere 
specialisten in het dorp zelf werkten, zagen hun kindertal snel toenemen. 
Deze groepen hadden dezelfde huishoudenskenmerken als die van de 
"arbeiders" gekregen. De stijging van het kindertal van de bezitslozen, zoals 
in hoofdstuk 4 uiteengezet, [13] was vooral een gevolg van het nieuwe 
voortplantingspatroon bij "mini-boeren" en vakarbeiders. Juist die groepen 
waren veel meer afhankelijk geworden van de werkgelegenheid die verschaft 
werd door lokale personen uit de kring der gegoeden: ze hadden veel meer 
kinderen. De arbeiders handhaafden het gezinspatroon van 1850; de andere 
Proletariers hadden zich hieraan aangepast. 

Het economisch regiem was in sommige opzichten veranderd. Vaste 
werklieden op de grote boerderijen maakten plaats voor de kinderen uit het 
boerengezin. Middenstanders beëindigden de agrarische activiteiten en 
verminderden daarmee de kansen op inkomen voor gezinnen die daarvan 
afhankelijk waren. Het inwonend personeel van de meer welgestelde 
huishoudens was niet langer voor het grootste deel uit het dorp gerecruteerd 
maar uit verderweg gelegen plaatsen. De trekarbeid naar de Hollandse steden 
en naar Antwerpen nam af: een gedeelte van deze arbeiders vestigde zich ter 
stede, de overige vakarbeiders werden thuisbl i jvers. De lokale 
werkgelegenheid werd iets groter. In de aangelegde bossen waren er 
onderhoudswerkzaamheden en konden houtzagers aan de slag, bouwvakkers 
konden werken aan nieuwe gebouwen die steeds meer van steen werden 
gebouwd. Een voorlopig klem aantal arbeiders kreeg de kans om een inkomen 
te verdienen in een nieuwe economische activiteit: de fabricage van sigaren. 

De wevers waren bijna volledig uit de dorpen verdwenen. Panken meldt dat 
"in het midden dezer eeuw hun getal tot weinigen was ingekrompen en sinds 
het jaar 1890 hier (in Bergeijk) geen enkel wever noch weefgetouw nog 
gevonden wordt" [14] De overgebleven textielarbeiders waren kleermakers. ZIJ 
waren vooral afhankelijk van de lokale gegoeden die opdracht gaven voor 
levering van "nette kleren". 

In het derde kwart van de negentiende eeuw zijn met de aantallen arbeiders 
of de voorkomende beroepsbezigheden veranderd, maar wel de wijze waarop 
arbeiders een inkomen konden verdienen Aanwijzingen hiervoor bieden de 
geschriften van meester Panken. Zo blijkt dat de notabelen en middenstanders 
van Bergeijk omstreeeks 1880 met langer naast hun nering een agrarisch 
bedrijf exploiteerden. Ze hadden zich gespecialiseerd in commerciële 
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activiteiten. Molenaar Jan Rombout Keunen had zijn molen verhuurd en 
verpachtte zijn landerijen aan dorpsbewoners. [15] De artsenfamilie Raupp 
beoefende niet langer zelf de landbouw: haar grond werd bewerkt door kleine 
pachters. In Val ken s waard verdwenen de agrarische activiteiten uit de huizen 
rond het marktplein. In deze periode werden statige burgerwoningen gebouwd 
waarin geen plaats was voor vee en landbouwwerktuigen. [16] Doordat de 
weigestelden de arbeidsintensieve agrarische activiteiten afstootten, werden de 
lokale arbeiders beroofd van vaste arbeidsmogelijkheden. Hiervoor in de plaats 
kwamen vaak tijdelijke arbeidskansen in de nijverheid en gelegenheden om op 
tijdelijke basis een stukje grond te pachten. 

Deze wijziging in de relaties tussen arbeiders en werkgevers blijkt uit 
enkele teksten. Panken sprak in 1861 nog van "mijn arbeider", maar in 1868 
en 1871 memoreerde hij het "laten bearbeiden mijner akkers" en " men begon 
met het maaijen van mijn rogge op 3 ju l i " . [17] In plaats van een vaste knecht 
voor het hele jaar, contracteerde hij voor de oogst meerdere personen voor 
een korte termijn. De belangrijkste werkverschaffers, de grote boeren van 
het dorp, hadden omstreeks 1880 nog slechts weinig werkkrachten van buiten 
hun huishoudens nodig. De reden hiervan was simpel: hun kinderschare, die 
vanaf het midden der eeuw groot was, leverde hen voldoende arbeidskrachten 
(het aantal niet-verwante huisgenoten op de grote boerderijen daalde van 21% 
naar 10%). Bovendien werd het personeel van de boerderijen niet langer 
gerecruteerd uit de gezinnen van lokale arbeiders. Deze hulpkrachten kwamen 
in 1880 grotendeels uit andere dorpen. Van Dam heeft veel later het resultaat 
van deze transformatie beschreven: "de eigenlijke arbeider ( . . . ) kan ik geen 
landarbeider noemen ( . . . ) omdat hij doorlopend meer andere dan landarbeid te 
verrichten kreeg. Ik kan hem niet beter betitelen dan met dorpsarbeider want 
hij stond voor ieder lid van de dorpsgemeenschap dat voor een of andere 
gelegenheid hulp nodig had gereed om bij te springen". [18] De mobiele 
bezitsloze met een grote actieradius van het midden van de negentiende eeuw 
was dorpsarbeider geworden, afhankelijk van wie hem wilde inhuren. 

Ook Barentsen heeft uit de mondelinge overlevering opgetekend- dat de 
werkzaamheden op de boerderijen in de periode 1850-1890 steeds meer verr icht 
moesten worden door kinderen van de boer. [191 Bovendien verdween het 
agrarisch werk dat ten dienste van middenstanders gedaan werd . Panken 
heeft dit nauwkeurig vastgelegd in 1873: [20] 

Een groot getal der burgerij zag omstreeks deze t i jd van het 
boerenbedrijf af, tengevolge van het langzamerhand gestegen loon der 
dienstboden, voer- en werkl ieden, het minder vertrouwbare en 
vervalscht kunstmest enz. 

Het genoemde economische motief voor deze verandering is slechts een kant 
van de zaak; in hoofdstuk 9 zullen andere condities vermeld worden. Van 
belang is dat hier precies wordt aangegeven waarin de verandering bestond: 
dienstboden waren niet langer in huis, voerlieden (dat zijn knechten die de 
zorg hebben over de trekdieren en het rijdend materieel en elders "vaarlieden 

of "vaarknechten" worden genoemd) en werklieden vonden niet langer een 
een arbeidsmogelijkheid in het agrarisch bedrijf . In plaats van op vast 
personeel werd in voorkomende gevallen een beroep gedaan op losse 
werklieden. 

Ook de trekarbeid naar verre regio's verminderde na 1860. Sommige 
arbeiders verhuisden met hun gezinnen naar urbane centra, de meesten 
bleven meer in de omgeving of in het dorp. Van Iterson schrijft: [21] 
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Sinds enige jaren verkiezen velen hun vast boerenwerk en in de vroege 
morgen- en late avonduren de bebouwing van hun eigen hoefke boven 
'het maaijen in Holland en elders, dat velen koortsen bezorgt en boven 
het verdienen van groóte dag h uren op de "groóte werken' die hen 's 
winters zonder werk laten. 

Tot omstreeks 1860 was het vaste boerenwerk een veilig alternatief voor de 
arbeiders. Na 1870 waren de mogelijkheden hiervoor gering geworden en 
moesten velen leven van het weinige dat een stukje gepachte grond opbracht. 
Ook trachtte men inkomsten te verwerven met gelegenheidswerk in dienst van 
een lokale werkgever. [22] De bezitslozen parochialiseerden in geografische 
z in , zoals in hoofdstuk 3 is aangetoond. [23] Bovendien verloren ze hun 
morele recht op werk bij één van de gegoede families waar men vroeger van 
vader op zoon welkom was geweest. Ze werden losse arbeiders, in toenemende 
mate afhankelijk van degenen die eventueel hun arbeid konden gebruiken. 

Het ambachtelijk bedrijf was een voorname bron van inkomsten voor hen die 
van hun arbeidskracht moesten leven. In Valkenswaard verschaften 
leerlooierijen aan tientallen arbeiders emplooi. Verder waren er in de meeste 
dorpen bierbrouwerijen, korenmolens en kleine smederijen, en met name in 
Riethoven en Westerhoven enkele werkplaatsen waar textielprodukten werden 
gemaakt. In 1850 waren in de meeste huishoudens die in deze branches 
activiteiten ontplooiden, vaste knechten aanwezig. In 1880 was dit vaste 
personeel grotendeels verdwenen en werden de produktieve werkzaamheden 
vooral verr icht door arbeiders die als tijdelijke medewerker werden betaald. 
Van belang is dat de arbeiders in 1850 voor zowel agrarisch als ambachtelijk 
werk aan de familiebedrijfjes verbonden waren en daardoor vaak gedurende 
het gehele jaar inkomsten hadden. In 1880 werden ze echter voor specifieke 
werkzaamheden ingeschakeld in bedrijfjes waar in de wisselende seizoenen 
meer en minder intensief kon worden gewerkt. Als voorbeeld kan de 
bierbrouwerij worden genoemd. De produktiecapaciteit van een brouwerij werd 
bepaald door de aanvoer van grondstoffen en vooral door de fluctuerende 
vraag naar bier in koude en warme seizoenen. Snieders in Dommelen, de 
brouwer van het "Dommelsch Bier", had in 1850 veel vast personeel dat zowel 
in zijn -landbouwbedrijf als in de brouwerij kon worden ingeschakeld. [24] In 
1880 konden in de zomer, wanneer de dorst van de Kempenlanders het grootst 
was en de kermissen werden gevierd, tientallen arbeiders bij hem een inkomen 
verdienen. Buiten dit seizoen moesten echter veel arbeiders werk zien te 
vinden op de boerderijen in zaai- en oogsttijd, in de bossen, als sjouwer bij 
de bouw van huizen en boerderijen of als klusjesman. Verder moesten ze 
leven van de opbrengst van een moestuin, een aardappelveld en enkele kleine 
dieren. Deze agrarische opbrengsten waren echter in 1880 te gering om een 
gezin te onderhouden. 

Ook de vakarbeiders raakten sterk georiënteerd op de lokale arbeidsmarkt. 
Vooral de metselaars en andere bouwvakkers konden aan de slag bij de aanleg 
van wegen en van een spoorlijn van Eindhoven via Valkenswaard naar België. 
Verder werden er omstreeks 1880 veel nieuwe huizen gebouwd, werden 
boerderijen in steen opgetrokken, werkplaatsen en fabriekjes gesticht en na 
regelmatihg voorkomende branden opnieuw herbouwd. [25] Openbare gebouwen 
als scholen en gemeentehuizen werden aanbesteed. De grootste bouwheren 
waren de pastoors: in de meeste dorpen werd tussen 1860 en 1890 een 
compleet nieuw kerkgebouw opgericht of het bestaande, zoals in Bergeijk, 
vergroot. [26] Na 1890 werden in verschillende plaatsen grote kloosters annex 
bejaardenhuizen gebouwd. Er was in vergelijking met de vorige periode meer 
emplooi voor bouwvakkers. De werkverschaffers waren de plaatselijke 
weigestelden, de bestuurders van de gemeente en vooral ook de 
dorpspastoors. 
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Omstreeks 1865 kwam m Valkenswaard en Bergeijk een nieuwe bedrijvigheid 
op gang: de fabricage van sigaren. Initiatiefnemers hiertoe waren zonen van 
lokale middenstanders. In Valkenswaard werkten tot 1875 nog slechts enkele 
arbeiders m deze branche, maar na 1880 werd de sigarenmakenj hier de 
belangrijkste bron van inkomsten. In Bergeijk begon, na enkele mislukte 
pogingen om een fabriekje draaiende te houden tussen 1865 en 1880, deze 
sector pas aan het eind van de negentiende eeuw snel te groeien. De 
sigarenfabricage begon als huisnijverheid: een handelaar verschafte tabak aan 
een werkman die hiervan thuis, eventueel met hulp van vrouw en kinderen, 
sigaren maakte. Na 1880 werd de huisnijverheid een complement van de 
produktie m fabr ieken. Van Best was in 1864 in Valkenswaard met een fabriek 
gestart die m 1880 volgens opgave van het gemeenteverslag 130 arbeiders in 
dienst had. In Bergeijk hadden m dezelfde periode enkele zonen van lokale 
gegoede families een fabriekje opgericht: Bots in 1866, Keunen m 1879 en 
Raupp in 1880. [27] Deze fabriekjes bestonden slechts enkele jaren. Alleen de 
door Aarts in 1887 opgerichte fabriek werd later een grootbedrijf . 

De werkgelegenheid in de tabaksnijverheid beperkte zich aanvankelijk tot 
eén gemeente en was tot 1890 weinig expansief. Pas na 1900 kende deze 
industrie een snelle groei en bood ZIJ spoedig aan een kwart van de arbeiders 
werkgelegenheid. In de jaren van protoindustrialisermg waren de kenmerken 
van deze branche: onzekere huisnijverheid en weinig stabiele produktie in 
fabriekjes. Ook werkten veel kinderen hierin mee. De sigarenmaker thuis en 
de fabrieksarbeider was afhankelijk van de vaak tijdelijke arbeid die hem door 
een handelaar of fabrikant werd gegund. Daarbij waren velen beschikbaar en 
was de concurrentie om werk groot. 

De arbeiders van 1880 hadden eenzelfde afhankelijkheidsrelatie tot de lokale 
weigestelden als in 1850. De arbeider-boeren en de vakarbeiders waren echter 
hun relatieve zelfstandigheid, die zich geuit had in seizoenwerk elders en 
trekarbeid, kwijtgeraakt. Ze waren evenzeer aangewezen op de lokale 
arbeidsmarkt. De huishoudensstructuur van de arbeider-boeren en 
vakarbeiders was steeds meer gelijkenis gaan tonen met die van de arbeiders 
welke de kenmerken van 1850 behouden had. [28] Het aantal kinderen per 
huishouden was nu voor alle drie groepen gelijk (gemiddeld 1,4 per 
huishouden). Voorheen waren er in de gezinnen van de arbeider-boeren en 
vakarbeiders minder kinderen geweest. Het aantal gezinsleden en aanwezige 
verwanten m de leeftijd van 10 tot 60 jaar was nu in alle lagen iets minder 
dan 3. In 1850 waren er m de huizen van de vakarbeiders nog meer dan 3 
(gemiddeld 3 ,2 ) potentiële werkkrachten aanwezig geweest De verzorgmgslast 
was nu bij alle groepen even hoog ("dependency-ratio's" van 62 ) . Dertig jaar 
eerder hadden de vakarbeiders nog een zeer lage verzorgmgslast. Die van de 
arbeider-boeren was toen al relatief hoog geweest omdat er tamelijk veel 
oudere mensen in hun huizen verbleven. 

De wijze waarop arbeider-boeren en vakarbeiders de kost moesten 
verdienen, had steeds nu meer gelijkenis met het arbeidsregiem van de 
bezitsloze dorpsarbeiders. Opvallend is dat ook de huishoudens van de eerste 
groepen steeds meer overeenkomsten hadden gekregen met die van de laatste. 
De toename van het kindertal hing klaarblijkelijk samen met een 
positieverandering van grote groepen bezitslozen m de lokale samenleving. De 
loonarbeiders hadden steeds meer te verl iezen, kansen op een bestaan m hun 
woonplaats en mogelijkheden voor werk m het dorp en de omgeving waar ze 
waren opgegroeid. Een relatief groot aantal gezinnen van bezitslozen trok in 
de periode tussen 1855 en 1885 weg naar andere gebieden De meesten bleven 
echter, werden dorpsarbeiders en pasten zich aan nieuwe normen aan. Het 
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gezinsmodel van de lokaal georiënteerde eenheid met een kostwmnende man, 
een in het huishouden werkende vrouw en een groeiende kinderschare raakte 
bij de arbeiderscategone ¡n zwang. Mannen werden overgehaald om 
laagbetaalde arbeid m de omgeving te verr ichten en vrouwen werden 
gediskwalificeerd als economisch actieven. Echtparen begonnen veel kinderen 
voort te brengen en , zoals verderop bl i jkt , regelmatig naar school te sturen. 
Nieuwe opvattingen over de voortplanting en over het gezin droegen tussen 
1850 en 1880 m belangrijke mate bij aan de transformatie van een heterogeen 
en mobiel proletariaat tot een op de lokale werkgelegenheid aangewezen 
arbeiderscategone. 

1910: 603 huishoudens van loonarbeiders 

Bijna de helft van de huishoudens die in 1910 werden geregistreerd, moest 
rond komen van een bij anderen verdiend loon. De groei van de bevolking is, 
zoals m hoofdstuk 3 al werd vermeld, bijna geheel toe te schrijven aan de 
toename van personen die tot de arbeidersklasse gerekend kunnen worden. 
Vooral de sigarenmakers vormden een snel groeiende groep: meer dan 15% van 
de gezinshoofden was in 1910 in de tabaksverwerking aktief Het aantal 
arbeider-boeren en vakarbeiders was onder de huishoudens, waarin 
gezinsleden met elkaar samenwoonden, in vergeli jking met de vorige periode 
gelijkgebleven: 222 en 223. De huishoudens, waarvan het gezinshoofd als 
arbeider geregistreerd was, vermeerderden van 111 tot 189. Degenen die nu 
als arbeider aangeduid waren, werkten bijna allen in de vele sigarenfabrieken 
van Valkenswaard en Bergeijk: 212 van 376 kostwinners van deze gemeenten. 

Deze sigarenmakers waren vooral geconcentreerd in Valkenswaard, waar in 
1910 bijna 200 van de m totaal 612 gezinnen als sigarenmaker werden 
aangeduid. In Bergeijk werkten 20 van 412 kostwinners in deze branche en in 
de overige gemeenten nog eens 18. Het aantal mensen dat als sigarenmaker 
een inkomen verdiende, was veel groter: alleen al in Valkenswaard werkten 
volgens opgave van het gemeenteverslag 725 mensen m de fabrieken en in het 
bevolkingsregister worden bijna 600 mensen bij naam genoemd als werkers in 
de tabaksnijverheid. De grootste bevolkingstoename vond plaats in die 
gemeente waar de meeste sigaren geproduceerd werden. De tabaksmjverheid 
was de meest dynamische economische sector geworden. 

Toch, wanneer men het gebied in zijn geheel overziet , blijkt dat in deze 
periode nog veel arbeiders op een andere wijze een inkomen verdienden: een 
honderdtal kostwinners werkte als arbeider m de zuivelindustrie, bij de 
spoorwegen of als landarbeider Ongeveer 140 gezinshoofden werden nog als 
boer geregistreerd, maar waren tevens op loonarbeid aangewezen Nog eens 
bijna 100 gehuwde mannen werkten als metselaar bij een aannemer of 
verdienden als thuiswerker of m een fabriek met het maken van schoenen zijn 
brood. Voor al deze beroepsgroepen geldt dat ze lokaal georiënteerd waren, 
gericht op de arbeidsmogelijkheden die m hun woonplaats aanwezig waren. 
Bima allen werkten m het dorp waar ze woonden en het benutten van 
inkomstenbronnen buiten het dorp en regio kwam nauwelijks nog voor. 
Ondanks de sterk verbeterde vervoersmogelijkheden per trein en rijtuig en de 
mogelijkheid zich per fiets te verplaatsen, werkten zowat allen m het dorp 
waar ze waren gehuisvest. De arbeidersklasse was nu echt volledig 
geparochialiseerd: waar men woonde, werkte men en waar men ging arbeiden 
vestigde men zich ook. Dit was vooral het gevolg van routmisering van de 
arbeid: op een fabriek moest men dagelijks van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat werken en werd het hele jaar door de produktie op hetzelfde (of 
hoger) peil gehouden. Dit is het grote verschil met de positie van de 
arbeiders van de vorige generatie (1880) en van de voorvonge (1850). De 
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grootvaders hadden m het midden van de vonge eeuw een grote mobiliteit 
gehad: ze verplaatsten zich daarheen waar werk te vinden was. De vaders 
benutten omstreeks 1880 alle mogelijke bestaansbronnen die in het dorp 
aanwezig waren. De arbeiders van 1910 waren continu als vaste werkkracht 
actief m een fabr iek, m de zuivelindustrie of als metselaar. De categorie van 
arbeiders was getransformeerd m een arbeidersklasse. 

Van veel arbeidersgezinnen werkte niet allen het gezinshoofd in een fabriek 
maar verdienden ook de opgroeiende kinderen, zowel jongens als meisjes, daar 
een klein inkomen. Een aantal van deze gezinnen (66 van 223) bereikte een 
jaarinkomen dat hoger was dan f . 3 0 0 , - . Deze inkomsten werden bij voorkeur 
gebruikt om eigen bezit, m de vorm van een huis of wat grond, te 
verwerven. Anderzijds bleven de arbeiders zeer afhankelijk van de lokale 
werkgevers. het grote aanbod van arbeidskrachten maakte hun 
arbeidsplaatsen minder zeker Organisaties van arbeiders kwamen pas goed 
van de grond toen de geestelijkheid deze in het leven n e p . Vroegere 
werkstakingen vielen vaak in het nadeel uit van degenen die deze 
organiseerden: m 1904 mislukte een staking op de fabriek van Aarts te 
Bergeijk ten detrimente van de aanstokers [29] Bovendien waren de arbeiders 
afhankelijk van hun eigen baas en van andere werkgevers wanneer ze hun 
kinderen voor geringe betaling wilden laten werken m eén van de fabr ieken. 
De afhankelijkheid blijkt uit de gedwongen winkelnering die m Valkenswaard 
de sigarenfabriek van Van Best berucht maakte. De arbeiders moesten hun 
levensmiddelen kopen m het winkeltje van de weduwe Van Best, de moeder 
van de grootste fabrikant van het dorp Bij andere werkgevers werd men 

?eacht regelmatig een consumptie te gebruiken in het cafe dat door een 
amilielid van de fabrikant of door de "meesterknecht" werd gedreven. De 

arbeiders hadden vaak vast werk en konden goede lonen verdienen door 
gezamenlijke inspanningen van meerdere gezinsleden. Toch blijven ZIJ in een 
relatie van persoonlijke afhankelijkheid van de fabrikanten en, toen de 
arbeiders-organisaties zich gingen inspannen voor de belangen van de 
individuele leden, van de bestuursleden van de vakbond die onder toezicht 
stonden van de geestelijken. 

De huishoudens van de arbeiders waren groter dan in de vorige periodes: 
gemiddeld meer dan 5 personen woonden onder een dak. [30] Deze groei was 
het gevolg van een zeer hoog kindertal , gemiddeld woonden er in ieder 
huishouden 2 kinderen die jonger waren dan 10 jaar Alleen bij de arbeider-
boeren, waaronder zich relatief veel oudere mensen bevonden, was het 
kindertal lager (1 ,5 ) De verzorgmgslast bij de arbeiders en vaklieden was 
zeer hoog (de "dependency-ratios" waren voor deze groepen 83 en 8 1 ) , voor 
alle groepen loonarbeiders samen iets lager (bijna 80) Hier blijkt het direkte 
verband tussen economische veranderingen en wijziging in de structuur van 
de huishoudens. Arbeiders waren afhankelijk van prominente families die deel 
uitmaakten van een elite waar een hoog kindertal als een belangrijke waarde 
werd beschouwd. Aan de andere kant konden de arbeiders hun jonge 
kinderen, vanaf 12 jaar, mee laten werken m een industrietak die zeer 
arbeidsintensief was. Dit laatste was meer een bijkomend gunstig effect voor 
het budget van het huishouden. Dat kan geconcludeerd worden omdat ook in 
de dorpen, waar geen sigarenfabrieken waren, het kindertal van de 
loonarbeiders erg hoog was. En overigens was de toename van de 
vruchtbaarheid voorafgegaan aan de uitbreiding van de werkgelegenheid. 
Economische afhankelijkheid leidde tot een gezinsmodel met een hoog kindertal 
vanwege snelle opeenvolging van geboorten. Dit model werd sinds het midden 
van de vorige eeuw gepropageerd door de lokale families welke anderen aan 
zich ondergeschikt wisten. 
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Zelfstandige ambachtslieden: een minderheid 

De vaklieden die over expertise en middelen beschikten om goederen te 
produceren of om diensten te verlenen waarvoor vakbekwaamheid noodzakelijk 
was, zijn in een aparte categorie ingedeeld. Hun produktiewijze verschilde 
van die van in loondienst werkende vaklieden en van neringdoende 
entrepeneurs. Zij verwierven hun inkomsten met werkzaamheden die 
zelfstandigheid veronderstelden. Maar ze waren afhankelijk omdat opdrachten 
verkregen moesten worden. Deze kleine ambachtslieden oefenden beroepen uit 
in de textielfabricage als voor eigen risico werkende wevers en 
l innenfabrikanten. Verder waren ze actief als gespecialiseerde metselaars, 
dakbedekkers of schilders en als schoen- of zadelmakers. Ook waren er 
timmerlieden, stoeldraaiers en klompenmakers en een hele reeks andere 
specialisten: touwslagers, olieslagers, slachters en paardensnijders, kuipers 
en barbiers. Tenslotte waren er beroepsbeoefenaren met een meer mobiele 
ner ing: voerlieden, marskramers, koperhandelaren en boodschappenlopers. 
Het gaat hierbij om veelal zelfstandig opererende vaklieden met een bescheiden 
omzet en een jaarinkomen van f . 3 0 0 , - tot f . 5 0 0 , - . De entrepeneurs die 
meerdere personen in dienst hadden, zijn bij de ondernemende klasse geteld. 

In de preïndustriële samenleving verrichtten de mensen veel werkzaamheden 
zelf. In de huishoudens waren meestal voldoende arbeidskrachten om de 
benodigde goederen te produceren en de voorkomende klussen op te knappen. 
Het aantal kleine ambachtslieden was in 1850 dan ook gering: slechts 32 
gezinshoofden (3% van het totaal) opereerden als onafhankelijke vaklieden. In 
de daaropvolgende decennia vond er specialisering plaats in de 
boerenbedrijven. De vraag naar goederen en diensten nam daardoor toe. Het 
aantal ambachtslieden groeide: zij vonden nu vooral emplooi als bouwvakkers 
of als schoenmakers. De meer gespecialiseerde vaklieden kregen echter te 
maken met een toenemende concurrentie vanuit de buitenwereld. De 
verbetering van het wegennet leidde tot een vergroting van de invoer van 
Produkten die voordien in het dorp geproduceerd werden: oliën, 
textielgoederen, touw, potten en ketels. Na 1900 kwamen veel bouwvakkers en 
leerbewerkers in loondienst. Een aantal klompenmakers, kleermakers, 
timmerlieden en bouwvakkers bleef als kleine zelfstandige actief. 

Van 18S0 tot 1910: 32 , 68 en 82 huishoudens 

In het midden van de vorige eeuw kenden de kleine zelfstandige 
ambachtslieden een grote mate van autonomie. Ze werkten in het dorp en 
leverden goederen en diensten aan hun dorpsgenoten. Voor het merendeel van 
hun inkomsten waren ze echter aangewezen op mensen die ver verwijderd 
waren van de Kempen. Zelfstandige linnenwevers leverden hun Produkten aan 
handelaren van buiten het dorp. Metselaars en bouwvakkers werkten voor 
eigen rekening in hun dorp, maar waren de grootste delen van het jaar actief 
als trekarbeider naar de steden in Holland en België. Klompenmakers, 
schoenmakers en timmerlieden fabriceerden goederen voor wie ze kopen wilde 
en kon, zowel in het dorp als elders. Van Iterson wijst op dit mobiele 
karakter van hun werk: "vele klompenmakers en ambachtslieden reizen, of om 
hunne waar te verkopen, of naar grote bouwwerken, soms als ouvrier naar 
België". [311 Andere waren gespecialiseerde marskramers en venters: "de 
veelal minder gegoeden hangen den reiszak om, gaan zaden, linnen enz. 
inkoopen en reizen hunnen eigen streek af om het van de hand te 
zetten". [32] Ook was er nog andere mobiele nering: "verscheidene 
ingezetenen (haalden) het zogenaamde witgoed (meelProdukten) te Eindhoven 
om het aan de huizen te verkoopen. Deze kostwinning werd gewoonlijk door 
vrouwen bedreven ( . . . ) . Men noemde deze nering "met de koekemand gaan" 
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( . . . ) . Omstreeks het midden dezer eeuw beliep het getal dezer personen 10 
à 15 Sinds eenige jaren ( d . w . z . het eind van de negentiende eeuw) bestaat 
hier dit gebruik niet meer". [33] 

De huishoudens van deze ambachtslieden waren klein (gemiddeld bestaande 
uit 4,1 mensen waarvan maar 2,3 personen van 10 tot 60 j a a r ) . [34] Het betrof 
bijna altijd alleenwerkende gehuwde mannen. In enkele huishoudens was een 
meid of knecht aanwezig voor de taken welke het gezinshoofd vanwege zijn 
mobiel bestaan niet zelf kon doen. Het was economisch gezien een marginale 
groep die gering in omvang was en grotendeels aangewezen op inkomsten van 
buiten het dorp. 

In 1880 was de groep van kleine ambachtslieden groter . Het aantal 
bouwvakkers was toegenomen: metselaars, strodekkers, leidekkers, 
timmerlieden en schilders vormden de grootste helft van het ambachtelijke 
contingent. De positie van de groep was echter dualistisch: een deel van de 
mensen was vooral aangewezen op de lokale werkgelegenheid en op de lokale 
vraag naar hun Produkten, een ander deel produceerde en werkte nog 
grotendeels voor buitenstaanders. In Valkenswaard kwam er voor een aantal 
arbeiders regelmatig arbeid bij de bouw van sigarenfabriekjes. Panken schrijft 
van de enige fabrikant in die periode: "eene menigte ambachtslieden vonden 
bij en door den Heer van Best steeds werk enz." [35] In alle dorpen werden 
nieuwe huizen en boerderijen gebouwd. Andere bouwvakarbeiders werkten als 
voorheen buiten het dorp en de regio. Panken vermeldt dat de kermis van 
Riethoven in 1876 druk bezocht werd, niet alleen omdat boerenzonen het in 
juli minder druk hadden maar ook omdat "ambachtslieden ( . . . ) d a n meestal uit 
andere oorden weder thuis (waren) . [36 ] 

De samenstelling van de huishoudens van de ambachtslieden vertoonde veel 
overeenkomsten met die van de bevolking in haar totaliteit. [37] In de dorpen 
waren er in 1880 zowel arbeiders die sterk geparochialiseerd en afhankelijk 
geworden waren van de lokale werkverschaffers, als keuterboeren die vooral 
voor eigen overleven produceerden en meer gespecialiseerde boeren en 
ondernemers. Dergelijke contrasterende oriëntaties vond men ook binnen de 
categorie van zelfstandige ambachtslieden. De gemiddelde huishoudensomvang 
was groter dan voorheen: in plaats van 4,1 was deze 5 , 1 . Dit aantal was 

fel ij к aan het gemiddelde van alle huishoudens. Er waren in deze huishoudens 
,2 personen tussen 10 en 60 jaar en 0,2 inwonenden. Bij alle huishoudens 

was dat respectievelijk 3,1 en 0 , 2 . Tenslotte waren er evenveel kinderen: 
1,3 per huishouden. De verzorgingslast was 51 en bij alle huishouden 53. 
Deze categorie reflecteert zowel in haar produktiewijze als in de 
huishoudenssamenstelling de kenmerken van de bevolking in haar geheel. Zij 
bevond zich in een fase die zowel overeenkomsten heeft met die van 1850 als 
reeds de nieuwe ontwikkelingen toont. 

Bij de zelfstandige werknemers van 1880 kunnen ook een aantal huishoudens 
worden ingedeeld die als autonome producenten in de tabaksbewerking actief 
waren. Ik vond in Valkenswaard een tiental familie-eenheden waarvan de 
kostwinner en enkele oudere kinderen als sigarenmakers genoteerd werden en 
blijkens de opgave van de Hoofdelijke Omslag een meer dan minimaal inkomen 
hadden. Deze thuiswerkers konden een goede boterham verdienen. Deze 
huishoudens waren groot: gemiddeld 5,7 personen, waarvan maar liefst 4,3 
personen tussen 10 en 60 jaar. [38] Veel handen maakten veel sigaren en, 
wanneer een goede afzet bereikt kon worden, redelijke inkomsten. De 
verzorgingslast van deze huishoudens was als gevolg van de 
huishoudenssamenstelling zeer gering: 33. Dit waren arbeidseenheden waar 
het huiselijk leven volledig ondergeschikt was aan de produktie van sigaren. 

97 



In 1910 was het aantal kleine zelfstandige ambachtslieden niet veel groter 
dan dert ig jaar daarvoor: van respectievelijk 82 tegenover 68 huishoudens m 
1880 was het gezinshoofd als kleine zelfstandige geregistreerd Met de groei 
van de bevolking was ook het aantal ambachtslieden toegenomen. Maar een 
deel h iervan, vooral de bouwvakarbeiders en schoenmakers, was waarschijnlijk 
m loondienst ZIJ konden echter door aanvullende inkomsten van huisgenoten 
of uit de bewerking van wat grond een hoger inkomen dan de doorsnee-
arbeider verwerven. In het algemeen kan gesteld worden dat de voor zichzelf 
werkende metselaars, stukadoors en schilders, kleermakers, klompenmakers en 
timmerlieden na 1900 uitsluitend werkten voor de lokale markt. In een 
persoonlijk kasboek van de timmerman C. Loos te Bergeijk zijn als klanten 
steeds mensen uit het dorp genoteerd. Hierbij blijken lokale gegoeden als Van 
Compel, Gijsbers en de sigarenfabrikant "De Heer G. Aarts" de beste 
afnemers te z i jn . [39] 

De kleine zelfstandige ambachtslieden werkten voor eigen risico, maar voor 
hun klandizie waren ze aangewezen op het lokale publiek en vooral op de 
meest kapitaalkrachtigen. Bovendien werden ze m dit t i jdvak georganiseerd m 
verenigingen van ambachtslieden die onder de hoede stonden van de 
plaatselijke geestelijken. [40] Als een van de laatste categorieën raakten de 
ambachtslieden m het begin van deze eeuw meer lokaal georiënteerd. Hun 
afhankelijkheid van de dorpsgemeenschap was echter het meest volkomen, ZIJ 
werkten voor lokale mensen, verkochten Produkten aan dorpsbewoners en 
werden m plaatselijke verbanden van ambachtslieden georganiseerd. 

De huishoudensomvang breidde zich uit van (5 ,1 naar 5,6 personen). [411 
Het aantal kinderen steeg (tot 1,6) en er waren gemiddeld meer dan 3 
gezinsleden en verwanten van 10 en 60 jaar. In enkele huizen was nog een 
knecht of een meid te vinden (gemiddeld 0 , 3 ) . De verzorgmgslast was 
gestegen (een "dependency-ratio" van 56) 

Naast deze zelfstandigen waren er ook meer arbeiders die een groter 
inkomen dan de doorsnee-werkman verdienden. Dit waren de huishoudens van 
de sigarenmakers waar meer inkomens werden verdiend. Hun aantal bedroeg 
5% van het totaal [42] Hier vond men gemiddeld bijna 4 personen van 10 tot 
60 jaar die inkomsten konden verwerven. Maar ook bij deze groep was het 
k indertal , ondanks de gemiddelde hogere leeftijd van het echtpaar, fors 
toegenomen (van 1,2 tot 1,6) Deze gezinshoofden onderscheidden zich van de 
zelfstandige vaklieden: ZIJ waren m loondienst. Hun hogere inkomsten toonden 
echter dat een arbeidersbestaan niet per definitie gebonden was aan armoede. 

De zelfstandige vaklieden bleven een marginale groep· numeriek gering en 
goederen producerend die ook van buitenaf betrokken konden worden of door 
arbeiders geleverd. Hun positie werd lang gekenmerkt door dualiteit Maar 
zodra ook bij hen het model van de middenklasse-familie de overhand kreeg, 
bleken ze volledig geïncorporeerd tn de lokale gemeenschap. 

Handeldrlfvende middenstanders en ondernemers 

In de dorpen van het Kempenland vormden de handeldnjvende 
middenstanders en ambachtelijke ondernemers m de negentiende eeuw een 
weinig talr i jke maar machtige categorie. In de laatste decennia van die eeuw 
werd deze groep uitgebreid met enkele fabrikanten. Na 1900 was deze 
economische gewichtige groep numeriek gezien nog altijd gering maar in de 
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dorpssamenleving zeer invloedrijk. Gedurende de gehele perode was bezit de 
basis van een prominente positie. Bezit leidde via nering en onderneming tot 
relatief hoge inkomsten. Oe jaarlijks opnieuw verworven hoge inkomens 
leidden door middel van het censuskiesrecht tot politieke macht, via de 
gekochte voorname plaats in de kerk tot prestige en vooral venwege bezit van 
een aanzienlijk deel van de produktiemiddelen tot een sociaal overwicht over 
de bezitslozen en de minder gefortuneerden die het slijk der aarde chronisch 
ontbeerden. 

In 1850 hoorde het gezinshoofd van 6% van alle huishoudens tot de categorie 
van middenstanders en ondernemers. In 1880 was dat 11% en in 1910 10%. Van 
1850 tot 1880 was het aantal entrepreneurs zowel relatief als absoluut fors 
gestegen. Daarna was de groei alleen nog in absoluut aantal en nam het 
relatieve aandeel van de huishoudens van de "oude" middenstand in het totaal 
van de huishoudens af. De groei van deze middenstand vanaf 1850 wordt, 
zoals in hoofdstuk 5 is aangetoond, weerspiegeld in het groeiende aantal 
stemgerechtigden voor de gemeenteraad. Omdat de gemiddelde 
huishoudensommvang tussen 1850 en 1880 was verminderd, bli jkt de stijging 
van de getalsmatige kracht van deze categorie iets minder fors in het aandeel 
in de bevolking van de in de middenstanders-huishoudens wonende personen: 
respectievelijk 11%, 15% en 12% in de dr ie periodes. 

De groei van deze groep is een belangrijk dri j fveer voor de economische 
ontwikkeling van de dorpen in hun geheel. De entrepreneurs boden 
werkgelegenheid, maakten in de tweede helft van de vorige eeuw steeds meer 
mensen van zich afhankelijk, en brachten de fabrikanten voort die in het 
begin van de twintigste eeuw aan honderden gezinnen een broodwinning 
verschaften zodat de bevolking begon te groeien en zelfs mensen van elders 
werden aangetrokken. Vastgesteld moet worden hoe de huishoudens van het 
meer welgestelde deel van de bevolking functioneerden als economische 
eenheden, hoe ze veranderden en welke de gevolgen daarvan waren voor de 
werkgelegenheid in de dorpen. Het probleem is het verband tussen de 
dynamiek in de samenstelling van de huishoudens en de economische 
ontwikkeling. Ik zal me bij de schets van deze ondernemende categorie vooral 
beperken tot de grote gemeenten Valkenswaard en Bergeijk. De 
ontwikkelingen in de kleinere dorpen komen in het voorbeeld "Riethoven" aan 
bod. 

7650; 64 huishoudens van neringdoenden en ambachtelijke ondernemers 

De middenstand van de Kempense dorpen was in het midden van de vorige 
eeuw meer gericht geraakt op de lokale gemeenschap. Lucratieve 
werkzaamheden zoals het vangen en africhten van valken voor de jacht en de 
handel in koperwaren en mensenhaar, waren bijna geheel verdwenen. [43] De 
valkerij die met name in Valkenswaard werd beoefend en de teuter i j , de 
lange-afstandhandel waarin verschillende families uit Bergeijk, Borkel en 
Schaft en Westerhoven zich hadden gespecialiseerd, waren beide in het begin 
van de negentiende eeuw in verval geraakt . De Europese adel en 
vorstenhoven hadden minder geld over voor overdadige jachtpartijen waarvoor 
de vogelafrichters uit de Kempen getrainde valken leverden. De marskramerij 
van koperwarenslijtende teuten kwam bloot te staan aan handelsbeperkingen 
en werd nauwelijks winstgevend vanwege de grootschalige produktie van 
industriële goederen in West-Europa. De haarhanderlaren verloren hun nering 
omdat de pruikenmakers na 1800 minder pruiken op bestelling konden leveren. 
Ten gevolge van deze internationale ontwikkelingen raakten de rondtrekkende 
entrepreneurs uit Kempense dorpen veel meer aan de lokale economie 
gebonden. Hun economische daadkracht beperkte zich omstreeks 1850 tot het 
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drijven van een lokale nering: een winkel annex café, de produktie van bier 
of lederwaren en het leiden van een agrarisch bedri j f . 

Valkenswaard telde in 1850 24 huishoudens die gerekend kunnen worden tot 
de ondernemende stand in goede doen. De beroepen van deze gezinshoofden 
werden in het bevolkingsregister als volgt genoteerd: leerlooier (6 maal), 
bierbrouwer (2 maal), koperslager (2 maal), kuiper (1 maal), bakker (1 
maal) , molenaar (1 maal), zadelmaker (1 maal), koopman (4 maal), winkelier 
(4 maal), herbergier (1 maal), en logementhouder (1 maal). Hoewel het beroep 
herbergier in deze reeks slechts één keer genoemd is, was er een groot 
aantal slijters van alcoholhoudende dranken en warme koffie. Alle hier 
aangeduide winkeliers en bierbrouwers, de logementhouder en waarschijnlijk 
ook de meeste andere middenstanders dreven in feite ook een herberg. 
Daarnaast combineerden in deze gemeente veel caféhouders dit vak met een 
ander beroep, maar ze haalden toch te weinig omzet om tot de lokale 
weigestelden te kunnen worden gerekend. Al degenen die goederen 
produceerden, waren ook handelaar: ze brachten het produkt zelf op de 
markt . 

Deze neringdoenden van 1850 waren tevens boer. Ze bezaten aanzienlijke 
oppervlaktes grond die ze met de hulp van gezinsleden en personeel 
bewerkten. Ook hielden ze vee. Het boerenbedrijf bevond zich in het huis 
waarin de familie woonde en de nering gedreven werd. De rijkste mensen uit 
het dorp vond men in de kern van de gemeente, in de buurt van de kerk en 
het gemeentehuis. Het dorpsplein was omringd met woningen van het 
langgeveltype, waarin 's zomers en 's winters koeien verbleven en waaromheen 
kleinvee rondscharrelde. In Valkenswaard kwam, zoals een gezegde leert, 
"een juffrouw uit de koestal". De entrepreneurs waren tevens boer. Ook de 
dochters verrichtten boerenwerk zoals het melken van de koeien en de 
verzorging van het vee. Dit boerenbedrijf werd geleid door het gezinshoofd; 
zijn verwanten hielpen mee. Daarnaast waren inwonende meiden en knechten 
als vast personeel aanwezig en werden in het zaai- en oogstseizoen de 
diensten van andere arbeiders en hun gezinsleden gebruikt . 

Het bed ri if van neringdoenden en ondernemers was van gemengde aard: er 
werden allerlei goederen geproduceerd, veel waren verhandeld en 
verschillende agrarische Produkten voortgebracht. In dit familiebedrijf 
werkten gezinsleden en verwanten. Bovendien vond men er veel vaste 
inwonende personeelsleden die vaak uit hetzelfde dorp waren 
gerecruteerd. [44] Verder hadden verschillende bezitsloze gezinnen nauwe 
banden met een dergelijk bedri j f : zij leverden het inwonend personeel, lieten 
zich inschakelen bij drukke agrarische werkzaamheden en konden soms een 
stukje grond pachten of krediet kri jgen. Vanwege deze kenmerken van het 
produktieproces waren de sociale afstanden tussen werkgevers en werknemers 
ger ing . De arbeiders zaten aan tafel bij het gezin waar ze werkten, dronken 
met die baas en zijn zonen een glas bier in diens tapperij en werkten zich 
samen met de familieleden van de eigenaar in het zweet bij de oogst. De 
werklui kregen hun loon in geld of in natura uitbetaald. Een cluster van arme 
gezinnen had persoonlijke bindingen met een werkgeversfamilie. Dit bood hen 
geringe geldelijke opbrengsten, maar wel zekerheid van werk en 
levensmiddelen. Het behoedde hen in tijden van rampspoed voor de absolute 
misere. Het economische systeem was paternalistisch: het impliceerde zowel 
exploitatie als bescherming. [45] 

Deze familie-economie kan het beste met een voorbeeld worden geïl lustreerd. 
De familie Bijnen had onder de neringdoenden en ondernemers van 
Valkenswaard verschillende vertegenwoordigers. Ik vond onder de tussen 1840 
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en 1850 te Val ken s waard gesloten huwelijken vier gezinnen uit deze 
wijdvertakte verwantengroep. Jac. Bots-Bijnen was een logementhouder; H. 
Bijnen, die in 1850 de jonge weduwnaar was van Johanna Van den Besselaar, 
bierbrouwer; H. Bijnen-Tilburgs leerlooier en Joh. Bijnen- Smulders 
zadelmaker. Hoewel de huwelijksleeftijd van de vrouwen met gemiddeld meer 
dan 30 jaar hoog was en twee van hen jong stierven, werden uit deze 
huwelijken maar liefst twintig kinderen geboren. Er was in deze groep een 
hoog reproduktieniveau: in elk huwelijk werd gemiddeld om de 2 jaar een kind 
geboren. Na sterfte van een zuigeling was het interval tot de volgende 
geboorte zeer klein (een keer 10 en een keer 14 maanden). Dit wijst erop dat 
deze vrouwen, zoals in de kring van gegoeden omstreeks 1850 gebruikeli jk 
was, geen of heel weinig borstvoeding aan hun baby's gaven. Van deze vier 
huwelijken bleven tenslotte, nadat de sterfte op jonge leeftijd de kinderschare 
had gereduceerd, nog 14 volwassenen over. Het grote kindertal in dergelijke 
gezinnen bleek later een krachtige dr i j fveer tot economische vernieuwing in de 
gehele dorpssamenleving. 

Deze gezinnen woonden allen in het centrum van het dorp, op geringe 
afstand van elkaar. De looierij, brouweri j, tapperi j , het logement en vooral de 
boerderijen van deze familiegroep veronderstelden de aanwezigheid van veel 
personeel. Er waren dan ook in totaal vijf meiden en zes knechten in dienst. 
Hiervan kwamen er zeven uit Valkenswaard. Verschillende gezinnen uit dit 
dorp hadden dus via het inwonend personeel nauwe contacten met deze 
entrepreneurs. Daarnaast kenden de looierij en de brouwerij een 
seizoensgerichte produktie. Wanneer in het najaar vee werd geslacht от in de 
nazomer de hop arr iveerde, konden veel arbeiders terecht bij deze familie. 
Tenslotte waren de vier gezinnen eigenaar van in totaal 50 hectare agrarische 
grond. Uit de belastbare opbrengst van f. 5 2 0 , - bli jkt dat deze geschikt was 
voor landbouw. Ook in deze sector was er in het voorjaar en in het 
oogstseizoen voor veel mensen werk. Gemengde bedrijven als die van de 
familie Bijen waren niet alleen familiebedrijven, maar ook min of meer vaste 
bestaansbronnen voor een groot aantal gezinnen van het dorp. 

Ook in de andere dorpen functioneerden soortgelijke familiebedrijven. In 
dergelijke huishoudens woonde 10% van de bevolking; een groter deel was 
ervan afhankelijk. De samenstelling van de huishoudens toont enkele 
specifieke kenmerken. [46] De gemiddelde omvang was de grootste van alle 
beroepsgroepen ( 6 , 8 personen). In ieder huishouden was er doorgaans 
minimaal 1 knecht of meid aanwezig (gemiddeld 1 , 3 ) . De entrepreneurs waren 
na de boeren de grootste werkgevers voor inwonend personeel. In deze 
huishoudens waren er tamelijk veel kleine kinderen (gemiddeld 1,2 van jonger 
dan 10 jaar) en veel oudere mensen (gemiddeld 0 , 4 ) . Deze verzorgingslast 
(een "dependency-ratio" van 54) was echter in deze categorie een veel 
geringer probleem dan de overdracht van het bezit naar de volgende 
generatie. Later moesten immers veel kinderen het ouderlijk erfgoed onder 
elkaar verdelen. 

1880: 120 huishoudens van neringdoenden en ondernemers 

Het aantal entrepreneurs was in 1880 flink gegroeid in vergeli jking met 
1850. Er waren twee keer zoveel commerciële neringen dan dertig jaar eerder. 
Bovendien waren de gemengde bedrijven van voorheen meer gespecialiseerd 
geworden: de entrepreneurs hadden hun agrarische activiteiten beëindigd. 
Ook verschenen in deze periode de eerste sigarenfabriekjes. Deze 
ondernemingen, die opgezet werden door lokale entrepreneurs, zouden in de 
volgende decennia en vooral in de periode na 1900, de economische structuur 
van de dorpen in sterke mate beïnvloeden. De eerste aanzet tot deze 
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transformatie naar een industriële economie kan voor een belangrijk deel 
verklaard worden uit de lokale condities. Het produktieproces wijzigde zich 
onder invloed van spanningen die voortvloeiden uit het hoge 
reproductieniveau van de ondernemende categorie. Bovendien waren 
veranderingen in de samenstelling van 'de huishoudens een stimulans voor 
economische ontwikkeling. 

De vraag waarom er in 1880 meer neringdoenden en ondernemers waren dan 
in 1850 is op simpele wijze te beantwoorden. De toename kwam tot stand omdat 
veel kinderen uit de ondernemende categorie in hun geboortedorp waren 
gebleven. Zij bleken in staat met een part van het verdeelde erfgoed van hun 
ouders een zelfstandig bedrijf op te zetten. In Valkenswaard zetten 
bijvoorbeeld acht mannen en de partners van zes vrouwen uit de familie 
Bijnen de brouwerij en de loooierij voort en begonnen ook nieuwe bedrijfjes. 
In Bergeijk werden drie kinderen van de weduwe Bots, die allen tussen І835 
en 1847 waren geboren, respectievelijk winkelierster, sigarenfabrikant en 
handelaar; een dochter huwde met de plaatselijke bierbrouwer. [47] 
Nakomelingen uit de families Raupp en Aarts richtten sigarenfabriekjes op. In 
Valkenswaard werd hetzelfde gedaan door de zonen van Van Best, en later 
ook door die van Van Ham, Baken, Moonen, Maas, Bots, Gij rath en 
H o e k x . [ 4 8 ] Veel kinderen van de middenstanders van 1850 werden lokale 
entrepreneurs. Zij zetten het ambachtelijk bedrijfje of de commerciële nering 
van hun vader voort of startten nieuwe activiteiten. Sommigen combineerden 
een commercieel beroep met een bestuurlijke carr ière. Anderen verspreidden 
zich via een religieuze professie of vanwege een huwelijk over regio en 
provincie. 

De neringen en bedrijfjes van het laatste kwart van de negentiende eeuw 
waren veel meer gespecialiseerd dan die van de vorige periode. Panken heeft 
vermeld dat omstreeks 1873 veel burgerlieden afzagen van het boerenbedrijf. 
Deze mededeling wordt bevestigd door Barentsen: hij vernam uit mondelinge 
overleveringen dat de entrepreneurs vóór 1890 hun agrarische nevenbedrijf 
hadden beëindigd. De ondernemers legden zich toe op ambachtelijke 
produktie en verengden hun economische bezigheden. Naast de reden van te 
duur personeel gold hier ook het effect van een nieuwe familiecode. [49] In 
hoofdstuk 9 heb ik uitgewerkt waarom men in deze periode niet langer 
huisvesting bood aan inwonende volwassen mannen en vrouwen die als 
knechten en meiden agrarische activiteiten verr icht ten, ingeschakeld waren in 
het ambachtelijk proces en allerei hand- en spandiensten leverden. Een andere 
reden voor het beëindigen van het agrarisch bedrijf was het geringe 
rendement. De verdeling van het ouderlijk bedrijf van 10 à 15 hectare leverde 
de erfgenamen slechts enkele hectaren landbouwgrond. Deze konden 
nauwelijks profijtelijk worden geëxploiteerd en beter met tijdelijke contracten 
ve rhuurd . 

Het voorheen gecompliceerde familiebedrijf verloor zijn gemengde karakter . 
Enkele voorbeelden illustreren di t . Jan Rombout Keunen exploiteerde in 1880 
niet langer zelf zijn molen, maar verhuurde deze aan zijn dorpsgenoot Van 
Laarhoven. Hij sloot het café-gedeelte van zijn woning voor het lokale publiek 
en liet zijn vrouw in het pand naast de kerk een winkeltje dr i jven. Keunen 
werkte niet zelf op het land en liet ook zijn zonen geen agrarische arbeid 
verr ichten, maar verpachtte zijn gronden en verhuurde enkele boerderijtjes. 
Hij was vanaf ongeveer 1870 alleen nog handelaar en rentenier. Eveneens te 
Bergeijk beëindigde in die periode Johannes Everardus Panken, de broer van 
meester Panken, zijn agrarische werkzaamheden en werd gemeenteambtenaar 
en winkelier. In Valkenswaard was Van Best in het midden van de vorige 
eeuw zelf handelaar, koperslager, grootgrondbezitter en agrarisch ondernemer 
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geweest. Zijn zonen werden, na afsluiting van een schoolopleiding, 
tabakshandelaar, sigarenfabrikant en leerlooier. De kinderen van de 
veelzijdige entrepreneurs van 1850 specialiseerden zich in het laatste kwart 
van de vorige eeuw als winkelier, bakker , looier, brouwer, sigaren- of 
schoenenfabrfkant of handelaar. De belangrijkste veranderingen in de 
bedrijfsvoering kunnen als volgt worden omschreven: omstreeks 1875 was het 
vee uit de meeste huizen rond het dorpsplein verdwenen en waren de 
entrepreneurs welgestelde burgers en gespecialiseerde ondernemers geworden. 

Sommige entrepreneurs werden ondernemers. In Valkenswaard was er al in 
1880 een sigarenfabriek waar tientallen arbeiders op geregelde en lange tijden 
in een afgesloten ruimte sigaren produceerden. [50] In Bergeijk werden tussen 
1865 en 1880 door Aloysius Bots, in 1879 door Godefridus Keunen met 
compagnon en in 1880 door August Raupp, een zoon van de kinderri jke 
artsenfamilie, fabriekjes opgericht. [51] Hier waren de initiatieven echter 
weinig succesvol. Na verloop van enkele jaren stopte de produktie. In 1887 
werden in Bergeijk 4 fabrieken geopend, waarvan die van Godefridus Aarts 
snel uitgroeide tot een grootbedrijf. Omstreeks 1900 had hij een honderdtal 
arbeiders in dienst. Ook de fabriek van Kuijken werd een onderneming met 
veel personeel. In Valkenswaard ontstonden na 1890 tientallen fabrieken die 
geleidelijk aan de meerderheid van de bevolking inkomsten verschaften. De 
initiatieven van de zonen van lokale entrepreneurs leidden tot een 
transformatie van de plattelandseconomie. Na 1900 waagden ook enkele van 
elders afkomstige ondernemers hun kans in de snel groeiende tabaksbranche, 
maar toen was de fabricage van sigaren al tot de routines van de Kempense 
bevolking gaan behoren. 

In 1880 was de aard van de neringen in verschillende opzichten veranderd. 
De innoverende activiteiten hadden echter nog weinig vaste voet in de dorpen 
van de Kempen. In het produktieproces had er wel een fundamentele 
verandering plaatsgevonden: de afhankelijkheidsrelaties tussen werkgevers en 
arbeiders waren meer instrumenteel geworden. Jonge mensen uit plaatselijke 
armere gezinnen waren niet langer als knechten en meiden welkom in de 
huizen van de welgestelde entrepreneurs. Gezinnen uit de categorie van 
bezitslozen hadden alleen via tijdelijke werkzaamheden bindingen met een 
ondernemende familie. Met het verdwijnen van de agrarische activiteiten uit de 
huizen rond het dorpsplein werden de banden tussen bezitters en Proletariers 
veel minder persoonlijk. Voorzover er nog inwonend personeel bij de gegoeden 
was, bestond dit grotendeels uit dienstmeisjes die vooral uit andere dorpen 
afkomstig waren en niet meer beschouwd werden als leden van het gezin. 
Arbeidskrachten werden niet langer gedurende het gehele jaar ingehuurd, 
maar alleen in de drukke tijd van het zaai- en oogstseizoen. Verder konden 
de mensen als arbeider werken in een sigarenfabriek. Andere arbeiders waren 
als thuiswerker afhankelijk van de tabak die hen door een lokale handelaar 
werd vers t rek t . De lokale entrepreneurs maakten gebruik van tijdelijke 
hulpkrachten. Er was vraag naar arbeid wanneer er vraag was naar de 
Produkten. Vooral vanwege de fluctuerende vraag naar tabaksprodukten en 
vanwege het tijdelijke karakter van de werkzaamheden in looierij en brouwerij 
waren er steeds sterke schommelingen in het benodigde aantal 
arbeidskrachten. 

De nieuwe relaties tussen werkgevers en werknemers brachten met zich mee 
dat de entrepreneurs meer macht kregen over de bezitslozen. Ze waren niet 
langer de "natuurli jke" werkverschaffers van een aantal gezinnen uit het dorp 
die vanwege hun bindingen met de familie van het bedrijfshoofd ook minder 
kwetsbaar waren geweest. Ze beheersten nu een groot segment van de 
dorpsbevolking: de bezitslozen moesten zich beschikbaar trachten te maken 
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voor leder van de ondernemers die eventueel van hun arbeidskracht gebruik 
wenste te maken Niet langer verdeelden de gezinnen van arbeiders zich voor 
lengte van jaren over de huishoudens van de ondernemende categorie Ze 
moesten zich oriënteren op al degenen die werk konden bieden Ze dienden 
beschikbaar te zijn wanneer de vraag naar Produkten uitbreiding van 
personeel mogelijk maakte en vrezen voor ontslag wanneer daling van omzet de 
ondernemer kans gaf om diegenen weg te sturen waarvan hij vond dat hij hen 
niet langer kon en hoefde te gebruiken. De banden tussen baas en arbeider 
werden onpersoonlijker* de ondernemer kreeg een sterke machtspositie, de 
arbeider verloor zijn morele recht op werk. 

Het economisch systeem had in 1880 zijn paternalistische en familiale 
kenmerken goeddeels ver loren. Het werd autoritair en het monopolie van de 
gezinshoofden. Deze wijziging uitte zich m het systeem van gedwongen 
winkelnering dat, evenals elders m Brabant, ook in deze dorpen 
ontstond. [52] Zo moesten allen die werk wilden krijgen of houden bij de firma 
Van Best, een fl ink deel van hun karige inkomsten besteden m het door de 
familie Van Best gedreven winkeltje Wie bij een dalende omzet niet als eerste 
ontslagen wenste te worden, moest regelmatig een borreltje drinken m het 
cafe van de meesterknecht die in de fabriek het werk verdeelde Het systeem 
van gedwongen winkelnering werd niet alleen door de fabrikant Van Best 
gehanteerd; het was wi jdverbreid. Ook uit dit verschijnsel blijkt dat de 
relaties tussen bezitters en bezitslozen meer ongelijk waren geworden. 

In verschillende opzichten zijn er door de ondernemende middenstanders 
veranderingen in het economisch systeem aangebracht. Deze zijn alle 
verbonden met wijzigingen m de structuur van de gezinnen en m de 
samenstelling van de huishoudens De specialisering van de neringen was 
mede het gevolg van het feit dat de ouderlijke bedrijven over meer kinderen 
waren verdeeld en dat het resterende agrarische deel van het bedrijf te 
weinig opbrengsten leverde. Daarnaast was er een nieuwe fami 11 ecode 
geïntroduceerd waardoor de aanwezigheid van inwonend personeel met langer 
vanzelfsprekend was. Hierdoor werd de voortzetting van het agrarische 
nevenbedrijf onmogelijk. Tenslotte was de innovatie van de economische 
activiteiten mogelijk geworden door de betere opleiding van de zonen op 
kostscholen Ook hadden ze daar contacten gelegd met mensen uit soortgelijke 
families uit de wijdere omgeving. [53] Hun vaardigheden en hun relaties 
kwamen hen bij de introductie van nieuwe produktievormen goed van pas De 
wijdere context, waar een grotere vraag naar tabaksprodukten en lederwaren 
ontstond, bood een gunstige situatie, maar de lokale omstandigheden waren 
van doorslaggevende betekenis. Er waren immers geen markten waar men een 
vaste hoeveelheid Produkten kwijt kon. Men moest iedere week opnieuw een 
markt creëren, m stand houden, verdedigen of veroveren om de 
geproduceerde waar kwijt te raken. De nieuwe arbeidsrelaties waren tenslotte 
ook een gevolg van een veranderd familie-ideaal: men distantieerde zich van 
dorpsbewoners die dagelijks in huis waren en van mensen uit arme gezinnen 
die regelmatig over de vloer kwamen. De fluctuerende vraag naar 
arbeidskrachten maakte tenslotte de werkgever op meer instrumentele wijze 
dan voorheen superieur aan potentiële arbeidskrachten m de 
dorpsgemeenschap. 

In de huishoudens van de entrepreneurs waren in 1880 veel minder mensen 
aanwezig dan dertig jaar eerder (gemiddeld 5,6 tegen 6,8 m 1850) [54] Er 
was veel minder personeel (gemiddeld 0,3 bediende m plaats van 1,3 van de 
vorige generat ie) . Ook was het gezinshoofd veel meer alleen verantwoordelijk 
voor het inkomen. Er waren minder gezinsleden en verwanten m de leeftijd 
van 10 tot 60 jaar (van gemiddeld 3,9 naar 3 , 1 ) . Het kindertal was (met 1,3) 
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aan de hoge kant. Ook waren er veel ouderen in deze groep (gemiddeld 0,7 
per huishouden). De verzorgmgslast was daarom fors toegenomen (de 
'dependency-ratio" was gestegen van 30 naar 55) . Het mannelijke gezinshoofd 

en soms een opgroeiende zoon of aanwezige verwant waren de kostwinners. 
Slechts m de helft van de huishoudens was nog personeel. 

Veel meer bednjfshoofden, die meestal een klem bezit geërfd hadden, 
moesten alleen een inkomen verdienen waarmee het gezin een prominente 
positie m de gemeenschap kon behouden. De bindingen tussen werkgevers en 
werknemers waren onpersoonlijker geworden omdat men personeel nog slechts 
tijdelijk bij de fabricage van Produkten voor een ongewisse markt nodig had. 
Niet langer verschafte men voor lengte van jaren en decennia werkgelegenheid 
aan dorpsbewoners en bekenden als inwonende bediende. Voorheen was de 
vraag naar permanente arbeidskracht even "natuurl i jk" geweest als de 
regelmaat der seizoenen. Nu verzetten het geld en vooral de moraal zich tegen 
het m huis opnemen van mannelijk en vrouwelijk personeel. 

79/0; 138 huishoudens van winkeliers en fabrikanten 

In 1910 was het aantal ondernemers nauwelijks groter dan m de vorge 
generatie. De economische positie was echter vers terk t . Binnen deze categorie 
had zich een differentiatie voorgedaan- naast winkeliers en kleine ondernemers 
vond men er directeuren van dienstverlenende bedrijven en fabr ikanten. In 
Valkenswaard waren er 12 grote sigarenfabrieken en 7 kleine. [55] In deze 
gemeente evenals m Bergeijk woonden directeuren van postkantoren en van 
zuivelcooperaties, loodsmeesters en bazen van vervoersbednjfjes en chefs van 
spoorwegen. De winkeldnjvende middenstand was numeriek gezien nog in de 
meerderheid maar wat inkomsten betreft konden slechts enkele bakkers van de 
grote gemeenten enigszins wedijveren met de ondernemende klasse. 

Geleidelijk begon de economie van de grote dorpen bepaald te worden door 
enkele grote bedri jven. In Valkenswaard werkten bij Van Best honderden 
arbeiders die hem een jaarinkomen verschaften dat door de 
gemeenteambtenaren op f. 13.000,- werd geschat. [56] In Bergeijk was 
sigarenfabrikant Godefridus Aarts, die f. 6 .000 , - verdiende, de grootste 
werkgever. Daarnaast werkten daar op de lokale zuivelfabriek tientallen 
arbeiders. In Valkenswaard waren verder de bedrijven van Hoekx-Maas en 
Gijrath-Schellens, met een inkomen van respectievelijk f 7 000 , - en f. 
5 .000 , - grote ondernemingen Door de ambtenaren van Valkenswaard werden 
ook andere ondernemers met een hoog inkomen geteld: de sigarenfabrikanten 
Bots (f . 3 . 0 0 0 , - ) , Heesterbeek-Smiggels ( f . 2 2 0 0 , - ) , Bots-Van Lith ( f . 
3 . 2 0 0 , - ) , De Louw-Maas ( f . 1 5 0 0 , - ) , Moonen-Rijnders ( f . 1 . 2 0 0 , - ) , Moonen-
Van Dijk ( f . 1 3 0 0 , - ) . Andere ondernemers waren de schoenenfabrikant Van 
den Besselaar-Verhoeven ( f . 3 . 2 0 0 , - ) , de looier Baken-Van Sambeek ( f . 
2 1 0 0 , - ) , looier Jaspers-Van den Besselaar ( f . 2 .000 , - ) en een looiersfamihe 
met dezelfde achternamen ( f . 3 . 1 0 0 , - ) . Ook de lijmzieder Maas-Van Thiel ( f . 
3 .500 , - ) behoorde tot deze categorie van middelgrote ondernemers. In 
Bergeijk waren sigarenfabrikant Kuijken ( f . 1 .850, - ) en bierbrouwer Willems 
( f . 1 .200,- ) fabrikanten met veel personeel. Naast deze industriëlen en 
fabrikanten waren er vooral in Valkenswaard veel bednjfshoofden van 
sigarenfabnekjes waar een handvol tot een dozijn arbeiders werkte. Ook 
waren er enkele kleinere schoenenfabriekjes. In deze sector werkten per 
bedrijf enkele volwassen mannen en, blijkens de foto's die door Bots 
gepubliceerd z i jn , veel jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar en enkele 
ongehuwde vrouwen [57] 
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Naast deze ondernemers waren er ¡n alle dorpen, afhankelijk van het 
inwonertal, weinig of veel winkeliers. In Valkenswaard bereikten de bakkers 
Jaspers-Roovers ( f . 2 . 2 0 0 , - ) , Brangers-Bekkers ( f . 1 .200, - ) en De Wit-
Schellens ( f . 1 .200, - ) de hoogste inkomsten omdat ze de meeste klandizie 
hadden. De overige middenstanders verkochten winkelwaren. Hun inkomsten 
waren geringer maar ze hadden economische macht omdat ze aan sommige 
klanten iets meer krediet wilden verschaffen dan aan andere. Ook kasteleins 
met een fl inke omzet hoorden bij deze categorie. 

Ondanks de schaalvergroting van de fabrieksmatige produktie bli jkt de 
ontwikkeling van de ondernemende klasse niet sterk af te wijken van die van 
1880. Alle industriëlen en de meeste fabrikanten waren uit de dorpen zelf 
afkomstig en zonen van families die in voorgaande generaties tot de 
middenstanders hadden behoord. Slechts enkele buitenstaanders bevonden zich 
in 1910 tussen de plaatselijke ondernemers. Wei had Kersten inmiddels de later 
internationaal bekende Willem l l - fabrieken gesticht. De fabrieksmatige 
produktie van sigaren, schoenen en melkprodukten was in de Kempen het 
resultaat van lokale initiatieven. Plaatselijke entrepreneurs hadden de 
bedrijfjes zelf gesticht, met eigen kapitaal en inspanningen. Ze hadden het 
produktieproces vorm gegeven en zelf markten voor hun waren in de regio en 
geleidelijk verder weg tot buiten de grenzen gecreëerd. De opkomst van de 
industrie in de Kempense dorpen was een lokaal produkt , mogelijk omdat er 
toen er aanbod kwam ook vraag bleek te zijn in de wijdere samenleving naar 
sigaren, schoenen en zuivelprodukten. Van belang is dat plaatselijke 
entrepreneurs in staat bleken een fabrieksmatige produktie te introduceren en 
tientallen en honderden arbeiders in te schakelen in dit proces. Eén van de 
condities was de vergrot ing van de sociale afstand tussen bazen en arbeiders 
in de tweede helft van de vorige eeuw. Arbeiders meldden zich aan voor 
onaangenaam fabriekswerk omdat ze geen andere bronnen van inkomsten 
hadden en omdat ze in voorafgaande periode beroofd waren van hun recht op 
geregelde arbeid in de gemengde bedrijven van de plaatselijke 
middenstanders. Toen de fabriekjes, vooral dankzij de lage lonen en de 
inschakeling van veel k inderen, meer continu werk konden Dieden en onder 
d ruk van overheid en vakbeweging de werkomstandigheden verbeterden, trok 
de sigarenindustrie in Valkenswaard veel arbeiders van buiten de regio aan. 
Ook werden steeds meer mensen in Bergeijk en in de andere kleine dorpen 
sigarenmaker. In de jaren na 1910 groeide deze industrie snel verder omdat 
tegen lage produktiekosten goede waren werden geproduceerd. Tijdens de 
eerste wereldoorlog kon de specialiteit van het sigarenmaken onafgebroken 
doorgaan terwijl elders m Europa de industriële produktie stil kwam te l iggen. 
Sluik- en smokkelhandel brachten veel geld op. Maar toen gedurende de 
crisisjaren scherpe eisen werden gesteld aan organisatorisch vermogen, durf 
en investeringsdrang van de ondernemers, t rokken veel lokale ondernemers 
zich te rug . Ze hielden hun kapitaal liever m de kas van de plaatselijke 
bankier. Het initiatief verschoof daarom geheel naar ondernemers die van 
buiten kwamen: de fabrikanten van Wil lem-II en Hofnar-sigaren in 
Valkenswaard en de directeuren van de zuivelfabrieken te Bergeijk. 

De kenmerken van de huishoudens van de winkeliers en entrepreneurs 
verschilden nauwelijks van die van 1880. [58] Het gesloten gezinsmodel was in 
de voorafgaande periode al letterlijk ingeburgerd. Veel gezinnen werden enkel 
gevormd door het echtpaar en de kinderen. De rijken hadden dienstmeisjes m 
huis, tijdelijke werkkrachten die de nodige afstand m acht moesten nemen. De 
gezinnen waren nog altijd kinderrijk (de "dependency-ratio" was 4 7 ) . De 
scheiding tussen het bedrijf en het gezin van de entrepreneur was sterk 
doorgevoerd. De gezinnen woonden apart . In 1910 was de 
entrepreneurscategorie vanwege de controle over de arbeidsmarkt en vanwege 
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de sterke greep op de voorziening van levensmiddelen en goederen m de 
dorpen van de Kempen sociaal gezien erg machtig geworden 

Middenstanders van de kleine dorpen: Van Lieshout te Riethoven 

De economie m de kleinere dorpen kende een wat tragere ontwikkeling dan 
die van de grote gemeenten. In Borkel en Schaft, Dommelen, Westerhoven en 
Riethoven bleef een groot segment van de bevolking gericht op het agrarisch 
bedrijf. De middenstanders in deze dorpen hadden dan ook een wat minder 
spectaculaire carr iere. Toch kende de overgang van het gemengde, familiale 
en paternalistische familiebedrijf naar een meer gespecialiseerde, 
onpersoonlijker geleide onderneming dezelfde, ZIJ het wat vertraagde 
ontwikkelingen. Dit kan geïllustreerd worden met het voorbeeld van het 
agrarisch bedrijf annex kaarsenfabnekje van Van Lieshout m Riethoven. De 
schrijver/journalist U n Nooteboom geeft hiervan een beschrijving in het 
prachtigs essay "Jeugd m de Kempen (gepubliceerd m 1950) [59] 

Nooteboom beschrijft het bedrijf van het kinderloze echtpaar, oom en tante 
van de schrijver, Wilhelmus Johannes van Lieshout (geboren te Riethoven m 
1867) en Johanna Aleida Koopman s (geboren te Almelo m 1877) Het bedrijf is 
nog zeer gemengd: Van Lieshout is wasbleker/kaarsenfabrikant, agrarisch 
ondernemer zonder zelf boer te zijn en handelaar - - "eene mens die veel 
reisde en haast dagelijks m de stad kwam". Voor de kaarsenfabriek zijn 
enkele zelfstandig wonende, anon lerne arbeiders m dienst die geen toegang 
hadden tot het huis van de ondernemer. Voor het boerenbedrijf was er nog 
inwonend personeel aanwezig, maar dit is niet uit Riethoven zelf afkomstig* 
Johanna Cornelia ("Anna") Rokers, geboren in 1853, is afkomstig uit Eersel 
en Johannes Antonius ("Toon' ) Jansen is een jonge knecht, geboren m 1880 
te Borkel en Schaft. Het bedrijf is m het begin van de twintigste eeuw 
enerzijds modern omdat er een fabriek is waar door arbeiders kaarsen worden 
gemaakt, anderzijds traditioneel omdat Van Lieshout m een aanpalend gedeelte 
van het huis vee houdt, landbouwprodukten opslaat en omdat er nog een 
boerenknecht en een meid inwonend zi jn. Bovendien worden voor het 
agrarische werk anderen ingeschakeld. 

Toon Jansen en Anna Rijkers waren vast aan het huishouden verbonden 
Anna bereidde de maaltijden en melkte de weinige koeien. Toon voerde het 
vee en verr ichtte allerlei klussen. In het voorjaar en in de nazomer voor de 
oogst werden bovendien andere mensen ingehuurd' alleenstaanden en 
dochters van arme Riethovense gezinnen. Dnekske Proost, dat is de 
vrijgezel Hendrikus de Proost die geboren was m Riethoven m 1849 en 
inwoonde bij zijn gehuwde broer, meldde zich elk voorjaar wanneer de potstal 
uitgehakt moest worden en voor iedere oogst. "Jan Patat", zoals de bijnaam 
was van Johannes van Erkel die m 1854 geboren was te Riethoven en m 1910 
ongehuwde alleenstaande was, "een oude vertrouwde bij Van Lieshoute ( . . ) 
kwam altijd opdagen als er een "Begijntje te geselen viel" , dat wil zeggen, als 
er wat aan de hand was, m de dagen van den oogst, met het hooien of het 
dorsen Van hem is de langdurige binding met het familiebedrijf die zich 
uitstrekte over generaties genoemd. "Zijn vader had daar al op de boerderij 
gewerkt, en hij zelf was er al als aankomende boerenjongen ingekomen" Van 
vader op zoon en van zijn jonge jaren tot de oude dag werkte de lokale 
arbeider m de drukke tijden op het gemengd bedrijf van de plaatselijke 
werkgever. Uit andere gezinnen uit het dorp werden ten tijde van de oogst 
ongehuwde dochters ingeschakeld: Hanne Intven (m 1872 geboren te 
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Riethoven) en Anna Verhoeven (m 1893 geboren te Riethoven) zetten het 
koren aan schoven. Het regiem van de agrarische werkzaamheden maakte het 
recht op arbeid van enkele volwassenen en jongeren uit gezinnen uit het dorp 
vanzelfsprekend Wanneer immers was vastgesteld dat de oogst kon beginnen, 
" (d )an wier er een boodschap gestuurd naar Driekske Proost en Jan Patat. 
Hanne Intven wier gewaarschuwd tegen overmorgen en volgende week 
Maandag". 

Het boerenbedrijf gaf deze veelzijdige economische eenheid van Van Lieshout 
nog m het begin van de twintigste eeuw een traditioneel cachet met de 
typische arbeidsrelaties die voortvloeiden uit de aard van de agrarische 
werkzaamheden. De werkers m de kaarsenfabriek hadden nauwelijks nog een 
persoonlijke band met de baas noch een vanzelfsprekend recht op arbeid: ze 
blijven anoniem. Het type van familiale economie verdween toen de 
middenstanders hun boerenbedrijf opdoekten. In Valkenswaard en m Bergeijk 
was dat al vóór 1880 gebeurd, m de kleinere dorpen bleven nog gedurende 
enkele decennia sommige van deze gemengde bedrijven voortbestaan. 

Slot 

De beroepsgegevens van hoofdstuk 5 wijzen op een relatief statische 
economie van de Kempense dorpen die pas omstreeks 1900 door het 
verschijnen van een grote groep fabrieksarbeiders nieuwe kenmerken kreeg. 
De geschiedenis van elke beroepsgroep afzonderli jk, dat wil zeggen van 
bezitsloze arbeiders, van keuters en grote boeren, van ambachtslieden en van 
entrepreneurs, toont echter dat al ver vóór 1900 het gehele economische 
systeem ¡n beweging was. Deze dynamiek vloeit m sterke mate voort uit 
endogene ontwikkelingen De grote kindertallen in de gezinnen van grote 
boeren en entrepreneurs noodzaakten omstreeks 1870 de karig beërfde 
nakomelingen veel marktgerichter te werken en nieuwe initiatieven te 
ontplooien. De nieuwe huishoudensstructuur van deze economisch machtige 
groepen waar de samenwoningseenheid familiseerde en waar al in 1880 de uit 
hetzelfde dorp gerecruteerde meid en knecht grotendeels was verdwenen, 
dwong veel arme gezinnen zich voor alle mogelijke klussen en werkgelegenheid 
beschikbaar te houden. Met het verdwijnen van het boerenbedrijf uit de 
huizen van de middenstanders werd de sociale afstand tussen werkgever en 
werkzoekende vergroot. Niet langer kon de loonarbeider rekenen op steeds 
terugkerende werkgelegenheid in de drukke agrarische seizoenen en zich van 
het morele recht op inkomsten m geld en natura verzekerd weten HIJ moest 
iedere kans op werk, hoe "vreemd' en onaangenaam ook, die een fluctuerende 
economie bood, aangrijpen en accepteren. De entrepreneurs kregen vanwege 
het bezit van de met-agrarische produktiemiddelen beschikking over een 
omvangrijk proletariaat. De bezitslozen moesten, tenzij ZIJ besloten te 
verhuizen naar andere gebieden, zich voegen naar de eisen en aanbiedingen 
van hen die werk te verdelen hadden. Ze verkozen steeds minder een bestaan 
als trekarbeider. Ze moesten wel steeds grotere gezinnen voeden. Na 1900 
hadden ze een grotere bestaanszekerheid door werk m de fabrieken. 

Deze tendenzen, die de economische ontwikkeling van gehele dorpen 
bepaalden, worden gecompliceerd door enigszins afwijkende posities van 
keuterboeren en ambachtslieden. De eersten trokken zich gedurende het 
laatste kwart van de vorige eeuw terug m een meer autarkisch systeem De 
laatsten handhaafden zich aanvankelijk ook als autonome producenten. Kleine 
gezinnen konden zich bedruipen met de inkomsten die jaarlijks vergaard 
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werden. Omstreeks 1900 moesten ook deze groepen, vanwege het feit dat ze 
grotere gezinnen hadden en er steeds meer geldinkomsten nodig waren , zich 
verenigen in organisaties en hun zelfstandigheid opgeven ter verkr i jg ing van 
de betere mkoopmogelijkheden en diensten van de coöperatieve boerenbond en 
de standsorganisaties. Ook ZIJ raakten zo verder geïntegreerd m een 
dorpseconomie waarin ze vanwege hun beperkte hulpbronnen en hun geringe 
kennis ondergeschikte posities moesten innemen. 

In deze dorpen was in de periode van 1840 tot 1910 de veranderende 
gezinsstructuur en huishoudenssamenstellmg de belangrijkste omstandigheid 
die leidde tot economische vernieuwing De economie was met de zelfstandige 
motor van de geschiedenis die op eigen kracht de samenleving transformeerde. 
Deze ontwikkelingen zijn te begrijpen met behulp van het inzicht van 
Schumpeter, de veranderingen in de familiestructuur leidden dwingend tot een 
ander type economie. Het grote kindertal en de familisermg van de 
huishoudens creëerden een ander systeem van economische afhankeli jkheid. 
De produktiewtjze paste zich na 1850 aan aan de nieuwe familiestructuur van 
de families die de produktiemiddelen m bezit hadden. De bezitslozen en de 
klem-bezitters werden op een andere wijze dan voorheen afhankelijk van 
nieuwe economische netwerken in de dorpen. Hun acceptatie van het nieuwe 
gezinsmodel bleek een noodzadelijke conditie om een minimum levensstandaard 
te handhaven. De economische ontwikkeling werd beïnvloed en geconditioneerd 
door nieuwe famihecodes en -prakt i jken . De vraag welke deze 
familiekenmerken waren en aan welk model ontleend, komt in hoofdstuk 9 aan 
de orde. Nu wordt eerst aandacht besteed aan de culturele veranderingen in 
de Kempense samenleving. 
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8 

CULTURELE VORMEN: AMUSEMENT EN SCHOOLBEZOEK 

In veel studies worden processen van sociale verandering in een poging 
deze te verklaren herleid tot demografische en economische veranderingen. In 
andere werken wordt nadruk gelegd op de betekenis van culturele "factoren": 
culturele vormen bepalen de maatschappelijke ontwikkeling. [1] Nieuwe 
accentueringen in de levenswijze van sociale groepen vormen bijvoorbeeld een 
voorwaarde voor de routinisering van het arbeidsproces. Scholing van 
potentiële producenten wordt in deze gedachtengang beschouwd als een 
conditio sine qua non van verdergaande economische differentiat ie. Zowel 
puritanisering van het gemeenschapsleven als alfabetisering van de bevolking 
worden het meest genoemd als culturele vormen die van invloed zijn op 
versnellingen van processen van sociale verandering. [2] In feite is het hele 
scala van sociologische theorieën, waarin culturele veranderingen opgevat 
worden als de belangrijkste onderdelen van meer omvattende maatschappelijke 
ontwikkelingen, samen te brengen onder het trefwoord "mentaliteits
benadering' . De Duitse socioloog Max Weber (1864-1920), een van de vroegste 
en belangrijkste vertegenwoordigers van dit paradigma, heeft de quintessence 
ervan op pregnante wijze verwoord: [3] 

Was letzten Endes den Kapitalismus geschaffen hat, ist die rationale 
Dauerunternehmung, rationale Buchführung, rationale Technik, das 
rationale Recht, aber auch nicht sie allein; es musste ergänzend 
hinzutreten: die rationale Gesinnung, die Rationalisierung der 
Lebensfuehrung, das rationale Wirtschaftsethos. 

In deze passage uit "die protestantische Ethik" (1904-1905) benadrukt Weber 
de betekenis van culturele verschijnselen die hij aanduidt met de termen 
Gesinnung, Lebensfuehrung en Ethos. Overigens komt hij tot deze stelling 
nadat hij in het betreffende deel van zijn boek eerst het belang van 
demografische en economische facoren heeft benadrukt. [4] Deze auteur poogt 
de ontwikkeling van specifieke culturele vormen en van een karakteristieke 
ethos te verklaren door deze te verbinden met de verbreiding van de 
protestantse leer in West-Europa. In het volgende hoofdstuk, waarin het 
ideologisch systeem aan de orde komt, wordt gepoogd de betekenis van de 
wijzigingen in de Ethos voor de veranderingen in het oude Kempenland te 
schetsen. In dit hoofdstuk besteed ik aaandacht aan twee vitale aspecten van 
de levenswijze ( Lebensführung) en mentaliteit ( Gesinnung) waarover 
voldoende informatie verzameld kon worden: de wijze waarop de mensen 
feestvierden en hun houding tegenover het onderwijs. 
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Het proces van puritanisering van het gemeenschapsleven bestudeer ¡k doop 
na te gaan hoe de vormen van amusement veranderden. De feesten in de 
Kempense dorpen bieden hierover interessante informaties: de versobering in 
de v ier ing van de festiviteiten is een ui tdrukking van een meer algemene 
verandering in de levenswijze. Vervolgens komt de scholing van de bevolking 
aan de orde . De toename van de alfabetisering verraadt een omslag in de 
belangstelling van de ouders voor een bij uitstek negentiende-eeuws 
fenomeen: de volksschool. Versobering van het amusement en toename in het 
schoolbezoek zijn onderdelen van verandering van het cultuurpatroon of van 
de culturele vormen waarvan men aanneemt dat ze grote betekenis hebben 
gehad voor meer omvattende sociale veranderingen. Burke heeft dit als volgt 
verwoord: "sociaal-culturele factoren breken traditionele structuren en 
creëren nieuwe die eeuwenlang kunnen voortbestaan". [5J Vanuit eenzelfde 
gezichtspunt heeft Hofstee de verbreiding van het modern-dynamische 
cultuurpatroon" aangewezen als de belangrijkste "variabele" van demografische 
en andere maatschappelijke veranderingen in Nederland. [6] 

Culturele processen worden vaak gezien als ceteris paribus factoren binnen 
een verklaringsmodel. [7] Een dergelijke houding laat echter o priori 
informaties buiten beschouwing die licht kunnen werpen op het te onderzoeken 
probleem. Daarom worden, in dit hoofdstuk, veranderingen in culturele 
vormen in de eerste plaats beschouwd als indicaties van ruimere processen 
van maatschappelijke verandering. Verder wordt uitgezocht in hoeverre 
nieuwe f eest vormen en alfabetisering op zich zelf factoren zijn die het sociale 
veranderingsproces in het oude Kempenland hebben beïnvloed. Tenslotte zal 
ik , op dezelfde wijze als bij de demografische en economische ontwikkelingen, 
deze culturele vormen niet beschouwen als zelfstandige krachten van 
verander ing , maar nagaan met welke andere ontwikkelingen in dit gebied ze 
verbonden zi jn. In het volgende hoofdstuk, waarin het ideologische systeem 
wordt besproken, wordt aangetoond dat de culturele ontwikkelingen deel 
uitmaken van meer algemene veranderingen in de collectieve opvattingen en 
voorkeuren. Daar wordt ook aangegeven hoe de culturele codes begrepen 
kunnen worden door ze te beschrijven in samenhang met de veranderingen in 
de groepsrelaties. Nu komen eerst de ontwikkelingen in het feestvieren in de 
negentiende eeuw aan bod. 

De feesten van het oude Kempenland 

werd het bier meer dan thans gedronken bij bruiloften, kermis, 
vastenavond en ее ne menigte andere volksvermaken of 
vereenlgingen waarvan vele niet meer bestaan. 

Uit de aantekeningen van Ranken[8] bli jkt dat in het begin van de 
negentiende eeuw de feesten in het oude Kempenland het karakter hadden van 
vroli jke bijeenkomsten van mannen en vrouwen uit alle | lagen van de 
bevolking. In de plaatselijke herbergen, waar "speulmannen" (vioolspelers) 
o p t r a d e n , werd veel bier gedronken, gekeuveld of een meer verhit gesprek 

evoerd, herrie geschopt, gezongen en gedanst. Op verscheidene dagen van 
et jaar amuseerden de dorpsbewoners zich op deze manier met elkaar. Aan 

ongehuwden boden de dorpsfeesten gelegenheid bij uitstek om amoureuze 
betrekkingen aan te knopen. In de negentiende eeuw raakten echter deze 
vormen van ontspanning en vermaak geleidelijk in verval. Omstreeks 1900 
waren de meeste traditionele feesten geheel verdwenenen en hadden de nog 
bestaande een versoberde vorm gekregen. Wel waren feestdagen van een 
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kerkelijk of nationaal karakter m zwang gekomen. Op deze dagen woonden de 
mensen, m zondagse kledij gestoken, tenminste éen plechtige dienst in de 
lokale kerk b i j , hielden zich afzijdig van arbeid en vertoefden zo veel mogelijk 
m de huiselijke kr ing . Ook waren er nieuwe feesten bijgekomen, in de 
familiekring vierde men een heuglijk feit dat een of twee verwanten betrof m 
een gezellig samenzijn. 

Brabantse heemkundigen hebben deze versobering van feesten m de 
negentiende eeuw gememoreerd. ZIJ hebben deze teruggang getracht te 
verklaren met behulp van de stelling dat openlegging van het platteland en 
industrialisering de traditionele eigenaardigheden hebben doen verdwijnen 
Ook hebben ZIJ de rol van de katholieke geestelijkheid benadrukt [9] 
Barentsen heeft eveneens op dit aspect gewezen. Bovendien schrijft hij dat 
door "gebrek aan t i jd" veel traditionele vieringen tusen 1850 en 1890 
verdwenen zi jn: [10] 

veel van de oude folklore gaat ver loren, omdat de rijpere jeugd te zeer 
door de produktie m de ochtend- en avonduren in beslag wordt 
genomen. 

In zijn studie over het Franse platteland stelt de historicus Eugen Weber dat 
toegenomen kennis van de natuur m de negentiende eeuw het geloof in de 
heilzame functies van "popular ceremonies" heeft doen afnemen en daarmee de 
traditionele feesten van hun betekenis beroofd. [11] Deze visies zijn 
interessant, maar het is de vraag of ze ook een verklar ing bieden voor de 
veranderingen van de feesten in het Kempenland 

Uit de dagboeken van Panken blijkt dat een aantal feesten vóór 1850 is 
afgeschaft en dat de resterende in die tijd minder uitbundig werden gevierd. 
De openlegging van het Brabantse platteland, mdustriahserung van de regio, 
intensivering van de produktie, verandering van het onderwas en de frontale 
aanval van de katholieke kerk op alles wat ZIJ als "bijgelovig' en "onzedelijk" 
beschouwde, dateren echter vooral uit de periode na 1850. Vanwege deze 
chronologie zijn de genoemde verklaringen dan ook minder relevant. Hoe 
veranderingen m de meer genoeglijke aspecten van het samenleven zich 
hebben voltrokken, kan wellicht beter worden begrepen wanneer men de 
ontwikkeling van de feesten zelf nauwkeurig onderzoekt Inzicht m de aard 
van de feesten en bekendheid met zowel de feestvierders als met de 
tegenstanders van het traditionele collectieve amusement kunnen de 
veranderingen in het feestvieren m de negentiende eeuwse Kempen 
begrijpelijk maken Uit voorbeelden van de gemeente Bergeijk, aangevuld met 
informaties uit omliggende dorpen, blijkt dat de centrale rol van ongehuwde 
mannen en vrouwen in de feesten geleidelijk is overgenomen door de 
huisvaders en kinderen. Bovendien kan worden geconstateerd dat de openbare 
luidruchtige bijeenkomsten zijn vervangen door plechtige vieringen m de 
lokale kerk en door genoeglijk samenzijn m familie- en gezinskring. Deze 
ontwikkelingen zijn uitdrukking van veranderingen in de collectieve 
opvattingen over een passende levensstijl en decente gedragswijze. Deze 
opvattingen hangen samen met de richtlijnen van de katholieke kerk Deze 
samenhang blijkt uit de beschrijving van de geschiedenis van de Kempense 
feesten m twee episodes. Eerst wordt het verval van de traditionele feesten 
behandeld en vervolgens de opkomst van nieuwe amusementsvormen. 
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De traditionele feestkalender 

In de Kempen waren verschillende dagen m de jaarcyclus aanleiding om 
feest te v ieren. Deze feestdagen onderscheidden zich van de vele dagen 
wanneer mannen gewoontegetrouw de herbergen bezochten [12] De feesten 
werden opgeluisterd met muziek en dans en alle jonge ongehuwden, zowel 
mannen als vrouwen, werden geacht eraan deel te nemen [131 De kalender 
verdeelde het jaar door feestdagen die samenvielen met de wisselingen van het 
agrarische seizoen Alle dorpen van de Kempen kenden een soortgelijke 
kalender, maar er waren variëteiten. Sommige feesten werden slechts m een 
gemeente gevierd en andere trokken in het ene dorp meer belangstelling dan 
m het andere. De kalender van de Brabantse dorpen heeft overeenkomsten 
met de cyclus van "les grandes fetes" die Muchembled voor het Franse 
plattelend heeft beschreven. [14] Deze cyclus werd gekenmerkt door 
feestdagen in de volgende periodes· de aanvang van de lente, begin mei, 
midzomer, nazomer, de overgang van herfst naar winter en de periode rond 
nieuwjaar. De feesten bij deze data kunnen worden opgevat als seizoens rites-
de-passages met zowel profane als christelijke kenmerken. Ze hadden 
tegeli jkerti jd raakpunten met de feestkalender van de kerk als met de 
seizoenscyclus van agrarische activiteiten. 

In de streek rondom Bergeijk gaven vier seizoenspassages, respectievelijk 
die van lente, mei, nazomer en jaarwisseling, aanleiding tot uitbundig 
vermaak. Het midzomerfeest werd alleen m Oerle gevierd waar de plaatselijke 
gilde op 24 juni de dag van haar patroonheilige Sint Jan feestelijk gedacht. In 
andere dorpen was hiervoor geen belangstelling omdat veel jonge mannen juist 
in de zomermaanden vanwege seizoenarbeid elders verbleven. [15] De overgang 
van herfst naar winter was geen aanleiding voor een dorpsfeest maar werd 
door jonge mannen gemarkeerd met het Sint Maartens-vuur en met 
vechtpartijen tegen leeftijdsgenoten uit buurdorpen. Deze periode was in deze 
samenleving geen rustpunt m het agrarische seizoen maar een drukke ti jd 
omdat de voedselvoorziening van het vee veel inspanning vergde. [16] De 
andere feestdagen van het jaar werden algemeen en intensief gevierd. Maar 
reeds m de eerste helft van de vorige eeuw traden hierin veranderingen op. 

De lentefeesten 

De vastenavond, de plattelandse variant van het carnaval, was m geheel 
Kempenland het toneel van uitbundige ontspanning. Op deze dag werd de 
terugkeer van het actieve leven na de gedwongen winterpauze feestelijk 
gevierd. Bovendien had dit feest een christelijk accent omdat het aan de 
vooravond van de veertigdaagse vasten gelegenheid tot amusement bood. 
Panken vermeldt dat er tot het jaar 1815 de hele vastenavonddag, "des 
namiddags en des avonds ", gedanst werd [17] Maar al spoedig daarna werd 
het dansen, dat deze dag tot een echte feestdag maakte, afgeschaft 
Opmerkelijk is dat met de vastenavond ook "des avonds" gedanst werd Dit 
fragment uit de geschriften van Panken is de enige aanwijzing dat het verbod 
van danspartijen na zonsondergang, dat vaak vermeld wordt voor de 
negentiende eeuwse Brabantse dorpen, voorheen met die vanzelfsprekendheid 
is geweest die het later schijnt te zijn Vooral de jongelui speelden bij de 
vastenavond een belangrijke rol: ZIJ mochten dorpsgenoten en onbekenden 
"aanzmgen", dat wil zeggen om geld vragen waarmee ze hun vert ier konden 
bekostigen Dit privilege werd hen ook in 1815 door het gemeeentebestuur van 
het dorp ontnomen.[18] 

Ook uit andere bron bli jkt dat de ongehuwden nauw bij dit feest waren 
betrokken. De heemkundige Mandos beschrijft hoe omstreeks 1840 "de 
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jongelui" uit "de eerste families" van het Tilburgse gehucht 't Heike 
protesteerden tegen het carnavalsverbod van de geestelijkheid. Ze trokken 
joelend en met vlaggen en spandoeken door de straten tijdens dee predikatie 
waarin pater Bernard zich heftig keerde tegen de canavalsviermgen. [19] Zij 
probeerden met hun actie deze feestdag van vooral de ongehuwden die zich 
met dansen mochten amuseren en op vrijersvoeten gaan te behouden. De 
"uitspattingen" werden echter m de Brabantse dorpen door opeenvolgende 
acties van bestuurders en clerus al vóór 1850 ingedamd. Nadat het dansen 
was afgeschaft, werd de amusementswaarde van het feest verder 
teruggedrongen: het "vermommen en maskeren" stuitte op verzet van "de 
R.K. geestelijkheid" en sadistische genoegens van "haanrijden" en 
"katknuppelen" verdwenen na 1850. [20] De vastenavondviering kende pas 
omstreeks 1950 een revival waarin stedelijke folklore met "hofzitt ingen", 
"prinsen" en "raden-van-elf" wordt geïmiteerd. 

In hetzelfde jaargetijde werd ook een ander feest gevierd dat een exclusief 
monopolie van de ongehuwden was: de "halfmaartse markt" te Eersel waar 
mannelijke en vrouwelijke dienstboden uit de gehele omtrek elkaar t rof fen. 
Halfmaart was "de termijn waarop meiden en knechten in dienst t reden , resp. 
die verlaten". [21] Op die dag spoedde het dienstpersoneel uit de Kempense 
dorpen naar Eersel om eens flink te feesten, maar na 1850 werd hier met 
meer gedanst. Wel bleef in de tweede helft van de negentiende eeuw het 
gebruik van 15 maart bestaan. Het was de dag van beëindiging van de 
contractuele diensttermijn en vaak de enige gelgenheid voor collectieve 
ontspanning voor jonge mensen die gedurende de rest van het jaar aan huis 
en bedrijf van hun baas waren gekluisterd. Op het einde van de eeuw was er 
nog altijd deze jaarlijkse ontmoeting die echter in de ogen van Panken 
"ontaard(de) in gejoel, lawaai en geschreeuw dat horen en zien vergaat" . [22] 
Met de vermindering van het aantal personeelsleden op de boerenbedrijven en 
vanwege de grotere bewegingsvrijheid van deze groep verdween de 
"halfmaartse markt" na 1900. 

De meivieringen 

De publieke ceremoniën van de eerste meidagen waren een exclusief 
privilege van de jonge mannen. In de nacht van 30 april op 1 mei maakten ze 
een collectief oordeel over de ongehuwde jonge vrouwen van hun dorp of 
gehucht aan iedereen kenbaar: ze plantten meitakken met duidelijks 
symbolische betekenissen bij of op de huizen waarin de huwbare meisjes 
woonden. Dit gebruik had dezelfde communale betekenis als m Frankr i jk: 
"notamment en faisant du groupe des jeune filles à marier un terrain de 
chasse réservé". [23] De onderscheidingen waren gevarieerd en de 
betekenissen aan ieder bekend: een berkentak gaf aan dat men het meisje "als 
de mooiste en eervolste" van het dorp beschouwde, een kersentak duidde op 
een "allemansvriend(in)", biezentakken veroordeelden de meisjes "die het met 
iedere vri jer houd(en)" en doornstruiken en vogelverschrikkers waren 
onverbloemde uitdrukkingen van af keer. [24] Dit ritueel van de eerste mei was 
tot 1820 verbonden met een echte feestdag van de ongehuwden: "de 
meikeskermis". Alle ingrediënten van een traditioneel dorpsfeest waren 
aanwezig: [25] 

men ging namelijk den eersten Zondag van Mei, doorgaans eerst na het 
Lof, ten dans; want dan werd in eene of meer herbergen "speul" dat is 
vioolmuziek gehouden, als met de gewone jaarkermis. 

In de meimaand speelden bij een andere gelegenheid de ongehuwde vrouwen 
de hoofdrol: bij de optocht op het Pinksterfeest. Panken schrijft 
hierover: [26] 
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De meisjes pronkten in dien omgang met hunnen beste of schoonste 
kleederen; een hunner stelde de Pinkster-bloem voor ( . . . ) ; twee andere 
meisjes, die de pinkster-bloem vergezelden, waren ook met eenen 
gekleurden strik getooid en droegen een korfje met bloemen. 

In de optocht beeldden de meisjes hun hiërarchie uit en ridiculiseerden die 
van de jonge mannen in een lied: "De Pinksterhaan is opgestaan, en is van 
lui naar bed gegaan". Op het einde van de juni-maand herinnerde tenslotte 
een traditioneel gebruik aan de amoureuze functies van de voorjaars-rituelen. 
Op 24 juni baden de jonge vrouwen, die er niet in geslaagd waren in het 
voorjaar een vr i jer te v inden, ter vervull ing van hun wensen tot Sint 
Jan. [27] 

Het meifeest verdween vroeg in de negentiende eeuw. De pinksteroptochten 
bleven alleen in afgelegen gehuchten bestaan, maar ze werden na 1900 enkel 
nog gevormd door jonge meisjes. De jonge mannen handhaafden echter het 
gebruik van het meitakken-plaatsen nog lang. Aan het einde van de vorige 
eeuw was echter ook dit een "zeer afslijtende gewoonte". [28] 

Het nazomerfeest 

De kermis vormde het hoogtepunt in de jaarlijkse feestvieringen. In de 
meeste dorpen werd dit dorpsfeest in de nazomer gehouden. In Bergeijk vond 
het plaats gedurende de vier dagen vanaf de eerste zondag van september. 
Panken meldt hierover het volgende: [29] 

Nergens werd vroeger, tot ongeveer 1850, dit jaarfeest met meer 
vreugde en genoegen in de omliggende dorpen, dan in deze gemeente 
gevierd. Jongmans en jonge dochters gingen van den morgen tot den 
avond in de herbergen, waar te dien einde de viool bespeeld werd , ten 
dans. f en gezelschap dezer ongehuwde kermishouders bestond 
gewoonlijk uit 20 tot 40 paren. Reeds lang voor de kermis aanving werd 
over hunne aanstaande pret gesproken. Bij onzen tijd (1900, p .m. ) is 
het geregeld kermishouden dier compagniën vervallen en het dansen op 
de wijze van voorheen, alhier sinds omstreeks 1885 opgehouden. ( . . . ) 
Burgerlieden hadden zich in de laatste jaren, steeds van lieverlede aan 
dit kermishouden onttrokken. 

Ongehuwde jonge heren en dames speelden de centrale rol in dit gebeuren. 
Panken zelf amuseerde in 1843 als 24-jarige vrijgezel "een gezelschap hetwelk 
alsdan uit een aanzienlijk getal burgers bestond". [30] Alle lagen van de 
bevolking waren bij dit feest betrokken. De traditionele kermis van brassende 
en dansende ongehuwden verdween omstreeks 1850. Panken noemt de volgende 
reden:[31] 

door toedoen van de R.K. geestelijkheid (was) de kermis sinds 1850 
verminderd, in 1855 nagenoeg afgeschaft. 

Maar, zoals bli jkt uit het eerste citaat, het waren niet alleen de pr iesters, 
maar ook "de burgerlieden" van het dorp die dit kermishouden in een negatief 
daglicht stelden. Zij grepen zelfs actief in het kermisgebeuren in , zoals b l i jk t 
uit een voorbeeld van een ander dorp: 

het zonlicht was, vooral in de toch reeds sombere zaal, tot een minimum 
gedaald. Nog speelden de muzikanten lustig voort, nog dansten de 
jongelui er lustig op los, en dit had wellicht nog een kwartier kunnen 
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voortduren, indien de kastelein zich niet door eenige eerzame burgers 
gedwongen had gezien eene lamp binnen te brengen. ( . . . ) Bij lamp- en 
kaarslicht wordt in de dorpen der Meijerij niet gedanst. De pastoor 
verbiedt het om den wille der goede zeden. [32] 

Toch werden niet alle attracties van de kermis afgeschaft. Na 1850 werd 
nog in enkele cafés gedanst, in Bergeijk gold daarvoor als belangrijkste 
omstandigheid dat op kermismaandag de gilde van het Heilig Sacrament 
haar jaarlijkse koningschieten en 'teerdag" hield. Maar dan vierden 
vooral de gehuwde mannen die lid waren van de gilde hun kermis. [331 
Omstreeks 1880 was het kermisvieren echter, nadat de gilde vanaf 1875 
geen danspartij meer georganiseerd had, geheel afgelopen. Panken 
noemt nog als bijkomende reden voor het verval van de kermis: "het 
niet uitgaan der jonge dochters". [34] De ouders waren de gangen van 
hun dochters steeds meer gaan controleren en hielden hen bij 
gelegenheid van de kermis voortaan liever thuis. 

Het nieuwjaarsfeest 

In de periode rond kerstmis en nieuwjaar was er een aantal dagen 
waarop feestelijkheden plaatsvonden. Op de dag van Sint Thomas (21 
december) werden de schoolkinderen door hun onderwijzer op bier 
getracteerd. [35] In sommige dorpen mochten de dienstboden op deze 
dag hun "meesters" buitensluiten wat door de laatsten met een tractatie 
moest worden beantwoord. [36] Nieuwjaarsdag zelf was een feestdag 
geweest: "in vorige eeuwen (werd) ook op dezen dag in de herbergen 
gedanst". [37] In de negentiende eeuw was alleen het teutenfeest 
overgebleven. De leden van het gezelschap van rondtrekkende 
handelaren en ketellappers die zelf vaak ongehuwd waren en tot de 
welvarende families van het dorp behoorden, hielden op die dag met 
hun verwanten een eet- en drinkgelag met muziek en dans. Hierbij 
werden ook andere personen uitgenodigd: "jongmans en jonge dochters 
uit den burger- of koopmansstand mochten alsmede dit dansfeest 
bijwonen". [38] Met de neergang van de economische specialiteit van de 
teuten in de eerste helft van de eeuw vervielen echter deze feesten 
vanzelf. 

De vier beschreven passages vormden de breekpunten in de 
jaarkalender van de Kempense dorpen. Ze waren feesten waarbij in de 
herbergen bier werd gedronken, muziek gemaakt en gezongen en door 
ongehuwden in "compagnieën" van de ene gelegenheid naar de andere 
werd getrokken en gedanst. Tussen 1800 en 1850 werden de 
ongehuwden echter eerst beroofd van een aantal feesten. Vervolgens 
werden de overige voor hen onaantrekkelijk gemaakt: met het afschaffen 
van de dansfestijnen verloren ze voor de jongeren de functies van 
collectieve ontspanning en gelegenheid tot het aanknopen van vri jages. 
In het oude Kempenland van het begin van de negentiende eeuw werden 
de seizoens rites-de-passages vooral door de ongehuwden benut voor 
festiviteiten. Daarnaast werden er slechts enkele feesten gevierd: de 
"kwansel- of turfbieren" die trouwlustigen bij hun ondertrouw op 
straffe van charivari verplicht waren te geven. Deze feesten waren de 
belangrijkste van "the ceremonies that mark the stages in an 
individual's l ive". [39] Het betrof ook hier een privilege van de 
ongehuwden. De laatste vermelding van een "turfbier" als omvangrijk 
festijn dateert echter van 1817. Na 1850 beperkte het ondertrouw-ritueel 
zich tot het verstrekken van een vat bier aan leeftijdsgenoten van het 
paar. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat in het begin van de negentiende 
eeuw de feesten van de Kempen vooral ontspanningsgelegenheden waren 
voor de vrijgezellen. Maar al vroeg in de eeuw werden de dorpsfeesten 
afgeschaft of versoberd. De belangrijkste oorzaak was de interventie 
van eerst de weigestelden uit het dorp en daarna de clerus. Beide 
waren vertegenwoordigers van groepen die na de vestiging van het 
Koninkrijk der Verenigde Nederlanden toegang hadden gekregen tot 
officiële functies en een meer volwaardige plaats in het staatbestel 
verworven. Bovendien was door de stichting van het Koninkrijk, dat 
de noordelijke en zuidelijke Nederlanden omvatte, de Brabantse Kempen 
ook geografisch gezien uit zijn perifere positie geraakt. De nieuwe 
waarden die door de lokale notabelen en door de priesters werden 
gepropageerd, hadden dan ook betrekking op de deugden die in het 
centrum van de staat werden benadrukt: een minder luidruchtig 
gemeenschapsleven en huiselijke regelmaat. 

De specifieke ontwikkeling van de Kempense feesten weerspiegelt de 
snelle integratie van de Brabantse dorpen in de nationale staat. Dit 
proces werd al vóór 1850 in gang gezet.. 

Nieuwe feestvormen na 1850 

De jaarlijkse kermis en de vastenavond bleven na 1850 voortbestaan, 
zij het in een versoberde vorm. Het gildefeest werd in een korte 
periode het centrale feest van het jaar. In de laatste decennia van de 
vorige eeuw kwamen feesten van een nieuwe signatuur in de 
belangstelling: familiefeesten en vieringen van kerkelijke en nationale 
gebeurtenissen. Uit de opkomst van deze festiviteiten blijkt dat de 
voorheen publieke vieringen geleidelijk werden vervangen door officiële 
herdenkingen en door particuliere feesten. Daarnaast kregen met name 
de gehuwde mannen enige gelegenheid tot amusement en ontspanning 
aangeboden in verenigings- en fabrieksfeesten. Vooral de kinderen 
begonnen bij steeds meer ceremoniën een belangrijke positie in te 
nemen. 

Op vastenavonddag mochten de kinderen zich verkleden en langs de 
huizen gaan om te zingen en te bedelen "om een appel of een peer". 
Verder kenmerkten deze dagen zich door een méér intensief cafébezoek 
dan op gewone dagen. Dit feest werd echter vooral nog in de 
gezinskring gevierd. Er werd een specifieke maaltijd van 
spekpannenkoeken op tafel gebracht en een borrel werd in voorkomende 
gevallen aangeboden door de verloofde van één van de dochters des 
huizes. [40] Wanneer het kermis was, werd in plaats van de publieke, 
luidruchtige festiviteiten van de adolescenten vooral "de huiselijke 
vier ing van de kermis-zondag" belangrijk. [41] Bovendien vormde de 
kermis een aanleiding om familieleden, die in andere dorpen woonden, te 
onthalen op "krenten-mik en koffietafel''.. De mannen hadden na de 
verplichte zondagse misviering tot het middaguur en later op de dag 
van 5 tot 8 uur de gelegenheid om in een café enkele borrels te 
dr inken. Maar ook in de herbergen was de kermis vooral een 
familieaangelegenheid geworden: "familieleden vormden zich rondom de 
tafeltjes, vrienden en kennissen kwamen aanzitten". De belangrijkste 
aantrekkingskracht lag in een door de dorpelingen benadrukte 
omstandigheid: "allen waren weer eens de hele dag met de naaste 
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familieleden bijeengeweest". [42] Na 1890 verschenen in Bergeijk op een 
kermisterrem attracties die vooral bedoeld waren voor de jeugd. De 
kinderen werden de belangrijkste participanten van het kermisgebeuren. 

Vastenavond en kermis hadden als enige seizoenspassages een 
feestelijk karakter behouden. Deze feesten waren echter sterk 
versoberd en hadden andere functies gekregen. Van gelegenheden voor 
ongehuwden om vrijages aan te knopen waren ze aanleidingen geworden 
om binnen de gezinskring elkaar op iets lekkers te t racteren, de 
verwanten te onthalen en de kinderen enig vermaak te bieden. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw was het gildefeest het 
belangrijkste dorpsfeest geworden. In sommige dorpen gaf deze gildedag 
een extra-dimensie aan de kermismaandag, m andere viel ZIJ samen met 
een andere seizoenspassage [43] In Bergeijk waren omstreeks 1850 de 

? i ldevieringen nog versnipperd over het jaar: 't gilde van Sint Joris 
"Schut" genaamd) had eind april haar "teerdag' , 't gilde van het 

Heilig Sacrament ("Guld" geheten) organiseerde begin juni een feestdag 
voor de leden en was ook met de kermis actief. [44] Maar in latere jaren 
werd in het dorp nog slechts een enkele gildedag aangehouden [45] 

Nog slechts weinige jaren geleden werd hier ( ) een gildefeest, 
eenmaal 's jaars gevierd. ( . . ) Het gehele dorp stond schier overeind, 
om den prachtigen optocht te zien. Er was huldigen van de koning, een 
geweldig festijn met muziek en d a n s . ( . . . ) Verder deed men niets dan 
veel gesuikerd bier drinken en dansen zoolang de zon m de lucht 
stond. 

Pas ¡n 1874-1875 werd "het dansen en mitsdien ook de viool" [46] op verzoek 
van de pastoor achterwege gelaten. Opvallend lang bleven de gildedagen hun 
feestelijk karakter behouden. Als reden hiervoor geldt dat het gildefeest een 
gesloten karakter had. Hoewel de optocht een openbare presentatie vormde, 
was het feest gereserveerd voor de leden. De gildebroeders waren bijna allen 
gehuwde mannen die met tot de armsten van het aorp gerekend konden 
worden. Het was zeker geen openbaar feest voor de ongehuwde jongelui. Maar 
op het eind van de vorige eeuw had ook het gildefeest zijn feestelijk karakter 
verloren- "de belangstelling is henen. Niemand verschijnt meer bij hun 
optrekken" . [47] 

Andere feesten werden spoedig na 1850 belangrijker Kerkelijke en nationale 
herdenkingen werden omgeven met veel ceremonieel BIJ deze gelegenheden 
waren de diensten in de plaatselijke kerk lang en was het dorpsplein getooid 
met nationale en pauselijke vlaggen, 'eerebogen, zinnebeelden en 
inscripties" [48] Uit de dagboeken van Panken blijkt dat vanaf 1870 vooral de 
jubilea van paus en koning aanleiding gaven tot feestelijk vertoon. Naast de 
openbare gebouwen waren ook de huizen van de "burgers" versierd en s 
avonds verl icht [49] Het feestelijke aspect van deze herdenkingen lag voor de 
bevolking hierin dat allen, bij voorkeur m gezinsverband, al dit fraais 
mochten aanschouwen. 

De gehuwde mannen hadden aparte feestdagen wanneer de vereniging, 
waarvan ze lid waren, haar "teerdag" hield. De landbouwclub, opgericht m 
1864, organiseerde jaarlijks een gelegenheid om "een ton bier" te consumeren. 
De "burgersocieteit", waarin notabelen en middenstanders waren 
georganiseerd, kende ook een jaarlijkse "teerdag", soms uitgebreid tot een 
echte feestmaaltijd De m latere jaren ter plaatse gevestigde fabrieken hadden 
een jaarlijkse feestavond voor het personeel. BIJ deze gelegenheid liet de aan 
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de fabriek verbonden harmonie enkele muzikale prestaties horen Maar bij 
dergelijke feesten was ook weer slechts een bepaalde categorie van de 
dorpsbevolking betrokken. Alleen gezinshoofden, die de kost moesten 
verdienen voor hun gezin, en enkele jongere medewerkers waren erbij 
aanwezig [50] 

De belangrijkste feesten van de bevolking waren de familiefeesten geworden. 
Ze vonden plaats op de dagen van het jaar dat éen van de familieleden of een 
echtpaar iets te vieren had. Sinds 1852 werden in Bergeijk vijft igjarige 
bruiloften feestelijk gevierd. Hierbij' werden, naar gelang de welstand en de 
sociale positie van de familie, ook buren en bekenden uitgenodigd. [51] De 
huwelijken die gesloten werden, leidden steeds meer tot feesten in de 
famil iekring. De "kwanselbieren" bleven enkel in de kleine gehuchten als 
drinkavonden voor vrienden en jonge buurtgenoten voortbestaan. Voor de 
bruiloft werden in toenemende mate alleen de directe familieleden 
uitgenodigd. [52] Ook kregen passages m het individuele leven geleidelijk een 
feestelijk t int je. BIJ een geboorte werden familieleden die op ti jd konden 
arr iveren voor de doop (enkele uren na de geboorte) bijeengeroepen en 
getracteerd. 

Verjaardagen raakten bekend: uit de geboorteakten van de Burgelijke Stand 
bli jkt dat de mannen, die aangifte kwamen doen van een nieuwgeborene, zich 
steeds beter de leeftijd van hun vrouw wisten te her inneren. Al deze fami he
en gezinsfeesten hadden een besloten karakter: de groep van feestvierders 
was beperkt tot de verwanten. 

De nieuwe feestvormen van de perode na 1850 laten zien dat de kerk en de 
Staat m de dorpen van Noord-Brabant gedurende de negentiende eeuw 
geleidelijk van groot belang waren geworden. De kerkeli jke en de nationale 
kalender bepaalden het ritme van de officiële fest ivi tei ten. Anderzijds zijn in 
de pr ivé-sfeer de gezinshoofden, de echtparen en de kinderen de 
belangrijkste f eestvar kens geworden. Memorabele gebeurtenisssen m het gezin 
en in de verwantengroep boden aanleiding tot het in besloten kring vieren 
van feesten. De versobering van de openbare festijnen en de verburgel i jkmg 
van de vieringen van individuele rites-de-passages werden rechtstreeks 
gemodelleerd naar het voorbeeld dat door lokale autoriteiten en door de clerus 
werd gegeven. De ongehuwden hadden bij alle gelegenheden hun prominente 
posities als feestvierders verloren. In feite is hierin ui tgedrukt dat m deze 
samenleving kerk en staat enerzijds en de gehuwde kostwinners anderzijds de 
oriëntatiefuncties van het traditionele gemeenschapskader en van de 
vnjgezellengroep hadden overgenomen. 

Waarom het feestvieren veranderde[S3] 

De ontwikkeling van het feestvieren in de zuidelijke gemeenschappen van 
het Brabantse platteland kan in globale termen worden verklaard met behulp 
van gemeenplaatsen. Men kan bijvoorbeeld beweren dat politieke en 
economische veranderingen hebben bijgedragen tot doorbreking van de lokale 
idiosyncrasieën en tot culturele homogenisering van groepen die leven binnen 
de nationale staat. Vanwege de chronologie en de aard van de veranderingen 
is het echter de vraag of de ontwikkeling van de lokale feesten in de Kempen 
op dergelijke wijze voldoende begrepen kan worden Gezien vanuit het lokale 
niveau is het interessant om vast te stellen dat het feestvieren verbonden is 
met wijzigingen m de hiërarchie van leeft i jds-, sexe- en (burgeli jke) status-
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groepen en met de toenemende betekenis van het gezin en de verwantengroep 
Dit verband geeft aan dat de modellering van de feestvormen niet alleen 
bepaald werd door de krachten van de wijdere figuratie waarvan de dorpen 
deel uitmaakten, maar vooral ook door de dwangen die mensen binnen deze 
lokale samenlevingen op elkaar uitoefenden. Aan het feit dat m de Kempense 
dorpsgemeenschappen bepaalde instituties en categorieën van personen meer 
prominent werden, ontleenden de mensen nieuwe standaarden voor hun 
f eestgedrag. Deze verandering in de lokale situatie is daarom van zoveel 
belang omdat richtlijnen "van bovenaf" om zich meer ingetogen te gedragen, 
dateren uit een latere periode dan de eerste helft van de negentiende eeuw. 
Bovendien werden de veranderende posities m de sociale structuur van 
gehuwde mannen, echtparen en kinderen zichtbaar m de decennia voordat op 
het eind van de vorige eeuw zich economische veranderingen m de dorpen 
voordeden. 

In het oude Kempenland veranderde het feestvieren m twee opeenvolgende 
bewegingen. Eerst werden de vrijagemogehjkheden van de vrijgezellen en het 
collectieve amusement beperkt en verloren de feesten hun karakter van 
seizoens rites-de-passage. Vervolgens werden de overbli jvende feesten 
versoberd en kregen de officiële feestdagen van kerk en staat, de 
pnvefeesten van de familiekring en de ontspannmgsgelegenheden van de 
gehuwde mannen en jonge kinderen meer betekenis. Het lot van de feesten 
geeft inzicht m de sociale verandering m het oude Kempenland van de 
negentiende eeuw. Wijzigingen in de collectieve opvattingen modelleerden de 
nieuwe routimsering van de amusementsgelegenheden m de dorpen. In dat 
proces speelden priesters en lokale notabelen een belangrijke rol . Ook bij de 
belangstelling voor het onderwijs, dat m de volgende paragrafen aan bod 
komt, valt een dergelijke ontwikkeling te bespeuren. 

Alfabetisering 

De alfabetisering van de bevolking vormt een ander sociaal-cultureel proces 
dat van betekenis wordt geacht voor sociale verandering. Ongeletterdheid 
vat men dan op als een kenmerk van bewegingloze samenlevingen, toename 
van de scholingsgraad als een voorwaarde van maatschappelijke differentiatie. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw was er in de Kempen sprake van 
een groeiende belangstelling voor het onderwijs. Van belang is na te gaan hoe 
de toename van het schoolbezoek zich ontwikkelde en hoe deze interesse voor 
het onderwijs verklaard kan worden. Het gaat hierbij om veranderingen m de 
houding van de ouders: ze begonnen hun kinderen meer frequent naar school 
te sturen Wanneer achterhaald kan worden waarmee deze toegenomen 
belangstelling verband hield, kri jgt men inzicht in dit aspect van het 
cultuurpatroon. Een aantal mogelijke verklaringen moet overwogen worden 
De betekenis van het onderwijs kan zijn toegenomen vanwege invoering van 
nationale wetgeving of vanwege het feit dat een meer gedifferentieerd 
produktieproces geschoolde arbeidskrachten vroeg. Naast deze 
verklaringsmogelijkheden zal ik echter vooral zoeken naar de overwegingen die 
de mensen zelf hadden om hun kinderen regelmatig naar school te sturen. 
Begon men m de tweede helft van de vorige eeuw m te zien dat de kinderen 
betere kansen op werk en inkomen zouden hebben wanneer ze onderwijs 
hadden gevolgd? Was m de samenleving vanwege de opkomst van een 
bureaucratisch apparaat geleidelijk de noodzaak van onderwijs duidelijk 
geworden omdat er steeds meer formulieren en papperassen gelezen en 
getekend moesten worden? Waren de onderwijzers beter opgeleid en boezemden 
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ze de ouders meer vertrouwen ¡n zodat zij hun kinderen graag aan hen 
toevertrouwden? Of voelden de ouders zich om andere redenen verpl icht hun 
kinderen regelmatiger dan voorheen naar de dorpsschool te sturen? In al deze 
gevallen kan een mentaliteitsverandering als reden worden aangewezen voor de 
introductie en verbreiding van een nieuwe culturele vorm. Door de motieven 
van de mensen zelf te achterhalen kan duidelijk worden waarmee dit aspect 
van de sociale verandering in verband gebracht dient te worden. Ik zal eerst 
het verloop van het alfabetiseringsproces in de Kempen beschrijven. 

Het schoolbezoek 

De frequentie van het schoolbezoek manifesteert zich in de verworven 
vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. Van mensen die in voorbije 
periodes geleefd hebben, kan soms worden vastgesteld wat ze geleerd hebben: 
ze hebben zelf documenten overgeleverd waaruit hun bekwaamheden bl i jken. 
Van de meesten zijn er echter geen bewijsstukken of slechts partiële blijken 
van hun geleerd- en geletterdheid overgebleven. Een bron die gehanteerd kan 
worden om de schrijfvaardigheid van individuele mannen en vrouwen te weten 
te komen, wordt gevormd door de bescheiden van de Registers van de 
Burgelijke Stand. Met name het wel of niet ondertekenen van de huwelijksakte 
wordt beschouwd als een indicatie van de geletterdheid van bruidegom en 
bruid en daarmee van het feit of ze m hun jonge jaren meer dan incidenteel 
op de schoolbanken hebben gezeten. [54] Aangezien op de lagere school het 
sch rijfonder richt gegeven werd nadat het kind in "de laagste klas" van zijn 
zesde tot negende jaar leesvaardigheid had opgedaan, maakt de wel of met 
ondertekende huwelijksakte duidelijk of de jongen of het meisje omstreeks het 
tiende levensjaar de school heeft bezocht. 

De huwelijksakten vormen een geschikte indirecte bron om zowel het 
alfabetiseringsproces als het verloop van het schoolbezoek te reconstrueren. 
Op grond van de hierin vermelde informaties kan men van zowel mannen als 
vrouwen nagaan of ze voldoende onderwijs hebben genoten om zich de 
schri jfkunst eigen te maken. De gegevens hebben betrekking op een grote 
groep van de bevolking - - slechts de ongehuwd gebleven vrijgezellen zijn niet 
genoteerd. Verder is het, gebuikmakend van de informaties over leeftijd of 
geboortejaar, mogelijk de gegevens samen te brengen in de decennia waarin 
de mensen op ongeveer tienjarige leeftijd de school hadden kunnen 
bezoeken. [55] In de volgende tabel heb ik de gegevens samengebracht van 
het relatieve aantal jongens en meisjes die op tienjarige leeftijd niet of zeer 
gebrekkig hebben leren schrijven en die daarom waarschijnlijk in het geheel 
niet of slechts nu en dan de school hebben bezocht. [56] 

Tabel X V I I : percentage schoolabsenten van 10-jarlge jongens en meisjes per 
decennium 

decennium 

voor 1800 
1800-1809 
1810-1819 
1820-1829 
1830-1839 
1840-1849 
1850-1859 
1860-1869 

jongens 

35 
32 
29 
27 
22 
21 
16 
8 

meisjes 

50 
45 
43 
41 
44 
44 
33 
14 
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1870-1879 3 5 
1880-1889 2 2 

In de eerste helft van de vorige eeuw verzuimde bij benadering een kwart 
van de jongens en meisjes die klassen van de lagere school waar ze geacht 
werden de schri jfkunst te leren In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werden geleidelijk meer kinderen regelmatig naar school gestuurd en 
omstreeks de eeuwwisseling leerden alle jongeren lezen en schri jven. 
Opgemerkt moet worden dat de toename van het schoolbezoek m een versneld 
tempo plaatsvond tussen 1860 en 1870 Het bli jkt dat zowel de jongens als 
meisjes omstreeks 1865 m veel grotere aantallen dan voorheen naar school 
werden gestuurd. Na 1870 leerde slechts een uitzondering niet m zijn jeugd 
hoe hij zijn naam moest schrijven. 

De gegevens van de tabel betreffen personen die een huwelijk sloten m een 
van de zes Kempense dorpen. De specifieke informaties die bijeengebracht zijn 
m het gezinsreconstructieonderzoek maken het mogelijk de analfabetisme-
gegevens uit te splitsen naar de verschillende sociale lagen van de bevolking. 
De huwelijksakten uit de periodes 1840-1850, 1870-1880 en 1900-1910 kunnen 
worden gebruikt om de samenstelling van de groep schoolabsenten omstreeks 
1825, 1855 en 1885 te specificeren. De volgende tabel geeft de 
stratumspecifieke gegevens over schoolabsentie van tienjarigen: 

tabel X V I I I : stratumspecifieke gegevens van schoolabsentie Cm %) 

stratum 1 
periode 

1825 32 
1855 24 
1885 1 

jongens 
Il I I M V totaal 

12 6 21 
9 8 16 
0 0 1 

meisjes 
1 II I I M V totaal 

49 33 6 36 
45 18 10 29 

0 1 0 1 

Deze gegevens uit de verschillende periodes hebben overeenkomsten met de 
percentages van de schoolabsenten per decennium [57] Vastgesteld kan 
worden dat vóór 1860 het analfabetisme hoger was m de kringen van 
bezitslozen dan onder keuterboeren, ambachtslieden, grote boeren en 
entrepreneurs. Maar ook blijkt dat m alle lagen van de bevolking een deel 
van de jongens en meisjes de school niet bezocht. Vanaf het decennium na 
1860 werden alle kinderen, de jongens en meisjes uit elke sociale laag, 
regelmatig naar school gestuurd De historicus С van der Heijden, die het 
schoolbezoek in andere dorpen van de Kempen heeft onderzocht, kwam tot 
dezelfde bevinding: een verbetering van het schoolbezoek omstreeks 1865. 
Zijn conclusie luidt: [58] 

dat het decennium 1861-70 een enorm belangrijke periode m de 
ontwikkeling van het onderwijs m deze Kempendorpen vormde voor de 
mannen een stroomversnelling m een reeds eerder ingezette verbetering 
en voor de vrouwen een begin van een nadien nog doorzettende 
fabelachtige daling van het percentage analfabeten. 

Van der Heijden kon op grond van een analyse van de bezoekerslijsten van 
de scholen van H oog e en Lage Mierde en van Hulsel concluderen dat in 1870 
gedurende de wintermaanden ongeveer 80% van de schoolbanken van de 
jongens en 70% van die van de meisjes dagelijks waren bezet. Wel was er 
sprake van een sterke seizoensschommelmg: m de oogstmaanden j u l i , 
september en October bleef tweederde van de jongeren van 9 en 10 jaar 
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beroep vader 

landbouwer 
ambachtsman 
wever 
dagloner 
fabrieksarbeider 
ambtenaar 

1871-7: 

51% 
47% 
49% 
69% 
32% 
65% 

thuis. [59] John Coenen, die het schoolbezoek m het dorp Tongelre (nu 
gemeente Eindhoven) heeft bestudeerd, kwam eveneens tot de conclusie dat 
omstreeks 1870 het schoolbezoek al goed was en dat omstreeks 1880 de school 
nog meer werd gefrequenteerd [60] Van der Heijden constateerde dat 
omstreeks 1890 in de oogstmaanden niet meer dan een derde van de kinderen 
afwezig was. 

Coenen heeft voor Tongelre het schoolbezoek van de kinderen 
gedifferentieerd naar de verschillende beroepscategorieën. Zijn gegevens, 
waarin het schoolbezoek van de kinderen van de ouders met verschillende 
beroepen berekend is als percentage van het totaal mogelijke schoolbezoek 
(dat wil zeggen van de situatie dat alle kinderen alle maanden de school 
bezochten), zijn als volgt: [61] 

tabel X I X : 
schoolbezoek van de kinderen per beroepscategorie [gemeente Tongelre) 

1882-83 

68% 
89% 
76% 
79% 
69% 
88% 

Vóór 1860 bevonden zich in de groep van bezitslozen en loonarbeiders de 
meeste analfabeten. In 1871-72 daarentegen waren de kinderen van de 
dagloners de meest trouwe schoolbezoekers geworden. In de groepen van 
fabrieksarbeiders en van wevers en ambachtslieden werden in die periode de 
meeste schoolverzuimers gevonden. Degenen die elders m fabrieken de kost 
verdienden of die als zelfstandige producenten minder afhankelijk waren van 
het lokale economische netwerk, stuurden hun kinderen het minst naar school. 
Tien jaar later, m 1882-83, was er in alle lagen van de bevolking een 
frequent schoolbezoek. Blijkbaar waren de ouders uit alle beroepscategorieën 
ertoe overgehaald om hun kinderen het grootste deel van het jaar naar school 
te sturen. Geconcludeerd kan worden dat tussen 1860 en 1880 de ouders uit 
de dorpen van de Kempen meer belangstelling hadden gekregen voor het 
onderwijs. Uit de plotselinge daling van het aantal analfabeten, zoals die uit 
de huwelijksakten kan worden afgeleid, bli jkt dat er omstreeks 1865 een 
duidelijk breekpunt ligt in de belangstelling voor de dorpsschool. Jongens en 
meisjes uit alle sociale lagen van de gemeenschap meldden zich bij de 
onderwijzer. Vooral de kinderen van de bezitsloze ouders beperkten het 
voorheen grote schoolverzuim Lang voordat de schoolplicht wettelijk werd 
geregeld, begonnen de ouders het vanzelfsprekend te vinden dat hun 
kinderen naar schooi gingen. 

De belangstelling voor het onderwijs 

Hoe is die ommezwaai m de belangstelling voor het onderwijs omstreeks 1865 
te verklaren? Allereerst moet gedacht worden aan de mogelijkheid dat door 
ingrijpen van de staat het schoolbezoek werd bevorderd De Nederlandse staat 
bemoeide zich m de negentiende eeuw m toenemende mate met het lager 
onderwijs. De eerste initiatieven van de overheid om het onderwijs te 
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verbeteren, dateren uit de eerste jaren na 1800. In de onderwijswet van 1806 
werden eisen van bekwaamheid gesteld aan de onderwijzers. [62] Omstreeks 
1840 werd de gemeenten opgedragen om "schoolcommissies" in te stellen die 
toezicht moesten houden op de school. [63] In 1857 werd via wet vastgesteld 
welke vakken in het lager onderwijs moesten worden gegeven, werden nieuwe 
eisen aan de opleiding van onderwijzers gesteld en maatregelen genomen ten 
aanzien van de leerlingenschaal, de bekostiging van de school en de 
salarissen van het personeel. [64] De staatsbemoeienis kwam verder indirect 
tot uiting in de wet op de kinderarbeid die de bedoeling had de kinderen 
beter in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen. [65] Later in de vorige 
eeuw werden de leerlingenschalen nog enkele malen aangepast. Tenslotte werd 
in 1901 de verplichting van schoolbezoek bij wet geregeld. In 1920 kwam na 
jarenlange discussies de "onderwijspacificatie" tot stand waarin het openbare 
en het bijzondere onderwijs ook in financieel opzicht aan elkaar werden 
gelijkgesteld. [66] Met deze twee laatste besluiten werd de basis gelegd van 
het moderne Nederlandse onderwijssysteem waarvan de principes (schoolplicht 
en gelijkstelling van het verzuild onderwijs) zich niet meer wijzigden. 

Staatsbemoeienis met het onderwijs breidde zich gedurende de gehele 
negentiende eeuw uit , maar juist in de jaren tussen 1860 en 1870 begonnen de 
ouders in de dorpen van de Kempen hun kinderen regelmatig naar school te 
sturen. De wetten die het schoolbezoek moesten bevorderen, zoals de wet op 
de kinderarbeid en de schoolplichtwet, traden echter pas in werking nadat 
het schoolbezoek sterk was toegenomen: [67] 

De leerplichtwet heeft alleen voor de kinderen van de verafgelegen 
gehuchten groóte betekenis gehad. Voor de inwerkingtreding van deze 
wet bezochten de meeste kinderen zeer geregeld de school tot het einde 
toe en bleven alleen in den oogsttijd en tijdens het aardappelplanten en 
rooien weg. 

Ook de maatregelen ten aanzien van de bekostiging van het onderwijs hadden 
nauwelijks effect op het schoolbezoek. De onvermogenden die niets hoefden te 
betalen, stuurden hun kinderen niet vaker naar school dan de ouders die wel 
schoolgeldplichtig waren. Noch de dwingende hand van de overheid noch de 
wettelijke maatregelen die het kostenaspect betrof fen, hadden een merkbaar 
effect op het verloop van het schoolbezoek. 

Een andere mogelijke verklar ing van de alfabetisering kan gevonden worden 
in de veranderende economische omstandigheden. De behoefte aan geschoolde 
arbeiders van "de maatschappij" en het verwachte materiële voordeel voor de 
mensen zelf, zouden een gunstige invloed gehad kunnen hebben op het 
schoolbezoek. Maar in het oude Kempenland was er geen produktieapparaat 
waarvoor arbeiders nodig waren die een elementaire kennis hadden van taal en 
getal , noch was er in de nabije en verre omgeving een grote behoefte aan 
geschoold personeel. Bovendien waren de baantjes in staatsdienst, waarvoor 
men toch wel minimaal de verordeningen moest kunnen lezen, schaars: het 
aantal bruidegoms dat als ambtenaar werkzaam was varieerde nauwelijks in de 
negentiende eeuw. [68] Verder blijkt dat niet alleen de jongens die wellicht via 
verbeterde scholing een uitzicht zouden kunnen hebben op een redelijk 
betaalde baan, vanaf ongeveer 1865 de school frequenteerden. Ook de meisjes 
meldden zich vaker bij de meester terwijl de vrouwen juist vanaf dat t i jdvak 
steeds minder als economisch actieven werden geregistreerd. Tenslotte 
toonden niet de vakarbeiders en ambachtslieden de meeste interesse voor het 
onderwijs, maar de loonafhankelijke en arme dagloners. Juist de mensen die 
met ongeschoolde arbeid de kost moesten verdienen, hadden de grootste 
belangstelling voor de school. Degenen die meer gespecialiseerd werk 
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verr icht ten , bleven daar omstreeks 1870 nog bij achter. Spoedig daarna 
werden de kinderen uit alle sociale milieus regelmatig naar school gestuurd. 
Het plotseling groeiende schoolbezoek kan niet voldoende verklaard worden 
vanuit de economische omstandigheden. Ook Coenen en Van der Heijden wijzen 
beiden in dezelfde bewoordingen op het feit dat het materiële belang van 
ondergeschikte betekenis moet worden geacht voor de grotere belangstelling 
voor het onderwijs: [69] 

Ouders gingen hun kinderen niet naar school sturen omdat de functie 
van het onderwijs werkelijk toenam, maar ze gingen geloven dat lager 
onderwijs nuttig voor hun kinderen zou (kunnen) z i j n . . . 

In de toename van het schoolbezoek weerspiegelt zich een 
mentaliteitsverandering die niet verklaard kan worden vanuit zich wijzigende 
politieke of economische omstandigheden. Coenen probeert de opkomst van een 
nieuwe houding van de ouders ten aanzien van het onderwijs te verbinden met 
het optreden van beter opgeleide en zich meer om de kwaliteit van het 
lespakket bekommerende onderwijzers. Kennelijk is zijn motto: nieuwe bezems 
vegen schoon. Van der Heijden suggereert een andere 
verklaringsmogelijkheid: de alfabetisering was het directe gevolg van een 
toenemende bureaucratisering van de samenleving. Hij stelt: [70] 

Vooral vanaf 1850 begonnen de sporen van een soort bureaucratisering 
zichtbaar te worden, en hiermee tevens het statussymbool bij uitstek 
van ambtenaren: formulieren, welke ingevuld of op zijn minst 
ondertekend moesten worden. Het volgen van lager onderwijs werd nog 
geen "sine qua non" om zich in de maatschappij staande te kunnen 
houden, maar een begin van een "maatschappelijk nut" van het 
onderwijs begon zich langzaamaan te manifesteren. 

Beide suggesties zijn interessant, maar ze voldoen niet. In de eerste plaats 
was het alfabetiseringsproces een ontwikkeling die in alle onderzochte 
Brabantse dorpsgemeenschappen zich in hetzelfde decennium voordeed. De 
verschillende onderwijzers werden echter niet allen op hetzelfde moment door 
opvolgers afgelost. In de tweede plaats kan een zich geleidelijk voltrekkend 
proces van bureaucratisering niet leiden tot een stroomversnelling in het 
schoolbezoek in precies enkele jaren tussen 1860 en 1870. Bovendien bli jkt 
noch in de tekst van Van der Heijden noch in de plaatselijke archieven uit de 
periode rond 1865 een vermeerdering van formulieren die gelezen en 
ondertekend moesten worden door de inwoners van de dorpen. De chronologie 
van de ontwikkelingen geeft aan dat de veranderende mentaliteit met andere 
processen in verband gebracht moet worden. 

Onmiskenbaar speelden de onderwijzers een belangrijke rol in het onderwijs: 
zij gaven les, beheerden het schoolgebouw en bepaalden de aantrekkelijkheid 
van het schoolbezoek. In de plattelandse gemeenschappen waren er goede en 
slechte onderwijzers. In de zes dorpen waren er echter ai enkele decennia 
vóór 1865 schoolmeesters die zich inspanden voor goed onderwijs. Een 
voorbeeld is de meester van Westerhoven: Peter Norbertus Pan ken. Hij heeft 
in zijn dagboek de carr ière van een dorpsonderwijzer beschreven. Zijn relaas 
luidt als volgt: [71] 

Terzake: Ik ver t rok 25 april 1833 van Bergeik naar Duizel mijn 
geboorteplaats naar de kostschool van mijn oom T . l . Panken. Spoedig 
fungeerde ik daar als kweekeling en voorts als hulponderwijzer of 
Ondermeester. Door het ziekelijk gestel mijns ooms rustte het onderwijs 
vooral in de laatste jaren schier geheel op mij, tot ik 21 Sept. 1840 met 
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den schooldienst te Westerhoven belast werd en in Juli 1842 als 
definitief Onderwijzer of hoofdonderw. (Hoofd der school) benoemd 
werd. BIJ het onderwijs heb ik vier malen een examen afgelegd, 
telkens geslaagd of met goeden uitslag, namelijk in 1836 voor den 
vierden rang, in 1838 voor den 3e rang, m 1839 voor de fransche taal 
en m 1842 het vergelijkend examen met 4 sollicitanten. ( . . . ) 

Nu kwamen weldra ook mijne beide halve broeders Franciscus en 
Antonius Fleerakkers uit Bergeijk de beide schooltijden een reeks jaren 
bijwonen: ZIJ genoten daarenboven mijn onderwijs als m een gewoon 
pensionaat. Den meesten tijds des jaars bezochten de kinderen van 
Westerhoven schaars de school wegens boerenarbeid; soms alleen m den 
winter; doch ik vergoedde hen dit verzuim door een langer onderwijs, 
weshalve elke schooltijd m plaats van twee uren, nu , tot drie uren 
verlengd werd zonder meerdere betal ing. Leerlingen die eenmaal daags 
school kwamen hebben slechts half schoolgeld betaald. Wie verzocht het 
gratis te genieten schonk ik het, insgelijks de schoolbehoeften. Hoewel 
dit alles zeer gering was betaalden vele ouders ook moedwillig niets. 
Het schoolhouden bestond toen op de zes (sic) eerste dagen (Maandag-
Vri jdag) doch ik gaf des Zaterdags voormiddag onderricht in den 
godsdienst of den catechismus, wat in den smaak van den pastoor v ie l . 
Had er eene godsdienstoefening, rozekrans enz m de kerk plaats, wat 
zeer dikwijls tegen den avond zooals m den vasten, advent enz. 
geschiedde, dan vergezelde ik de leerl ingen, uitgenomen de kleinste, 
derwaarts. 

Des winters steeg het getal leerlingen gewoonlijk boven honderd (een 
jaar bedroeg zulks 772 behalve de avondschool die ik somtijds hie ld) , 
eenige jaren gaf ik herhalmgsonderwijs waarvoor geen noemenswaardig 
loon is gegeven. 

Dewijl mijne genoemde halve broeders genoeg aan kundigheden bezaten 
liet ik hen als onderstand m het onderwijs veeltijds de laagste klas 
onderrichten enz. eerst Franciscus, daarna Antonius zonder evenwel 
van de gemeente Westerhoven als anderszins zooals zij verdienden de 
minste beloning doorvoor te vragen Een andere niet onbeduidende 
dienst genoten de inwoners van hen. Hun vader was ontvanger der 
accijnsen te Bergeik, waaronder Westerhoven. In plaats zelf naar het 
kantoor te gaan kon wie wilde, de aangift door Frans of Toon 
geschieden die hun den volgenden schooltijd t biljet bezorgden Van dit 
nietskostende gemak is vele jaren gebruik gemaakt door ouders der 
leerlingen. 

Mijn geheel inkomen als hoofdonderwijzer bedroeg nauwelijks f. 300 , -
de twee laatste jaren f 4 0 0 , - . In 1854 verkreeg ik de kleine ambten 
van bestelhuishouder, later brievengaarder bij de posterijen en van 
subontvanger van het gemaal. Ware rechtmatige bezoldiging en 
vergoeding mij als onderwijzer mij als mijne voorgangers betaald dan 
kwam o.a. m aanmerking. Voor een groot lijk moest 35 cents voor een 
klem de helft betaald worden, waarvoor de meester aanteekenmg moest 
houden, wat ik zeer stipts gedaan heb. Het grasgewas op het oude 
kerkhof, aan den onderwijzerspost verbonden verpachtte de gemeente 
jaarlijks en behield de opbrengst. Het corporel, in ander dorpen a f. 
3 6 , - bedroeg te Westerhoven slechts f 24 , - doch is daarvoor het 
gemeenteuurwerk op mijne kosten onderhouden en opgewonden. ( . ) 
Voor het nu en dan schuren en het wekelijks vegen van den schoolvloer 
even als van het zindelijk en sierlijk onderhouden van het plein rond de 
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school, door mij gedaan, heeft de gemeente niets vergoed. Ik legde 
eene stoep van keien rond de school en deed gedurig kleine 
verbeteringen daaraan. ( . . ) De kosten aan het schoolhuis en een 
fraaien tuin door mij gedaan beloopen p.m. f. 300 , - ( . . . ) 

Geschenken van welken aard ook als die m deze woonstreek van ouds 
aan de schoolmeesters, en ook hier, waren aangeboden, heb ik nimmer 
genoten, daar ik meende deze trouwens genoegzaam te kunnen ontberen 
en ik ook alles steeds het voordeel der bewoners heb voorgestaan, dat 
ZIJ dus in ruime mate hebben genoten. Van eene geringe uitzondering 
wil ik gewagen. In mijne standplaats was het aloud gebruik om namens 
of door den Meester een omgang voor paascheieren te houden. Toen ik 
den de eerste jaren zulks ook naliet en eenige weidenkenden mij 
raadden met het oog op mijne opvolgers zulks niet te moeten verzuimen 
ging ik tot een Paaschei over 

Van ouds heerschte toen nog de gewoonte op St. Thomasdag, omtrent 
welken tijd de leerlingen het talrijkste waren den Meester buiten de 
school te sluiten die dan gewoonlijk enig bier en vrijen dag gaf. Op 
dezen genoemden dag vereerde ik of onthaalde den leerlingen op eene 
halve ton bier a f. 4 , - , hetgeen ik 22 jaar deed, alleen m eenige der 
laatste jaren was, wegens het vroeger verlaten der oudste scholieren 
een 1/4 ton voldoende. Werd soms dit bier niet geheel gedronken dan 
gebeurde zulks na de avondschool, welke gewoonlijk niet dan voor 
volwassenen jongelingen bezocht werd. Des winters verbleven doorgaans 
eenig verstwonende leerlingen in de school om er hun medegebracht 
voedsel des middsags te nuttigen. Het was hun toegestaan dan van 
mijne brandstof te warmen. ( . . . ) 

Toen, na eene nieuwe wet op het onderwijs schoolopzieners en Ged. 
Staten alom op betere bezoldiging van den hoofdonderw. aandrongen gaf 
het ondankbaar gemeentebestuur aan dit verzoek geen gevolg Ik legde 
mijn post tegen 1 Jan. 1863 neder en verkreeg eervol ontslag met 
pensioen hetwelk betrekkeli jk zeer gering is, omdat het slechts 2/3 van 
het inkomen kon bedragen. 

Uit dit fragment bli jkt dat Panken een toegewijde leerkracht was. De 
schoolmeester van Westerhoven stamde uit een familie met een lange 
onderwijzerstraditie. Aan hem lag het niet dat ook omstreeks 1850 het 
schoolverzuim nog hoog was. Zijn voorganger had een minder verdienstelijke 
conduitestaat. Samuel Lamm, de laatste hervormde onderwijzer van 
Westerhoven, was immers "in 1840 wegens langdurig schandelijk levensgedrag 
van dat ambt ( . . . ) ontzet ( . . . ) , omdat hij "misbruik van drank" maakte. [72] 
Maar omstreeks het midden van de vorige eeuw waren er m alle dorpen 
schoolmeesters die voor hun taak berekend waren. Dezen bleven ook na de 
invoering van de onderwijswetten zich nog langdurig met het onderwijs 
bezighouden of werden opgevolgd door een zoon of familielid die ze zelf m het 
vak hadden opgeleid. Zo waren in Dommelen de halfbroers van Panken 
schoolmeester. In Valkenswaard kwam de meester uit de familie Snoeks, m 
Borkel uit de familie Cox. J F. Willems, geboren m 1793 als zoon van de 
hoofdonderwijzer van Hoogeloon, was langdurig onderwijzer m het Bergeijkse 
gehucht Weebosch. Via telgen uit drie generaties verzorgde de familie Aarts 
gedurende de gehele negentiende eeuw het onderwijs aan de dorpsschool van 
Bergeijk. Na 1870 was er m verschillende dorpen veel minder continuïteit, m 
Weebosch, Dommelen, Westerhoven en Borkel en Schaft wisselden opvolgers 
elkaar voortdurend af. Panken meldt later dat er aanmerkingen gemaakt 
konden worden op de meesters die m de laatste decennia van de vorige eeuw 
het onderwijs verzorgden [73] 
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Van de ouderen verneem ¡к g e d u r i g , dat in 't algemeen de vriendschap 
en degelijkheid onder de onderwijzers niet meer gevonden wordt als bij 
die goede, eenvoudige, vrome onderwijzers welke men zoo gaarne noemt 
van de ouden stempel. 

Hoe deze nieuwkomers ook gewaardeerd moeten worden, vast staat dat vóór 
1860 een relatief groot aantal kinderen de school verzuimde. Na 1870 was het 
schoolbezoek van alle jongens en meisjes zeer f requent . 

De bemoeienis van de overheid leidde ertoe dat na 1857 de schoolmeesters 
een hoger inkomen kregen dan voorheen. Maar omdat dit door de gemeente 
zelf gefinancierd moest worden, leidde de salarisregeiing (zoals bijvoorbeeld 
Panken meldt) eerder tot moeilijkheden dan tot verhoging van de populariteit 
van de meesters. De parlementaire besluitvorming had echter wel tot gevolg 
dat er meer over het onderwijs gesproken werd . Bovendien was er ook de 
druk van de door de staat aangestelde inspecteurs om te komen tot 
kwaliteitsverbetering. De "schoolopziener van het 8ste distr ict , de heer P.J . 
Smitz, belegt (omstreeks 1855) iedere 3de zaterdag van de maand een 
vergadering van onderwijzers van Bergeik, Weebosch, Westerhoven, 
Riethoven, Luiksgestel, Borkel, Dommelen, Valkenswaard, Eersel en 
Waalre". [74] Van dit gezelschap van onderwijzers "van den ouden stempel" 
was de oud-schoolmeester van Bergeijk Aarts "honorair l id" . Op deze 
bijeenkomsten werden de kwesties betreffende het onderwijs besproken. De 
onderwijzers zelf raakten hierdoor in het goede geval meer doordrongen van 
het belang van onderwijs. Maar dit kan de toenemende belangstelling van de 
plaatselijke bevolking voor de lagere school slechts zijdelings hebben 
beïnvloed. 

De overwegingen die de mensen ertoe brachten om hun kinderen naar school 
te sturen, kunnen de toename van het schoolbezoek tussen 1860 en 1870 
helpen verk laren. Fragmenten uit het boek van Barentsen geven een 
aanduiding van de motieven van de ouders: [75] 

(Kleine kinderen) zijn ( . . . ) gruwelijk verwend en velen worden dr i f t ig , 
wanneer zij niet onmiddellijk op hun wenken bediend worden. Zoodra zij 
kunnen kruipen en loopen worden zij ongezeggelijk. ( . . . ) Deze 
ongezeggelijkheid brengt menige moeder tot wanhoop, tot ruwe woorden 
en tot handtastelijkheden. Met de ruwe woorden wordt de woordenschat 
van het kind het eerst en het meest ver r i j k t ; handtastelijkheid wordt 
gretig overgenomen. ( . . . ) Zoodra het kind enige woorden kan stamelen 
leert het bidden, maar dat is dan ook vrijwel het eeniqe positieve dat 
aan de geestelijke opvoeding gedaan wordt. ( . . . ) Heeft het kind den 
leeftijd van 6 jaar bereikt , dan zit menige moeder met de handen in het 
haar en spreekt de hoop uit , dat de geestelijke, geholpen door de 
meester, wel alles terecht zal brengen. Op dien leeftijd begint het 
godsdienstonderwijs; het duurt zes jaar . 

De ongezeggelijkheid van de kinderen maakte voor de ouders het schoolbezoek 
tot een uitkomst: vanaf het zesde jaar worden de kinderen naar school 
gestuurd. Omdat het godsdienstonderwijs zes jaar duur t , bezoeken de 
kinderen ook gedurende zes jaar de school. Immers, zoals Panken vermeldt: 
het catechismusonderwijs werd in aansluiting op het lesprogramma van de 
lagere school gegeven. [76] Niet het argument dat de school in materiële zin 
nuttig zou kunnen zijn voor de kinderen, maar het motief dat de kinderen via 
godsdienstonderwijs op het rechte spoor des levens zouden worden gebracht, 
was voor de ouders reden om hun kinderen de school te doen bezoeken. Een 
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andere passage van de hand van Barentsen is eveneens illustratief voor de 
omstandigheden waarin het schoolbezoek vanzelfsprekend was geworden. Nadat 
hij geconstateerd heeft dat er veranderingen in het gezinsleven zijn 
opgetreden en de werkzaamhedden van de man zijn toegenomen, schrijft 
hi j : [77] 

De vrouw maakt het zich onder deze veel gunstigere omstandigheden 
niet gemakkelijk. Zij vult den tijd met het helpen van den man bij diens 
toegenomen werkzaamheden, met de zorg voor de kinderen, met 
meerdere zorg voor het inwendige der woning en ook met de kleine 
werkzaamheden in den ouden t rant , voorzover zij die nog kent. Door 
dit streven om den tijd op productieve wijze te vul len, blijven er voor 
de aankomende kinderen weinig kleine werkzaamheden over. De kinderen 
loopen de moeder in de weg en worden daarom vri j geregeld naar school 
gezonden. Voortaan ontvangen alle geregeld onderwijs en blijven alleen 
in den ti jd van den oogst en van het aardappelen planten en rooien 
thuis. 

Andere opvattingen over de werkzaamheden van mannen en vrouwen hebben 
qeleid tot wijzigingen in het gezinsleven. De snelle vermeerdering van het 
Kindertal leidde tot een verzwaring van de werkzaamheden van de moeders. 
Het schoolbezoek werd een oplossing voor de ouders die daardoor hun 
aandacht en energie op andere zaken dan de opvoeding van de kinderen 
konden richten. Het schoolbezoek nam toe in die periode dat ook de 
arbeidsverdeling andere kenmerken kreeg en het kindertal gezin zich sterk 
uitbreidde. Omstreeks 1865 werd de mogelijkheid om de kinderen regelmatig 
naar school te sturen een uitkomst voor de ouders. Bovendien was dit een 
morele plicht geworden. Deze twee omstandigheden maakten het 
vanzelfsprekend dat de kinderen meer frequent de school bezochten. De 
mentaliteitsverandering kan begrepen worden door te letten op de 
omstandigheden waarin de ouders van deze samenleving tusen 1850 en 1880 
verkeerden. 

De morele plicht om de kinderen naar school te sturen werd ontleend aan de 
richtlijnen die door de clerus werden verstrekt . Ook die dateren uit de jaren 
vanaf 1865. De boodschap was duidelijk: "de H(eilige) Kerk ver langt , dat de 
jeugd onderwezen worde ( . . . ) opdat ( . . . ) de jeugd niet in onwetendheid 
opgroeije, noch ook de noodige godsdienstige opleiding misse". [78] Het 
schoolonderwijs werd steeds meer beschouwd als een middel om de kinderen op 
te voeden tot "goede christenen": [79] 

In de school ( . . . ) moet het maatschappelijke onderrigt hand aan hand 
gaan met het godsdienstige, en als het ware het godsdienstige onderrigt 
met het maatschappelijke in elkander geweven zi jn, en de boeken en 
schrijfvoorbeelden eene godsdienstige strekking hebben, opdat met het 
maatschappelijke tevens het godsdienstige onderrigt in de harten der 
kinderen worde geprent ( . . . ) . 

Terwijl op nationaal niveau ook de katholieke parlementariërs verwikkeld 
raakten in de discussies over het onderwijs (samengevat onder het trefwoord 
"schoolstrijd"), begon de katholieke clerus in de provincie pertinente 
richtlijnen te verstrekken die tot doel hadden het christelijk onderwijs te 
bevorderen. [80] Eén van de noodzakelijke ingrediënten was geregeld 
schoolbezoek. Aan deze oproep werd omstreeks 1865 gevolg gegeven door de 
ouders uit alle sociale lagen van het Kempenland. 
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De houding ten aanzien van het onderwijs kende ook een andere 
ontwikkeling die rechtstreeks m verband gebracht kan worden met de 
aandacht van de kerk voor de opvoeding. Gegoeden uit de dorpen begonnen 
hun kinderen, nadat ze enkele jaren van de dorpsschool hadden doorlopen, m 
de regel naar regionale internaten te sturen waar het onderwijs werd 
verzorgd door priesters en de opvoeding door deze ter hand genomen. Uit elk 
gezin waar men het zich financieel kon permitteren, verdwenen de zonen op 
de leeftijd van tien tot twaalf jaar naar internaten. Sommigen bleven daar en 
werden opgeleid tot priester, anderen kwamen na verloop van jaren weer 
terug in het ouderlijk milieu. Deze betere opgeleide figuren werden op latere 
leeftijd de plaatselijke notabelen die m het kerkeli jke en het 
gemeenschapsleven prominente posities innamen [81] Omdat ZIJ ook via hun 
verblijf elders contacten hadden gelegd met gegoede families uit de regio en 
het wijdere gebied konden ZIJ hun netwerken gebruiken ter uitbreiding van 
hun economische activiteiten De fabrikanten uit de dorpen hadden bijna allen 
m hun jeugd een opleiding op een katholiek internaat gehad. ZIJ waren 
daarheen gestuurd omdat in de boodschappen van de priesters in de jaren 
vanaf 1865 een sterke nadruk was gelegd op door katholieke priesters 
verzorgde opleidingen. In 1873 werd dat expliciet verwoord. [82] 

Er komt de t i jd , dat de huiselijke opvoeding alleen niet meer voldoende 
is ( . ) . Aarzelt toch nooit, zoo mogelijk, de voorkeur te geven aan 
diegenen, waarvan gij weet, dat ZIJ den godsdienst, naar den waren 
chnstelijken geest, als hoofdzaak bij de opvoeding en het onderwijs 
kunnen en willen behandelen. 

In kringen van gegoeden werd een dergelijke voortgezette opleiding van de 
kinderen op een internaat eenzelfde vanzelfsprekendheid als het regelmatig 
schoolbezoek van de jongens en meisjes in andere sociale lagen. In 1887 is dat 
duidelijk verwoord door Panken die in eerste instantie de voogdij over zijn 
minderjarige neef en nicht had geweigerd met als argument: "het met geven 
eener aan onzen stand passende opvoeding en gemis van een pensionaat' [83] 
Kinderen uit gegoede gezinnen behoorden een voortgezette opleiding op een 
internaat te kr i jgen. Op het eind van de vorige eeuw, toen vrouwelijke 
kloosterlingen kostscholen hadden opgericht, werden ook de meisjes uit de 
bezittende families naar dergelijke opleidingen gestuurd. De houding van de 
ouders werd bepaald door de richtlijnen die de clerus verstrekte . 

Slot 

In de samenleving van het oude Kempenland werden vanaf het midden der 
vorige eeuw de gelegenheden tot collectief amusement versoberd en vanaf 1865 
de kinderen geregeld naar school gestuurd. Deze verandering van culturele 
vormen hing nauw samen met de verbreiding van nieuwe opvattingen over 
gepaste gedragswijzen. Zowel het einde van de uitbundige festiviteiten waarbij 
jonge mannen en vrouwen zonder toezicht van de ouders met elkaar 
optrokken, als de bevordering van het schoolbezoek van de kinderen uit alle 
lagen van de bevolking, werd gestimuleerd door de priesters en door de 
vooraanstaande leden van de dorpsgemeenschap. Deze aspecten van de 
levenswijze en van de mentaliteit van die mensen zijn indicaties van de sociale 
verandering gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw. Ze zijn 
omstandigheden die verdergaande differentiatie bevorderden Toch zijn ze op 
zichzelf geen autonome krachten van sociale verandering, maar een gevolg van 
veranderende opvattingen en van nieuwe culturele codes die m deze 
samenleving zichtbaar werden. 
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De feesten kregen een ander karakter niet omdat de routines van het 
arbeidsproces een meer geregelde levenswijze noodzakelijk maakten, maar 
omdat het collectieve amusement in de periode vanaf ongeveer 1850 als 
liederlijk en onfatsoenlijk werd beschouwd. De kinderen werden vanaf 1865 
regelmatig naar school gestuurd, niet omdat de werkzaamheden meer 
geletterdheid vroegen en evenmin vanwege de verwachte materiële voordelen, 
maar omdat de priesters vertelden dat het zo hoorde. Binnen deze 
preïndustriële samenleving bli jkt een versobering in levenswijze en toename 
van de scholing niet een waarborg te zijn voor probleemloze ontwikkeling naar 
een "kapitalistische" toekomst, maar een reactie van de mensen op eisen die 
heel concreet werden gesteld door de groepen die in de negentiende eeuw 
geleidelijk het meest prominent in de dorpssamenleving waren geworden: 
priesters die de informatiebronnen monopoliseerden en burgers die 
werkgelegenheid boden. 

De culturele vormen veranderden samen met de culturele codes. De mensen 
ontleenden hun opvattingen en hun voorkeuren aan een coherent systeem van 
culturele waarden en rechtvaardigingen dat vanaf het midden van de 
negentiende eeuw in snel tempo tot ontwikkeling kwam. Het feit dat men vond 
dat het hoorde dat feesten in versoberde vorm gevierd werden en dat de 
kinderen onderwijs genoten op de dorpsschool waren aspecten van een nieuw 
ideologisch systeem. De veranderingen in de levenswijze en in de houdingen 
van de mensen of (om met Weber te spreken) in de Lebensfuehrung en in de 
Gesinnung, of (zoals de Engelstalige l i teratuur schri j f t ) in lifestyle en 
attitudes, kunnen worden herleid tot de introductie van een ideologisch 
systeem dat ontleend werd aan de richtlijnen die de katholieke kerk in de 
tweede helft van de negentiende eeuw verspreidde. Dit ideologisch systeem 
biedt de sleutel voor de verklaring van de sociale verandering in het oude 
Kempenland. Dit zal blijken in het volgende, concluderende hoofdstuk. 
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9 

НЕТ IDEOLOGISCH SYSTEEM EN DE KATHOLIEKE GEDRAGSSTANDAARDEN 

We have claimed that symbol systems, like (a) doctrine or (an) 
ideology ( . . . ) , are privileged approaches to the problem of change. 
Johannes Fabian. 

П] 

Het ti jdvak van 1840 tot 1910 was voor het Kempenland een periode van 
ingrijpende sociale varandermgen. Niet alleen gedurende de decennia dat de 
plattelandsmdustrie expandeerde en het boerenbedrijf bijna volledig op 
produktie voor de markt werd gericht, maar vooral ook in de preïdustriële 
samenleving van voor 1900 vonden diepgaande demografische, economische en 
culturele transformaties plaats. De gedragingen van de mensen van de 
opeenvolgende generaties veranderden in snel tempo. Steeds blijken specifieke 
gemeenschappelijke voorkeuren en collectieve opvattingen van doorslaggevende 
betekenis te zijn geweest voor introductie van nieuwe gedragspatronen. De 
aard en het tempo van de verschillende aspecten van sociale verandering in 
het Kempenland zijn grotendeels bepaald door, zoals Ladurie formuleert, 
"culturele krachten in brede zin", door vernieuwing van "de gewoonten, de 
levenswijzen, de mentaliteit". [2] Een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen kan dit demonstreren. 

Wijzigingen in de demografische karakteristieken waren hecht verbonden met 
de ontwikkeling van nieuwe culturele codes. Het emigratiepatroon en de aard 
van de samenleving die de mensen met elkaar vormden, werden vooral bepaald 
door de wisselende opvattingen over mogelijkheden van vertrek en vestiging. 
Het geboortenoverschot kwam tot stand vanwege een herziening van de 
passend geachte voedingswijze van zuigelingen. De aard van het economisch 
systeem veranderde in de tweede helft van de negentiende eeuw onder andere 
vanwege de claims op de erfenis van de vele opvolgers bij de gegoeden: de 
gemengde bedrijfjes van de entrepeneurs raakten geleidelijk verdeeld m 
kleinere eenheden. Arbeidsrelaties kregen andere kenmerken door introductie 
van nieuwe opvattingen over samenwoning in de huizen van welgestelden, 
door een toenemende afkeer van trekarbeid en door vergroting van de 
noodzakelijk geachte sociale afstand tussen werkgevers en werkvragenden. 
Vermindering van economische activiteiten van gehuwde vrouwen buitenshuis 
en een hoog kindertal dwongen veel loonafhankelijke mannen om een groot 
gezin te onderhouden en zich aan te bieden voor elk baantje dat op de lokale 
arbeidsmarkt beschikbaar kwam. In cultureel opzicht blijken er al omstreeks 
het midden van de vorige eeuw nieuwe opvattingen te heersen over de 
passende viering van lokale festiviteiten en over de toelaatbaarheid van 
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contactmogelijkheden tussen ongehuwde mannen en vrouwen. Het schoolbezoek 
werd omstreeks 1865 sterk bevorderd omdat er "algemeen", dat wil zeggen m 
alle lagen van de bevolking, de behoefte werd gevoeld om kinderen regelmatig 
naar school te s turen. 

De verschillende opvattingen en culturele codes zijn onderdelen van een 
ideologisch systeem dat zich na 1850 ontwikkelde. De veranderingen van dit 
ideologisch systeem bepaalden de contouren van de demografische, 
economische en culturele veranderingen. Nieuwe culturele codes 
conditioneerden de transformatie van een preïndustriële situatie naar een 
samenleving waar voorziening werd gerealiseerd door produktie voor een 
kapitalistische markt . Het ideologische systeem is m dit voorbeeld de 
belangrijkste factor van sociale verandering. De opvattingen modelleerden 
immers de gedragswijzen. Bovendien geldt dat veranderingen in de 
gedragspatronen van individuen en collectiviteiten "cannot sufficiently be 
explained as due to sudden changes in the physical and social 
environments."[3] Clifford Geertz heeft in zijn essay "Ideology as a Cultural 
System" erop gewezen dat ideologische systemen, als in een autonoom proces 
gevormde "systems of interacting symbols, as patterns of interworking 
meanings", 'blueprints for action" van individuen en collectiviteiten 
verschaffen. [4] Johannes Fabian heeft in zijn krit iek op de functionalistische 
strekking van Geertz' betoog geconcludeerd dat een "symbol system" gezien 
kan worden als "a factor sui generis" van sociale verandering. [5] Hij stelt 
dat het ideologische systeem op zich zelf beschouwd kan worden als een 
verklaringskader van sociale verandering. Via een specifieke methode, waarbij 
de aandacht gelegd wordt op de inhoud van het ideologisch systeem, kan dit 
worden vastgesteld. 

Fabian geeft een richtlijn om de, naar zijn opvatt ing, autonome invloed van 
ideologische of "symbol systems" op sociale verandering vast te stellen. [61 
Zijn programma bevat drie elementen: 1) sociale verandering moet "zichtbaar 
gemaakt worden in situaties die symptomatisch zijn voor de inhoudelijke 
verandering van het ideologisch systeem; 2) de verbale en andere 
"manifestations of meaning" uit de overlevering en uit de literaire bronnen en 
de documenten moeten worden geanalyseerd; 3) behalve van het ideologisch 
systeem moet er kennis genomen worden van de ideologen en van het 
creatieve aspect van hun activiteiten. Ik zal dit programma trachten uit te 
werken door enkele veranderingen die symptomatisch zijn voor de ideologische 
ontwikkeling te beschrijven. Vervolgens worden de culturele codes die 
betrekking hebben op deze gedragsaspecten in kaart gebracht en met behulp 
van een analyse van het idioom waarin ze zijn ui tgedrukt verbonden met de 
richtlijnen en de doctrines van de katholieke kerk . Tenslotte zal ik laten zien 
op welke wijze de clericale elite van Brabant in de negentiende eeuw de 
ideologie van de kerk vertaalde en hoe zij ertoe kwam deze op een creatieve 
manier te bewerken. Slechts op deze wijze kan het verband tussen een 
veranderende sociale werkelijkheid, de "monde des opinions" van de mensen 
en de ideologie van de kerk worden aangetoond. Ideologie wordt dan met 
opgevat als 'vals bewustzijn" of "als een geheel van normen en waarden dat 
bijdraagt tot de integratie van een sociaal systeem", maar als een relatief 
autonome kracht die sociale verandering in een bepaalde richting stuurt . 

De veranderingen in de gedragingen die symptomatisch zijn voor de 
maatschappelijke ontwikkeling, hebben betrekking op seksualiteit en 
lichamelijkheid in het algemeen, op de omgang met en de definitie van 
vreemden en de acceptatie van andere ideeënstelsels en op de differentiatie 
van het gezin en de plichten van mannen en vrouwen, ouders en kinderen 
binnen het gezin. Deze drie aspecten van het samenleven toonden de meest 
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opvallende veranderingen en zijn weerspiegeld in de elementen van het 
ideologisch systeem: m de opvattingen, gewoonten en mentaliteiten en m de 
zegswijzen en het idioom. Oe markante ontwikkelingen in de tweede helft van 
de vorige eeuw zijn uit te drukken in termen van respectievelijk een 
schaamtecomplex, een smetcomplex en een gezinscomplex. De verschillende 
gedragspatronen en de betreffende culturele codes zijn op de volgende wijze 
onder één van deze drie noemers te brengen. 

Een toenemend gevoel van "schaamte" uitte zich in een minder frequente 
seksuele omgang van ongehuwden, m een meer kuis gedrag van verloofden en 
in de kledmgsgewoonten van vrouwen, met name m het bedekt houden van de 
borsten. Er werd een sterke nadruk gelegd op "zedelijk gedrag" van 
ongehuwden en verdringing van de lichamelijke en de seksuele uitingen werd 
een obsessie. Het vrouwelijk lichaam moest altijd volledig in kleding gehuld 
blijven waarbij alleen het gelaat en de handen onbedekt mochten zi jn. De 
bezorgdheid voor de mogelijke intieme ontmoetingen van met met elkaar 
gehuwde mannen en vrouwen leidde tot een toenemende controle op de 
jongelui, op een verbod van traditionele festiviteiten en van danspartijen en 
tot de introductie van nieuwe feestvormen. Deze wijzigingen m de heersende 
opvatttmgen gingen vergezeld van een daling van buitenechtelijke geboorten 
en premantale concepties. De vrouwenlichamen werden stevig ingesnoerd en 
borstvoeding van zuigelingen werd geleidelijk nauwelijks nog toegepast. In elk 
geval verdween het gebruik van intensieve en langdurige zoogperiodes 
waardoor enerzijds de baby's m grote aantallen stierven en anderzijds de 
vruchtbaarheid en het kindertal van de gehuwde vrouwen aanzienlijk hoger 
werd. Borstvoeding werd ongebruikelijk zodat na 1900, toen dit gebruik weer 
werd bevorderd, veel moeders vanwege de hechte insnoermg van hun lichaam 
en vanwege de onhandigheid om de borsten te manipuleren niet in staat 
bleken hun pasgeborenen zelf te voeden. [7] Symptomatisch voor de 
veranderingen in het oude Kempenland zijn specifieke gedragingen en 
bijbehorende codes die samengevat kunnen worden in een zich ontwikkelend 
schaamtecomplex. 

Uit de beschrijving van de demografische, economische en culturele 
ontwikkeling bli jkt een versterking van de smetvrees vanaf ongeveer 1865. De 
omgang met buitenstaanders, dat wil zeggen zowel lieden van buiten de regio 
als personen van ongelijke sociale positie binnen de dorpsgemeenschap zelf, 
werd geleidelijk meer problematisch. De voorkeur van de mensen van de 
Kempense dorpen om in de bekende omgeving te blnven beperkte de kansen 
van t rekarbeid. Met het verloren gaan van deze expertise verdwenen tenslotte 
ook de feitelijke mogelijkheden om elders tijdelijke inkomsten te verwerven. 
Degenen die m een positie gekomen waren dat vertrek onontkoombaar was, 
zagen zich gedwongen voorgoed te verdwijnen naar gebieden ver buiten hun 
geboortestreek zodat verder contact beperkt dan wel onmogelijk werd. In de 
dorpssamenleving zelf maakte een groeiende smetvrees het minder gewenst dat 
jeugdig personeel uit een andere sociale laag als inwonende meid of knecht m 
dienst werd genomen. Ook werd het problematisch geacht dat meerdere 
bedienden, vooral als het tegelijkertijd een man en een vrouw betrof, m 
eenzelfde huis vertoefden. Bovendien werden nieuwkomers m het dorp met de 
nodige argwaan benaderd en via een welkomstrttueel op hun aanvaardbaarheid 
getoetst. De lagere waardering van de ontmoetingen en van frequente omgang 
van mensen uit verschillende sociale milieus leidde tot een versobering van 
het feestvieren en creëerde een grotere afstand m het dagelijks verkeer van 
gegoeden en loonarbeiders. Vreemde ideeën werden geweerd. De intellectuele 
horizon werd beperkt tot de kennis die de onderwijzer leverde en vooral de 
inzichten die de pastoor verschafte. Deze twee f iguren werden geacht te 
beschikken over de beste middelen tot disciplinering van de ongezeggelijke 
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kinderen. [8] Daarom werden na 1865 alle jeugdigen regelmatig naar school 
gestuurd. Daar was er toezicht en konden ze in elk geval kennis nemen van 
de ideeën die in de meest invloedrijke groepen van de bevolking als de juiste 
werden beschouwd. Folkloristische gebruiken en bijgelovige prakti jken 
werden als heidens aangemerkt en raakten op de achtergrond. Deze 
gedragspatronen en opvattingen hebben alle betrekking op een zich snel 
verbreidend smetcomplex. 

De privésfeer van het gezin, de eenheid van een gehuwd echtpaar met 
k inderen, werd in de laatste decennia van de negentiende eeuw benadrukt. 
Deze verandering is het derde symptoom van de verandering van de 
kenmerken van het samenleven. Er ontstond een meer str ikte taakverdeling 
tussen man en vrouw: de man werd kostwinner die vçak alleen 
verantwoordelijk was voor het gezinsinkomen, de vrouw huisvrouw en 
-moeder. De kinderen kregen specifieke taken: jongens mochten na de eerste 
communie economische activiteiten buiten het gezin verr ichten, meisjes kregen 
huishoudelijke taken in het huis. De wenselijkheid van de gehuwde staat 
var ieerde: tot omstreeks 1900 was er een sterke nadruk op een celibatair 
bestaan en een afkeer van huwen op jonge leefti jd. Daarna werd de sluiting 
van het huwelijk bevorderd. Weerstanden tegen vrijwill ige beperking van het 
aantal nakomelingen en onwetendheid op seksueel gebied leidden vóór 1900 tot 
een zo groot kindertal als de vruchtbaarheid van de vrouw toestond. Na 1900 
werden er nog meer kinderen geboren omdat de geestelijkheid de gehuwde 
mensen ging aanmoedigen om zo veel mogelijk kinderen voort te brengen. Het 
kerngezin werd een vanzelfsprekend model van samenwoning: het aantal 
mensen dat huwde bleef lang laag maar steeg later snel, de taken van mannen 
en vrouwen werden opnieuw gedefinieerd en het kindertal steeg van een hoog 
tot een zeer hoog getal . Al deze aspecten zijn onderdelen van een zich 
verbreidend gezinscomplex. 

De verschillende gedragspatronen en de specifieke opvatt ingen, die als 
culturele codes aangeduid kunnen worden, zijn in te delen in de drie 
geschetste complexen. De demografische dynamiek, de ontwikkelingen op het 
terrein van de economie en de culturele veranderingen in het Kempenland zijn 
met behulp van deze complexen te verklaren. De indeling van de verschillende 
aspecten in de drie complexen is echter enigszins provisorisch: de codes 
overlappen elkaar en zijn vaak niet tot één complex te herleiden. In feite zijn 
de drie complexen uitingen van een ideologisch systeem dat als een geheel 
moet worden beschouwd. [9] Het betreft het zich ontwikkelend Brabants-
katholiek ideologische systeem dat zowel in reactie op ontwikkelingen binnen 
de Nederlandse staat als in navolging van de katholieke doctrine die "Rome" 
verordonneerde, door de regionale katholieke elite werd geconstrueerd. Dit 
relatief autonome proces van ideologievorming bepaalde de maatschappelijke 
veranderingen in deze preTndustriële samenleving. 

In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen van de drie 
onderscheiden levensterreinen geschetst. Het gaat daarbij om specifieke 
gedragswijzen die symptomatisch zijn voor de veranderingen in het ideologisch 
systeem. Vervolgens komen de bijbehorende collectieve opvattingen aan de 
orde. Via een analyse van de regionale zegswijzen en het idioom worden deze 
in verband gebracht met de veranderende doctrines van de katholieke kerk . 
Ik zal dus niet volstaan met het beschrijven van gedragswijzen en van de 
mentale veranderingen, maar deze verbinden met de ontwikkeling van een 
ideologie. Tenslotte wordt aangegeven waarom de Brabantse clericale elite zich 
beijverde om de godsdienstige boodschappen vergezeld te doen gaan van 
specifieke gedragsvoorschriften. Deze creativiteit vloeide voort uit de positie 
van deze elitegroep in de Nederlandse staat en in de door Rome beheerste 
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wereldkerk. Ik zal de morele boodschappen niet beoordelen op hun 
theologische merites, maar laten zien hoe ze, omgevormd tot ingrediënten van 
een ideologisch systeem, hebben geleid tot veranderingen in opvattingen en 
gedragswijzen van de bevolking. Per cultureel complex worden de 
gedragswijzen, de opvattingen, de codes en het taalgebruik geschetst en 
herleid tot een onderscheiden element in de katholieke doctrine. Daarna is er 
aandacht voor de activiteiten van de clerus. Het schaamtecomplex komt als 
eerste aan de orde. 

Wei schaamtecomplex 

Lichamelijke en seksuele gedragingen wijzigden zich vanaf het midden van 
de vorige eeuw samen met de collectieve opvattingen over zedelijk en 
toelaatbaar gedrag. De feitelijke gedragswijzen en de veranderingen daarin 
kunnen worden gereconstrueerd uit gegevens over de gemiddelde duur van de 
intervallen tussen de opeenvolgende geboorten, de relatieve aantallen van 
buitenechtelijke geboorten en de cijfers van premaritale concepties. De lengte 
van de intervallen vormt een indicatie van toepassing van borstvoeding dan 
wel van flessenvoeding voor de zuigelingen. De buitenechtelijke geboorten en 
premaritale zwangerschappen bieden enig inzicht in de omgangsvormen van 
ongehuwden en van mensen die bereid bleken met elkaar te huwen. Enkele 
gegevens kunnen worden genuanceerd naar de verschillende sociale lagen van 
de samenleving zodat specifieke ontwikkelingen per stratum geanalyseerd 
kunnen worden. De wijzigingen in de lichamelijke en seksuele uitingen kunnen 
verbonden worden met de introductie van nauwkeurig omschreven 
gedragsregels. 

Intensieve borstvoeding van zuigelingen gedurende een jaar of meer 
bepaalden bij vrouwen van loonarbeiders en van kleine zelfstandige boeren en 
ambachtslieden tot na 1850 de lange gemiddelde duur van de intervallen 
tussen de geboorten en daarmee het lage niveau van de vruchtbaarheid. 
Omstreeks 1870 waren de intervallen bij de vrouwen van loonarbeiders zeer 
verkort en na 1900 ook bij die van keuterboeren en ambachtslieden. De 
gegevens zijn in de volgende tabel samengebracht: [10] 

tabel XX: gemiddeld interval per generatie en per stratum 

huwelijken gesloten tussen: 1840-50 1870-80 1900-1910 

loonarbeiders 
keuters * amb. lieden 
gegoeden 

totaal 23,8 19,3 17,2 

De vrouwen van de gegoeden toonden in 1850 al korte intervallen en 
handhaafden deze in de volgende generaties. Omstreeks 1870 hadden ook de 
vrouwen van de loonarbeiders zeer korte intervallen: ze werden binnen 10 
maanden na elke geboorte opnieuw zwanger. [11] Na 1900 vindt men bij alle 
strata erg korte intervallen waarbij nu de vrouwen van keuterboeren en 
ambachtslieden het minimale niveau bereikten: gemiddeld 7 maanden na elke 
geboorte trad een nieuwe zwangerschap in. [12] Aan deze overgangen liggen 
vooral andere opvattingen over de voeding van zuigelingen ten grondslag. 
Maar voordat hierop wordt ingegaan worden de gegevens over buitenechtelijke 
geboorten en premaritale zwangerschappen samengevat. 

26,6 
24,0 
20,7 

19,3 
21,3 
18,0 

18,0 
16,8 
17,2 

137 



Het schaamtecomplex betrof naast lichamelijke verrichtingen vooral ook de 
buitenechtelijke seksuele omgang. Overspel van een gehuwde man en vrouw 
was nog na 1900 een reden tot charivari , tot ( in het plaatselijk dialect) 
"toffelen" waarbij ketelmuziek werd gemaakt, rond het huis vernieling 
aangericht en de betrokkenen ook fysiek onheus bejegend. [13] De negatieve 
waardering van seksualiteit buiten het huwelijk was vanaf het midden van de 
negentiende eeuw versterkt . De feiten die zijn overgeleverd betreffen een 
offensief tegen "onzedelijke omgang" van ongehuwden, een verbod op het 
gezamenlijk bijwonen van feesten en danspartijen voor jonge mannen en 
vrouwen en een sterke weerstand tegen ontmoetingen in afzondering van 
vri jende paartjes en verloofden - - zelfs als de datum van het huwelijk al was 
vastgesteld. Met behulp van demografische gegevens kan nauwkeurig worden 
aangegeven in welke decennia de openlijke afkeuring van intieme omgang van 
ongehuwden ook daadwerkelijk effect had op de gedragingen van de jonge 
mannen en vrouwen. 

Een eerste reeks van gegevens betreft de buitenechtelijke geboorten, de 
kinderen waarvan de geboorteakte vermeldt dat de persoon de zoon of dochter 
van een niet genoemde of niet als echtgenoot bekend zijnde vader. [14] 
Enerzijds kan in het illegitimiteitscijfer (het aantal buitenechtelijke geboorten 
als promillage van het inwonertal) de kans op een buitenechtelijke 
zwangerschap van de vrouwen gelezen worden. Anderzijds geeft het 
percentage dat het aantal buitenechtelijke geboorten vormt van het aantal 
huweli jken, het verhoudingsgetal weer tussen de zwangere vrouwen die niet 
huwden en het aantal vrouwen dat in het betreffende jaar een huwelijk sloot. 
Deze gegevens zijn in de volgende tabel samengebracht: [15] 

tabel X X I : buitenechtelijke geboorten per tien ¡aar 

aantal aantal i l l .geb. aantal i l l .geb . 
decennium il legit. 0/00 0/0 - - -

geboor- gem.bevolkingsaant. huwelijken 
ten 

1.1 17,5 
1.2 18,8 
0,5 10,4 
0,8 12,0 
0,5 7,0 
0,3 5 ,0 
0,5 8 ,0 
0 ,6 8 ,2 
0,4 5,1 
0,4 5,2 

Omstreeks 1840 zette een daling in van het aantal buitenechtelijke geboorten, 
na 1860 werden ze zeldzaam. In de periode tussen 1830 en 1839 was dit cijfer 
hoog, maar dat was ook het geval in het voorafgaande decennium. Blijkbaar 
was "de onzedelijkheid" niet alleen, zoals Panken beweert, te wijten aan de 
ingekwartierde militairen tijdens de Belgische opstand. Ook vóór 1830, toen er 
geen vreemde soldaat in het gebied verbleef, was het aantal buitenechtelijke 
geboorten hoog. [16] Na 1840 hielden paters Redemptoristen in de Kempen 

missies" die inderdaad hebben bijgedragen aan het "afnemen van de 
onzedelijkheid". Bovendien speelt hier zonder twijfel een rol dat de feesten, 
waarin de ongehuwden van beide geslachten een hoofdrol hadden, al 
omstreeks het midden der eeuw werden teruggedrongen. Na 1860, wanneer 

1820-29 
1830-39 
1840-49 
1850-59 
1860-69 
1870-79 
1880-89 
1890-99 
1900-09 
1910-19 

50 
59 
27 
39 
26 
17 
25 
37 
27 
33 
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alle clanspartijen verdwenen zijn en de meisjes onder strenge controle 
gebracht, daalde het buitenechtelijken-cijfer tot een minimaal niveau. 

Toch voldoen deze cijfers niet om conclusies te trekken over de frequentie 
van de voorechtelijke vri jeri j en van de intieme omgang tussen mannen en 
ongehuwde vrouwen. Ze moeten verbonden worden met het percentage 
vrouwen dat in zwangere staat een huwelijk sloot. Blijkbaar werd de druk om 
te trouwen na 1840 sterker, maar alleen als dit gegeven vergezeld gaat met 
een afname van de gedwongen huwelijken, kan vastgesteld worden dat het 
seksuele verkeer van ongehuwden verminderde. Het gezinsreconstructie 
onderzoek maakt het mogelijk de gegevens te presenteren: [17] 

tabel X X I I : voorhuwelijkse concepties (% van de huwelijken) 

maanden van conceptie voor het huwelijk cumulatief 
als kans 

huwelijks-
cohort 8+7 6+5+4»3 2+1+0 

1840-49 .031 .084 .091 .25 
1870-79 .032 .103 .042 .22 
1900-09 .010 .107 .096 .26 

De combinatie van deze feiten met die van de buitenechtelijke geboorten maakt 
duidelijk dat het seksuele verkeer van ongehuwden tussen 1840 en 1870 
verminderde. De sterke afname van de buitenechtelijke geboorten werd 
gevolgd door een daling van voorhuwelijkse concepties. Het lage cijfer van de 
jaren na 1900 geeft aan dat de kans op een buitenechtelijke conceptie 
weliswaar weer groter was, maar dat toen slechts bij uitzondering een 
zwangere vrouw niet tot een huwelijk kwam. 

De periodes van conceptie zijn op zich illustratief voor verandering in de 
omgangskansen en in de moraal. [18] In het algemeen was er sprake van 
puritanisering die blijkt uit de afname van buitenechtelijke geboorten en 
premaritale zwangerschappen. Maar in zowel de eerste als de tweede 
generatie zijn er voorbeelden van ongehuwde vrouwen die, hoewel ze blijkbaar 
nog geen huwelijksplannen hadden, zwanger werden. Zowel omstreeks 1850 als 
1880 bevalt 3 procent van de bruiden binnen enkele maanden na het huwelijk. 
De redenen hiervan zijn per se niet duideli jk: ofwel werd na een gevorderde 
zwangerschap besloten om toch te trouwen, of een zwangere vrouw werd 
tenslotte overgehaald om met haar partner of iemand anders te huwen. 
Omstreeks 1875 is in elk geval het percentage van vrouwen dat snel huwde na 
een gebleken zwangerschap (van 6 tot en met 3 maanden voor het huwelijk) 
hoger dan in de generatie daarvoor. Ontmoetingskansen in afzondering waren 
er nog wel, maar de sociale druk om te trouwen was vergroot. Het 
verlovingsgedrag, de omgang van hen die reeds tot een huwelijk besloten 
hadden, kende in het midden der eeuw nog tamelijk veel intimiteiten (9% van 
de vrouwen werd in het zicht van het huwelijk zwanger) , in het laatste kwart 
van de vorige eeuw was dit gedrag echter omzichtig en puriteins (nog slechts 
4% overkwam een zwangerschap, waarvan 3% in de laatste maand tot stand was 
gekomen). Na 1900 was de omgang tussen jonge mannen en vrouwen die geen 
huwelijksplannen hadden, gereserveerd. Er was een gering aantal huwelijken 
dat snel gevolgd werd door een geboorte. Ook werd bij gebleken 
zwangerschap niet getalmd met de huwelijkssluiting. De verloofden gingen 
echter wel in toegenomen mate intiem met elkaar om: 10% van de bruiden werd 
in de derde tot en met de eerste maand voor het huwelijk zwanger. 
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Er kan dus worden vastgesteld dat de lichamelijke en seksuele gedragingen 
van de mensen tussen 1840 en 1910 veranderden. Dit gegeven houdt verband 
met het feit dat de culturele codes en de opvattingen over wat men kon doen 
en moest laten zich wijzigden. Deze codes en de opvattingen zijn terug te 
vinden in de teksten van liederen die via de orale tradit ie zijn overgeleverd, 
in uitdrukkingen en gezegden die door Barentsen en De Bont zijn genoteerd 
en in uitspraken uit de geschriften van Panken.[19] 

In het eerste decennium na 1900 mochten alleen de handen en het gelaat 
worden getoond. Barentsen heeft deze volledige verhull ing van het lichaam 
verwoord: "slechts een keer in zijn leven wordt de Kempenlander gewassen, 
en wel vlak na de geboorte. ( . . . ) Voor het overige wast men enkel soms de 
handen en het gezicht". [20] Vooral met betrekking tot de kleding van 
vrouwen golden er strenge voorschriften: "Alle lichaamsvormen worden zoveel 
mogelijk weggewerkt. Talr i jke kledingstukken drukken borsten en tepels. De 
vele rokken verbergen andere lichaamsvormen". [211 Dit houdt verband met 
opvattingen over zedelijk gedrag: "alles wat naar het sexuele zweemt wordt 
uit den dagelijkschen omgang verbannen". [221 Het niet volledig bedekt 
houden van het lichaam werd geassocieerd met seksualiteit. Vooral bij vrouwen 
gold dit verband duideli jk: "meisjes die zich niet netjes (dat wil zeggen stevig 
ingepakt, p .m. ) kleden worden hard aangepakt en het komt zelfs tot 
handtastelijkheden". [23] Juist omdat het zichtbaar zijn van vrouwelijke 
lichaamsdelen tot taboe was geworden, werd het gebruik van borstvoeding als 
ongepast beschouwd. Bij het voeden van het kind werden immers de borsten 
ontbloot en zichtbaar voor aanwezige mannen en opgroeiende kinderen. In de 
decennia na 1850 is deze taboeisereng begonnen: frequente borstvoeding over 
langere perodes maakte plaats voor flessenvoeding en voor spenen van de 
kinderen op zeer jonge leefti jd. Verderop wordt een fragment geciteerd 
waaruit deze verandering bl i jkt . Bovendien tonen schilderijen van 
streekgenoten uit vroegere eeuwen, zoals Pieter Brueghel en Jeroen Bosch, 
een frivolere kleding en zijn er taferelen waarin het vrouwelijk bloot openlijk 
bl i jkt . 

Ook op het terrein van de buitenhuwelijkse erotische ontmoetingen kan in 
de tweede helft van de vorige eeuw een duidelijke omslag worden 
gesignaleerd. In het omvangrijke deel met teksten "Van liefde en vrijage" van 
Frankens boek "Liederen en dansen uit de Kempen" zijn enkele vri jzinnige 
opmerkingen over de omgang van jonge mannen en jonge vrouwen vermeld. De 
auteur heeft de liederen opgetekend uit de mond van vertolkers van het 
levenslied en overgenomen uit geschreven en gedrukte bronnen. Oude 
l iederen, waarvan Franken de oorsprong tot in de zestiende eeuw herleidt, 
verbergen niet waar het de ongehuwden om te doen was. Als voorbeeld dient 
een passage uit de Kempense variant van het lied van "de jager": [24] 

Zeg meisje f i jn , zeg meisje fijn 
mag ik er niet eens bij jou zijn 
mag ik er eens bij jou gaan slapen 
om een nachtje met vreugde te maken 
mag ik er eens bij jou zijn ja zijn ( . . . ) 

De man spreekt uit dat hij de nacht met de beminde wil doorbrengen. Maar 
het vervolg geeft aan dat deze wens níet alleen van mannelijke zijde komt. 
Het antwoord luidt: 

Kom vanavond na achten 
'k zal altijd op jou wachten 
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In een ander voorbeeld neemt het meisje zelf het initiatief, tot een man, die 
de bekende vervangt voor een gelegenheidsbezoek, zegt het meisje: [25] 

Komt gij voor den bakker uit vrijen 
en durf t hij zelvers niet, 
als gij vr i j t vr i j t dan voor uzelve 
maar voor diejen bakker toch met 

Het taalgebruik ¡s openhartig. Zowel ongehuwde mannen als vrouwen nemen 
het initiatief. De contactmogehjkheden tussen ongehuwden hebben blijkbaar 
een zekere vanzelfsprekendheid In de liederen wordt regelmatig verteld dat 
ZIJ ook seksuele contacten hadden. De ui tdrukking luidt m deze gevallen 
steevast: "de bloem (of bloemetjes) werd(en) geplukt". De entourage wordt 
ook vermeld: op een schone zomermorgen toen trokken WIJ de groene velden 
m; m het bos gebeurde het, na het dansen op de kermis [26] Samen de 
velden intrekken, zich afzonderen m het bos of dansen met de kermis waren 
m de decennia omstreeks 1900 verboden De erotische ontmoetingen in de 
liederen lopen hetzij uit in een voorechtelijke zwangerschap en een huwelijk 
ondanks tegenwerking van de ouders, hetzij m een ongehuwd moederschap. 
In het laatste geval wordt de betrokken vrouw aangeduid als "ongelukkig" of 
iemand "die m het ongeluk komt". 

Uit bronnen van een latere periode spreekt echter een andere waardering 
van buitenechtelijke ontmoetingen en van seksueel verkeer van ongehuwden. 
Barentsen beschrijft hoe alles werd gedaan om contacten tussen jonge mannen 
en jonge vrouwen te voorkomen HIJ wijst erop hoe streng vooral de controle 
op de wandel van de meisjes was. [27] Degenen die zich verl iefd toonden op 
een jonge man werden zelfs wreed behandeld. BIJ verlovingen werd het 
toezicht op de jongelui nog strenger De verloving mocht niet te lang duren 
en wanneer het paar toestemming had voor het huwelijk, moest de bruiloft 
snel volgen "zodat de onzedelijkheid zou ophouden" [28] Buitenechtelijke 
zwangerschap werd beschouwd als iets rampzahgs wat alleen een onnozele en 
verdoemde overkwam. In de mondelinge overlevering, die De Bont gebundeld 
heeft, is er een overvloed te vinden van denigrerende uitdrukkingen over 
aanstellerige, dweepzieke meisjes De overeenkomst in al deze uitdrukkingen 
is dat jonge vrouwen zich met ingetogen genoeg gedroegen [29] 

De gedragingen van mensen die met elkaar zouden trouwen, werden na 1850 
meer gereserveerd. Vroegere informaties ontbreken, maar omstreeks 1900 werd 
de verloving als een periode beschouwd die uitnodigde tot "onzedelijk 
gedrag". De velovmg mocht dan ook met lang, "met langer dan drie 
maanden", duren. [30] De clerus bevorderde een snellere huwelijkssluiting Na 
1900 namen de concepties m de laatste maanden voor het huwelijk weer toe 
Barentsen brengt dit m verband met de toegenomen contactmogehjkheden 
tussen de jongeren. Bovendien speelde de naïviteit van de meisjes op seksueel 
gebied hierbij een rol: "meisjes krijgen geen of onvoldoende inlichtingen over 
het seksuele leven". [31] 

De omgangsvormen van ongehuwden ontwikkelden zich m lijn met de 
introductie van nieuwe codes over seksualiteit. De codes vormen met elkaar 
het schaamtecomplex. Dit schaamtecomplex is een kenmerkend element van het 
ideologisch systeem dat na 1850 in deze samenleving dominant werd. De 
uitdrukkingen en zegswijzen uit het lokale idioom maken het mogelijk het 
schaamtecomplex te verbinden met de uitspraken van de katholieke clerus over 
verboden handelingen 
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Het begrip "schandaal" vormt de schakel tussen onwelvoegzame kleding, dat 
is kleding die het vrouwelijk lichaam niet geheel omhult, en seksualiteit. Dit 
begrip legt een verband tussen het voorschrift om het lichaam bedekt te 
houden en het verbod van buitenechtelijke seksualiteit. Het woord "schandaal" 
wordt tegeli jkerti jd gebruikt als "uitdrukking tot een gevallen vrouw gezegd" 
en als aanduiding van "een meisje met onvoegzame kleding". [32] Ook 
Barentsen noemt het verband tussen blote lichaamsdelen en seksualiteit. T e r 
v e r k l a r i n g van het niet wassen van het lichaam werd door de mensen gezegd: 
"het betasten en het bezien van het naakte lichaam kan gemakkelijk tot 
v e r k e e r d e handelingen d r i j v e n " . Ook vermeldt hij de algemene afkeuring van 
"een aanstotelijk geklede vrouw". [33] In deze culturele code ligt de oorzaak 
van het feit dat borstvoeding ongebruikelijk w e r d . Het ontbloten en de 
aanraking van borsten raakte getaboeiseerd. Borstvoeding werd immers 
onmogelijk door, zoals reeds vermeld, de insnoering van het lichaam van 
vrouwen en door de onhandigheid van de jonge moeders. 

Het idioom waarin gesproken werd over de intieme delen van het vrouwelijk 
lichaam bli jkt hetzelfde te zijn als dat waarmee de meest geheimnisvolle zaken 
van het kerkelijke ritueel werden aangeduid. De Bont meldt als uitspaak over 
een vrouw die haar bloes heeft losgemaakt om haar kind te voeden: zij heeft 
"het hele tabernakel openstaan": een meisje zoenen werd aangeduid als "de 
relikwie v e r e r e n " ; van een jongen die bij een vri jage "in het bos of afgelegen 
hoek" het meisje ontbloot had, werd gezegd dat "hij het misboek had 
openliggen". [34] Het vrouwelijk lichaam werd even mysterieus geacht als het 
moeilijk te doorgronden ritueel van de katholieke k e r k . [35] Ook voor de 
buitenechtelijke omgang van verliefden en verloofden die resulteerde in een 
zwangerschap, gebruikte men stigmatiserende termen, ontleend aan het 
taalgebruik van de priesters. Een zwanger ongehuwde vrouw was "een 
dragende muilezel" of was "aangebrand", " ( d a t wil zeggen) zwanger in 
v e r k e r i n g " . [36] 

Met behulp van dit idioom, kan het schaamtecomplex in verband worden 
gebracht met de uitspraken van de clerus. Het taalgebruik verraadt de 
invloed van de kerkeli jke ideologie. De kledingsvoorschriften van vrouwen 
worden • het eerst vermeld door Meet e г die in 1842 een bezoek bracht aan een 
dienst in de kerk van het naburige Heeze: [37] 

( D e priesters) bevelen hun kudde niet alleen, wat zij moet geloven en 
denken, eten en d r i n k e n , maar ook wat zij moet doen en vermijden, wat 
zij moet zeggen en wat verbergen. Hun aandacht strekt zich zelfs uit 
tot de kleren die de mensen dragen en als modekoningen dicteren zij af 
en toe van de kansel, speciaal waar het vrouwenkleren betreft In de 
kaholieke kerk van Heeze hoorde ik een priester zijn vrouwelijke 
toehoorders opdragen hun j u r k tot onder de kin gesloten te dragen en 
zorgvuldig de borsten onder de oksels te schuiven, opdat zij de 
fantasie van de ander kunne niet zouden p r i k k e l e n . 

De priesters leggen de associaties tussen niet geheel omhulde vrouwenlichamen 
en seksualiteit: vrouwenborsten prikkelen in alle gevallen de fantasie van 
mannen. Dit fragment dateert uit een vroegere periode, andere uitspraken 
zijn van na 1855. Eerst trokken boetepredikers van kloosterorders rond om de 
"onzedelijkheid" op de korrel te nemen. Panken meldt dat in 1844 en volgende 
jaren paters Redemptoristen "missies" hielden in Bergeijk en buurdorpen. [38] 
Na 1854 begint bisschop Zwijsen de "luidruchtige vermaken" en vooral "de 
dartelheid des vleesches" in de jaarlijkse vastenmandementen af te 
keuren. [39] De seculiere geestelijkheid benadrukte vanaf die tijd de noodzaak 
van ingetogen gedrag. Een eerste actiepunt vormde de ongepast geachte kledij 
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van vrouwen. De uitspraken van de clerus modelleerden de opvattingen van 
de mensen over het vrouwenlichaam. 

De buitenechtelijke seksualiteit was een ander onderwerp van taboeïsering. 
Zwijsen veroordeelt in 1857 en 1858 de jongeren die "losbandige vermaken" 
bijwonen en "buitensporigheden" bedri jven. [40] Deze uitspattingen leidden, 
zoals zijn opvolger Godschalk aangeeft, "tot verdr iet en schande der ouders, 
tot verderf en ondergang van menig huisgezin". [41] HIJ stelde het ongehuwd 
zijn gelijk met een celibatair bestaan of "maagdelijke staat". [42] Vooral 
jongeren moesten worden "af(ge)houden van alle personen, bijeenkomsten, 
vriendschapsbetrekkingen en gezelschappen die gevaarlijk kunnen zijn voor de 
deugd. [43] 

Het verlovingsgedrag werd door dezelfde Godschalk gewraakt. HIJ zegt, 
nadat hij eerst de ongehuwde staat "beter en zal iger ' dan het huwelijk 
heeft genoemd, van de verloof den : [44] 

laten ZIJ zich door wereldsche en zinnelijke inzigten alleen leiden, ( . . . ) 
leven ZIJ veelal, tijdens de verkeering minder godsdienstig en schromen 
ze niet daarenboven aan grove losbandigheid en de verregaandste 
onzedelijkheid over te geven ( . . . ) en zich, gelijk een paard en een 
muilezel, die geen verstand hebben, aan hunnen wellust over ( te) 
geven. 

Degenen die in zonde leven, "hun deel zal zijn in de brandende poel". [45] De 
intieme omgang van ongehuwden werd sterk afgekeurd. 

De bisschop en de priesters defnieerden het niet volledig verhullen van het 
vrouwenlichaam als onwelvoegzaam en associeerden dit met seksualiteit. 
Buitenechtelijke erotiek werd door hen als schandelijk gediskwalificeerd. Het 
zwangere meisje werd door de clerus vanaf de kansel als "muilezel" en 
"aangebrand" gebrandmerkt. Uit het lokale idioom blijkt dat deze 
boodschappen zijn beklijfd m de opvattingen van de bewoners van de dorpen 
van de Kempen. De gedragswijzen wijzigden zich m de door de kerk gewenste 
r ichting. De ideologie van de kerk vormde het ideologisch systeem van deze 
samenleving. De culturele codes modelleerden de gedragswijzen Het 
zedelijkheidsoffensief van de Brabantse clericale elite dateert van het midden 
der vorige eeuw. In eerste instantie werd dit geinitieerd door de reguliere 
priesters. Nadat de paus op 28 november 1854 het dogma van "de Onbevlekte 
Ontvangenis" had afgekondigd, sloot zich de seculiere geestelijkheid aan m 
het koor der zedenmeesters. De elencale elite definieerde een vooral rituele 
kwestie tot een morele boodschap. Dat was een creatieve actie die belangrijke 
aspecten van de sociale verandering beïnvloedde. Een soortgelijk verloop 
blijkt wanneer we het smetcomplex bezien. 

Het smetcomplex 

Uit verschillende kenmerken van het samenleven bli jkt een toename van de 
smetvrees. De fysieke nabijheid van met-verwante huisgenoten werd 
geleidelijk meer problematisch geacht. Contacten met mensen uit andere regio's 
verminderden. Omgang met personen uit "lagere" milieus van dezelfde 
gemeenschap werd gereduceerd In de hoofdstukken over migratie en economie 
zijn reeds enkele van deze ontwikkelingen vermeld In deze paragraaf zal ik 
eerst een kenmerk van het smetcomplex dat symptomatisch is voor de 
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veranderingen in de tweede helft van de negentiende eeuw behandelen, de 
vermindering van inwonend personeel Een andere uiting van dit complex 
bl i jkt m de toegenomen controle over de kinderen. Vanaf jonge leeftijd werden 
ze na 1865 regelmatig naar school gestuurd Het toezicht op de opgroeiende 
jeugd werd strenger BIJ feestelijke aangelegenheden raakten de ontmoetingen 
van jonge mannen en jonge vrouwen aan sterke beperkingen onderhevig. De 
toenemende controle bli jkt ook uit de leeftijden waarop de oudere kinderen het 
huis verl ieten. Een laatste aspect van het smetcomplex hed betrekking op het 
weren van als vreemd beschouwde ideeën en opvattingen Een markante 
ontwikkeling van deze wijziging m het ideologisch systeem vormt het 
verdwijnen of de lagere waardering van bijgelovige prakti jken en 
folkloristische gebruiken. De gedragswijzen worden eerst geschetst en 
vervolgens via de opvattingen en het idioom verbonden met de richtlijnen van 
de katholieke kerk . 

De sociale afstand tussen werkverschaffers en werkzoekenden is na het 
midden der vorige eeuw in snel tempo vergroot. De dagelijkse omgang van 
baas en personeel werd verminderd en bovendien werd het uit hetzelfde dorp 
afkomstige dienstpersoneel uit de huizen van de gegoeden geweerd. Deze 
verandering valt aan te duiden m een tabel waarin van werkverschaffende 
boeren en middenstanders de huishoudens zonder personeel en de met een of 
meerdere bedienden zijn onderscheiden [46] 

tabel X X I I I : huishoudens van gegoeden zonder en met personeel 

1850 1880 1910 
huishoudens zonder personeel 38% 65% 62% 
met 1 bediende 30% 23% 27% 
met 2 of meer bedienden 32% 12% 11% 

Uit de gegevens bl i jkt dat tussen 1850 en 1880 uit veel huishoudens het 
personeel is verdwenen. Opvallend is dat er vaak wel een meid of knecht 
aanwezig bleef De huishoudens met twee of meer bedienden vormden m 1880 
en later nog nauwelijks meer dan een tiende deel. Inwonend personeel was te 
duur geworden, schreef Panken [47] Toch is dit slechts een kant van de 
zaak: een nieuwe morele code verzette zich tegen inwoning — vooral in 
gezinnen met opgroeiende kinderen en wanneer meerdere jonge volwassenenen 
samen in een huis verbleven. Bovendien verdween het personeel vooral uit de 
boerderi jen. Van de inwonende bedienden bleven er vooral oudere 
vrouwelijke huishoudsters en jonge dienstmeisjes m de huizen van de 
notabelen die zich personeel konden permitteren. Deze vrouwen waren echter 
geen deel van het gezin maar verbleven m het bedienden kamertje of het 
achterhuis. 

De ontmoetingskansen tussen leden uit de kring van zichzelf hoger achtende 
en over meer economische mogelijkheden beschikkende notabelen en de 
werkende mensen werden verminderd. De vroli jke bij keen komsten bij 
dorpsfeesten, waarin de gehele gemeenschap part icipeerde, werden afgeschaft. 
De gegoeden onttrokken zich aan de frequente bijeenkomsten m de plaatselijke 
herbergen. Hun huwelijken werden in meer gesloten kring gevierd waarbij 
alleen familieleden en kennissen werden toegelaten. Notabelen ontmoetten 
elkaar in de geslotenheid van hun burgersocieteit [48] Boeren troffen elkaar 
bij gelegenheid van de bijeenkomsten van de landbouwveremgmg Vrouwen 
vermeden de publieke sfeer en concentreerden zich op huishoudelijke taken 
Middenstanders sloten het cafe-gedeelte van hun woning Deze vormen van 
distinctie wijzen op een vermindering van de omgangsmogelijkheden tussen 
personen uit verschillende sociale lagen van de bevolking. 
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Een tweede gegeven waaru i t de smetvrees b l i j k t , b e t r e f t het fe i t dat na 
1860 de k inderen veel langer in het ouder l i j k huis b l even . Er was sp rake van 
toenemende con t ro le : toez icht op de opgroeiende k inderen we rd p re roga t ie f en 
p l i ch t van de o u d e r s . Met name gegoeden hielden zich s t r i k t aan deze nieuwe 
ged rags l i j n . De in loondienst werkende arbe iders konden hun k inderen echter 
wein ig economische kansen bieden en zagen zich gedwongen om hen e lders als 
a rbe idsk rach t de kost te laten v e r d i e n e n . Met behu lp van het 
gez insreconst ruc t ieonderzoek maakte ik van een aantal hu ishoudens met veel 
k inderen de staat op : hoeveel k inderen ver l i e ten voor hun 25-ste de 
ouder l i j ke woning en hoeveel bleven thu iswonend?[49 ] 

De jongere mannen en vrouwen die op het 25-ste levensjaar nog nimmer de 
ouder l i j ke woning hadden ver la ten om zich e lders permanent dan wel t i j de l i j k 
te ves t igen , vormden in de dr ie onderzochte generat ies een ongeveer even 
g ro te g roep . [50] Van degenen die omstreeks 1850 geboren w a r e n , bleef 41% 
lang in het hu ishouden van de ouders , van d ie van omstreeks 1880 47% en 
van degenen die na 1900 geboren waren 43%. De sociale s t ra ta toonden echter 
in de onderscheiden generat ies g ro te v e r s c h i l l e n . I k heb de gegevens 
samengebracht in een tabe l : [51] 

tabel X X I V : thuisblijvers tot minimaal 25 ¡aar 

geboren omstreeks 1850 1880 1910 
s t ra tum I 44% 41% 37% 
st ra tum II 37% 46% 51% 
s t ra tum I I C I V 37% 73% 36% 

totaal 41% 47% 43% 

De jongeren van de gez innen van de laag de r bezi ts lozen en loonarbeiders 
werden steeds voor een ge l i j k gedeelte lang thu i s gehouden . Ongeveer 40% 
bleef tot na hun 25-ste jaar in de ouderlijke woning; 60% verdween op 
jeugdige leefti jd. De meeste kinderen moesten bij anderen hun brood 
verdienen: thuis kostten ze meer dan ze konden binnenbrengen. Hun 
mogelijkheden bestonden uit een dienst elders, verhuizing naar andere 
gebieden en, vooral in deze eeuw, een huwelijk op jonge leefti jd. De kinderen 
van het stratum van keuterboeren en zelfstandige ambachtslieden bleven na 
1850 geleidelijk langer thuis. In het ouderli jk bedrijfje waren er blijkbaar 
mogelijkheden om de arbeidskracht te benutten. Toch is het opvallend dat in 
de grote gezinnen in de laatste decennia van de vorige eeuw bijna de helft 
van de opgroeiende jongens en meisjes in het ouderlijk huis verbleef. In de 
decennia na 1900 bleef zelfs meer dan de helft thuis wonen. Tussen 1850 en 
1880 was slechts iets meer dan een derde van de kinderen tot na hun 
adolescentie thuisgebleven. Dit verschil wijst op verandering: aanvankelijk 
had deze groep het dienstpersoneel van de grote boerderijen uitgemaakt maar 
met de vermindering van de vraag was men gedwongen langer in het ouderlijk 
gezin te bli jven. De kinderen van de laag der gegoeden bleven in de eerste 
generatie slechts in gering aantal langdurig in de nabijheid van de ouders, in 
het laatste kwart van de vorige eeuw daarentegen in grotere aantallen en na 
1900 wederom bij uitzondering. Tot omstreeks 1865 hadden velen de 
gelegenheid zich op jeugdige leeftijd elders te vestigen, maar in de volgende 
generatie was de bewegingsvrijheid ingeperkt. Aanvankelijk meldden ze zich 
voor werk of opleiding in andere huishoudens, vervolgens dienden ze onder 
ouderlijk toezicht te blijven en tenslotte gingen ze naar kostscholen en 
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internaten waar de opvoeding door specialisten werd overgenomen. [52] De 
bewegingsvrijheid van deze groep biedt een goede ingang om de veranderende 
opvattingen ten aanzien van de controle over de jongeren te i l lustreren. 

Tenslotte bli jkt de toenemende smetvrees uit het weren van vreemd geachte 
ideeën en ideologieën. Het schoolbezoek is al aan de orde geweest: kinderen 
werden vanaf 1865 in groten getale naar school gestuurd om een al te vr i je 
levenswandel in te dammen. Men ging ervan uit dat ze van de onderwijzer en 
van de pastoor de geschiktste informatie konden kr i jgen. Een ander punt 
vormde de vermijding van vreemde invloeden. Kranten, die slechts door 
sommigen gelezen werden, waren na 1870 alleen katholieke kranten: De Ti jd 
en later ook regionale kranten. Mensen die over mindere mogelijkheden 
beschikten, lazen helemaal niets: ze hoorden van de priesters en de 
weigestelden wat er elders gaande was. Men wantrouwde alles wat gedrukt 
was, zelfs de prijzen van de veemarkten. [53] Het traditionele geloofssysteem 
werd geleidelijk ondermijnd. Overgeleverde kennis over het baren van 
kinderen en de zuigelingenbehandeling raakte in discrediet en maakte plaats 
voor onkunde en averechtse methoden. [54] Dit vloeide voort uit het feit dat 
deze kennis onderdeel was van een ideologisch systeem waarin dergelijke 
lichamelijke activiteiten werden verwoord. Folkloristische gebruiken werden 
geïnfantiliseerd en ook letterli jk het voorrecht van de kinderen. Traditionele 
geneesmethoden werden verdrongen naar het domein der geheimzinnigheid. Er 
restte slechts een ideologisch systeem dat getolereerd werd: het bestond uit 
die opvattingen welke in overeenstemming waren met de zedenleer en de 
doctrines van de katholieke kerk . Andere overwegingen en inzichten werden 
gevaarli jk geacht. 

Patronen van inwoning van personeel en van toezicht op de opgroeiende 
kinderen kregen andere kenmerken in de loop van de negentiende eeuw; 
traditionele kenniselementen werden gediskwalificeerd. Deze 
gedragsveranderingen correspondeerden met wijziging in opvattingen op deze 
terre inen. Aanwezigheid van niet-verwante huisgenoten werd steeds meer als 
"gevaarli jk voor de zedelijkheid" beschouwd. Barentsen heeft deze obsessie 
verschillende keren naar voren gehaald. Enkele fragmenten illustreren deze 
code: [55] 

Uit het oogpunt der zedelijkheid brengt men geen vreemde meisjes met 
de jongens onder één dak en zeker niet, wanneer zij jong zi jn. In zeer 
beperkte mate voorziet men in het tekort aan vrouwelijke hulp door 
hoogstens een jong familielid in den tweeden graad, een eigen nicht, 
omdat een huwelijk van een der jongens met deze door de kerkelijke wet 
verboden wordt; of wel door eene vrouw, die zeer veel ouder is. 

Voorts huurt men hoogstens een mannelijke werkkracht , die bij het 
gezin inwoont. Geldelijke en zedelijke bezwaren verzetten zich tegen het 
aannemen van meerdere mannelijke hulp. 

Niet zelden worden kinderen van groóte gezinnen en meisjes, die in een 
gezin met groóte jongens in betrekking z i jn , bij anderen des nachts 
onder dak gebracht zonder een ige tegenprestatie. 

Daarom gaat men alleen in uiterste noodzakelijkheid tot het huren van 
een vrouwelijke kracht over. 

De moeder waakt met argusogen over haar steeds met haar 
samenwerkende en in haar nabijheid zijnde dochters. Zij laat haar 
dochters niet bij anderen werken, wanneer zij niet verzekerd kan z i jn , 
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dat deze op dezelfde wijze contrôle op de dochter uitoefenen en zelfs 
dan nog wil ZIJ m staat gesteld z i jn , zich persoonlijk van den goeden 
gang te overtuigen. ( ) Wanneer het eenigszms met de 
werkzaamheden overeen gebracht kan worden, komen de meisjes des 
nachts thuis slapen. 

Van een situatie dat inwoning vanzelfsprekend was, werd dit steeds meer met 
besmettingsangst omgeven. De introductie en intensivering van het 
smetcomplex verdreef m de decennia na 1850 het personeel uit de huizen van 
de werkverschaff ers . 

Ook vertrouwde men de kinderen met gemakkelijk meer toe aan vreemden. 
Dit is eén van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe ideologische 
systeem. Deze opvatting kwam m de plaats van een algemene permissie aan 
kinderen en jongeren om zich vrijelijk te bewegen buitenshuis en zich bij 
anderen als inwonende te melden. Na 1900 strekte de controle van de ouders 
over de kinderen zich uit tot 25 jaar en langer. Kinderen werden onder 
toezicht gesteld van de ouders de jongens onder dat van de vader , de 
meisjes van de moeder [56] BIJ feesten werden de meisjes thuis gehouden Er 
was altijd controle van de ouders. 

Traditionele opvattingen en bijgelovige prakti jken werden aan het eind van 
de vorige eeuw langzaam teruggedrongen. Het verval van het volksgeloof 
kwam pas laat tot stand. De Bont, wiens onderzoek zich uitstrekte tussen 
1930 en 1950, vermeldt enkele malen dat het bijgeloof is gaan tanen tussen 
1880 en 1900 [57] Zo was "de goeige" een element van bijgeloof dat bij "de 
vorige generatie" is afgenomen; was het geloof m de heks omstreeks 1900 nog 
algemeen; was het "wijfke zonder kop" zestig jaar terug nog m de verhalen 
van de mensen een werkelijk bestaand persoon De meeste folkloristische 
uitingen werden tot het domein der kinderen teruggedrongen en traditionele 
opvattingen als mfantiliteiten beschouwd. 

Deze nieuwe culturele codes werden uitgedrukt in een idioom met pejoratieve 
termen Over personeel werd met ambivalentie gesproken, de gezegden "meid 
en knecht, vr i j t en vecht", "de dienstmeid lag met zijn kloten m bed ( ' ) " 
waren slechts enkele van de negatieve uitdrukkingen over vrouwelijk 
personeel. [58] De opvoeding van de kleine kinderen en het nog grotere 
belang van controle over de opgroeiende jeugd, bli jkt uit het gezegde: "klem 
leed is geen leed, groot leed dat is pas leed" [59] De zorgen om de kleine 
kinderen stelden m deze opvatting weinig voor m vergeli jking met de 
moeilijkheden die de oudere zonen en dochters konden veroorzaken. Sprookjes 
en tradititonele rites-de-passage feesten werden kinderachtig genoemd. Het 
zich via lezen op de hoogte stellen van andere informatie dan die welke 
mondeling werd overgebracht, was zeer ongebruikeli jk, "een geleerde" was 
iemand "die lezen en schrijven kon" [60] 

Het idioom brengt ons weer op het spoor van de richtlijnen en 
gedragsregels van de priester. Het smetcomplex werd door de bisschop bij 
herhaling tot u i tdrukking gebracht met betrekking tot het inwonend personeel 
en de opvoeding van de kinderen. Vanaf 1864 is dit element aanwezig in de 
vastenmandementen van Bisschop Zwijsen en zijn opvolger Godschalk. In 1866 
wordt gezegd:[61] 

GIJ (als christelijke ouders) moet ook eene groóte en aanhoudende 
waakzaamheid over uwe kinderen in acht nemen, ten einde hen af te 
houden van alle personen, bijeenkomsten, vriendschapsbetrekkingen en 
gezelschappen, die voor hunnen deugd gevaarlijk zouden wezen. ( . . . ) 
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Wanneer gij uwe kinderen ter opvoeding aan anderen toevertrouwt, o 
christelijke Vaders en Moeders, bedenkt dan , dat deze uwe plaats 
bekleeden: ziet dan vooral toe, of zij in uwe gevoelens, in uwe 
zorgvuldigheid deelen, of zij uwe kinderen zullen opleiden in denzelfden 
godsdienstigen geest, dien Gij als brave christenen ouders hun hebt 
ingeboezemd. Onderzoekt bovenal, of zij deugdzaam en godsdienstig zijn 

De dienstboden werden verdacht gemaakt. Godschalk kapittelt in 1881 de 
ouders die het huis verlaten en de kinderen aan de zorg van jeugdige 
dienstboden over ( la ten)" . [62] Maar vooral de opvoeding van de jeugd wordt 
benadrukt . Over de kleintjes wordt lang weinig gezegd, over de adolescenten 
des te meer. "Allerminst mag (de zorg) ophouden in de laatste jaren der 
jongelingenschap"; men kan ze "niet te vroeg aan zich zelf overlaten". [63] In 
feite zijn de verwoordingen van de culturele codes die Barentsen na 1900 
noteerde, verbasteringen van de gedragsregels die de bisschop van 1865 had 
laten voorlezen. De afwijzing van vreemde informaties werd uitgedrukt in het 
verbod om "slechte boeken" te lezen: "drukwerken" werden gevaaarlijk 
geacht. [64] Het gevolg was dat de mensen ervan afzagen gedrukte teksten te 
lezen. De priesters lazen immers de kerkeli jke boodschappen voor en de 
catechismus werd door de kinderen van buiten geleerd. Slechts op het terrein 
van de traditionele en folkloristische gebruiken en voorstellingen werd er vóór 
1900 geen offensief door de clerus gevoerd. Alleen het idee van "het ware 
geloof impliceerde dat er iets niet deugde aan populaire geloofsopvattingen. 

Dit smetcomplex werd door de clerici opgelegd nadat de paus in 1864 de 
"Syllabus Errorum" had afgekondigd. [65] Dit kerkelijk leerstuk had 
betrekking op een afkeuring van liberale en socialistische ideologieën. In 
Brabant werd het echter door de clerus vertaald als bevordering van een 
besmettingsangst. Deze hercodering bepaalde in belangrijk opzicht de sociale 
veranderingen in de decennia na 1860. 

Het gezinscomplex 

De toenemende betekenis van het gezin bl i jkt een belangrijk gegeven. 
Gehuwde mannen en vrouwen kregen nieuwe rollen, het huwelijk werd 
verschillend gewaardeerd en het kindertal var ieerde. Gezinsvorming is het 
trefwoord voor verschillende gedragspatronen dié kentekens zijn van sociale 
verandering in de preïndustriële periode. Kenmerkend zijn de gegevens over 
familietypen, over de huwelijksfrequentie en over het kindertal in de 
generaties tussen 1850 en 1910. De culturele codes vinden ook in dit geval 
u i tdrukking in de gedragspatronen. Bovendien tonen markante zegswijzen uit 
het lokale idioom treffende gelijkenis met de uitspraken van de bisschop. 
Allereerst kunnen de huishoudens worden ingedeeld in verschillende 
familietypen. [66] Hier volgt de tabel: 

tabel X X V : de huishoudens i%) verdeeld over familietypen 

t ype : alleen- ongehuwde gezin gezin met meerde- rest 
wonende verwanten inwonende re ge

verwanten zinnen. 

1850 8 5 71 14 2 0 
1880 9 7 65 16 3 0 
1910 5 4 73 15 2 1 
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Nucleëring, de ruimtelijke verwijdering van het gezin uit de verwantengroep, 
vindt pas na 1880 in sterke mate plaats. Tussen 1850 en 1880 is er sprake 
van een toename van de huishoudens waar verwanten samenwonen met een 
getrouwde broer of zus. Het gering aantal huwelijken en de verminderde kans 
om als meid of knecht elders in te wonen, zijn hiertoe de directe aanleiding. 
Het verdwijnen van het personeel en de lage huwelijksfrequentie impliceerde 
een samenklontering van ongehuwden in de huishoudens van de ouders of van 
een gehuwde bloedverwant. Hoewel de samenstelling van de huishoudens lang 
gelijk bleef, veranderde de taakverdeling binnen het gezin wel vóór 1880. Er 
is reeds vermeld dat mannen steeds meer alleenverdienende kostwinners 
werden, vrouwen op het huishouden gericht en dat de verzorgingslast 
zwaarder werd. Na 1880 werden de samenwoningseenheden steeds meer 
nucleair, dat wil zeggen huishoudens van alleen een gehuwd echtpaar met 
kinderen. 

Een tweede gedragspatroon dat kenmerkend is voor wijzigingen in het 
ideologisch systeem, betreft de huwelijkssluiting. De gegevens van de 
leeftijdsspecifieke huwelijksfrequentie van mannen geven hiervan 
uitdrukking: [67] 

tabel XXVI : leeftijdsspecifieke huwelijksfrequentie {gehuwde mannen plus 
weduwnaars) 

leeftijdsgroep: 15-29 30-44 45-49 
1850 5% 49% 89% 
1880 4% 50% 77% 
1910 12% 64% 76% 

Pas na 1880 w e r d e r door de mannen op jongere leef t i jd en in g r o t e r e 
aantallen gehuwd. Lange tijd bleven veel mannen langdurig vrijgezel en pas 
na 1900 is het huwelijk meer populair geworden. 

Het kindertal per huwelijk was een aspect van het gezinsgedrag dat 
voortdurend in ontwikkeling was. Nadat het reproduktieniveau omstreeks 1850 
erg laag was geweest, blijkt er in het laatste kwart van de vorige eeuw een 
hoog en na 1900 een zeer hoog ferti l i teitscijfer. In de samenstelling van de 
bevolking maakten de kinderen van 0 tot 10 jaar in 1850, 1880 en 1910 
respectievelijk 17,9%, 20,5% en 25,3% van de inwoners uit . Het aantal 
huishoudens met drie of meer kinderen beneden 10 jaar vormde respectievelijk 
16,5%, 18,5% en 26% van het totaal. De vruchtbaarheid nam steeds toe. 

Deze drie elementen van het gezinscomplex waren in de preïndustriële 
periode aan sterke veranderingen onderhevig. De ontwikkelingen zijn 
weerspiegelingen van de nieuwe accenten in het ideologisch systeem van deze 
samenleving. Opvattingen over de huiselijke samenwoning veronderstelden in 
de periode na 1900 zelfstandige vestiging van het nieuw getrouwde paar. 
Barentsen vermeldt dat er pas getrouwd werd wanneer een boerderijtje of 
woning beschikbaar was. [68] Al in 1850 is het aantal huishoudens met 
meerdere gezinnen gering en deze samenwoning blijft ook een uitzondering. 
Daarentegen werd wel, gezien de toegenomen mogelijkheden om zich in 
buurdorpen te vestigen, de scheiding van de jonge echtparen met hun 
verwantengroep groter . Binnen het gezin werd de differentiatie van rollen 
scherper. De man werkte buitenshuis. De vrouw behoorde de taken van het 
huishouden uit te voeren en zoveel mogelijk in en om het huis te verbl i jven: 
zij was aan huis gebonden. [69] In de huiselijke kring bl i jkt , zeker wanneer 
buitenstaanders op bezoek waren, de vrouw bijna niets te zeggen te hebben. 
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Maar dit was, zoals Barentsen eraan toevoegt, wellicht een kenmerk dat 
verdwijnt wanneer de echtelieden alleen z i jn . [70] Het huishoudelijk regiem 
blijkt steeds meer gekenmerkt te worden door regelmaat en orde. Oe vrouw 
die het huishouden verslenste, vaak uithuizig was of haar tijd verdeed met 
"koffiedrinken" werd met veel stigmatiserende termen aangeduid. [71] Ten 
aanzien van het sluiten van het huwelijk heerste er een zekere ambivalentie. 
De oudere vrijgezel liet zich niet meer gemakkelijk tot een huwelijk overhalen. 
De jongeren zetten vaak huwelijksplannen door ondanks afkeuring en 
tegenwerking van de ouders [72] De voortbrenging van kinderen werd 
beschouwd als een van de plichten van het huwelijk. In elk geval bestond er 
een negatief oordeel over prakti jken van geboortenbeperking en werd het 
plegen van abortus stellig afgekeurd. Over het wenselijke aantal kinderen 
noteerde Barentsen twee opvattingen. In de eerste plaats werd er gezegd dat 
"de wereld groot genoeg is, er is plaats voor allen": in de tweede plaats: "wij 
zullen er niet slechter van worden. Geen enkele is ons teveel". [73] Deze 
elementen van het ideologisch systeem zijn na 1900 genoteerd. Hoewel de 
ontwikkeling hiervan vanaf 1850 wegens ontbreken van gegevens moeilijk te 
schetsen is, is aannemelijk dat deze collectieve gedachten geleidelijk m de 
plaats zijn gekomen en verscherpingen zijn van vroegere waarderingen van de 
gezinsrelaties: in de kerkelijke richtlijnen is een duidelijke ontwikkeling aan 
te tonen. 

Zegswijzen uit de streek verwoorden de bezwaren tegen samenwoning van 
meerdere verwante gezinnen: "Twee moeders op één korf is te veel". [74] De 
echtgenote waarmee men gehuwd is, wordt schertsend aangeduid als 'm'n 
sacrament". [75] Een kindje dat overlijdt is "een engel in de hemel"; het 
eerste kind van een echtpaar noemt men "de eerste oogst". [76] Voor sommige 
aspecten van het gezinsleven gebruikt men kerkelijke uitdrukkingen. De 
culturele codes worden uitgedrukt in een idioom dat letterlijk ontleend is aan 
de teksten die de bisschop van 's-Hertogenbosch jaarlijks m al zijn 
parochiekerken liet voorlezen. De ingrediënten van de katholieke doctrine die 
betrekking hadden op het gezinsleven, werden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw enkele malen nauwkweung gehercodeerd. Dit proces, waarin 
het gezinscomplex geleidelijk gestalte kr i jgt , is door de tijd heen goed te 
reconstureren. 

In de eerste Nederlandse catechismus van Zwijsen wordt nog in het midden 
gelaten welke de gewenste samenwoningsvorm is van een echtpaar. Zij dienen 

in liefde en vrede te leven". [77] Bij andere gelegenheden vermeldt hi j , als 
hij het over het familieverband heeft, steeds "de kinderen en 
hulsgenoten'. [78] In latere jaren wordt echter als voorbeeld voor de 
gelovigen "het heilig huisgezin uit Nazareth" gesteld, bestaande uit man, 
vrouw en kinderen. [79] Bisschop Godschalk verwoordt m 1884 voor het eerst 
de noodzaak van zelfstandige vestiging : "daarom zal een mensch vader en 
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen". [80] Tenslotte wordt in de 
catechismus van 1910 (van Bisschop van de Ven) vermeldt dat het een plicht 
van de gehuwden is "in liefde en huwelijkstrouw samen te leven".[81] Het 
model van het kerngezin komt geleidelijk m de kerkelijke teksten te 
voorschijn. [82] De specifieke rollen van mannen en vrouwen m het huwelijk 
worden pas na 1870 benadrukt: de man dient naar het voorbeeld van Sint 
Jbzef het gezin van het nodige te voorzien, de vrouw zich te wijden aan het 
huishouden. [83] De codes die na 1900 werden gesignaleerd, corresponderen 
met de gedragsregels die door de kerk werden gesteld. De gedragspatronen 
hebben zich ook in die richting ontwikkeld. 

Het huwelijk was in de kerkelijke teksten van de vorige eeuw nog lang niet 
een voor allen vanzelfsprekende levensvorm. Vooral bisschop Godschalk 
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benadrukte in 1884 de deugden van een celibatair bestaan. Zijn uitspraken 
zijn zeer direct: "bezint eer gij begint" en het is "beter en zaliger den 
maagdelijken en ongehuwden staat te beleven dat te trouwen". [84] Pas in het 
tweede decennium van deze eeuw, nadat geleidelijk de aansporingen om 
ongehuwd te blijven waren verdwenen, werd de noodzaak om het huwelijk niet 
te lang uit te stellen benadrukt. Wel bestond altijd de vanzelfsprekendheid 
van het "eeuwige" karakter van het huwelijk: echtscheiding werd onmogelijk 
geacht, het huwelijk even onuitwisbaar als het kerkelijk sacrament. Wel bleef 
in de culturele codes van de samenleving de dubbelzinnigheid ten aanzien van 
het sluiten van een huwelijk lang voortbestaan. Tot ongeveer 1890 uitte de 
clerus zijn bedenkingen - - tot die tijd bleef de huwelijksfrequentie laag. 

De voortplanting vormde in de katholieke zedenleer over het huwelijk een 
precair punt. Vóór 1900 1900 bevorderde de clericale elite nooit de activiteiten 
die leidden tot een hoog kindertal. Seksualiteit werd beschouwd als een 
onvermijdelijk gevolg van het huwelijk, maar in alle teksten van de vorige 
eeuw werd aangedrongen op terughoudendheid ten aanzien van seksueel 
verkeer. [85] "Vleselijke lusten" waren per definitie slecht en nooit plicht of 
doel van het huwelijk. In de catechismus van Zwijsen was één van "de 
bijzondere gratiën van het huwelijk: "kinderen tot Gods eer te verkr i jgen en 
op te voeden". [86] Bisschop Godschalk meldde het nog directer: het huwelijk 
heeft "een meer voorname bestemming: nl . niet alleen het menschelijk geslacht 
naar Gods inzigten voort te planten maar tevens en vooral nieuwe leden der 
Kerk en dienaren van Christus voort te brengen en aan te kweken". [87] Nog 
in de catechismus van 1910 wordt niet het voortbrengen van het menselijk 
geslacht, maar "hunne kinderen christelijk op te voeden" als één van de 
hoofdplichten van de gehuwden beschouwd. [88] Pas rond die t i jd begon de 
nederlandse clerus het voortbrengen van zoveel mogelijk kinderen als plicht 
van de katholieke ouders te noemen. In eerste instantie gebeurde dat met 
behulp van een allegorische voorstelling: [89] 

Aanschouwt de vogelen des Hemels ( . . . ) , zij zaaien noch maaien en 
verzamelen niet in schuren en toch worden zij gevoed door uw 
hemelschen Vader . Zijt gij niet veel beter dan deze? ( . . . ) Weest dan 
niet bevreesd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij d r inken , 
of waarmede zullen wij ons kleeden? ( . . . ) Uw hemelsche Vader weet, 
dat gij dit alles nodig hebt. 

Voorheen maakten de clerici alleen duidelijk dat ze niet accoord gingen met 
geboortenbeperking. Abortus werd vooral in Latijnse teksten afgekeurd, opdat 
de parochieherders hierop voldoende acht zouden slaan. [90] Pas in 1914 wordt 
het ouderpaar gewezen op de persoonlijke plicht om zoveel mogelijk kinderen 
voort te brengen. Dan wordt er klare taal gesproken: [91] 

Denkt gij (ouders) er wel eens aan, dat gij eens met uwe kinderen 
staan zult voor het oordeel Gods, en als de Heer u dan zeggen zal: " Ik 
had u zoveel of zoveel kinderen toegedacht, waar zijn de anderen? Zult 
gij u dan naar behoren kunnen verantwoorden? Wij hopen het, 
Gel(iefde) Ouders, want het zou u slecht vergaan, ais er ook maar een 
ontbrak door uwe schuld of buiten den hemel moest gesloten worden. 
Hij zal dit kind van uwe hand opeischen. 

Pas dan bli jkt de katholieke kerk een bewuste bevolkingspolitiek te 
voeren. [92] De stijging van de vruchtbaarheid vanaf 1850 is geen gevolg van 
kerkelijke dwang om veel kinderen voort te brengen, maar, zoals ik in dit 
boek heb trachten aan te tonen, van het schaamtecomplex en de taboeïsering 
van het ontbloten van vrouwenborsten. De opvattingen van de mensen over 
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het kindertal welke Barentsen heeft genoteerd, zijn dezelfde uitspraken als 
die van de kerk: "er is plaats genoeg" zoals er voor de vogels plaats genoeg 
was; "geen enkele is ons teveel" zoals naar de mening van de priesters de 
ouders zouden moeten kunnen antwoorden wanneer zij voor "het oordeel Gods" 
kwamen. De ideologie van de kerk verspreidde in de tweede helft van de 
negentiende eeuw een zedelijkheidsobsessie en pas na 1910 een 
voortplantingsplicht. De culturele codes als elementen van het ideologisch 
systeem van de samenleving van het oude Kempenland uitten zich in eerste 
instantie vooral in het schaamtecomplex, later in de wenselijkheid en 
vanzelfsprekendheid van een groot kindertal . De gedragswijzen van de mensen 
leidden na 1850 tot een sterke stijging van de vruchtbaarheid, in deze eeuw 
tot een extreem hoog reproduktieniveau. De ideologie gaf vorm aan de codes 
van het ideologisch systeem; de codes modelleerden de gedragswijzen. Het 
gezinscomplex werd benadrukt nadat in Rome door de paus de "Cultus van 
Sint Jozef" in 1871 was afgekondigd. Daarna werd door de bisschop de 
nadruk gelegd op zelfstandige vestiging van het echtpaar, op de 
roldifferentiatie binnen het gezin en op de voordelen van de ongehuwde staat. 
De clerus goot de pauselijke voorschriften in een typische regionale 
terminologie en paste de uitspraken aan aan eigen voorkeuren. Deze creatieve 
herformulering van de officiële doctrines bewerkte een herijking van de 
gezinsrelaties - - een aspect dat symptomatisch was voor de sociale 
verandering in het oude Kempenland. 

Slot 

Gedragsveranderingen gingen samen met nieuwe accenten in de culturele 
codes en met de verspreiding van nieuwe culturele opdrachten. De codes z i jn , 
zoals bl i jkt uit het idioom waarin ze werden verwoord, gevormd door de 
ged rags voorschriften van de katholieke pr iesters. Deze voorschriften werden 
in de pen gegeven door de paus van Rome, maar ze zijn vertaald en 
aangepast door de Brabantse clerus. Drie pauselijke leerstukken, uitgegeven 
in de vorm van encyclieken of breven, waren voor de scheppers van de 
Brabants-katholieke ideologie aanleiding om pertinente gedragsstandaarden te 
formuleren die het ideologisch systeem van de preïndustriële samenleving 
modelleerden en de kenmerken van het samenleven in een bepaalde richting 
stuurden. Het eerste leerstuk, de dogmaverklaring van "de Onbevlekte 
Ontvangenis" (28 november 1854), werd door de Brabantse clerici 
aangegrepen om lichamelijkheid en seksualiteit te taboeiseren. De tweede 
pauselijke uitspraak, de Syllabus Errorum waarin door de paus de 
'dwaalleren" van rationalisme, socialisme en liberalisme becritiseerd werden (8 
december 1864), vormde aanleiding voor het propageren van een 
diepingrijpend smetcomplex. Een derde leerstuk, de verklaring van "de H. 
Joseph tot Patroon der Katholieke Kerk" (1871) , werd benut om een 
gezinscomplex te initiëren. Drie culturele complexen, afgeleid van de obsessies 
van de katholieke geestelijkheid, gaven als elementen van een ideologisch 
systeem vorm aan de sociale verandering in de samenleving van het oude 
Kempenland. 

De Brabantse clerus heeft de belangrijkste gedragsstandaarden 
gespecificeerd en met grote ijver uitgedragen. Zowel de formuleringen als de 
wijzen van verspreiding zijn te beschouwen als, in de termen van Fabian, 
creatieve acties. Maar deze beide aspecten zijn ook verder te interpreteren 
door ze als verschijnselen in de sociale context te beschouwen. De biografie 
van Zwijsen geeft aan dat voor hem het ideologisch systeem van protestants 
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Nederland een belangrijk referentiekader was. Vanaf zijn jonge priesterjaren 
was hij een persoonlijke vriend van de latere Koning Willem I I . [93] Met hem 
maakte hij afspraken die geleidelijk leidden tot de politieke gelijkberechtiging 
van de katholieken in de Nederlandse staat. Vanaf de "herstelling der 
Bisschoppelijke hiërarchie" (1854) werden, na een aanvankelijke samenwerking 
met de l iberalen, de vertegenwoordigers van de Hervormde denominatie de 
belangrijkste coalitiepartners van de katholieke leiders. Juist omdat in de 
wijdere samenleving de waarden van decente gedragswijzen, van 
groepsgeslotenheid en van een ordelijk gezinsleven hoog in aanzien stonden, 
zagen de katholieke clerici zich gedwongen de pauselijke uitspraken in die 
richting om te buigen en het schaamtecomplex, het smetcomplex en het 
gezinscomplex te accentueren. [94] Het ideologisch systeem werd echter niet 
gelijkvormig aan dat van de hervormde samenleving omdat de katholieke 
doctrines een onvermijdbaar kader aangaven. De ideologie van de Brabantse 
kerk werd zowel door roomse richtlijnen als "Hollandse" voorbeelden 
beïnvloed. Ook het opzetten van een systeem van clericale netwerken was een 
onderneming waarin veel inventiviteit werd geïnvesteerd. Deze "creatieve 
acties" waren mogelijk omdat de katholieke kerk de voorbeelden uit andere 
Europese staten leverde. Daarnaast leidde de concurrentieslag tussen 
enerzijds de wereldse geestelijkheid en anderzijds de kloosterordes tot een, 
zoals door Bax is betoogd, versnelling van dit aspect van de verzui l ing. [95] 

"Die religion ( . . . ) wirkt für sich allein niemals "zivil isierend" oder 
affektdämpfend", heeft Elias gesteld. [96^ In het voorbeeld van deze 
samenleving bli jkt ook niet dat de factor 'religie" op zich geleid heeft tot 
sociale verandering, maar wel dat de inhoud van een religieuze ideologie de 
ontwikkelingen een specifieke richting hebben gegeven. Hier is sprake van 
een situatie waarin boodschappen van de vertegenwoordigers van een 
kerkelijke groep een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van 
een samenleving. Zij construeerden een model voor het samenleven dat slechts 
in geringe mate ook een model was van die samenleving. [97] In de 
Studeerkamers van de katholieke zedenmeesters werden gedragsstandaarden 
geformuleerd die het ideologisch systeem van de samenleving 
modelleerden. [98] Dit was een creatieve actie, maar deze is op zich zelf wel 
interpretabel in termen van de sociale context. Door middel van deze analyse 
worden de veranderingen in de Kempense samenleving niet teruggebracht tot 
dingen die zelf niet veranderden. In plaats van een toevlucht te zoeken tot 
toestandsreducties, kan worden betoogd dat de empirisch vastgestelde 
gedragsveranderingen verbonden zijn met door katholieke ideologen 
gepresenteerde gedragsstandaarden. En deze veranderden zelf ook. 
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10 

EPILOOG 

I 

De gemeenschappen van de Kempen hebben tussen 1840 en 1910 een 
eigensoortig, relatief autonoom proces van sociale verandering doorgemaakt. 
De introductie van nieuwe groepsgebonden gevoelens en gedachten heeft 
geleid tot accentverschuivingen in de gedragswijzen van de mensen van de 
verschillende sociale strata en van de bevolking in haar geheel. De nieuwe 
gedragsstijlen uitten zich in demografische, economische en culturele 
veranderingen. De in deze samenleving gevonden ontwikkeling wijkt enigszins 
af van wat meer algemeen wordt verstaan onder sociale verander ing. In plaats 
van abrupte dalingen van sterfte- en geboortencijfers vindt men in de Kempen 
een plotselinge verkort ing van de intervallen tussen opeenvolgende geboorten 
en daardoor een groei van het geboortenoverschot. In plaats van industriële 
expansie en agrarische vernieuwing kan men tussen 1830 en 1880 vooral een 
specialisering in de bedrijfsvoering en een transformatie van de 
arbeidsrelaties constateren. In plaats van secularisering en verdergaande 
rationalisering deed zich een katholieke renaissance en een intellectuele 
parochialisering voor. Het proces van sociale verandering in de Kempense 
samenleving is meer verborgen en minder in het oog springend dan de 
grootschalige structuurwijzigingen in de Westeuropese staatssamenlevingen van 
de negentiende en twintigste eeuw. Het is pas te signaleren bij ontrafeling 
van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. In het Kempenland is een 
samenhang gevonden tussen de vaak onbewuste voorkeuren van de mensen en 
de preoccupaties van de katholieke clerici , tussen de houdingen en pr ivé-
idealen van drie generaties Brabanders en de ideologie van de kerk . De vraag 
is echter: hoe dwingend is deze samenhang? Hoe sluitend het bewijs? De 
vraag kan worden beantwoord door te verwijzen naar wat in de voorafgaande 
hoofdstukken is gedocumenteerd. De beschikbare informatie maakt het 
moeilijk om de ontwikkeling van de verschillende levensterreinen met een 
ander theoretisch model te verklaren. Wel kunnen bepaalde aspecten van de 
ontwikkeling van deze gemeenschappen vanuit andere perspectieven 
beschreven en verklaard worden. Daarmee wordt echter tegeli jkerti jd de 
beperking van andere benaderingen geïl lustreerd. Bovendien is e r , positief 
gesteld, in de verschillende aspecten van sociale verandering steeds sprake 
van thematische verwantschap: het particuliere verhaal over 
lichaamsverhulling, contactvermijding en privatisering sluit aan op het 
openbare verhaal over lichaamsangst, smetvrees en gezinsidealen. Het 
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persoonlijke en het publieke hebben raakvlakken. De samenhang is 
aannemelijk: de inhoud van de opinies en het idioom waarin de opvattingen 
zijn ui tgedrukt , tonen duidelijke overeenkomsten. Misschien is het bewijs van 
deze samenhang onmogelijk sluitend te maken. Het gaat immers om nooit 
uitvoerig gedocumenteerde, vluchtige ingevingen en houdingen aan de ene 
kant en geboekstaafde "wijsheden' aan de andere. Er zijn echter sterke 
aanwijzingen voor een verband. De Swaan zegt hierover: "De gesuggereerde 
samenhang heeft zelf iets raadselachtigs, maar lost tegelijkertijd een aantal 
raadsels op" . [1 ] Op deze wijze kan de ontwikkeling van de Kempense 
samenleving beschreven en begrepen worden. Daarmee is veel gewonnen, 
want, zoals Eugen Weber stelt: "the question is not whether an argument is 
right enough to exclude all others, but how right it is, how much it tells us 
what we did not know". [2] 

II 

Dit roept vragen op die in het voorafgaande reeds aan de orde zijn gesteld 
en gedeeltelijk beantwoord. De eerste vraag die nader beschouwd moet 
worden, luidt: waarom wilde de geestelijkheid de bevolking juist de genoemde 
gedragsstandaarden opleggen? Waarom benadrukte zij juist in de decennia na 
1850 de taboeïsering van lichamelijke uitingen en van veelvuldige publieke 
contacten alsmede de idealen van het "gesloten" gezinsleven? Een deel van het 
antwoord op deze vraag kan men vinden door te kijken naar de positie van de 
katholieke elite in de arenas waarin zij na 1850 een betere positie en meer 
invloed kreeg: de katholieke kerk en de landspolitiek. In beide arenas waren 
de Brabantse katholieken in de tweede helft van de vorige eeuw nieuwkomers. 
In de centra van deze eenheden werden ze beschouwd als buitenstaanders en 
ten opzichte van beide moesten zij zich waarmaken. In Rome golden zij als 
katholieken van een calvinistische staat en in 's-Gravenhage en Amsterdam als 
"papen" uit het zuiden. [31 Binnen de katholieke gemeenschap was de 
onvoorwaardelijke aanhankelijkheid aan de pauselijke voorschriften en binnen 
Nederland, in de woorden van Wolf, "the ability to adopt the proper patterns 
of the nation-oriented groups" voorwaarde voor acceptatie en daarmee voor 
het verwerven van prestige en macht. [4] Het is dan begrijpelijk dat de 
katholieke elite juist die elementen uit de kerkeli jke zedenleer benadrukte 
welke door de paus met klem naar voren werden gebracht. Ze werden echter 
van specifieke nuances voorzien. De idealen die golden als of waarvan men 
aannam dat ze golden als de deugden van de Nederlandse staat waren daarbij 
voor de clerus de belangrijkste referentiepunten. Flandrin vermeldt hoe vooral 
omstreeks 1850 in de morele lessen van de katholieke kerk over het pr ivé -
leven de lichaamstaboes, de smetvrees en de gezinsidealen zijn 
beklemtoond. [5] In Nederland werd "na 1848, toen grote delen van de 
bevolking die tot dusver buitensgesloten waren en meer en meer bij de 
nationale politiek en de nationale cultuur betrokken raakten", opnieuw een 
beroep gedaan op het reperto!г van Calvinistische deugden. [6] De 
gedragsstandaarden die door de Brabantse (en Nederlandse) clericale elite 
werden geformuleerd, waren ontleend aan zowel de leerstellingen van de kerk 
als aan de in protestantse en liberale kringen gepropageerde deugden van de 
Nederlandse staat. [7] De priesters die deel uitmaakten van internationale 
netwerken, waren zeff goed getraind in de standaarden van correct gedrag. 
Zij werden de verbreiders van de morele boodschappen. Vooraanstaande lieden 
uit de Kempense dorpsgemeenschappen toonden zich als eersten hiervoor 
ontvankelijk. Juist die groepen van de lokale elite, zoals schoolmeesters en 
bestuurders, die regelmatig contact hadden met prominente buitenstaanders, 
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accepteerden als eerste de nieuwe gedragsvoorschriften Bovendien volgden 
de entrepreneurs, die vanwege hun activiteiten aangewezen waren op 
personen die elders belangrijke economische posities innamen, de 
veranderende aanwijzigmgen ten aanzien van het pr ive-gedrag. 

I l l 

Een andere vraag is hoe de priesters bij steeds meer groepen van de lokale 
gemeenschappen naleving van de kerkeli jke gedragsstandaarden konden 
afdwingen. Sassen, de schoolopziener van het district T i lburg , gaf voor de 
parlementaire enquêtecommissie van 1887 op deze vraag een simpel antwoord. 
'Het Noordbrabantsche volk is zeer volgzaam. Wanneer het van geestelijke 
zijde aanbevolen wordt, gebeurt het ook". [8] Toch moet ook deze 
"karaktertrek" verbonden worden met de wijze waarop priesters en de 
verschillende lagen van de bevolking van elkaar afhankelijk waren en eikaars 
gedrag konden beïnvloedden. De katholieke clerus was de enige groep met een 
hechte organisatie Zowel secuheren (wereldheren) als regulieren 
(kloosterlingen) maakten deel uit van een hierarchisch systeem en waren 
verplicht de opdrachten van bovenaf uit te voeren. Voortdurend werden de 
pastoors van de parochies geconfronteerd met zeer expliciete richtlijnen ten 
aanzien van wat ze hun gelovigen moesten voorhouden Voortdurend ook 
werden ze gecontroleerd m bijeenkomsten en visitaties Bovendien was er veel 
persoonlijk en intensief contact tussen toonaangevende f iguren binnen de 
Nederlandse clerus en de dorpspastoors. Als voorbeeld kan het veelvuldig 
bezoek van de priester Judocus Smits, de hoofdredacteur van het landelijke 
katholieke dagblad 'De T i jd ' , aan de dorpsparochie waar zijn broer pastoor 
was, genoemd worden. Peijnenburg, de biograaf van Smits, stelt: "veel 
contacten van priesters onder elkaar behoorden tot het priesterbeeld van zijn 
t i jd . ( . . ) BIJ zijn bezoeken aan de pastorie van zijn broer te Waalre en 
Leende ontbrak het hem nimmer aan collegiaal bezoek [9] Er was een geringe 
sociale afstand tussen de priesters die op verschillende niveaus van de 
samenleving actief waren. Daarnaast was van belang dat priesters en 
vooraanstaande lieden uit de dorpsgemeenschap vaak verwant waren. De 
priesters kwamen uit de welgestelde lagen van de bevolking. De machthebbers 
op lokaal niveau hadden ook zelf onderwijs genoten op een door priesters 
beheerd internaat. Burgemeesters, gemeentesecretarissen en andere 
bestuurders waren veelal 'ex-theologanten - - ZIJ hadden zelf een gedeelte van 
de priesteropleiding gevolgd ZIJ verstonden de taal van de kerk en 
identificeerden zich met de voorgestelde gedragscodes [10] 

Naast de relaties tussen priesters onderling en tussen priesters en de 
dorpsnotabelen is de machtsstructuur binnen de lokale gemeenschappen van 
belang De verschillende sociale lagen bleken m verschillende t i jdvakken 
gevoelig voor de kerkelijke gedragsstandaarden. Met de toename van de 
economische afhankelijkheid van de welgestelde leden van de 
dorpsgemeenschap toonden eerst de loonarbeiders en pas later de zelfstandige 
ambachtslieden en keuterboeren zich ontvankelijk voor de voorschriften van 
de clerus De geografische parochialisermg en de economische afhankelijkheid 
waren voorwaarden die de verbreiding van de ideologische onderschikking 
bevorderden Hierbij speelde een rol dat naast het prestige van de priester 
als specialist in bovennatuurlijke zaken, m de tweede helft van de 
negentiende eeuw ook zijn positie als bemiddelaar m materieel opzicht meer 
betekenis kreeg. De pastoors en andere priesters waren m staat hulp te 
bieden bij het vinden van werk, de pacht van een stukje grond of andere 
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bronnen van inkomsten. De toonaangevende families in de lokale gemeenschap 
beheersten niet alleen de werkgelegenheid maar waren ook de 
kredietverlenende winkeliers, beheerders van armenfondsen en geldschieters. 
Met de toenemende integratie in de lokale economie, toonden ook de 
ondergeschikte lagen van de bevolking een groeiende bezorgdheid om het 
oordeel van degenen waarvan ze zich afhankelijk wisten. Tenslotte moet 
bedacht worden dat er geen concurrerende gedragsvoorschriften voorhanden 
waren. De priesters en de notabelen monopoliseerden de informatie. Door 
voortdurende herhaling van steeds hetzelfde repertoir en van dezelfde clichés 
kregen de codes een grote mate van vanzelfsprekendheid. 

IV 

Het ontwikkelingsproces van de Kempense gemeenten in de tweede helft van 
de negentiende eeuw is in dit boek op een ander manier beschreven dan in de 
vele (detai l - )studies waarin de Brabantse plattelandssamenleving als een 
gesloten reservaat wordt uitgebeeld. Ik heb een dynamische ontwikkeling 
gevonden die op gang gebracht werd doordat de geestelijkheid nieuwe 
gedragscodes invoerde. In de vele Brabantica is daarentegen het statische 
karakter van deze samenleving benadrukt waarin de kerk een 
vanzelfsprekende conserverende rol speelde. Dit verschil in diagnose wordt 
wellicht veroorzaakt door het gebruik van ander bronnenmateriaal. Ik heb 
gepoogd zoveel mogelijk feitelijke gegevens over individuen en huishoudens bij 
elkaar te brengen. In de Brabantse studies wordt heel gemakkelijk gebruik 
gemaakt van uitspraken van vroeger levende schrijvers en van geaggregeerde 
gegevens over de bevolking en de economie. Ik heb steeds de elementen die 
op verandering wijzen naar voren gehaald. In het regionale beeld van de 
negentiende-eeuwse geschiedenis is de belangstelling vooral gericht op het 
gelijkblijvende. Ik heb de vestiging van het ideologische regiem van de clerus 
willen zien als een fascinerend proces. De regionale schrijvers beschouwen de 
prominente positie van de geestelijkheid als een consolidering van de macht 
van de- beschermers van een harmonieuze plattelandssamenleving. Wellicht is 
het bestaande beeld van de Brabantse gemeenschap te veel geënt op het 
ideaal van figuren die in de eerste helft van de twintigste eeuw de 
ideologische en vaak ook politieke leiders van de Brabantse samenleving zijn 
geweest. Degenen die het verhaal hebben getoonzet, waren veelal zelf priester 
of hadden door priesters verzorgd onderwijs gevolgd. De priesters 
legitimeerden de vestiging van het clericale regiem door te verwijzen naar de 
lange historische tradit ie . De macht van de clerus en de prominente positie 
van de priesters was in deze opvatting gegrondvest in de Middeleeuwen en na 
anderhalve eeuw van protestantse overheersing (de Generaliteitsperiode) 
"hersteld" in de negentiende eeuw. Er was in deze visie geen plaats voor de 
opvatting dat de grote invloed van de religieuze leiders pas van recente 
oorsprong was. Bovendien werd in de pauselijke leerstukken, waarin het 
verzet tegen de urbane cultuur van de industriële samenleving werd 
verwoord, "het traditionele dorp" als oase van harmonie en godsvrucht 
aangewezen. De Brabantse schrijvers vonden in hun droombeelden dit ideaal 
wel erg dicht bij huis: hun eigen dorp of gehucht. Het geschetste beeld van 
de Brabantse dorpssamenleving is tot nu toe vooral het ideaalbeeld van de 
Brabantse priesters geweest. Het Brabantse dorp van het begin van deze 
eeuw heeft echter tussen 1840 en 1910 veel van zijn specifieke kenmerken 
gekregen. In dat proces heeft de katholieke kerk een hoofdrol gespeeld. 

158 



BIJLAGE: HET ONDERZOEK 

In 1979 en 1980 heb ik de gegevens verzameld die de grondslag vormen van 
dit boek. Ik heb gebruik gemaakt van een rijke variëteit aan administratief, 
geschreven, statistisch en m publikaties vastgelegd bronnenmateriaal. Ik heb 
in de bevolkingsarchieven van de verschillende gemeenten en van het 
Rijksarchief van de Provincie Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch de data van 
de drie censussen, de aggregaatgegevens over de bevolking en informaties 
over individuele huwelijken en gezinnen verzameld Daarnaast heb ik de 
particuliere collecties geraadpleegd en tenslotte gebruik gemaakt van al eerder 
in bronnenstudies gepubliceerd materiaal. 

I 

De collecties van het Rijksarchief van de provincie en van de 
gemeentearchieven van Valkenswaard (waar ook de archieven van de 
voormalige gemeenten Borkel en Schaft en Dommelen zijn ondergebracht) , 
Westerhoven, Riethoven en Bergeijk hebben de gegevens geleverd voor de 
censussen van 1850, 1880 en 1910 Ik heb daarvoor m de eerste plaats de 
Bevolkingsregisters gebruikt . Van alle aanwezige huishoudens heb ik daaruit 
de gegevens over alle op die datum m de gemeente woonachtige personen 
overgenomen: naam, sexe, burgelijke status, geboortedatum (of leeft i jd) , 
geboorteplaats, religie, beroep en eventuele migraties. Deze informatie is per 
huishouden aangevuld met bezitsgegevens (afkomstig uit de Kadastrale 
Leggers) en mkomensgegevens (zoals vermeld in de jaarlijks bijgehouden 
Registers van de Hoofdelijke Omslag, opgenomen in de "Bijlagen van de 
Rekening"). Niet alle bescheiden waren aanwezig: het Bevolkingsregister 1850 
van de gemeente Riethoven ontbrak en verder de Registers van de Hoofdelijke 
Omslag van Dommelen (waar deze belasting niet geheven werd) en van 
Bergeijk m 1850 en 1880. De Kadastrale Leggers van 1910 konden niet 
worden geraadpleegd, met uitzondering van die van Borkel en Schaft. In de 
gemeente Westerhoven waren de "grondbelastmgcohiers" aanwezig die de 
precíese informatie over het bezit aan onroerend goed en land vermelden. In 
Riethoven waren geen Kadastrale Leggers voorhanden. In de gevallen dat 
hetzij Leggers hetzij Registers van Hoofdelijke Omslag ontbraken, heb ik de 
sociaal-economische positie van het huishouden vastgesteld op grond van de 
wel aanwezige informatie. Alleen van Westerhoven in 1910 en Dommelen in 1910 
was het onmogelijk de bezit- en mkomensgegevens te determineren. Deze 
laatste gegevens heb ik met die van Riethoven 1850 niet m de analyse 
betrokken De overzichten van de gemeenten m de drie periodes heb ik 
volledig proberen te maken door schattingen van de verdeling van de 
bevolking wat betreft de ontbrekende verzamelingen. De volgende tabel geeft 
een overzicht van de m de census opgenomen aantallen huishoudens en de per 
gemeente aanwezige informatie over bezit en inkomen: 

tabel: aanwezige informatie per gemeente 

bevolkings- kadastrale leg- register van hoof-
register ger of cohier delijke omslag 
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1850 1880 1910 1850 1880 1910 1850 1880 1910 
aantal hh. 

Vkw 
B&S 
Domm 
W'hv 
R'hv 
Brgk 

totaal 

243 280 
93 119 
67 72 

116 129 
— 139 
382 401 

901 1140 

612 
120 

72 
127 
119 
412 

1462 

X 

X 

X 
X 

0 
X 

X 

X 

X 
X 

0 
X 

X = 

0 
X 

0 
0 

0 
0 

wel 

X 
X 

0 
X 

0 
0 

X 

X 

0 
X 

X 

0 

geraadpleegd 

X 
X 

0 
0 

X 
X 

(-R'hv) 0 = п і е * geraadpleegd 

Deze informaties zijn v e r w e r k t voor computergebruik in twee datasets waarin 
1) alle huishoudens met de relevante kenmerken, en 2) van elk vierde 
huishouden alle personen met relevante kenmerken (een steekproef van 25% 
van de populatie) zijn opgenomen. 

Uit de zowel in het Rijksarchief van de provincie als in de 
gemeentearchieven aanwezige exemplaren van het jaarli jkse "Verslag van de 
Gemeente" zijn de data over de bevolking uit de periode van 1851 tot 1920 
verzameld: het aantal inwoners per 31 december, de aantallen geboorten, 
levenloos aangegevenen, overlijdens, huwelijken, immigranten, emigranten, 
kiesgerechtigden voor respectievelijk de Gemeenteraad en Provinciale 
Staten/Tweede Kamer, en van gemeentewege bedeelden. Deze informaties per 
jaar werden aangevuld met data over illegitieme geboorten door onderzoek van 
alle geboorteakten. Uit de Registers van de Burgelijke Stand zijn de aantallen 
geboorten, sterftes en huwelijken over de jaren 1813 -- 1850 bijeengebracht. 
De gegevens over het bevolkingsaantal en over migraties in de periode vóór 
1850 zijn gehaald uit diverse archiefstukken. Deze data over de bevolking zijn 
eveneens gereed gemaakt voor automatische verwerkingen met behulp van de 
computer. Alle huwelijksakten over de periode van 1813 tot 1910 zijn 
bestudeerd om de kenmerken van de huwenden te achterhalen. Van zowel 
bruidegom als bruid kon ik een aantal gegevens vaststellen: leeftijd, 
geboorteplaats, woonplaats, hoeveelste huwelijk, wel of niet in staat een 
handtekening te plaatsen en beroep. Van de huwelijken uit de decennia 
1840-1849, 1870-1879 en 1900-1909 zijn ook de gegevens ingevuld over de 
ouders van het echtpaar. Ook al deze data zijn in een computer-"file" 
samengebracht. 

Het gezinsreconstructieonderzoek volgens de methode Henry leverde zeer 
gedetailleerde informaties op over de in één van de zes gemeenten gevestigde 
echtparen die tussen 1840-1850, 1870-1880 of 1900-1910 zijn gehuwd. Deze drie 
huwelijkscohorten bevatten respectievelijk 171, 224, en 212 'cases' (van 
1900-1910 werden niet alle huwelijken meegenomen). Als basis van het 
gezinsreconstructieonderzoek heb ik de huwelijksakte van elk echtpaar 
genomen. Aan deze data zijn de gegevens uit de geboorteakte van elk kind en 
de sterfteakte van ieder gezinslid toegevoegd. Bovendien werden op de data-
formulieren de gegevens uit de census met betrekking tot de 
huishoudenssamenstelling, migraties, inkomens- en bezitspositie vermeld. Deze 
gezinsformulieren bevatten dus een rijke hoeveelheid gegevens over de 
ontwikkeling van het betreffende gezin. De data werden gereed gemaakt voor 
computerverwerking. De meer eenvoudige berekeningen met dit materiaal heb 
ik zelf uitgevoerd. De ferti l iteitsonderzoekingen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5, en de berekeningen over het premaritale seksuele verkeer zijn 
verr icht door Drs. H. van Vianen van de afdeling niet-westerse demografie 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Alle datasets, zowel het primaire materiaal als de computerdata, zijn onder 
beheer gebracht van de Stichting Eicha te Bergeijk Ze zijn te raadplegen na 
schriftelijke toestemming van de auteur van dit boek. 

II 

Naast de administratieve en statistische verzamelingen heb ik gebruik 
gemaakt van gegevens afkomstig uit particuliere collecties De belangrijkste 
bron vormde de talri jke manuscripten van de onderwijzer/chromquer Peter 
Norbertus Panken (1819-1904) uit Bergeijk Deze collectie omvat een 
omvangrijke serie dagboeken, die zeer gedetailleerde gegevens bevatten over 
het dorpsleven m de negentiende eeuw, beschrijvingen van de gemeenten 
Bergeijk, Westerhoven en Riethoven; en ongepubliceerde manuscripten over 
archeologie, het idioom, sprookjes en andere wetenswaardigheden. De precíese 
omschrijvingen van de gebruikte manuscripten zijn vermeld onder de 
auteursnaam Panken m de bibliografie. De gehele collectie wordt beheerd door 
de Stichting Eicha te Bergeijk. Verder is gebruik gemaakt van informaties uit 
particuliere collecties. Met name geldt dit een notariële akte uit het archief 
van de familie Schoone te Bergeijk Ook is fotomateriaal ingezien en zijn oude 
kadasterkaarten van de gemeente Valkenswaard en de gereconstrueerde 
kadasterkaarten van de gemeenten Bergeijk, Westerhoven en Riethoven van de 
toestand van rond 1830 bestudeerd. De laatste kaarten zijn eigendom van de 
Stichting Eicha/Eicha-museum te Bergeijk. 

I l l 

Tenslotte heb ik reeds m bronnenstudies gepubliceerd materiaal 
geraadpleegd. Met name moeten genoemd worden de studie van Franken (1978) 
over "Liederen en dansen uit de Kempen", de beschrijving van Barentsen 
(1935) van "het oude Kempenland"; het m het t i jdschrift Historia Agnculturae 
(1965) gepubliceerde onderzoek van Caspar van В reugel uit 1790 "Besch reeve 
Staat der Meijenje"; de door Van der Poel (1954) uitgegeven 
"Landbouwenquête van 1800". Ook waren de verschillende "Collectiones 
epistolarum", gepubliceerd in het tweede decennium van deze eeuw, waarin de 
officiële correspondentie en de rondzendbrieven van de bischoppen van 's -
Hertogenbosch zijn afgedrukt , belangrijke informatiebronnen. Op het bestaan 
hiervan werd ik geattendeerd door Dr . J . Roes van het Katholiek 
Documentatiecentrum te Nijmegen. 
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N O T E N 

Noten bij hoofdstuk 1 . 

[ I ] Het Kempenland is het gebied ten zuiden van de lijn die getrokken zou 
kunnen worden tussen Eindhoven en T i lburg . Het betreft hier het 
Nederlandse gedeelte van het Nederlands-Belgische grensgebied dat 
bekend is als de Kempen. In het noordelijk gedeelte van België bevindt 
zich het grootste deel van de Kempen. Het Nederlandse Kempenland is een 
van de vier kwartieren van de vroegere Meierij van 's-Hertogenbosch. Dit 
boek beperkt zich tot enkele dorpen van het gebied, te weten; de 
gemeente Valkenswaard met de kerkdorpen en vroeger zelfstandige 
gemeenten Borkel en Schaft en Dommelen, en de gemeenten Westerhoven, 
Riethoven en Bergeijk. Als adjectief wordt in dit boek "Kempens" 
gebruikt en niet "Kempisch". Ik sluit me aan bij het woordgebruik van de 
taalkundige De Bont (1958) en bij de uitspraak van het Genootschap 
"Onze Taal" waarin voorkeur gegeven wordt aan "Kempens" boven 
"Kempisch" (zie Brabantia (1962) X I , p. 173). 

[2] Mandos, 1975, p. 375 (mijn onderstreping,p.m. ) . 

[3] Zie bijvoorbeeld Coolen in Brabantia (1955) I V , p p . 59-60 en artikelen over 
Coolen van Van Duinkerken in Brabantia (1957) V I , vooral pp. 6 -7 , en 
(1968) X V I I , vooral pp. 440-441. 

[4] Zie bijvoorbeeld Hofstee 1968, pp. 50 -51 . 

[5] Redfield, 1953, pp. 201-202. 

[6] Zie Lucy Mair's artikel "How small-scale societies change". In Mair, 1969, 
pp. 120-134. 

[7] Zie Elias en Scotson 1976, pp. 201-202. 

[8] Zie Elias, 1971, pp. 178-198. 

[9] Zie Wolf 1971 (1956) , pp. 50-68. 

[10] Zie Wolf, 1966, p. v i i i . 

[ I I ] Barentsen, 1935. 

[12] Zie Hofstee 1968, p. 48. 

[13] Barentsen, 1935; Saal, 1958; Wichers, 1965; Krui j t , 1955; Hofstee, 1954, 
1968, 1972; Van Velthoven, 1938 (bijvoorbeeld p. 195); Van den 
Eerenbeemt 1977 (bijvoorbeeld ρ 114). 

[14] Zie Blok, 1975, p. 12. 

[15] Zie Elias' pleidooi voor een ontwikkelingssociologisch kader, 1971, pp. 
171-177. 

[16] Zie Elias, 1971, pp. 79-114. 

[17] De definities en omschrijvingen zijn achtereenvolgens vermeld in: Mair, 
1969, p. 2; Ginsberg, 1958, p. 205; Ti l ly, Ti l ly en Ti l ly, 1975, p. 4; 
Mair, 1969, p. 4; Van Doorn en Lammers, 1969, p. 2 8 1 ; Elias, 1971, p. 
195. 
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[18] Zie Blok, 1975. 

[19] Le Roy Ladurie, 1966; Schumpeter, 1943; M. Weber, |904-1905. 

[20] Deze trias is slechts een keuze uit meerdere alternatieven. Goudsblom 
(1974, p. 124) wijst bijvoorbeeld op andere belangrijke 
probleemgebieden: solidariteit, hiërarchie of rang, arbeidsverdeling en 
bezit. 

[21] Zie Elias, 1971, pp. 194-195. 

[22] Zie Blok, 1978, pp. 98-101. 

[23] Zie bijvoorbeeld Trouwborst, 1971, pp. 13-14. 

[24] Blok, 1978, p. 97; zie ook Elias, 1971, p. 165. 

[25] Zie Elias en Scotson, 1976, p. 201 . 

[26] Zie de bibliografie onder de auteursnamen Barentsen en Panken. Zie ook 
de Bijlage over het onderzoek. 

[27] Wichers, 1965, bijv. p. 146; Kakebeeke, 1969; Hofstee, 1954, 1968, 1972 
(premodern of een samenleving die nog niet onder invloed is gekomen 
van het modern-dynamische cultuurpatroon). 

[28] Zie Krui j t , 1955. 

[29] Uit recente archeologische opgravingen bli jkt dat de nederzettingen van 
de Merovingische tijd gelegen waren op de hogere zandruggen van het 
gebied. Na het jaar 1000 zijn ze geleidelijk in de richting van de beken 
verschoven en hebben ze zich uitgebreid. Zie Van Regieren Altena en 
Theuws, 1981. 

[30] In .de dertiende en veertiende eeuw werden de woeste gronden tegen 
betaling van een bedrag ineens en een jaarlijkse cijns uitgegeven aan de 
bewoners van de dorpen. Tevens werd verdere ontginning vanwege 
vooral financiële bepalingen bijna onmogelijk gemaakt. Zie Droessen, 
1925. 

[31] Het systeem van "rent-capitalism" impliceert dat de producenten hun 
produktiemiddelen in eigen beheer hebben, maar verplicht zijn hun 
surplusopbrengsten (gedeeltelijk) af te dragen. De risico's worden 
afgewenteld op de producenten (Wolf, 1966, pp. 55-57) . Het bestaan van 
een dergelijk geprofileerd systeem blijkt uit een tekst: 
"dat behalve de schraalheijt der landerijen in de geheele Meijerije soo 
veel cheijnsboeken in een dorp niet werden geheven als alhier tot 
Bergeijk, alwaar der maer tot vijff in getal sjaers werden gecollecteert 
( . . . ) en (twee) leenen ( . . . ) , soo dat meerendeels de goederen alhier 't 
sij met cheijnsen off pagten zodaenigh beswaert sijn, dat bij vercoopinge 
niets of weijnigh comen te geiden en deselve eg te г belast zijn geworden 
met seer swaere verpondinge en daarbij gecomen sijnde de verhoogingen 
der lasten ( . . . ) . " . Panken en Sasse van Ysselt, 1900, p. 45 (mijn 
onderstreping, p . m . ) . 
De tekst is van een rekest van de Regenten van Bergeijk uit de tweede 
helft van de achttiende eeuw. 

[32] De onderzoeksgegevens zijn beschreven in de Bijlage. 
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[33] Bezitsgegevens uit de Kadastrale Leggers, ¡nkomensgegevens uit de 
Registers van de Hoofdelijke Omslag, en beroepsvermelding uit de 
Bevolkingsregisters. Zie Bijlage. 

[34] Het begrip ideologisch systeem is uit het antropologisch vocabulair. Zie 
Geertz, 1964; Fabian, 1965. 

[35] Zie Elias, 1971. 

[36] Zie Wolf, 1971 (1956). 
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Noten bij hoofdstuk 2 

[ I ] Barentsen, 1935. 

[2] Tön η ¡es, 1920 (1887). 

[3] Krui j t , 1955. 

[4] Barentsen, 1935, p. 52. 

[5] Idem, p. 261 . 

[6] Zie bijvoorbeeld Wichers, 1965. 

[7] Coolen, 1957, p. 281. 

[8] De Brouwer, 1952, p. 19. Uit de volkstelling van 1869 blijkt bijvoorbeeld 
dat in de provincie Noord-Brabant 146 van de 186 gemeenten minder dan 
3000 inwoners telden. 

[9] Elemans, 1968, p.440: "de Brabander is katholiek, middeleeuws en boers". 
Coolen sprak volgens Elemans (ibidem) van het "primitieve en agrarische 
Brabant (en) de laatste middeleeuwers". Kuijpers, 1983, p. 15 spreekt 
nog van het "eigen feodale milieu" wanneer hij het heeft over een tamelijk 
recent verleden. 

[10] Zie Den Hollander, 1968, p. 66. 

[ I I ] Barentsen (1935) geeft geen precíese afbakening van zijn gebied. De 
informaties hebben ongetwijfeld betrekking op het gebied van Bergeijk en 
de kleinere dorpen in de buurt . Het door hem aangeduide 
"industriedorp" is Valkenswaard. 

[12] Nooteboom, 1950, p. 66. 

[13] Idem, p. 135. 

[14] Von Grouner, 1826, p. 164. 

[15] Naaijkens, 1978, p. 12. 

[16] In 1831 was slechts 1 % van het areaal (om precies te zijn: 316,5 hectare 
van een totaal van 13440 hectare) bebost. De helft van de bossages was 
in Riethoven te vinden. (Zie de gegevens in het Rijksarchief 's-
Hertogenbosch, Provinciale Gri f f ie , no.3467). 

[17] Zie Naaijkens, 1978, p. 16. 

[18] De Bont, 1958 (deel I I ) , p. 193. 

[19] Over de "plaatse" zie Kakebeeke, 1975, pp. 334-339. 

[20] Zie de bijlage over het onderzoek. 

[21] Belmont, 1979, p. 129: "A folklore zone is defined ( . . . ) by the features 
that are found within it and by those that are not but that may be 
present in a neighbouring one". 
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[22] Kakebeeke, 1975, p. 339. 

[23] Mandos, 1975, pp.371-380. 

[24] Mingay, 1979, pp. 19-20 (mijn vertaling, p.m.). 

[25] Eriksson en Rogers, 1978, p. 24 (mijn vertaling, p.m.) . 

[26] Vergelijk Wichers, 1965. 

[27] Oe gegevens zijn verzameld in hoofdstuk 5. 
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Noten bij hoofdstuk 3. 

[1] Ambtelijke statistieken zijn vanaf 1851 jaarli jks bijeengebracht in de 
Gemeenteverslagen, de overzichten van de toestand in de verschillende 
gemeenten in het betreffende jaar. Vanaf het decennium 1810-1820 zijn alle 
geboorten, sterfgevallen en huwelijken geregistreerd in de Registers van 
de Burgelijke Stand. Onder andere uit deze gegevens zijn de 
geboorten-, s t e r f t e - en huwelijkscijfers per gemeente te berekenen. De 
Bevolkingsregisters zijn de ongeveer elke tien jaar opnieuw samengestelde 
overzichten van de bevolking van de gemeenten. Ik heb deze 
bevolkingsregisters gebruikt om een volledige census van de bevolking te 
maken per 1 januari 1850, 1880 en 1910. Deze registers waren in alle 

femeenten steeds in goede staat. Alleen de Registers van Riethoven in 
850 en van Bergeijk in 1880 waren niet aanwezig. De gegevens van 

Riethoven heb ik niet meer kunnen achterhalen, die van Bergeijk heb ik 
kunnen reconstrueren uit het Register dat de periode 1860 tot 1880 
bestr i jkt. Zie ook de Bijlage over het onderzoek. 

[2] De aantallen zi jn: 5138 inwoners in 1850 en 5225 in 1880. Zie de gegevens 
bij noot 1 1 . Het aantal katholieken in de zes gemeenten bedroeg in 1853 
5333 en in 1887 5220. Zie Neerlandia Catholica, 1888, pp. 205-208. 

[3] Zie het artikel van Tits-Dieuaide, 1978 en het boek van Gutmann, 1980. 

[4] Met name de antropoloog Harris heeft gewezen op de gevolgen van 
demografische veranderingen. Zie "The Potlatch in Historical Perspective", 
in H a r r i s , 1968, pp. 308-310. 

[5] Zie Le Roy Ladurie, 1966; Burke, 1980, p. 98. (mijn vertal ing, p . m . ) . 

[6] B u r k e , 1980, p. 99. (mijn vertaling, p . m . ) . 

[7] Zie de artikelen van Le Roy Ladurie "From Waterloo to Colyton" (vooral 
pp.- 226-227) en "Demography and the Sinful Secrets" (vooral pp. 
252-253). 

[8] Zie ook Hofstee, 1978, p. 193 (noot 1 1 6 ) . De schrijver wijst op de 
noodzaak om bij de bestudering van lokale demografische verschijnselen 
rekening te houden met ontwikkelingen in het wijdere gebied. 

[9] Over reikwijdte. Zie Goudsblom, 1974, pp. 87-128. 

[10] Archeologen en ontdekkingsreizigers pogen beiden aan de hand van 
fragmentarische gegevens een zo volledig mogelijk beeld op te bouwen 
van de samenleving die ze bestuderen of het gebied dat ze betreden. Zie 
ook Elias' beeldspraak over de samenleving "als een betrekkeli jk 
ononderzocht gebied, als een blinde vlek op de landkaart van de 
menselijke kennis." Elias, 1971, p. 35. 

ПИ 
De aantallen inwoners van de zes gemeenten in enkele j a r e n . 
Tabel i: 
aantallen Inwoners per gemeente en totaal 

jaar Vkw B&S Domm Westh Rieth Berg. Totaal 

1815 1085 422 298 506 555 1578 4444 
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1830 
1850 
1880 
1910 
1920 

1124 
1216 
1377 
3298 
5196 

502 
506 
558 
569 
663 

350 
383 
338 
362 
482 

512 
546 
600 
615 
696 

623 
659 
614 
579 
630 

1696 
1828 
1738 
2261 
2643 

4807 
5138 
5225 
7684 
10310 

De gegevens van 1850 en later zijn ontleend aan de 
gemeenteverslagen. Die van vóór 1850 uit separate 
archiefstukken en uit het archief van de Provinciale 
Gri f f ie , Rijksarchief 's-Hertogenbosch (no. 1851-1856). 

[12] Bij de jaarcijfers is steeds het gemiddelde jaarcijfer weergegeven. Oit is 
verkregen door de opgave van 1 januari van het jaar (meestal genoteerd 
als het cijfer van 31 december van het vorige jaar) en de opgave van 31 
december van hetzelfde jaar op te tellen en vervolgens te delen door 2. 

Oe gegevens over de procentuele groei van de bevolking per 
gemeente zijn samengebracht in de volgende tabel. 
Tabel i i : 
Procentuele bevolkingsgroei per gemeente (1815=100) 

jaar 

1815 
1830 
1850 
1880 
1910 
1920 

100= 

Vkw 
100 
104 
112 
127 
304 
476 

=10Я5 

B&S 

100 
119 
120 
132 
135 
157 

422 

Domm 

100 
117 
129 
133 
122 
162 

298 

Westh 

100 
101 
108 
119 
121 
138 

506 

Rieth 

100 
112 
119 
111 
104 
113 

555 

Berg. 

100 
107 
116 
110 
143 
168 

1578 

T< 

100 
115 
122 
121 
162 
204 

4444 

[14] Zoals Klep formuleert ( 1 9 8 1 , p. 146): "deze analyse leert opnieuw hoe 
onder de oppervlakte van bijna onaangeroerde aggregaten vri j 
ingrijpende structurele veranderingen kunnen plaatsvinden' . 

[15] Een gelijkblijvend bevolkingsaantal in premdustriële samenlevingen wordt 
vaak beschouwd als aanwijzing voor een niet-veranderende sociale 
structuur. 

[16] Zie Laslett, 1977, vooral pp. 65-77. Zie ook de krit iek van Frandrin, 
1981, pp. 306-308. 

[17] Zie Van Xanten en Van der Woude, 1965, pp. 41-256. 

[18] De informaties heb ik bijeengebracht in het gezinsreconstructieonderzoek. 
Zie de Bijlage. 

[19] Van de 71 (eerste) huwelijken van Valkenswaard tussen 1830 en 1839 was 
in 6 gevallen de bruidegom soldaat, in Bergeijk van 114 huwelijken 
eveneens 6. 

[20] Uit de bevolkingscijfers van 1848 en 1849 blijkt een verschil van 112 
personen, in de jaren daarna was dat slechts 5 en 3 . 

[21] Flandrin (1981,p. 308) wijst op de onvolkomenheid van migratiecijfers. 
Wanneer enkele mensen vaak van het ene dorp naar het andere 
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verhuizen, worden de migratiecijfers van deze dorpen flink verhoogd, 
terwijl het aantal mensen dat daadwerkelijk verhuist niet verandert . 

[22] De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef uit de census van 1850 
waarbij van 110 mensen kon worden vastgesteld waarheen ze vertrokken 
zi jn. De richting van het van het vertrek is aangegeven in tabel i i i: 
tabel i i i: richting van emigratie [1850-1860) 
% bestemming 

64 een buurdorp 
25 een andere gemeente binnen de provincie 

5 Vlaams-sprekend België 
2 andere Nederlandse provincie 
4 overig buitenland 

[23] In het gezinsreconstructieonderzoek heb ik 10 gezinnen genoteerd die 
verhuisd zi jn. Van 5 is de bestemming niet bekend, van de overige volgt 
de beschrijving. 

[24] De voorbeelden zijn alle uit Bergeijk. In de overige gemeenten waren de 
registraties in dit t i jdvak minder nauwkeurig. 

[25] De gegevens zijn gebaseerd op een steekproef van 62 personen. 
Tabel iv: richting van de emigratie (.1880-1890) 

% bestemming 
35 een buurdorp 
35 een andere gemeente binnen de provincie 

5 Vlaams-sprekend België 
25 andere Nederlandse provincie 

0 overig buitenland 

[26] Vooral de jonge mannen uit stratum I I I en IV hadden vaak een verre 
bestemming: 40% verhuisde naar een gemeente buiten de provincie. Van 
de- vrouwen was dat slechts 15%. 

[27] Volgens opgave in het Bevolkingsregister. 

[28] Zie Barentsen, 1935, p. 295. 

[29] Tabel v : beroepen van de verhuizende hulsvaders [aantal) 
periode: 1840-1850 1870-1880 1900-1910 

beroep 
boer 5 5 10 
ambachtsman 1 6 10 
koopman 1 6 1 
arbeider 1 3 10 
overig 2 2 3 

De gegevens hebben betrekking op de steekproef. Het betreft 
in het gezinsreconstructieonderzoek opgenomen gezinnen. 

[30] De gegevens zijn gebaseerd op een steekproef van 292 personen. 
tabel v i : richting van de emigratie [1910-1920) 
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% bestemming 
38 een buurdorp 
50 een andere gemeente binnen de provincie 
2 Vlaams-sprekend België 
8 andere Nederlandse provincie 
2 overig buitenland 

[31] Dit wordt verder uitgewerkt in de paragraaf het smetcompiex hoofdstuk 
9. 

[32] De huwelijksleeftijd daalde. Zie voor de gegevens het volgende 
hoofdstuk. 

[33] De gegevens zijn uit het gezinsreconstructieonderzoek. 24 van 112 
gezinnen verhuisden. Van deze 24 bleven er 11 binnen het gebied van 
de zes gemeenten, 6 vertrokken naar een ander buurdorp, 5 verhuisden 
naar een andere gemeente binnen de provincie, en slechts 2 meldden zich 
in een gemeente buiten de provincie Noord-Brabant. 

[34] Ch. van Dam, 1913, p. 130. 

[35] Zie Barentsen, 1935, pp. 190-197. Zie ook Karnouuh, 1972, pp. 7 - 5 1 . 
Muchembled, 1978, pp. 54-62. 

[36] De citaten zijn afkomstig van Barentsen, 1935, pp. 192-194. 

[37] De huwelijksvoorkeur van de vrouwen die in hun geboortedorp huwden 
blijkt uit de plaats van herkomst van de bruidegoms. Tabel v i i : 
herkomst van de bruidegoms van lokale vrouwen. 

hetzelfde buurdorp provin- elders totaal aantal 
dorp eie 

periode 
1815-1840 52% 35% 9% 4% 100% 464 
1850-1870 54% 34% 9% 3% 100% 423 
1880-1900 53% 32% 11% 4% 100% 312 

[38] Het strakke kader van geografische preferenties bij huwelijken maakt 
duidelijk dat ook in de Westeuropese preïndustriële samenlevingen de 
huwelijkskeuze gebonden was aan beperkingen. Zie ook Segalen, 1979, 
pp. 147-158. 

[39] Tabel v i i i : mensen die In hun geboorteplaats woonden (Hi 

periode 1850 1880 1910 

stratum 
1 
2 
3 
4 

66 
80 
78 
83 

74 
81 
85 
76 

69 
79 
69 
49 

[40] Valkenswaard, dat gelegen is aan een grote verkeersroute, telde 
daarentegen 95% mensen die in deze gemeente of een buurdorp geboren 
waren. 

[41] Hofstee heeft ook gewezen op de betekenis van de migratie voor de 
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bevolkingsgroei van Noord-Brabant in de periode van 1815 tot 1850. Zìe 
Hofstee, 1978, p. 18 en p. 44. 

[42] De gegevens van mannen en vrouwen tonen weinig verschil . 

[43] Tabel ix: % gehuwden van stratum I geboren in dorp of omgeving 

gemeente Vkw Bergeijk overige dorpen totaal 
periode 
1850 95 71 70 79 
1880 88 100 96 96 
1910 75 82 90 80 

[44] Tabel x: % gehuwden van stratum 2 geboren In dorp of omgeving 

gemeente Vkw Bergeijk overige dorpen totaal 
periode 
1850 95 88 85 88 
1880 90 83 93 89 
1910 80 83 88 83 

[45] Tabel x i : % gehuwden van stratum 3+4 geboren in dorp of omgeving 

gemeente Vkw Bergeijk overige dorpen totaal 
periode 
1850 68 81 95 84 
1880 97 88 94 
1910 67 50 100 71 

[46] Zie Elias en Scotson, 1976, p. 191. 

[47] Zie Meurkens, 1977, pp. 68-72. 
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Noten bij hoofdstuk 4 . 

[1] Zie bijvoorbeeld Hofstee, 1981, pp. 38-44. De betekenis van de factor 
religie op het geboortenniveau is aan de orde geweest in een reeks 
publikaties van Van Heek (1954, 1963a, 1963b) en Hofstee (1954, 1968 
( I961) , 1963a, 1963b, 1966, 1972, 1978, 1981). 

[2] Zie bijvoorbeeld Hofstee, 1963a, p. 124. Overigens keert deze vaststelling 
vele male in de publikaties van Hofstee te rug . 

[3] Zie Klep, 1981, pp. 65-72. 

[4] De sterfecijfers van de zes gemeenten gezamenlijk heb ik in de volgende 
tabel samengebracht, tabel x i i : sterftecijfers 1815-1920 per vijf ¡aar 

1815-19 
1820-24 
1825-29 
1830-34 
1835-39 
1840-44 
1845-49 

25 
21 
21 
23 
21 
18 
21 

1859-54 
1855-59 
1860-64 
1865-69 
1870-74 
1875-79 
1880-84 

22 
21 
21 
20 
21 
20 
19 

1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 

19 
20 
18 
19 
17 
17 
16 

[5] Klep, 1981, p. 64, p. 69, p. 423. 

[6] Van Gelder, 1965. 

[7] Zie McFarlane, 1977, p.169. De jaren met hoge sterfte in dit gebied 
waren: 1831, 1832, 1853, 1858, 1861. Opgemerkt moet worden dat de 
bereking van het sterfteniveau met behulp van sterftecijfers tamelijk 
onnauwkeurig is. Beter is het de levensverwachting te bepalen via 
zogenaamde sterftetafels. 

[8] Opvallend is dat de aardappelcrisis van omstreeks 1844 geen invloed heeft 
gehad op de sterf te . De cijfers van 1840-1844 zijn de laagste uit de 
gehele negentiende eeuwse periode 

[9] 
De verdeling van de bevolking in leeftijdsgroepen was als volgt: 
tabel xi i i : 
bevolkingssamenstelling in leeftijdsgroepen in drie periodes (%) 

leeftijdsgroep 1850 1880 1910 
man vrouw man vrouw man vrouw 

0-1 
1-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 

1,0 
4,6 
4,1 
5,4 
6,1 
5,7 
4,6 
3,8 
2,8 
1,7 
2,7 
3,2 

1,1 
3,2 
3,9 
6,2 
4,9 
3,9 
3,7 
3,0 
3,2 
3,2 
2,5 
2,3 

1,0 
5,1 
4,2 
5,4 
3,9 
3,4 
3,2 
3,0 
3,5 
3,6 
3,0 
2,6 

1,1 
3,6 
5,5 
5,8 
5,7 
2,9 
3,0 
2,5 
3,2 
4,0 
2,6 
1,9 

1,3 
5,8 
6,0 
5,3 
3,6 
3,3 
3,9 
4,1 
3,3 
2,9 
2,2 
2,1 

1,7 
4,7 
5,7 
5,2 
4,2 
4,2 
3,6 
2,8 
3,3 
2,9 
1,8 
2,0 

55-59 2 ,4 2,3 2,3 2,5 1,8 1,6 
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60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80* 

1,7 
1,0 
1,1 
0,3 
0,5 

1,7 
0,8 
1,0 
0,5 
0,0 

2,2 
2,0 
0,8 
0,8 
0,7 

1,4 
Ы 
1,4 
0,9 
0,3 

2,0 
1,5 
1,0 
0,7 
0,4 

1,4 
1,4 
1,3 
0,6 
0,3 

totaal 52,8 47,2 50,7 49,3 51,3 48,7 

[10] Zie Van de Put, 1971, pp. 148-150. 

[11] Zie Barentsen, 1935, p. 109. Zie de Bont, 1956, p. 7 4 1 . 

[12] In 1911 overleden 70 kinderen beneden 1 jaar, terwijl er 302 geboorten 
w a r e n : een zuigelingensterftecijfer van 23o 

[13] Oe gegevens zijn afkomstig uit het gezinsreconstructieonderzoek. De 
algehele niveaus van de zuigelingensterfte in de dr ie huwelijkscohorten 
( z g n . infant mortality rates) was 12%, 14% en 14%. Voor de verschillende 
strata in de drie periodes: stratum I (11%, 13% en 12%), stratum II (12%, 
13% en 16%) en stratum I I I en IV (14%, 15% en 13%). 

[14] Vooral Hofstee heeft dit verscheidene malen betoogd. De stelling is onder 
andere ook vermeld door Knodel en May nes, 1976, p. 129. 

[15] Zelfs voor premdustrieel Europa zijn dit zeer hoge cijfers. Anderson 
noemt als gemiddelden 27/28 jaar voor mannen en 25/26 voor vrouwen. 
Anderson, 1980, p.18. 

[16] 
De gegevens van de huwelijksleeftijden zijn in de volgende tabel 
samengevat. Het b e t r e f t eerste huwelijken. 
tabel xiv: 
gemiddelde huwelllksleeftljden per vijfjaarlijkse periode 

periode man v r periode man v r periode man v r 

1810-14 
1815-19 
1820-24 
1825-29 
1830-34 
1835-39 
1840-44 

32 
32 
31 
32 
32 
32 
33 

28 
28 
28 
29 
28 
30 
28 

1845-49 
1850-54 
1855-59 
1860-64 
1865-69 
1870-74 
1875-79 

31 
32 
34 
34 
32 
32 
33 

29 
30 
31 
30 
30 
29 
28 

1880-84 
1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 

31 
30 
30 
30 
30 
29 

27 
28 
27 
27 
27 
26 

[17] Bij kleinere populaties in het algemeen en bij populaties waar weinig 
buitenechtelijke kinderen geboren worden in het bijzonder is het 
relatieve aantal van gehuwde vrouwen van belang, en niet van alle 
vrouwen in de vruchtbare leeftijdsgroepen. 

[18] Zie bijvoorbeeld Hofstee, 1968 (1961), p p . 5 6 - 4 7 . 

[19] Zie ook hoofdstuk 9, de paragraaf over het gezinscomplex. 

[20] Hofstee gebruikt hiervoor de leeftijdsgroep 45-49 jaar. Ik heb de groep 
uitgebreid tot 45-59 jaar om een grotere populatie te v e r k r i j g e n . 
Bovendien bleek dat van de 1206 onderzochte huwelijken er 21 waren 
waarvan de man ouder dan 50 was. 
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[21] Zie hiervoor de gegevens Hofstee, 1981, pp. 126-127 (tabel 3 ) . Dit gold 
voor geheel preïndustrieel Europa, zie Hajnal, 1965. 

[22] De cijfers dat of ongeveer 10% van de mannen of ongeveer 15% van de 
vrouwen ongehuwd zijn gebleven blijken uit het censusonderzoek. 

tabel xv : 
niet gehuwde personen 45-59 ¡aar f%J 

jaar 
1850 
1880 
1910 

mannen 
12 
23 
23 

vrouwen 
25 
18 
15 

[23] Zie voor citaten hoofstuk 9 (de paragraaf over het gezinscomplex) van 
dit boek. 

[24] 
De geboortencijfers van de zes gemeenten gezamenlijk zijn 
bijeengebracht in de volgende tabel. 

Tabel xv i : 
geboortencijfers per vijf ¡aar (1815-1920] 

1815-19 
1820-24 
1825-29 
1830-34 
1835-39 
1840-44 
1845-49 

28 
28 
27 
28 
27 
25 
24 

1850-54 
1855-59 
1860-64 
1865-69 
1870-74 
1875-79 
1880-84 

24 
24 
25 
29 
29 
29 
26 

1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 

27 
27 
32 
36 
37 
38 
35 

[25] De gegevens zijn uit het gezinsreconstruktieonderzoek. Een "compleet" 
huwelijk betreft een huwelijk dat gedurende de gehele vruchtbare 
periode van de vrouw (tot minimaal 45 jaar) in stand bli jft en, in dit 
geval, ook aanwezig in het onderzochte cohort. 

[26] De formulering is van Wrigley in T i l ly , 1978, p.337. 

[27] Zie het "Manuel" van Louis Henry, 1970 

[28] De gegevens hebben betrekking op huwelijken die tot het 45ste jaar van 
de vrouw in stand zijn gebleven en waarin minimaal 2 kinderen zijn 
geboren. Zie voor de criteria het artikel van Knodel in Annales, 1981, 
p. 476. 

[29] Zie bijvoorbeeld Anderson, 1980, p. 82. 

[30] Zie Coale en Trussel l , 1978, pp. 203-207. 

[31] De grafiek is gebaseerd op de gegevens van het 
gezinsreconstructieonderzoek. De berekening is uitgevoerd door H. van 
Vianen van de afdeling Niet-Westerse demografie van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De numerieke waarden heb ik samengebracht in de volgende 
tabel, waarbij de geobserveerde waarden vermeld zijn met daarachter de 
model-waarden volgens Coale-Trussell . 

Tabel xv i i : waarden van huweH/ksvruchtbaarheid (Coale-Trussell] 
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464 
440 
404 
366 
197 
029 

-. 

(455) 
(441) 
(423) 
(360) 
(195) 
(029) 

.990 
117 
.0005 

502 
499 
442 
364 
190 
020 

1 
-. 

(513) 
(483) 
(445) 
(365) 
(190) 
(027) 

.117 
014 
.0003 

554 
529 
489 
378 
182 
018 

1 

(572) 
(526) 
(468) 
(373) 
(188) 
(026) 

.244 
071 
.0009 

cohort: 1840-49 1870-79 1900-09 
waarden real model real model real model 

I f t g roep 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

scaling factor M 
control of f e r t . 
mean square e r r o r 

Zie voor begrip leeftijdsspecifieke huwelijksvruchtbaarheid 
H e n r y , 1976, pp. 81-82. Vergeli jk de curven met die van 
Vandenbroeke (1979, p. 199). De curve van deze Kempense dorpen 
in de periode omstreeks 1850 toont grote gelijkenis met die 
van het gebied Vlaanderen-Brabant 1620-1850. 

[32] Over natuurli jke vruchtbaarheid, zie Henry, 1976, p . 9 1 . 

[33] Zie H e n r y , 1976, pp. 96-104. 

[34] Dem geeft de statistische afwijking aan met de "ideale" curve 
natuurl i jke vruchtbaarheid, Coale en Trussel l , 1978. 
stratumspecifieke uitsplitsing van de gegevens is als volgt: 

tabel xvi i i : stratumspecifieke m-waarden 
cohort: 1840-49 1870-79 1900-09 

stratum 1 - . 1 3 0 •.011 •.113 
stratum 2 - . 1 2 0 -.077 •.054 
stratum 3 • 4 -.133 -.059 •.ІЭб 

alle strata - . 1 1 7 -.014 +.071 

Bij stratum 3 * 4 wijst de snelle stijging tussen 1870 en 1900 
op een tendens tot geplande verlenging van de intervallen. 
Er is wellicht sprake van entrée van het model van het voltooide 
gezin. 

[35] Tabel x ix: conceptiemaanden (% van alle geboorten per ¡aar) 

maand jan feb mrt apr mei jun 
cohort 
1840-49 10 8 7 10 9 9 8 
1870-79 10 9 8 9 9 10 9 
1900-09 8 8 10 8 8 8 10 

maand jul aug sep okt nov dec 
cohort 
1840-49 8 9 6 7 7 10 
1870-79 9 8 6 7 7 10 
1900-09 10 8 8 8 8 8 
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[36] De gegevens zijn uit het gezinsreconstructieonderzoek. Ze zijn gerekend 
over maximaal de eerste 8 geboorten per huwelijk 

[37] Zie ook noot 10. Opvallend is dat het procentuele aantal van de zeer 
jonge sterfte (in dit geval: levenloos aangegevenen en sterftes binnen 
drie maanden) minder w e r d : van 11,4% in het eerste cohort, naar 10,7% 
in het tweede en 10,6% in het derde. Deze cijfers hebben betrekking op 
het aantal levenloos aangegeven * gestorven kinderen binnen drie 
maanden als aandeel van alle geborenen. 

[38] Over de betekenis van borstvoeding voor de vruchtbaarheid, zie Haspels 
en T h i e r y , 1974, p. 979. Zie ook Henry, 1976, pp. l O l v v . V e r d e r het 
anonieme artikel over borstvoeding. Sarah Bunney heeft aangetoond dat 
de vrouwen van de Afrikaanse !Kung niet zwanger werden dan drie tot 
zeven jaar na een geboorte, zonder anticonceptie en met regelmatig 
seksueel v e r k e e r . Dit was het gevolg van het feit dat deze vrouwen hun 
kinderen langdurig en intensief (tot zo'n zestig keer per dag) zoogden. 
!Kung vrouwen die permanent in agrarische nederzettingen waren 

?evestigd, zoogden minder en werden sneller zwanger (NRC-Handelsblad, 
0 april 1983). Zie ook P. Anderson, 1983, ρ.27. 

[39] Zie Dupaquier en Lachiver, 1969, p p . 1391-1406. Zie ook Knodet, 1981, 
pp.473-488. 

[40] De gegevens zijn gebaseerd op het gezinsreconstructieonderzoek. Het 
betreft vrouwen die voor hun vijfendertigste gehuwd zijn en het aantal 
geboorten tot het veertigste jaar van de vrouw. 

[41] De cijfers tussen haakjes dienen als volgt gelezen te worden: (gemiddeld 
interval zonder sterfte minus gemiddeld interval met sterfte van het 
eerste kind)=verschil tussen deze beide. 

[42] Henry vermeldt als samenlevingen met de hoogste 
vruchtbaarheidsniveaus: Hernhutters, Canada (1700-1730), de 
bourgeoisie van Genève (1600-1649), en de Normandische dorpen 
Scotteville-Les-Rouen (1760-1790) en Crulai (1674-1742). Coale en 
Trussell hebben de M- en m-waarden als volgt vastgesteld: 1.148 en 
- .082; 1.103 en - . 1 5 2 ; 1.186 en .236; 1.109 en .207; 0.986 en - .065 . 
Henry, 1961, p p . 8 1 - 9 1 ; Coale en Trussell 1978, pp. 203-207. De cijfers 
van Kempenland overtreffen de hoogste waarden 

[43] Vergelijk de gegevens over de zuigelingensterfte in dit hoofdstuk. 
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Noten bij hoofdstuk 5. 

[ I ] Zie Barentsen, 1935, p. 261 . 

[2] Zie de verwijzingen bij hoofdstuk 1 , noot 16. 

[3] Zie tabel IX , p. 116. 

[4] Algemene werken over de ontwikkeling van de Nederlandse economie van 
De Jonge (1968) , Brugmans (1961). 

[5] Zie Schumpeter 1976 (1943) , pp.156-163. Hij noemt als belangrijkste 
"internal cause" van de "decomposition of capitalism": "the disintegration 
of the bourgeois family" (p . 157). Vergeli jk ook Sennet, 1974, p. 5: "how 
the conditions of family life influenced, and were influenced by, work life 
over nearly a score of years". 

[6] Alleen de bruidegoms die voor de eerste keer huwden zijn geteld. De 
gegevens zijn afkomstig uit de akten van de Burgelijke Stand van de zes 
gemeenten. 

[7] De terminologie is van Hofstee (passim) en Kakebeeke (1967). 

[8] Zie Van den Eerenbeemt (1977, p. 98 en p. 129) die het decennium van 
1890 aanduidt als "scharnierpunt' . 

[9] De gegevens zijn verzameld in het gezinsreconstructieonderzoek. Bij 
huwelijk van de kinderen bleek tussen 1840 en 1850 51%, tussen 1870 en 
1880 57% en tussen 1900 en 1910 45% van de vaders overleden te zi jn. 

[10] Zie Klep, 1981, p. 183. 

[ I I ] Zie de arbeidsenquête van 1887 over T i lburg . Giele, 1981 (1887), p. 8. 

[12] De gegevens zijn verzameld in het gezinsreconstructieonderzoek. 

[13] Deze gegevens zijn verzameld in het censusonderzoek. 

[14] De gegevens zijn bijeengebracht in het gezinsreconstructieonderzoek. 
Overigens was in de drie periodes van de moeders respectievelijk 43%, 
45% en 35% overleden. Van de bij de huwelijkssluiting aanwezige moeders 
was achtereenvolgens 21%, 30% en 45% zonder beroep, 70%, 65% en 54% 
boerin en 2%, 4% en 1% winkelierster of koopvrouw. 

[15] Zie Barentsen, 1935, p.285. Overigens werden de kinderen al vanaf 
jonge leeftijd bij de agrarische werkzaamheden ingeschakeld. Zie de 
landbouwenquète van 1800 (Van der Poel, 1954, p. 182) over de 
activiteiten van jongens en meisjes: "zeer jong met de 6 jaren stuwen zij 
het vee naar de gebroektens en weiden. Om 10 jaaren rijden de jongens 
met de mistkar of zijn schaapherders. De meeste jongens zijn voor 't 
einde hunner wasdom stijf en krom gearbeid". 

[16] Panken, A. p. 1201. 

[17] Zie de foto's in het boek van Bots en Melotte (1977). 

[18] Zie de arbeidsenquête T i lburg , 1887. Giele, 1981 (1887) , p. 16. 
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[19] De gegevens van de tabel zijn ontleend aan het censusonderzoek. 

[20] De gegevens zijn te vinden in het bevolkingsregister van de gemeente 
Westerhoven van 1850 

[21] De beroepsverdelmg van Dommelen in 1850 en 1880 toonde grote 
gelijkenis met die van het einde van de achttiende eeuw Van В reugel 
(1965 ( 1 7 9 4 ) , p. 223) zegt in "De beschreeve staat der Mei jenj" dat de 
ingezetenen van Dommelen nagenoeg alle landbouwers zi jn. Bovendien zijn 
er onder de hoofden van de 65 huishoudens. 1 molenaar, tevens 
linnereier, 9 wevers, 2 timmerlieden, 1 kuiper, 3 schoenmakers, 1 
kleermaker, 3 winkeliers waarvan 2 ellen-goed verkopen, 8 tappers 
waaronder 2 herbergiers en 2 ' g e r i n g e " . Ongeveer 60% van de hoofden 
van de huishoudens was dus full-time boer. 

[22] Vergeli jk de opmerking van Blok- "m zekere zin kan een studie van 
Bokkerijders( ) een manier zijn om in (de) gelaagdheid (van de 
samenleving van Overmaze) enig inzicht te krijgen (1979, p. 184). 

[23] Als sleutel zijn gebruikt. 0,9 mensjaar voor 1 actieve man, en 0,3 voor 
de agransch-actieve vrouw en 0,4 voor de met-agrarisch actieve vrouw. 
De maatstaf is ontleend aan Klep, 1981, ρ 195 

[24] Zie Shcher van Bath, 1960, ρ 342. 

[25] De grens van f 2 7 5 , - à f 300 , - is op grond van een aantal informaties 
gekozen. In de enquête van de landbouwcommissie van 1886 wordt ten 
aanzien van het dorp Reusel opgemerkt dat een goed arbeider zes tot 
negen gulden per week kon verdienen (zie Van Velthoven, 1963,p. 7 ) . 
Barentsen vermeldt dat een tuinman (een gespecialiseerd arbeider) in 
1900 's winters f 0,80 en 's zomers f 1,00 kon verdienen, m 1910 f 
1,25 en f 1,50 (zie Barentsen 1935, p. 132) Van Dam (1972, ρ 84) 
meldt dat een arbeidersgezin van de 60 a 70 gulden die trekarbeiders in 
het oogstseizoen verdienden "met hard werken en zorgvuldig sparen" 
zo'n drie a v ier maanden konden rondkomen. Van den Eerenbeemt 
schrijft dat de arbeiderslonen m Nederland in 1903 f. 1 0 , - en m Brabant 
een stuk minder waren (1977, p. 128) Barentsen meldt over vaste 
arbeiders bij een boer dat ze omstreeks 1860 f 0,45-f 0,50 per dag en 
in 1911 's zomers f 0,75 en 's winters f 0,50 konden verdienen Een 
meer draagkrachtige arbeider verdiende dus een inkomen boven f. 3 0 0 , -
Een vakarbeider m 1900 bijna f 3 0 0 , - en m 1910 f 4 0 0 , - . Een arbeider 
die ook seizoenarbeid elders v e r r i c h t t e f 2 2 5 , - tot f 2 5 0 , - Een 
arbeider die boerenwerk in het dorp v e r r i c h t t e m 1860 f 1 5 0 , - en in 
1911 f 187,50. 

[26] Vergeli jk de informatie bij Van Iterson (1868, p. 4 ) . " ' t verschil tusschen 
landbouwer en arbeider was vaak geen ander als dat van meer of minder 
vee en v r u c h t e n " . 

[27] De gegevens zijn verzameld m het censusonderzoek. 

[28] Zie noot 28. 

[29] Deze onderscheiding van de loonarbeiders wordt ook gemaakt door 
Anderson "From the seventeenth century two groups became 
increasingly important m the western economy landless laborers (or 
cottagers with inadequate land or with no control over who has to 
succeed them) and protomdustnal workers ". Anderson, 1980, p. 75 
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(mijn onderstreping, p . m . ) · 

[30] De voorbeelden zijn ontleend aan het gezinsreconstructieonderzoek. 

[31] In 1850 waren er 450 boerderijen, in 1880 444 en in 1910 459. Zie voor 
deze gegevens tabel X V van hoofdstuk 6. In 1910 was als resultaat van 
erfdelingen een aantal keuterbedrijven opgesplitst in eenheden die te 
klein waren voor een zelfstandige boerderi j . De hoofden van deze 
huishoudens werden arbeider. 

[32] Als voorbeeld van een gespecialiseerde arbeider met een bedrijf kan 
Jacobus Verkooijen uit Westerhoven gelden. Panken (A , 1081) schrijft 
van hem bij zijn overlijden in 1877: "langen tijd arbeidde hij des zomers 
als metselaar in Holland en in de overigen maanden des jaars als 
landbouwer op zijn boerderi j". 

[33] De Gemeenteverslagen zijn zowel in de gemeentearchieven als het 
Rijksarchief van 's-Hertogenbosch te raadplegen. 

[34] Zie het artikel van Wells "Stemmen en kiezen, 1795-1922". In Ti jdschrift 
voor Geschiedenis, 1979, pp. 313-332. 

[35] Deze registers zijn zeer onvolledig bewaard gebleven. 

[36] In het ene geval is het percentage het resultaat van de deling van het 
aantal kiesgerechtigden door het gemiddelde bevolkingsaantal van het 
betreffende jaar , in het andere van het totaal van de hoofden die in de 
betreffende categorieën zijn ingedeeld door het aantal mensen in de 
census. 

[37] De afhankelijke bevolking is het aantal mensen dat verbleef in de 
huishoudens waarvan de hoofden in de betreffende categorie zijn 
ingedeeld. 

[38] Zie Klep, 1981, pp. 144-147. 

f39! 

De "dependency-ratio" wordt berekend met de volgende formule: 

dep . ra t . = %(% (0-15 • 65 jaar en ouder ) ) / (% (15-65 jar igen)) 

[40] Zie de discussie bij Klep, 1881, p. 146. 
[41] In het censusonderzoek werd van een kwart van de huishoudens 

(gekozen als elk vierde huishouden) de populatie met alle individuele 
kenmerken verwerkt . Met behulp van deze gegevens konden de ratio's in 
de leeftijdscategorie 15-65 jaar berekend worden. Van alle huishoudens 
van de census is bekend hoeveel personen onder 10 jaar en hoeveel van 
60 jaar en ouder aanwezig waren. Op grond van deze informaties zijn de 
dependency-ratio's met de leeftijdsgrenzen 10-60 jaar berekend. 

[42] Zie de gegevens bij Klep over de rurale gebieden. 1981, p. 145. 

[43] Ik heb gekozen voor de zogenaamde "household economics approach". 
Gelet wordt op de "family's resource generating capacity" en "the 
interl inking social and economic constraints on family bahavior". 
Anderson, 1980, p .69. 
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Noten bij hoofdstuk 6. 

[1] Deze werkwijze is ontleend aan de door Michael Anderson geijkte 
"household economics approach" (1980, pp. 65 -84) . In deze benadering 
worden veranderingen in huishoudens- en familiestructuur verklaard door 
deze in verband te brengen met wijzigingen in het economisch systeem 
van de samenleving. Waar Anderson nadrukkeli jk opteert voor een 
verklar ing van het familiegedrag vanuit economische veranderingen, poog 
ik in navolging van o.a . Schumpeter en Sen nett (zie noot 5 van hoofdstuk 
5) aannemelijk te maken dat in de samenleving van het oude Kempenland 
de economische veranderingen vooral gevolg waren van de wijzigingen in 
huishoudens- en familiestructuur. In deze analyse wordt vooral gelet op 
de omvang en de samenstelling van de familiehuishoudens bij de 
verschillende economische groepen. Verder op de produktiewijze waarin de 
familie-eenheid betrokken is en de mogelijkheden om inkomsten te 
vergaren. Bovendien wordt aandacht besteed aan het netwerk van 
afhankelijkheden waarbinnen de eenheden functioneren en aan de culturele 
codes ten aanzien van de familiestructuur. 

[2] De gegevens van de tabel zijn ontleend aan het censusonderzoek. De 
categorie van arbeiders die jaarlijks meer dan f. 3 0 0 , - bijeenbrachten, 
zijn ingedeeld bij "rest". 

[3] Het aantal "familiehuishoudens" is steeds ongeveer 90% van het totaal 
aantal huishoudens. De feitelijke aantallen waarop de analyses van de 
verschillende economische categorieën in dit en het volgende hoofdstuk 
gebaseerd z i jn , heb ik in de volgende tabel weergegeven: 

tabel xx : 
feitelijk gebruikte aantallen familiehuishoudens 

arbeider keuter grote amb. arbeid, e n t r e - . totaal 
jaar enz. boer s t r . l l ρ r e n . 

1850 291 215 142 25 54 727 
1880 323 212 165 59 10 110 879 
1910 446 284 51 67 66 112 1026 

1850) zonder Riethoven 

1910) zonder Dommelen en Westerhoven 

[4] Tabel x x i : huishoudenskenmerken van alle familiehuishoudens 

jaar 1850 1880 1910 
kenmerken 

X 
dep rat 

χ 
-10 
10-60 
60* 
pers. 
De betekenis van de ci jfers, tekens, afkortingen en getallen 
is als volgt: X = totaal aantal onderzochte eenheden 

dep rat = dependency-ratio 
χ = gemiddelde huishoudens-omvang 

727 
41 

5,3 
1,1 
3,3 
0,4 
0,5 

879 
53 

5,1 
1,3 
3,1 
0,5 
0,2 

1026 
62 

5,5 
1,7 
3,2 
0,4 
0,2 
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-10 = gemiddeld aantal kinderen tot 10 jaar 
10-60 = gemiddeld aantal gezinsleden en verwanten 

m de leeftijd van 10 tot 60 jaar 
60* = gemiddeld aantal personen van 60 jaar 

en ouder 
pers. = gemiddeld aantal met-verwante 

personeelsleden. 

[5] De informaties zijn verzameld m de Kadastrale Leggers en de Registers 
van de Hoofdelijke omslag van de verschillende gemeenten. 

[6] Van Dam (1972, p. 27) stelt: "de grootste (boeren)huizen met een bedrijf 
van 12 of meer ha", "de middelmatig grote bedri jven" hadden "4 tot 6 
bunder" ( p . 3 7 ) . 

[7] Van Dam 1972, p. 37. 

[8] Dit schema heeft overeenkomsten met de indeling die gehanteerd is m de 
landbouwenquète van 1800 (Zie Van der Poel, 1954, pp 108-120; zie ook 
Hekke, 1953, pp 3-13) In dit onderzoek zijn de kleine boeren 
onderscheiden van de grote en de grootste. Kleine boeren beschikken 
over 4 morgen (een morgen is 0,993 ha volgens de Inleiding bij Van 
Breugel, 1965 (1794), p. 107) bouwland, 2 à 3 melkkoeien, 3 a 4 lege" 
koeien en een os Grote boeren bezitten 6 morgen bouwland en minimaal 3 
morgen hooiland, 4 à 5 melkkoeien, 4 à 7 andere hoorndieren, 50 a 60 
schapen en een paard. De grootste boeren hebben van alles het meest. 
Mijn indeling wijkt hiervan enigszins af. ik heb meer belang gehecht aan 
de beschikbare weidegrond. Immers, zoals Vhebergh (1905, p. 109) stelt' 
"De winst kwam ( . . ) uit de stal. Heel de Kempense boerderij draaide om 
de stal" . Ook in de studie van Vhebergh (1905, p. 104) is een 
soortgelijke indeling gebruikt . Hierin zijn kleine, middelmatige en grote 
hoeven van elkaar onderscheiden. De kleine hoeven hebben 3 of 4 
hectaren bouwland en 1 tot anderhalve hectare weidegrond. Vhebergh 
geeft ook aan waarom slechts diegenen als zelfstandige boer kunnen 
worden aangeduid die meer dan 2 hectaren grond hebben, "drie hectaren 
(zi jn) voldoende voor een gezin van vader , moeder en 3 kinderen, 
afhankelijk van de kwaliteit van de grond" (p 109). Minder dan twee 
hectaren vruchtbare grond leverde onvoldoende op om een gezin te 
onderhouden De "middelmatige" hoeven beschikken gemiddeld over 6 tot 7 
hectaren bouwland en 3 tot 4 hectaren weiland. Hierop kunnen een boer, 
zijn vrouw, "2-3 mannen, 1-2 vrouwen" de kost verdienen. Deze 
boerderijen hebben een paard als t rekdier . De "grote hoeven" zijn die 
van 15 hectaren en meer waar men met 2 paarden werkt . 

[9] Zie de opmerking bij noot 8. 

[10] De cijfers komen uit het censusonderzoek. De getallen zijn inclusief 
Riethoven, 1850 en Dommelen en Westerhoven, 1910. Deze laatste 
gegevens zijn berekend. 

[11] Barentsen,1935, p. 310. 

[12] Eigen bezit kwam vooral voornamelijk voor m arme, minder vruchtbare 
streken Zie Slicher van Bath, 1960, ρ 341 "Eigendom van land 
enerzijds en rijkdom anderzijds gaan lang niet altijd samen". 

[13] In tegenstelling tot Wichers (1965) moet men vaststellen dat de Reuters 
en boeren van de Kempen niet m feodale of feodaloTde verhoudingen 
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leefden Er waren in de negentiende eeuw geen grootgrondbezitters dan 
de gemeenten zelf die eigenaar waren van het onvruchtbare areaal Wel 
werden er na 1850 grote oppervlakten heidegrond verkocht aan 
buitenstaanders. Maar de boeren waren niet van hen afhankeli jk. 

[14] Cijnzen hadden betrekking op gehele boerenhoeven, op afzonderlijke 
percelen en op aaneengesloten wijdere oppervlakten die soms gedeelten 
van gehuchten omvatten. Er moesten slechts geringe bedragen of kleine 
delen van de opbrengst worden betaald. Volgens de overlevering waren 
de gronden door een "Heer" of een klooster aan individuele bewerkers 
"uitgegeven" tegen een bedrag ineens en een jaarlijks te betalen vast 
bedrag (zie Van der Poel, 1954, ρ 24) De cijnzen werden jaarlijks 
geïnd op vastgestelde dagen (Sint Bavo en Sint Maarten) door 
vertegenwoordigers van kloosters, door ambtenaren van de Domeinen der 
Staat en door particulieren van ver weg of uit het dorp zelf (zie 
Ranken, G, pp 186-193). In feite waren de cijnzen van geringe 
betekenis: lang niet alle hoeven waren belast en de lasten waren ger ing. 
De boeren waren sinds de veertiende eeuw grotendeels zelfstandige 
eigenaren van boerderijen en gronden met rechten van vri je overdracht 
en vr i j gebruik (zie het proefschrift van Janssen, 1955) Enkele cijnzen 
waren al voor 1800 vervallen door verjaring en afkoop. De overige 
verdwenen in de negentiende eeuw: door vnjkoping en vanwege de 
eenvoudige reden dat de boeren weigerden hun cijnzen te betalen. 
Panken schrijft hierover ( G , p. 188): "Buitengemeen groot was het 
aantal panden (goederen), destijds (17e-18de eeuw) nog met eemgen 
cijns bezwaard. (Later) verminderde van lieverlede het getal betalenden. 
Na 1886 hebben er zich geen meer aangeboden." 

[15] De zwaarste van de traditionele lasten waren de t ienden. Een gedeelte 
ter grootte van tien procent van alle opbrengsten moest geleverd worden 
aan de rechthebbers van de t ienden. De tiendgerechtigde was 
oorspronkelijk een klooster geweest. Geleidelijk waren de tienden in 
handen gekomen van particulieren en de staat De tienden golden voor 
alle percelen binnen de grenzen van de wijken en gehuchten. De 
opbrengsten werden voor een gedeelte aangewend voor het onderhoud 
van de plaatselijke kerk; de rest verdween m de zakken van eigenaren 
en pachters van de tienden De afroming van een deel van het 
agrarische surplus werd beheerst door figuren die m het dorp vaak 
alleen bij naam bekend waren; de tiendpachters waren vaak 
medeburgers. In de loop van de negentiende eeuw werd ook deze 
traditionele last afgeschaft (zie Barentsen, 1935, ρ 277; Van Velthoven 
(1938, p. 100) meldt dat de tienden in 1872 bij wet afkoopbaar werden 
gesteld). Panken ( G , p. 176-185) heeft beschreven hoe de tienden van 
Bergeijk m 1842 werden afgekocht. Zijn relaas kan als volgt worden 
samengevat: 

Bergeijk en menige andere gemeente werd ( . . ) omstreeks het midden 
van de vorige eeuw van de druk der tienden ontheven ( . . . ) Voor en 
ten behoeve van de gezamehjke grondeigenaren werden de tienden m 
1842 gekocht en door de eigenaren in 17 jaar afgelost. De koopsom 
bedroeg f. 3 8 . 7 0 0 , - . Aan renten en kosten werd tot de aflossing 
voltooid was f. 33 5 0 0 , - betaald. Het initiatief tot de afkoop van 
tienden kwam van de notabelen van het dorp. Doktor August Raupp 
kocht ( m 1842) namens de bewoners deze tienden op een publieke 
verkoop in Eindhoven HIJ fourneerde de gelden uit eigen portemonnee 
Notaris van Galen verzorgde de administratieve afwikkeling A 
Fleerakkers, de stiefvader van Panken, "koos men als administrateur of 
beheerder der tienden, die voor slechts f. 2 0 , - jaarlijksche vergoeding 
(zich) nauwgezet van zijn verplichtingen heeft gekweten". Het geld van 
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de koopsom en de kosten werd verkregen door gedurende 17 jaar de 
tienden in eigen beheer te verpachten tegen een gemiddelde jaarlijkse 
som van f. 3650 , - . Het blijkt dat in Bergeijk ongeveer 100 arbeider-
boeren met een bezit van maximaal anderhalve hectare jaarlijks f . 2,50 
tot f . 7,50 betaalden, 100 keuterboeren gemiddeld f. 15 , - en 70 grote 
boeren f . 2 5 , - en meer. De belaste opbrengst was ongeveer f. 5 , - per 
hectare plus de winst voor de tiendpachter. Oe totale last kan worden 
berekend op 5% van het jaarinkomen van de agrarische bevolking; in 
1859 kwam hieraan een einde. 

[16] Reinier en August Snieders gebruiken in hun romans de term "pachter" 
als aanduiding voor Kempense boer. 

[17] Oe voorbeelden zijn uit het gezinsreconstructieonderzoek. 

[18] Borstvoeding blijkt o.a. uit het feit dat in het gezin Dekkers na 
overlijden van zuigelingen de intervallen 10 en 14 maanden z i jn . 

[19] In de landbouwenquête van 1800 (Van der Poel, 1954, p. 28 ) : "de 
klijnste (boeren hebben nodig) een man, een meid, de vrouw. De 
kinderen suppleeren mestai de knegt en meid". 

[20] Panken in het manuscript "Dialect van Kempenland", p. 105. 

[21] Van I terson, 1868, p. 3. 

[22] Zie Panken, A , p. 663. De gegevens over de boedelscheiding heb ik 
ontleend aan de notariële akte d . d . 19 april 1881 van notaris Van Galen 
te Bergeijk. Deze heb ik ter inzage gekregen van de heer Pierre 
Schoone te Bergeijk. 

[23] Op de grote boerderijen werden ook andere werkzaamheden verr icht . Zie 
bijvoorbeeld het verslag van de landbouwenquête van 1800 (Van der 
Poel, 1954, p. 117): "er wordt veel gesponnen, eiken boer wint zijn 
eigen vlasch en spint het gaaren voor net l innen; de vrouwen, dogters 
en dienstmeiden spinnen des winters 's avonds". Zie ook de schets van 
R. Snieders in het verhaal "De zoon van den scheerslijper" ( in : 
Dorpsverhalen, 1854, p. 30 ) : "Het was in 't midden van den langen 
winteravond. De grote ketel met voeder voor de koeien hing aan den 
ijzeren schroef haak en het tur fvuur brandde vroolijk eronder. Vrouw 
Kroner zat te spinnen ( . . . ) en de twee dochters stopten kousen en 
sokken ( . . . ) . In den hoek van den haard zaten Kroner en de Pastoor 
hun pijp te rooken en een glas bier te drinken uit de voorouderlijke 
tinnen bierkan, die nevens hen op tafel stond. Een weinig verder aan 
den haard zaten de knechten hennep te schillen ( . . . ) . Citaat uit 
Sterekens, 1935, p. 65. 

[24] Tabel xi i i : huishoudens-kenmerken van keuters en grote boeren, 7650. 

kenmerken 
X 

dep rat 
χ 

-10 
10-60 

60* 
pers. 

¡uters 

215 
44 

5,3 
1,2 
3,4 
0,4 
0,3 

grote boeren 

142 
31 

6,7 
1,0 
4,1 
0,6 
1,0 
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Bij kenmerk 10-60 waren bij de keuters 3,2 personen gezinsleden en 0,2 
overige verwanten. 
Bij kenmerk 10-60 waren bij de grote boeren 3 ,5 personen gezinsleden 
en 0,6 overige verwanten. 

[25] Barentsen, 1935, p. 281. 

[26] De informaties over de landbouwclub zijn van Panken, G, p. 333 en in 
zijn dagboeken (C) ( A ) , passim. 

[27] Panken, A , p. 1142. 

[28] Panken vermeldt in zijn beschrijving van geteelde gewassen (G , p. 27) 
dat een aantal ervan, zoals vlas en koolzaad, in het laatste kwart van de 
vorige eeuw verdwenen is. 

[29] Zie De Bont, 1958, p. 634: "Tot voor een zestigtal jaren werden er ( . . . ) 
veel schapen gehouden, hoofdzakelijk omwille van de mest, minder om de 
wol". In de bevolkingsregisters van 1880 heb ik geen schaaphoeders 
meer gevonden. 

[30] Barentsen, 1935, p. 270. 

[31] Idem, 1935, p. 285. 

[32] Zie Barentsen, 1935, p. 281. 

[33] Tabel xx iv : huishoudens·kenmerken van keuters en grote boeren, 1880. 

kenmerken 
X 

dep rat 
X 

-10 
10-60 
60* 

pers. 

keuters 

212 
56 
4,8 
1,3 
3,0 
0,4 
0,1 

grote boeren 

165 
39 
5,8 
1,0 
3,7 
0,7 
0,4 

Bij kenmerk 10-60 waren bij de keuters 2,7 personen gezinsleden en 0,3 
overige verwanten 
Bij kenmerk 10-60 waren bij de grote boeren 3,1 personen gezinsleden 
en 0,6 overige verwanten. 

[34] Zie Barentsen, 1935, p. 284: "de vrouw kri jgt de handen vol aan de 
zuivelwinning, het melken en aan de bereiding van veevoeder ( . . . ) 
vooral in de kleine gezinnen". 

[35] Deze stelling is bevestigd door Barentsen (1935, p. 300) : "Over het 
houden van meer vee, over het verminderen van de kleine productie, 
over den invoer van voedsel; in elke verandering van het bestaande 
beslist in laatste instantie de gezinsconstellatie". 

[36] Zie hoofdstuk 9 van dit boek, de paragraaf over het smetcomplex. 

[37] Barentsen, 1935, p. 285. 
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[38] Zie Barentsen, 1935, pp. 284-285: "Zodra de moeder van een groot gezin 
aan de groóte kinderen het groove werk kan opdragen, houdt zij zich bij 
bij voorkeur met de kleine werkjes bezig". 

[39] Zie Barentsen, 1935, p. 286: "het groóte gezin, dat over voldoende 
werkkracht beschikt, zal vrijwel het eenige zijn dat meer vee kan 
houden". 

[40] Zie noot 39. 

[41] Zie Panken, A, 1896 en 2334. 

[42] Zie Latjes, 1982, p. 154. 

[43] Zie Barentsen, 1935, pp. 308-309. 

[44] Idem, p. 300. 

[45] Idem, p. 308. 

[46] Idem, p. 319. 

[47] Idem, p. 311. 

[48] Idem, p. 58. 

[49] Tabel xxv: huishoudens-kenmerken van keuters en grote boeren, 1910. 

kenmerken 
X 

dep rat 
X 

-10 
10-60 
60* 

pers. 

keuters 

284 
59 

5,5 
1,4 
3;3 
0,6 
0,3 

grote 1 

51 
31 

6,5 
0,8 
4,5 
0,8 
0,5 

Bij kenmerk 10-60 waren bij de keuters 3,0 personen gezinsleden en 0,3 
overige verwanten 
Bij kenmerk 10-60 waren bij de grote boeren 4,0 personen gezinsleden 
en 0,5 overige verwanten. 
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Noten bij hoofdstuk 7. 

[ I ] Zie het citaat uit 1855 over de arbeiders van Lommei in Vliebergh (1905, 
p. 139): "il est impossible qu'un ouvrier agricole, ayant une famille de 
trois ou quatre enfants, puisse v ivre de son salaire, s'il n'a pas en même 
temps une petite culture avec une vache". 

[2] Van Iterson, 1868, p. 13. 

[3] Idem, p. 3. 

[4] Idem, p. 3 . 

[5] Van Breugel, 1965 (1794), pp. 97-456. 

[6] De landbouwenquête van 1800, Van der Poel, 1954, p. 117. 

[7] Idem, de gegevens over Valkenswaard zijn vermeld op p. 285, van Waalre 
op p. 294, van Eersel op p. 229, van Steensel op p. 271, van Ouizel op 
p. 220, van Sint-Oedenrode op p. 173, van Son op p. 183, van Budel op 
p. 127, van Gastel op p. 139, van Maarheeze op p. 169 en van 
Soerendonk op p. 178. 

[8] Zie bijvoorbeeld Panken ( G , p. 116): "Gedurende eenige eeuwen tot 
omstreeks het jaar 1830 werkten vele inwoners (van Bergeijk) te Haarlem 
of elders op de bleek". 

[9] Panken, A , pp. 316-317; G, pp. 746-747; A, p. 443. 

[10] Van Iterson, 1868, p. 15. De geringe sociale afstand komt ook tot uiting 
in een fragment van het dagboek van Panken. Dokter Raupp en Schoone 
waren in 1838 in bezit gekomen van een stuk woeste grond in het gebied 
van de "Zwarte Wijer . Zij ontgonnen dit in 1839. "Tot dit werk 
verbleven W. Schoone en de jonge heer God. Raupp ( . . . ) eene week met 
acht arbeiders ter plaatse en logeerden ter herberge van P. Klessens op 
de Witri j t". Panken, G, p. 110. 

[II] Tabel xxv: huishoudenskenmerken van loonarbeiders, 1850. 

kenmerken 

X 
deprat 

X 

-10 
10-60 

60* 
pers. 

boeren 
str. 1 

193 
53 

4,5 
1,1 
2,8 
0,4 
0,2 

arbeiders 
str. 1 

54 
45 

4,3 
1,4 
2,8 
0,1 
0,0 

vakarb 
str. 1 

44 
40 

4,7 
1,2 
3,1 
0,2 
0,2 

totaal 

291 
51 

4,5 
1,2 
2,9 
0,3 
0,1 

[12] De aanduiding "economy of make shifts" is van Hufton, 1974. 

[13] Zie "het geboortenoverschot" in dit boek. 

[14] Panken, G, p. 113. 

[15] De gegevens zijn uit de manuscripten van Panken. 
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Zie Latjes, 1982, pp. 94-150. 

Panken, A , p. 443; A, p. 686; A , p. 844. 

Van Dam, 1972, p. 80. 

Zie noot 4 1 , hoofdstuk 6. 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] Panken, G, p. 665. 

[21] Van Iterson, 1868, p. 13. 

[22] Zie Vliebergh (1905, p. 131): "het feit dat de grond meer verbrokkeld is 
en dat geringe menschen eenig land kunnen pachten om op hun eigen te 
beginnen". Zie ook Barentsen, 1935, p. 289: "Thuis kan hij (= de 
arbeider in de periode tussen 1860 en 1890, p .m. ) allicht de kost 
verdienen en in de drukste tijden kan hij alt i jd, al is het dan maar 
t i jdeli jk, terecht". 

[23] Hoofdstuk 3, slot. 

[24] De gegevens over de familie Snieders zijn uit het bevolkingsregister van 
Dommelen. 

[25] Zie Barentsen, 1935, p. 281. Zie ook Van Dam, 1972, p. 11 : Vanaf 
omstreeks 1880 werd "het oude, lage en zeer schilderachtige type van 
boerderij verdrongen ( . . . ) door het geheel uit baksteen opgetrokken 
hogere, meer ruimte biedende en dus geriefl i jker en hygiënischer type" . 

[26] Zie Neerlandia Catholica, 1888, pp. 205-208. Een nieuwe kerk werd 

?ebouwd in 1845 in Borkel en Schaft, in 1858 in Valkenswaard, tussen 
860 en 1863 in Bergeijk - 't Loo, in 1882 te Dommelen, in 1885 te 

Westerhoven. De kerk van Bergeijk - 't Hof werd in 1893 vergroot. 
Panken ( G , p. 349) meldt: "gegoede ingezetenen van Bergeijk deden 
voQr hunnen doen aanzienlijke giften en andere ingezeten(en) verleenden 
hand- en spandiensten. Latjes (1982. p. 142) schrijft dat de parochianen 
van Valkenswaard zelf de stenen bakten voor hun nieuwe kerk. 

[27] Zie Panken, G, p. 119. 

[28] Tabel xxv i : 

huishoudens-kenmerken van loonarbeiders. 1880. 

kenmerken 

X 
dep rat 

X 
-10 

10-60 
60* 

pers. 

boeren 
str. 1 

141 
61 

4,8 
1,4 
2,9 
0,4 
0,1 

arbeiders 
str. 1 

101 
60 

4,4 
1,4 
2,7 
0,3 
0,0 

vakarb. 
str. 1 

81 
65 

4,6 
1,5 
2,7 
0,3 
0,1 

totaa 

323 
62 

4,7 
1,5 
2,8 
0,3 
0,1 

[29] Zie Meurkens, 1977, pp. 91-94. 

[30] 
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Tabel xxv i i : 
huishoudens-kenmerken van loonarbeiders, 1910. 

totaal 
kenmerken 

X 
dep rat 

X 
-10 

10-60 
60* 

pers. 

str . 1 

136 
64 

5,0 
1,6 
3,0 
0,4 
0,0 

str . 1 

223 
87 

5,1 
2,2 
2,6 
0,2 
0,1 

str . 1 

87 
81 

5,5 
2,3 
2,8 
0,2 
0,2 

446 
79 

5,1 
2,0 
2,8 
0,2 
0,1 

[31] Van Iterson, 1868, p .3 . 

[32] Ranken, G, p.114. De aanduiding "minder gegoeden" 
worden in vergeli jking met gegoede handelaren. 

[33] Ranken, G, p.117 

[34] Tabel xxvi i i : huishoudens-kenmerken van ambachtslieden 

moet begrepen 

periode 
kenmerken 

X 
deprat 

X 

-10 
10-60 

60* 
pers. 

1850 

25 
56 

4,1 
1,0 
2,3 
0,5 
0,3 

1880 

59 
51 

5,1 
1,3 
3,2 
0,4 
0,2 

1910 

67 
56 

5,4 
1,6 
3,2 
0,3 
0,3 

[35] Ranken,G, p.1199. 

[36] Idem. A, p.1050. 

[37] Zie voor de huishoudens-kenmerken van ambachtslieden 1880 noot 34. De 
huishoudens-kenmerken van de bevolking in haar geheel in 1880 zijn 
vermeld in tabel xxi van hoofdstuk 6, noot 4. 

[38] 
Tabel xx ix : 
huishoudens-kenmerken van arbeiders stratum II. 

periode 
kenmerken 

X 
dep rat 

X 

-10 
10-60 

60* 
pers. 

1880 

10 
33 

5,7 
1,2 
4,3 
0,2 
0,0 

1910 

66 
47 

6,0 
1,6 
3,9 
0,4 
0,1 

[39] De informatie is uit het kasboek van timmerman Loos dat in bezit is van 
de familie. 
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[40] De grootste Valkenswaardse sigarenfabrikant uit die periode A. van 
Best, die zich afgekeerd had van de katholieke kerk , verzucht in zijn 
boek "Waarom ik niet geloof, door een gewezen katholiek" (1913): "Als 
eens al die katholieke boerenbonden en leenbanken, die katholieke 
vereenigingen van winkeliers, schoenmakers, melkslijters, 
groenteverkoopers enz. zooveel mogelijk allerwege zullen geconstitueerd 
zijn op coöperatieve grondslag . . . " ( V a n Best, 1913, p. 120, voetnoot) . 
Overigens werd Van Best o .a . vanwege deze publikatie 
geëxcommuniceerd. 

[41] De huishoudens-kenmerken van ambachtslieden, 1910 zijn in tabel xxvi i i 
(noot 34) vermeld. 

[42] De huishoudens-kenmerken van arbeiders stratum I I , 1910 zijn in tabel 
xxix (noot 38) vermeld. 

[43] Zie over de valkerij het boek van Van Oorschot (1974). Over de teuten 
is o .a . door Knippenberg (1974) gepubliceerd. 

[44] Huishoudens, waarin vele taken verr icht moeten worden, veronderstellen 
de aanwezigheid van "permanente arbeiders", mensen die er vast verbli jf 
houden. Zie Wolf, 1966, p. 66. 

[45] De relaties tussen werkgevers en arbeiders z i jn , in termen van Wolf 
(1966, p. 8 3 ) , "vert ical , polyadic ( . . . ) , based on a single interest". Ze 
worden gekenmerkt door hiërarchie, ze zijn in principe alleen van een 
economisch karakter , en er is een tendens om deze "single-stranded" 
relaties te veranderen in "many-stranded" bindingen (Zie Wolf, 1966, 
p . 8 3 ) . Newby e .a . (1978) duiden dit soort verhoudingen aan als 
'paternalistisch". Zie voor een Nederlands voorbeeld het artikel van 

Wildenbeest (1982, vooral p. 398) over "Boerenbruiloften en scholtenbals" 
in de Achterhoek. 

[46] Tabel xxx : huishoudenskenmerken van middenstanders 

periode 
kenmerken 

X 
dep rat 

X 

-10 
10-60 

60* 
pers. 

1850 

54 
30 

6,8 
1,2 
3,9 
0,4 
1,3 

1880 

110 
55 

5,6 
1,3 
3,1 
0,7 
0,5 

1910 

112 
47 

5,8 
1,3 
3,5 
0,5 
0,5 

[47] Zie Meurkens, 1977, p. 108. Van de overige kinderen werd de oudste 
zoon priester en een dochter overleed beroeps loos op 37-jarige leeft i jd. 

[48] Zie Bots en Melotte, 1977, pp. 230-231. 

[49] De uitspraak van Panken over inwonend personeel is vermeld in 
hoofdstuk 3 van dit boek. Zie ook Barentsen, 1935, p. 292. 

[50] De fabriek van Van Best. 

[51] Zie Panken, G, 119 

[52] Over de winkelnering in Brabant zie het artikel van Luysterburg, 1974. 
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Voor de winkelnering bij Van Best zie Latjes, 1982, p. 72. 

[53] Zie Meurkens, 1977, pp. 70-72. 

[54] Zie tabel xxx bij noot 47. 

[55] Zie gemeenteverslag Valkenswaard, 1910. 

[56] De gegevens over de jaarinkomens zijn te vinden in het Register van de 
Hoofdelijke Omslag van 1910. 

[57] Zie Bots en Melotte, 1977. 

[58] De huishoudenskenmerken zijn vermeld in tabel xxx van noot 47. 

[59] Zie Nooteboom, 1950. De gegevens van dit essay heb ik rechtstreeks 
kunnen verbinden met de informaties uit het bevolkingsregister van 
Riethoven, 1910. 
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Noten bij hoofdstuk 8. 

[ I ] Zie Burke, 1980, pp. 80-105. 

[2] Zie bijvoorbeeld Lerner, 1958 en Braun, 1960. 

[3] M. Weber, 1975, p. 360 (cursivering van Weber) . 

[4] idem, pp. 358-360. 

[5] Burke , 1980, p .99. 

[6] Hofstee, 1978, p. 46: "Oe overgang van het cultuurpatroon dat men als 
traditionalistisch kan aanduiden naar het modern-dynamische patroon als 
verklaringsmogelijkheid voor het verschil in sociaal gedrag". 

[7] Zie bijvoorbeeld de referenties bij Klep, 1981, p. 271 . Verder het artikel 
van Wrigley, 1966. 

[8] Panken, G, p. 121. 

[9] Knippenberg, 1950, pp. 256-257. 

[10] Barentsen, 1935, p. 271. 

[ I I ] E. Weber, 1977, p. 391 . 

[12] Panken, G, p. 331 . Er waren dagelijkse bijeenkomsten in de herbergen 
"op eiken winteravond mits een werkdag, en telkens in een andere 
herberg" . 

[13] De feesten hadden een boers karkter . Ze beperkten zich tot dr ink- en 
dansparti jen. Er waren nauwelijks bijzondere ceremoniën, geen 
uitgebreide maaltijden, rijdansen of gekostumeerde optochten. Als 
redenen hiervoor kan gedacht worden aan onbekendheid met een 
stedelijke cultuur (vg l . Wichers, 1965) en het ontbreken van hoofse 
tradities omdat er geen aristocratie in de centra van deze dorpen was. 

[14] Voor de cyclus van "les grands fêtes", zie Muchembled, 1978, pp. 64-79. 

[15] Zie Van Iterson, pp. 2 , 3 , 13. 

[16] De rurale economie werd gekenmerkt door een f i f t y - f i f t y verhouding van 
akkerbouw en veeteelt. Op Sint Maartensdag (12 november) waren er 
zogenaamde Sint Maartensvuren, aangestookt door de jonge mannen van 
het dorp. Dit leidde niet tot een feest. De jongelui verstrooiden de as 
over de akkers (zie Panken, 1900, p. 408) hetgeen duidt op een 
vruchtbaarheidsritueel (vg l . Muchembled, 1978, pp . 71-72) . 

[17] Panken, 1900, p. 408. De passage van Panken in G, p. 448 luidt aldus: 
"Tot omstreeks 1815 werden bijna zoo druk als met de kermis, door 
gehuwde en ongehuwde volwassenen op de drie vastenavonddagen des 
namiddags en 's avonds in de herbergen danspartijen gehouden, op de 
beide werkdagen wel ooit tevens des voormiddags". 

[18] Panken, 1900, p. 408. 
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[19] Zie Mandos, 1956, pp. 19-20. Vergeli jk ook het vastenmandement van J . 
Zwijsen, bischop van 's-Hertogenbosch, van 2 februari 1857 "over het 
gebod van de vaste, deszelfs doel en middelen". In de tekst: "Hoe vele 
jongelingen en jonge dochters die nu bij het hooren van den naam alleen 
van vasten en verstervingen verschr ikken, zouden erkennen, dat deze 
wet der Kerk hun minder moeite kost dan de losbandige vermaken die zij 
meemaken" (Collectio I , 1914, p. 123). 

[20] Panken, 1900, p. 408. Het haanrijden waarbij een levende haan door 
geblinddoekte mannen werd geattaqueerd bestond tot 1850. In latere 
jaren gebruikte men een vooraf gewurgde haan. Ik heb dat zelf 
omstreeks 1960 nog meegemaakt op de stille achterplaats van een 
Kempens cafe. Het katknuppelen, waarbij een ton waarin een kat was 
opgesloten met stokken bewerkt werd tot hij opensprong, handhaafde 
men tot 1875. Panken noemt het in 1900 "wrede spelen". 

[21] De Bont, 1958, p. 218. 

[22] Panken, 1900, p. 405. 

[23] Muchembled, 1978, p. 68. Zie Panken, G, p. 451: "Jongelingen staken 
zoveel takken op het dak als er huwbare dochters waren" . 

[24] Voor de meitakken-symboliek, zie De Bont, 1958, p. 338. En Panken, G, 
pp. 451-452 en 1900, pp. 405-406. 

[25] Panken, G, p. 412. 

[26] Panken, 1900, pp. 406-407. In de tekst staat bovendien dat de meisjes 
geld vroegen dat "nog denzelfden dag door hen gezamenlijk verteerd 
werd". 

[27] Panken, 1900, p. 408. De Sint Jansdag was 24 jun i . 

[28] Panken, G, pp. 451-452. Een ander ritueel in deze periode was de 
schaapskermis, o.a. bekend te Oerle. De jongelui die meegeholpen 
hadden bij het scheren van de schapen werden op een feest onthaald. 
Zie De Bont, 1958, p. 636. 

[29] Panken, G, p. 413. 

[30] Panken, A, p. 38. De dag was 7 september 1843. 

[31] Panken, 1900, p. 408. 

[32] 
Söhngen, 1888, p. 79. 

[33] Het gildefeest zelf wordt door Panken niet genoemd als hij de traditionele 
dorpsfeesten beschrijft , wel worden (o .a . in 1873) de gildeactiviteien ter 
gelegenheid van de kermis vermeld. Zie Panken, A , p. 922. 

[34] In 1866 werd als argument gebruikt om de kermis niet te houden: de 
heersende cholera (Panken, G, p. 663) . Over het niet uitgaan der jonge 
dochters zie Panken, A, p. 1292. 

[35] Panken, 1900, p. 177. 
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[36] Panken, G, p. 546 en 1900, p. 412. 

[37] Panken, G, 447. 

[38] Panken, G, p. 811 . 

[39] Voor het onderscheid tussen seizoensfeesten die betrekking hebben op 
"the cycle of the year" en feesten of "ceremonies that mark the stages in 
an individual's life" zie Belmont, 1979, pp. 78-79. Panken noemt als 
voorbeeld van een kwanselbier de ondertrouw van zijn ouders die in 1817 
een festijn gaven waarbij "het hele dorp" aanwezig was (Panken, A, p. 
113). Als individueel "feest" geldt een ander gebruik: de ongehuwden 
werden met enig feestelijk vertoon begraven. Zowel het kwanselbier als 
de begrafenis van een vrijgezel wijzen op de grote betekenis die gehecht 
werd aan de "peer-group' van ongehuwden waarvan men geacht werd lid 
te blijven tot aan het huwelijk of totdat de fysieke krachten het 
begaven. 

[40] Van Dam, 1972, p. 212. 

[41] Van Dam, 1972, p. 203. 

[42] Van Dam, 1972, pp. 202-203. 

[43] Bijvoorbeeld in Oerle waar het gildefeest gevierd werd op 24 jun i , de 
dag van St. Jan. 

[44] Panken, A, p. 922. 

[45] Panken, G, p. 314. 

[46] Panken, G, p. 314. Bedoeld is: "de viool en mitsdien het dansen". 

[47] Panken, G, p. 318. 

[48] Panken, A, p. 1072. 

[49] Panken, A, p. 839. 

[50] Dit waren typische mannenaangelegenheden. In de fabrieken werkten 
weinig vrouwen. (Zeker in Bergeijk was dit zo ) . 

[51] Panken, A, p. 303 en G, p. 609. 

[52] Dit bli jkt o .a . uit het feit dat als getuigen bij het huwelijk steeds meer 
de familieleden optraden, in plaats van de veldwachter of de naast het 
gemeentehuis wonende winkelier (zie de huweli jksakten). 

[53] V g l . E. Weber, 1977, p. 391 . "The causes of decay (of popular feasts) 
were many. The decay itself was evident". 

[54] Voor de betekenis van de Registers van de Burgelijke Stand voor 
dergelijke informaties, zie Van der Heijden, 1983, paragraaf: 
analfabetisme, methode van onderzoek. De auteur geeft de relevante 
referenties. 

[55] Uit de door mij onderzochte huwelijken uit de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw kon ik van 1939 mannen en vrouwen nagaan of ze 
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een handtekening konden zetten en om die reden als enigermate geletterd 
worden beschouwd. Daarnaast leerden de huwelijksakten van 516 
bruidegoms en bruiden uit het gezmsreconstructieonderzoek hoe het met 
het schoolbezoek was gesteld m de verschillende sociale lagen van de 
bevolking. Alleen de eerste huwelijken van bruid en bruidegom zijn 
geteld. Van de huwelijken van het gezmsreconstructieonderzoek was het 
mogelijk via de gegevens over beroep, inkomen en bezit de sociale positie 
vast te stellen. 

[56] De gegevens zijn gebaseerd op het huwelijksonderzoek. Door middel van 
de som (huwelijksjaar-geboortejaar*10) werden de gegevens 
samengebracht m het decennium waarin mannen en vrouwen de leeftijd 
van 10 jaar hadden. 

[57] De verschillen van de gegevens van de drie periodes met die van de 
betreffende decennia zi jn: 

mannen vrouwen 

periode % decennium % periode % decennium % 
1825 21 1820-29 27 1825 36 1820-29 41 
1855 16 1850-59 16 1855 29 1850-59 33 
1885 2 1880-89 1 1885 2 1880-89 1 

Opgemerkt moet worden dat de gegevens uit de drie periodes geen 
rekening houden met verschillen in huwelijksleeftijd. 

[58 

[59 

[60 

[61 

[62 

[63 

[64 

[65 

[66 

[67 

[68 

[69 

[70 

[71 

[72 

Van der Heijden, 1983, p. 16. 

idem, p. 20. Tabel 3 . 2 . 

Coenen, 1981, pp. 33-45. 

idem, p. 40 en p. 45. 

Schama, 1977, pp. 530-541. 

In Bergeijk werd bijvoorbeeld omstreeks 1845 een schoolcommissie 
benoemd door het gemeentebestuur. 

Zie bijvoorbeeld Coenen, 1981, pp. 68-69. 

Zie bijvoorbeeld "de Tilburgse verhoren" m "de Arbeidsenquête 1887", 
Giele, 1981, pp. 22 -31 . 

Zie Goudsblom, 1967, pp. 94-104. 

Barentsen, 1935, p. 357. 

Zie de beroepen van de bruidegoms, hoofdstuk 5 van dit boek. 

Coenen, 1981, p. 52 en Van der Heijden, 1983, p. 26. 

Van der Heijden, 1981, p. 27. Hij verwijst naar Thabault , 1971. 

Panken, C, pp. 1487-1598. Geschreven m 1902. 

Panken, A , p. 1243. 
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[73] Panken, A, p. 1799. 

[74] Panken, A, p. 357. 

[75] Barentsen, 1935, pp. 248-249. 

[76] Zie de geciteerde tekst van Panken over het onderwijs. 

[77] Barentsen, 1935, p. 311 . 

[78] In : Circulaire van alle bisschoppen over het onderwijs dd . 22 julij 1868. 
In Col lectio I , 1914, p. 380 en p. 382. Ook in de Arbeidsenquete wordt 
vermeld dat de geestelijkheid het schoolbezoek stimuleerde. 
Schoolopziener Sassen zegt: 'e lk jaar wordt tweemaal gepreekt, dat de 
kinderen trouw de school moeten bezoeken". Fabrikant Pollet: "en de 
geestelijkheid, en de fabr ikanten, die de familiën kennen, werken er 
zooveel mogelijk op dat de kinderen naar school gaan en niet op straat 
loopen". Giele, 1981, p. 26 en p. 4 1 . 

[79] Vastenmandement 1867. In : Collectio I , 1914, p. 340. 

[80] Over de schoolstrijd lees bijvoorbeeld Kossmann, 1976, pp. 210-225. 

[81] Zie mijn boek "Bergeijkse Notabelen", 1977, pp. 67 -81 . 

[82] Vastenmandement 1873. In : Collectio I , 1914, p. 497. 

[83] Panken, C , p. 925. 
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Noten bij hoofdstuk 9. 

[ I ] Fabian, 1969, p. 166. 

[ 2 ] zie Burke, 1980, ρ. 98 

[ 3 ] Fabian, 1965, p. 15. 

[4] Geertz, 1964, ρ 56 en p. 63. 

[5] Geertz (1964, pp.53-64) signaleert m de interpretatie van ideologieën twee 
gezichtpunten. In de eerste plaats zijn dat "interest theories" die hij 
beschouwt als "post factum rationalizations or apologies for preconceived 
political action", in de tweede plaats "stram theories" waarin ideologieën 
gezien worden als "means to maintain or reintroduce social equilibrium". 
Zelf voegt hij er een derde inzicht aan toe: "ideology as an autonomous 
process; symbolic formulations are blueprints for action". Volgens Fabian 
(1965, pp 11-12) is deze oplossing functionalistisch, omdat ideologie wordt 
"reduced to the exigencies of personal interaction, social organization, or 
( . . ) shared systems of cognitive, affective and evaluative orientation". 

[6] Zie Fabian, 1965, pp. 15-16. 

[7] Zie Barentsen, 1921, pp. 351-354 

[8] Zie hoofdstuk 8 over het onderwijs. Ook Barentsen, 1935, pp.248-249. 

[9] Zie Fabian, 1965, p. 11 . 

[10] Zie tabel V I in hoofdstuk 4 van dit boek. 

[ I I ] Ook de intervallen van de vrouwen van keuters en ambachtslieden waren 
omstreeks 1875 al tamelijk kort . Te bedenken valt echter dat het 
merendeel van de huwelijken van deze groepen geen zes kinderen 
voortbracht (57% tegen bijvoorbeeld 40% van de loonafhankelijken). 

[12] De extreem korte intervallen hebben betrekking op vrouwen uit alle 
leeftijdsgroepen 

[13] Zie Barentsen, 1935, p. 200. 

[14] De gegevens zijn verzameld uit de geboortenakten van de zes gemeenten. 

[15] Elke illegitieme geboorte is als een aparte gebeurtenis geteld. De 
verhouding tussen het aantal illegitieme geboorten en het aantal 
huwelijken is enigszins verstoord omdat een vrouw meer buitenhuwelijkse 
kinderen kon voortbrengen. 

[16] Zie Panken, G, p. 718: "de onverschilligheid der zeden had blijkbaar 
(tijdens de periode van de inkwartieringen) toegenomen. De eerste missie 
m 1844 en de hernieuwingen in 1845, beide door de Eerw. Paters 
Redemptoristen gegeven, herstelden veel en bracht(en) veel heil vooral 
voor godsdienst en zeden aan" 

[17] De gegevens zijn uit het gezmsreconstructieonderzoek. Let op de 
uitspraak van Le Roy Ladurie' 'premarital conceptions provide us with a 
quantitative history of social norms" (1979, pp. 218-219). 
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[18] Zie F landrm, 1977, p. 203. 

[19] De liederen zijn verzameld door Franken, 1978; zie ook Barentsen, 1935; 
en De Bont, 1958. Verder de vele geschriften van Panken. 

[20] Barentsen, 1935, p. 79. 

[21] Idem, p. 112. 

[22] Idem, p. 112. Vergeli jk ook Aalberse, 1917, p. 354: "Er zijn althans 
Katholieke streken in ons vaderland, waarvan mij bekend is, dat juist de 
Katholieken de borstvoerding nalaten uit een verkeerd schaamtegevoel, of 
erger nog, uit een volksgewoonte, om de jonge meisjes zoo in te spelden, 
dat de borsten zich niet ontwikkelen kunnen, zoodat deze vrouwen in 
haar jeugd stelselmatig onbekwaam worden gemaakt om haar kinderen zelf 
te voeden. Aan de uiterl i jke vormen kan men in deze streken zien, of 
een vrouw Katholiek of Protestants is. Ook dezer afschuwelijke gewoonte 
zal wel een gevolg zijn van een zekere preutsheid, die verkeerdeli jk 
voor zedelijkheid doorgaat". 

[23] Barentsen, 1935, p. 200 en p. 352. 

[24] Franken, 1978, p. 89. 

[25] Idem, p. 63. 

[26] Franken, 1978, p. 90 , p. 111 en p. 115. 

[27] Barentsen, 1935, p. 286. 

[28] Zie Barentsen, 1935, p. 342. 

[29] In de informatiebronnen waarvan de eerste onmiskenbaar dateert uit de 
periode vóór 1850 en de overige uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw en later, staan twee codes tegenover elkaar: vrijzinnigheid en 
ingetogenheid, bewegingsvrijheid en sociale controle. De veranderingen 
van de gedragswijzen van huwbare mannen en vrouwen waren 
onmiskenbaar veranderd. Erotische ontmoetingen hadden niet langer een 
zekere vanzelfsprekendheid maar moesten met uiterste middelen worden 
voorkomen: seksuele omgang buiten het huwelijk was letterlijk in het 
verdomhoekje gekomen. 

[30] Barentsen, 1935, p. 138 en p. 342. 

[31] Idem, p. 112. 

[32] Zie De Bont "schandaal", 1958, p. 532. 

[33] Barentsen, 1935, p. 352. 

[34] De Bont, 1958, p. 654 en p. 532. 

[35] Ook andere lichamelijke verrichtingen werden uitgedrukt in het 
vocabulair dat ontleend is aan dat van de clerus. Zo staat het woord 
"arbeid" voor barensweeën (zie De Bont, 1958, p. 44 ) . In het 
Vastenmandement van 1880 (Collectio I I , p. 197) zegt de bisschop: 
"kinderen die wij arbeiden te baren". 
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[36] "Aangebrand werd gezegd als een meisje dat verker ing heeft zwanger 
raakte (De Bont 1958, p. 18); in het vastenmandement van 1880 
(Collectio I I , p. 150) staat: "hun deel zal zijn in de brandende poel". 
"De dragende muilezel" werd van een zwanger ongehuwd meisje gezegd 
(De Bont, 1958, p. 413); (zij) "geven zich gelijk een paard en muilezel, 
die geen verstand hebben, aan hunnen wellust over", schrijft de 
bisschop over verloofden die zich niet kuis gedragen (Collectio I I , p. 
347) . 

[37] Meeter, 1966, p. 162. 

[38] Panken in zijn manuscript "Aantekeningen over Kempenland", p. 69: De 
negenjarige inlegering, van 1830 tot 1839, ( . . . ) bragt op de zeden der 
bevolking eene diepe wonde toe. Gunstig hiervoor mag men de missiën 
heeten, korte jaaren daarna, in 1844 en later meestal door geordende 
geestelijken, met soms voorbeeldlozen ijver in ons diocees gegeven. De 
Eerw. Paters Redemptoristen vooral, brachten een wonderbare 
verbetering te weeg". 

[39] Zie het vastenmandement van 1856 (Collectio I , p. 106, pp. 116-117). 
Deze vastenmandementen, de jaarlijkse voorleesbrieven die door de 
bisschop aan alle parochieherders werden toegestuurd bij gelegenheid 
van het begin van de vasten, zijn door Rogier aangeduid als geschikte 
informatiebronnen voor onderzoek van het kerkelijk leven (Rogier, 1953, 
p. 217) . Overigens heeft ook bisschop Zwijsen in 1856 de bedoeling 
hiervan duidelijk aangegeven: "de aankondiging der H. Vaste geeft 
jaarlijks aan de Opperherders der kerk gelegenheid, om aan het volk 
Gods met biezondere klem die waarheden des Christendoms op het hart te 
drukken, waarvan het levendig besef eene tijdsbehoefte is geworden" 
(Collectio I , p. 105). 

[40] Zie vastenmandement 1857 (collectio I , p. 129) en 1858 (Collectio I , p. 
152). 

[41] Idem, 1884 (Collectio I I , p. 378) . 

[42] Idem 1888 (Collectio I I , p. 371) . 

[43] Idem 1866 (Collectio I , p. 331) . 

[44] Idem 1884 (Collectio I I , ρ. 3 7 2 ) . 

[45] Idem 1880 (Collectio I I , p. 150). 

[46] De gegevens zijn verzameld in het censusonderzoek. 

[47] Zie Panken ( G , p. 6 6 5 ) . Het citaat is vermeld op p. x x x . 

[48] Zie Meurkens, 1977, p. 6 1 . 

[49] De gegevens zijn verzameld in het gezinsreconstructieonderzoek. 

[50] De leeftijd van vijfentwintig jaar is genomen omdat ook Barentsen deze 
van belang v indt. Hij spreekt van "controle tot 25 jaar en ouder" (1935, 
p. 129). 

[51] De gegevens zijn uit het gezinsreconstructieonderzoek. Het betreft hier 
gezinnen met minimaal zes kinderen. 
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[52] De opleidingen in internaten trokken па 1860 veel jonge mannen aan. De 
meisjes werden pas in en na het laatste decennium van de vorige eeuw 
naar kostscholen g e s t u u r d . 

[53] Zie Barentsen, 1935, p. 280. 

[54] Idem, 1935, pp. 227-232; ook 1921, pp. 351-354. 

[55] Idem, 1935; achtereenvolgens p. 130; p. 1 3 1 ; p. 116; p. 135; p. 137. 

[56] Idem, p. 129; p. 1 4 1 . 

[57] Zie De Bont, 1958, p. 207; p. 236; p. 742. 

[58] ldem,p. 798; p. 307. 

[59] Het gezegde kan tegenwoordig nog genoteerd worden. 

[60] De uitspraak is van Panken. Manuscript "Kempens taaieigen" p. 76. 

[61] Vastenmandement 1866 (Collectio 1, pp. 3 3 1 - 3 3 2 ) . 

[62] Idem 1881 (Collectio I I , p. 256). 

[63] Idem 1873 (Collectio I , pp. 493-494). 

[64] Idem 1867 en 1869 (Collectio I, p. 337; p. 402; p. 4 0 9 ) . 

[65] De "Syllabus Errorum" had ook belangrijke consequenties voor het 
optreden van de katholieke kamerleden in het parlement. Zij voelden zich 
hierdoor aangespoord om de samenwerking met de liberalen te beëindigen 
(zie Kosmann, 1976, p. 208) . 

[66] Het schema is ontleend aan Flandrin, 1979, p. 65. 

[67] De gegevens zijn ontleend aan het censusonderzoek. 

[68] Zie Barentsen, 1935, p. 291 en p. 297. 

[69] Idem, 1935, p. 330. 

[70] Idem, 1935, p . 1 1 . 

[71] Zie bijvoorbeeld Pankens manuscript "Kempens Taaieigen": "fleets" is een 
"nalatig vrouwmensch" ( p . 71) ; "konkelen", gezegd van "vooral vrouwen 
(ook mannen) die gaarne te huis zich tusschentijds met koffiedrinken of 
brasserijen ophouden, in plaats van beter hun "arbeid te behartigen" 
( p . 108). Zie ook de vele vermeldingen bij De Bont, 1958, pp. 729-730. 

[72] Zie Barentsen, 1935, p. 321 . 

[73] Idem, 1935, p. 342 en p. 332. 

[74] De Bont, 1958, p. 418. 

[75] Idem, 1958, p. 546. 

[76] Barentsen, 1935, p. 109; De Bont, 1958, p. 437. 
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[77] Zwijsen, 1868, pp . 65=66. 

[78] Vastenmandement 1857 (Collectie I , p. 130). 

[79] Idem 1871 (Collectie I , p. 456) . 

[80] Idem, 1884 (Collectie I I , p. 368) . 

[81] Van de V e n , 1910, p. 102. 

[82] Vergelijk de bevindingen van Flandrin in 18de eeuws Frankr i jk . Flandrin 
1979. 

[83] Vastenmandement, 1884 (Collectie I I , p. 375) . 

[84] Idem 1884 (Collectio I I , p. 372) . 

[85] Idem 1880 (Collectio I I , p. 148). 

[86] Zwijsen, 1868, pp. 65-66. 

[87] Vastenmandement 1884 (Collectio I I , p. 371) , mijn onderstreping. 

[88] Van de V e n , 1910, p. 102. De publieke uitspraken van de katholieke 
kerk over de wenselijkheid van een hoog kindertal dateren pas van na 
1910 (Zie Van Heek, 1954, pp. 174-182). 

[89] Vastenmandement 1909 (Collectio IV , p. 206) 

[90] Zie vastenmandement 1880 (Collectio I I , p. 149): " Ik heb u uitverkoren 
en u aangesteld, opdat gij heengaat en vrucht drage en uwe vrucht 
blij ve" . Over abortus een latijnse tekst uit 1888 (Collectio I I , p. 599): 
"Quoad bonum prolis, sponsus et sponsa ( . . . ) serio admoneantur ( . . . ) 
ne umquam aliquid moliantur ut faciant, quo generatie prolis impediretur 
( . . . )" . 

[91] Vastenmandement 1914 (Collectio IV , p. 559) . 

[92] In tegenstelling tot de suggestie dat de katholieke kerk ook in de 
negentiende eeuw kinderri jke gezinnen bevorderde. 

[93] Zie Kossmann, 1976, p. 130. Zie ook Van Heeks notie van "pénétration 
calviniste". 1973, pp. 224-227. 

[94] Zie Goudsblom 1979, pp. 19-22. De idealen waren: decente 
gedragsvormen, groepsgeslotenheid en ordelijk gezinsleven. 

[95] Bax, 1982, pp. 20-58. 

[96] Elias, 1969 (1939) , p. 277. 

[97] Model van en model voor. Zie Ver r ips , 1980, p. 5. Hij verwijst naar het 
werk van Clifford Geertz. 

[98] Vergelijk de uitspraak van Flandrin: "La plupart des modèles "chrétiens" 
finissaient par structurer la mentalité des fidèles". Flandrin, 1976, p. 
117. 
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Noten bij hoofdstuk 10. 

[1] De Swaan, 1983, pp. 69-70. 

[2] E. Weber, 1977, p. 493. 

[3] Kossmann, 1976, p. 199: "De paus wenste de vrijheid van godsdienstige 
organisatie na 1848 slechts aarzelend te honoreren. ' 

[4] Wolf, 1971 (1956), p. 60. 

[5] Zie Flandrin, 1979 (1976), vooral p. 198, p. 111 en p. 9." 

[6] Goudsblom, 1979, p. 21 

[7] Zie bijvoorbeeld Van Campen, 1866, p. 211, p.251 en ρ. 278. 

[8] Citaat uit de arbeidsenquète van 1887. Giele 1981 (1887), p. 29. 

[9] Peijnenburg, 1976, p. 28. Jan Nicolaas Smits was van 1853 tot 1859 
pastoor van Waalre en van 1859 tot 1889 van Leende. 

[10] Zie voor een voorbeeld Söhngen, 1977, (1888) pp. 62-63. 
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SUMMARY 

Social Change in Old Kempenland (1840-1910) 
Demography, Economy and Culture of a Pre-mdustnal Society 

Social change m old Kempenland has been conceived as the complex of 
demographic, economic and cultural processes which took place in six 
communities in the south of the Dutch province of North-Brabant during the 
pre-mdustnal period, especially between 1840 and 1910. The same area has 
been studied in the beginning of this century by the physician P.A. 
Barentsen, author of 'Het oude Kempenland' (1935) . 

The research has been carried out m the archives of the municipalities of 
Valkenswaard, Westerhoven, Riethoven and Bergeijk and of the Povmce of 
North-Brabant in Bois-le-Duc in 1979-1980. Complete censuses of the 
population in 1850, 1880, and 1910 were made from the data of 
populationregisters, tax-l ists and cadastral layers Individual marriage, bir th 
and death documents afforded the data for the reconstruction of more than 
600 families with the method of family-reconstitution. In addition to th is , local 
sources such as diaries (especially the extensive manuscripts of Peter 
Norbertus Panken, 1819-1904), collections of folklonstic songs and popular 
histories were consulted. Information was also gathered from the publications 
of linguists, historians and sociologists. The published archives of the bishop 
of Bois-le-Duc showed which exhortations he issued m the relevant period. 

In the works of regional literati and Dutch sociologists and historians 
Kempenland has always been regarded as a backward and traditional region 
where societal transformation only manifested itself after industry and 
commercial agriculture developed m the twentieth century and the effects of 
state-policy were felt This research, however, showed some remarkable 
changes as early as the second half of the nineteenth century. These changes 
are described m the domains of demography, economy and culture which could 
be explained by referr ing to collective assumptions and cultural codes as 
parts of a ideological system. This system itself was changing under 
influences which are described in the last chapter. 

Demography 

The population numbers were relatively stable until 1885, then there was a 
rapid growth, especially in the years after 1900. The underlying migratory 
movements and the reproductive styles appeared to be important features in 
the whole period. 

The migratory pattern had different characteristics in three successive 
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periods: from 1810 to 1855 there were low numbers of migrant people with a 
slight positive immigration saldo as a result of the entry of poor laborers from 
other regions. Between 1855 and 1885 a continuous exodus, mostly to distant 
areas, pulled a substantive part of the population away. After 1885 the 
immigration of a lot of people from the same province and after 1910 also of 
Belgians who fled the war in their country increased the number of 
inhabitants. Analysis of migrant individuals and families demonstrated that 
this demographic movement was influenced more by changing cultural codes 
and familial ideals than by economic push and pull factors. 

The b i r th- ra te had a clear impact on the demographic dynamics. Until 1860 
one can observe the classical Western European pattern of moderate b i r th 
rates (20-25 0 / 0 0 ) , followed then by a f i rst rise in the number of children 
born in these communities and after 1900 by a very high number of b ir ths. 
Cohort-analysis of marriage groups showed a particular stratum-differentiated 
bir th pat tern . About 1850 the laborers, cottagers and poor craftsmen had 
small families, but in the ranks of the wealthier peasants and entrepreneurs 
the fer t i l i ty - rate was already high. In the last quarter of the nineteenth 
century the poor laborers also produced a lot of chi ldren. After 1900 the 
fer t i l i ty was also high among the small peasants and craftsmen. 

The higher levels of fert i l i ty resulted from leaving traditonal breastfeeding 
practices which entailed a remarkable shortening of the birth- intervals within 
marriage. Each socio-economic group followed the examples given by mightier 
groups in the wider society or in the local community. The demographic 
pressures can be explained by referr ing to the introduction of collective 
ideals with respect to infantfeeding practices. Obviously, breastfeeding was 
no longer considered decent by the women of successive generations in a 
specific timespan. Cultural codes led to demographic changes. 

Economy · 

In three chapters the economic development in the six communities of old 
Kempenland has been described. On the general level one can observe a 
stable distribution of labour until industry was offering more opportunities for 
work in this century. The information on the professions of bridegrooms and 
brides illustrates this development. But other data, based on individual 
household cases as collected in the censusfiles, already show interesting 
changes in the years around 1880. Women were less involved in economic 
activities. Especially the younger males had to do more work in agriculture 
and later also in industry. The changes in the division of labour can be 
demonstrated by the table of economic stratif ication, where the position of the 
heads of the household has been classified on the basis of profession and 
income as well as property . A summary of this classification can be seen in 
the following table: 

Economic stratification (in percentages) 

1850 1880 1910 

Workers and cottagers 36 34 37 
Craftsmen and better-paid workers 3 7 11 
Peasants 26 21 25 
More well-to-do peasants 18 17 7 
Entrepeneurs 6 11 9 
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Other Occupations 11 10 11 

100% 100% 100% 

The most interesting developments are the rise of the entrepreneurial class 
between 1850 and 1080 and the breakdown of the wealthier peasant holdings 
into a lot of smaller units between 1880 and 1910. Seen in combination with 
data on the progressive specialisation of tasks within households the necessity * 
of analysis of the different socio-economic groups is emphasized. Only in this 
way the economic aspects of social change could be explained. 

Successivily attention is given to the rural sector and the other economic 
activities. In 1850 the smaller peasants had both an independent subsistence 
basis in agriculture and possibilities for an extra income with seasonal and 
migratory labour. In 1880 their position is reduced to that of small 
independent agriculturalists with nuclearized family holdings, living in a state 
of nearly autarchy. After 1900 they are the dominant agricultural group, 
their ranks being extended by the sons of the former rich paesants who had 
inherited only a small lot of the heritage. The group is then completely 
incorporated in the market-economy. They are all members of the catholic 
farmers organization. The wealthier peasantry, having a subsistence basis of 
more than 15 acres of fertile land, had in 1850 a differentiated type of 
holding where also non-agricultural activities were performed. They worked 
with a lot of relatives and offered opportunities for work to both lodging 
personnel and to members of the poorer families in the village. In 1880 their 
holdings were highly specialized in agriculture. Only a small portion of the 
households had resident personnel. The farmers were members of a local 
agrarian organization and earlier traditional burdens as rents and tenths were 
abolished. The labour force consisted of the peasant, his sons and some 
resident relatives. After this period their holdings were divided into smaller 
farmsteads at rapid pace as a result of partible inheritance. After 1900 the 
bigger farms were also highly commercialized. 

The group of laborers consisted of wage-workers, cottagers and poor 
craftsmen. In 1850 they showed some differences to the effect that the former 
group was more involved in the local productive system, whereas the two 
others also had opportunities for seasonal and migratory labour. In 1880 all 
three groups depended on the local labour market. The earlier traditional 
liaisons with one of the richer families of the village were transformed into a 
more impersonal system of labour. Gradually, husbands alone were also 
responsible for their family's income. Besides, there were more children in 
their households as a result of the ideals not to give breastfeeding to the 
sucklings. All the laborers were more dependent on the opportunities offered 
by the local owners. In 1910 this group was transformed into a numerous 
class of wagelaborers in cigar- , shoe- and dairy product- industry. The 
labour force was mainly formed by the grown-up children of the poorer 
families. 

Craftsmen and better-paid workers formed only small groups in the village 
economy.. In 1850 they were involved in migratory labour, their households 
being complex. In 1880 half of the group was more incorporated in the village 
economy, others were still moving around. But already then they lived in 
nuclear families. After 1900 they were only working in the village as members 
of cooperative organizations and did a lot of wage labour. Then they had 
families which were rich in children. 

There was a rapid rise in the number of entrepreneurs between 1850 and 
1880. Apart from this, a high degree of specialization can also be observed. 
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The old mixed holdings where commercial tasks and industrial crafts were 
combined with agricultural activities, were substituted by smaller more 
specialized business-undertakings. About the middle of the past century they 
offered a lot of work-opportunities for members of local families, both as 
resident personnel and as continuous help. By 1880 they had closed their 
houses for people from the same village and there was a more instrumental 
relationship with the working class. The sons of local entrepreneurs started 
industrial activities such as cigar- and shoemaking in the last decennia before 
1900. Later on, after 1900 the mainly autochtonous group of factory owners 
was differentiated from the smaller entrepreneurs such as shopkeepers, retai l -
traders and innkeepers. Only some bakers in the greater communities could 
also make a high income. 

The major economic transformations within the pre- industr iai era have to be 
explainded by referr ing to the endogenous processes within the families. The 
large number of children both in the households of the wealthier peasantry 
ana in the class of entrepreneurs urged the sons (and bridegrooms of the 
daughters) to start new economic activities because of the highly partitioned 
hentageshare. Otherwise new conceptions and attitudes towards resident 
personnel and close social contact with poorer strata also made a more rational 
labour exploitation possible. After that already about 1880 the people of the 
labour-class felt themselves obliged to follow the model of child-rich families. 
As a result of this a large labour force was available and large scale 
industrialization possible. Untili about 1900 only the small craftsmen and 
poorer peasants could keep their independence by not giving in to the moral 
pressures of the priests and the better-off and thus maintain a semi-
independent system of production. 

Culture 

The cultural forms in the domains of feasts and schoolattendance show 
interesting developments. Already before 1850 there were pressures which led 
to less -public ceremonies. The reasons for this process of puritanization have 
to be sought in the prevention of intimate contacts between younger 
unmarried males and females. In the second half of the last century all public 
feasts with dancing and musical arrangements were replaced by more intimate 
family celebrations. The nuclear family became a dominant feature also in this 
aspect of societal l ife. Moral attitudes influenced these changes in the nature 
of feasts. 

Schoolattendance was suddenly much more en vogue about 1865. Then both 
boys and girls frequented the lessons of the village teacher. In this period 
no measures of the national government were issued to promote the importance 
of schooleducation. There was also no need for schooled laborers. But , apart 
from the offspring of the better-off , it were the children of the poorer 
laborers who were the most regular pupils. This change in mentality was a 
result of new cultural ideals as proclaimed by the catholic priests. The 
cultural aspects of social change can also be explained by the changing 
'monde des opinions' of the vil lagers. The codes were transformed by a direct 
policy of the catholic church. 

The demographic, economic and cutural developments in old Kempenland 
between 1840 and 1910 can be connected in a model. The cultural codes which 
governed the collective behaviour of different socio-economic groups are all 
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part of a new ideological system which came to the front with the formulation 
of the catholic ideals by the clerus. The codes can be reduced to three 
cultural complexes. The patterns of behaviour can be connected with the 
catholic doctrines via the idioms and cultural codes. First of all a developing 
shame-complex was of direct consequence for the physical and sexual 
behaviour of the people. Breastfeeding became impossible as the main 
consequence and erotic rendez-vous outside manage were forbidden The 
complex of contamination modelled the conceptions of the outsiders. There was 
a preference for staying in the environment and to work there and also a 
reduction m contact of people with unequal social status Schooleducation and 
verbal exhortations of priests afforded the apt means of information. 

The third major element of the new ideological system relates to the nuclear 
family complex. The model of the closed family, where the husband was 
responsible for the income with regular labour, the housewife's f i rst obligation 
was the care for the household and where the children were controlled by 
their parents except during schooltime became a dominant cultural ideal. This 
also stimulated the transformation towards a more modern type of society. 

All these three complexes are derived from statements of the official Roman 
catholic doctrine. Seen in a time perspective the shamecomplex appeared f irst 
as a result of the dogma of 'Mary the Holy Virgin ' (1854). The contamination-
complex resulted from the 'Syllabus Errorum' in 1864 The nuclear family 
complex was promoted after the Pope had proclaimed the dogma of 'Jozef, the 
protector of the Holy Family' m 1871. The Brabantine catholic elite (in 
accordance with the pronunciations of the Dutch bishoppery) translated these 
ritual questions into moral lessons. The catholic doctrines modelled the 
ideological system of the society of old Kempenland. The cultural codes, as 
elements of this ideological system, promoted the societal changes which 
formed the characteristics of this society. 

In the Epilogue some remarks are made on the theoretical status of this 
explanatory model Also some questions as to why the catholic elite felt 
committed to the specific cultural ideals and why they were successfully 
imposing them on the population of the rural villages. At the end an attempt 
is made to explain why the argument of this study is dif fer ing from the 
majority of the Brabantine studies. 
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