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Voorwoord

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv) 
voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het onderzoeksprogramma Sociale 
staat van het platteland uit. Deze publicatie is hiervan de tweede rapportage. Het 
onderzoeksprogramma heeft als doel te komen tot een monitorinstrument waar-
mee sociale ontwikkelingen op het platteland gevolgd kunnen worden en ook tijdig 
onderkend kan worden wanneer de leefsituatie van plattelandsbewoners onder druk 
komt te staan, onder invloed van bijvoorbeeld de veranderingen in de landbouw of 
algemene maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 

Thuis op het platteland, de eerste rapportage in 2006, schetste op basis van verschil-
lende kwantitatieve databronnen de leefsituatie van bewoners van het platteland 
in vergelijking met die van stedelingen. In deze tweede rapportage staat de 
beleving van de plattelandsbewoners zelf centraal, in het bijzonder hun beleving 
van de hen omringende lokale gemeenschap. Plattelandsgemeenschappen 
worden van oudsher vaak getypeerd als hecht, homogeen en traditioneel. Door 
maatschappelijke ontwikkelingen als schaalvergroting, individualisering en de 
komst van nieuwe bevolkingsgroepen, lijkt dit beeld steeds minder onverkort van 
toepassing. Op basis van dertien focusgroepgesprekken met plattelandsbewoners 
in zes plattelandsregio’s geeft deze studie een beeld van hedendaagse 
plattelandsgemeenschappen in Nederland. 

Dit onderzoek drijft op de verhalen van de plattelandsbewoners in de focusbijeen-
komsten. We danken hen in het bijzonder voor hun medewerking. Ook zeggen we 
dank aan de deskundigen die we voorafgaand aan de bijeenkomsten hebben mogen 
interviewen en de onderzoeks- en beleidsexperts die zich in een discussiebijeen-
komst over de bevindingen hebben gebogen.

De focusgroepgesprekken werden georganiseerd en begeleid door onderzoeks-
bureau dsp-groep in Amsterdam. De medewerkers die betrokken waren bij de 
coördinatie van het onderzoek (drs. M. van der Gugten), de begeleiding van de focus-
groepen (drs. E. Lugtmeijer, drs. K. Schaafsma en drs. R. Zoutman) en de organisatie 
van de bijeenkomsten (C. van Elferen,  B. Kreuning, N. Hartvelt) zijn wij dankbaar 
voor hun inspanningen.

De Sociale staat van het platteland wordt begeleid door een commissie onder 
voorzitterschap van prof. dr. Th.A.M. Beckers (Telos). De begeleidingscommissie 
bestond in de afgelopen periode uit drs. A.M. van der Kooij (Movisie), dr. J.F.C.M. 
Thissen (UvA), dr. J.C. Dagevos (lei), ir. J.M.W. Huijbregts (lnv, directie Landbouw), 
drs. M. Beens (szw), drs. K. van der Meulen (vws) en drs. H.G.C. Cohen Stuart (ipo). 
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De inhoudelijke begeleiding namens de opdrachtgever is in handen van ir. N. Bosma 
en drs. A. Bruins (lnv, directie Platteland). Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun 
inbreng in het onderzoek.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Het platteland is sterk aan het veranderen. De landbouw wordt steeds minder 
dominant en moet op veel plekken wijken voor woningbouw, recreatie en natuur. 
De bevolking vergrijst en ontgroent, en steeds meer stedelingen zoeken de rust en 
de ruimte van het platteland op. Ondertussen zijn de levens van plattelanders steeds 
minder lokaal gebonden en meer verstrengeld geraakt met de stad. Geholpen door 
de toegenomen automobiliteit en gedwongen door de schaalvergroting van de voor-
zieningen, leggen plattelanders steeds grotere afstanden af om winkels, opleidin-
gen, werk en vertier te bereiken. De algemene individualiseringstrend gaat hierbij 
niet aan het platteland voorbij. Plattelanders hechten steeds meer waarde aan zaken 
als autonomie, zelfontplooiing en privacy en richten hun leven hier naar in.

Deze studie heeft als doel in beeld te brengen hoe plattelandsbewoners tegen hun 
leven op het veranderende platteland aankijken. De eerste onderzoeksvraag is dan 
ook: Hoe beleven en waarderen plattelandsbewoners het leven op het platteland? In 
het bijzonder gaat de studie in op het sociale leven. Van oudsher bestond de platte-
landsgemeenschap binnen de context van het ‘autonome’ dorp, waar bewoners gebo-
ren en getogen waren en hun dagelijks leven deelden met hun vrienden en familie, 
die in hetzelfde dorp woonden. Tradities speelden een belangrijke rol en dorpelin-
gen ondersteunden elkaar en het verenigingsleven als vanzelfsprekend, zodat zij een 
stevig vangnet voor elkaar vormden. Het is de vraag of dit hechte sociale leven nog 
steeds bestaat. De tweede onderzoeksvraag luidt dan ook: Hoe functioneren lokale 
gemeenschappen op het hedendaagse platteland? Bij het beantwoorden van deze 
vraag wordt ingegaan op vier onderling verbonden aspecten van de lokale gemeen-
schap: de gelegenheden waarbij plattelandsbewoners elkaar ontmoeten, de sociale 
relaties tussen plattelandsbewoners, de sociale scheidslijnen tussen sociale groepen 
op het platteland en het sociale gedrag van plattelandsbewoners onderling. 

Enerzijds weerklinkt in de zorg van beleidsmakers de vrees dat de hechte plat-
telandsgemeenschap verloren gaat (community lost). Wanneer plattelandsbewoners 
minder op hun lokale omgeving gericht zijn, zou dit de sociale vitaliteit bedreigen, 
waar onder meer het draagvlak voor voorzieningen van afhangt. Het voorzieningen-
niveau bepaalt de leefbaarheid van het platteland voor minder mobiele groepen. 
Anderzijds wordt gehoopt dat de sociale gemeenschap zich weet aan te passen aan 
de veranderende tijden (community transformed). Weliswaar worden oude verbanden, 
vooral familierelaties, minder belangrijk, maar de nieuwe verbanden waar mensen 
zelf voor kiezen winnen aan belang. Nieuwe economische impulsen zouden het 
gemeenschapsleven een nieuwe vorm kunnen geven, zonder dat dit ten koste gaat 
van onderlinge samenhang en solidariteit. 

Methode van onderzoek
Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de zienswijze van plattelandsbewoners zelf, 
is in het onderzoek gekozen voor een exploratieve benadering. Ter oriëntatie hebben 
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we eerst tien interviews gehouden met personen die beroepshalve bekend zijn met de 
leefsituatie van plattelandsbewoners. Vervolgens zijn dertien focusgroepgesprekken 
gevoerd met plattelandsbewoners. Tot slot hebben we de onderzoeksbevindingen 
voorgelegd aan een groep experts uit het onderzoeks- en beleidsveld, die zich onder 
meer uitspraken over de herkenbaarheid van het geschetste beeld. 

De onderzoekspopulatie werd afgebakend aan de hand van de stedelijkheidsmaat 
van het cbs. We selecteerden zes plattelandsgebieden, elk bestaande uit twee of 
drie niet-stedelijke of weinig stedelijke gemeenten (omgevingsadressendichtheid 
van 1000 adressen of minder per km2). Bij het selecteren van de plattelandsgebieden 
werd ernaar gestreefd de grote variatie aan plattelandsgebieden zo goed mogelijk 
naar voren te laten komen. Een kenmerk met een onmiskenbaar grote invloed op 
het plattelandsleven is de afstand tot stedelijke gebieden. Als representanten van 
het platteland dat relatief dicht bij stedelijk gebied ligt (het ‘peri-urbane platteland’) 
kozen we het Groene Hart, Zuidoost-Brabant en Twente. Het platteland dat verderaf 
ligt van stedelijke gebieden (het ‘perifere platteland’) wordt vertegenwoordigd door 
de Kop van Noord-Holland, Zeeland en het Lauwersmeergebied. Om de variatie in 
bewonerssamenstelling goed naar voren te laten komen, werd met zes verschillende 
categorieën bewoners apart gesproken. De gesprekken zijn gevoerd met agrariërs, 
vrouwen, jongeren, senioren, nieuwe bewoners en ondernemers. In totaal namen 139 
plattelandsbewoners deel aan de focusgroepen. 

Beleving en waardering van het plattelandsleven
Bewoners van het platteland blijken verschillende defi nities en omschrijvingen van 
‘het platteland’ te hanteren. Iedereen ziet het platteland op zijn eigen manier, afhan-
kelijk van de eigen ervaringen en referentiekaders. Veel plattelandsbewoners zetten 
het platteland af tegen de stad: platteland is wat niet stad is. Naarmate bewoners 
landelijker wonen, wordt het platteland enger afgebakend. Voor veel bewoners van 
het buitengebied is zelfs het dorp al geen onderdeel meer van het platteland. Bewo-
ners beschrijven het platteland vooral aan de hand van landschappelijke kenmerken; 
daarbij schetsen ze vaak een idyllisch beeld, met veel natuurschoon en aantrekkelijke 
landschappen. Opmerkelijk is dat de landbouw min of meer ontbreekt in de beschrij-
vingen, hoewel de agrarische productieruimte een belangrijk stempel drukt op de 
historie en het aanzicht van het platteland. Ook noemen de plattelanders het sociale 
leven maar weinig, terwijl de sociale cohesie op het platteland later in de gesprekken 
geroemd wordt. 

De meeste bewoners zijn positief over het leven op het platteland. De tevreden-
heid heeft in de eerste plaats betrekking op de landschappelijke aspecten: de rust, de 
ruimte en het groen. De ruimte werkt door in het mooie, vrije wonen. Plattelandsbe-
woners krijgen meer huis en tuin voor minder geld en ervaren veel privacy in en om 
hun huis. Toch zijn plattelandsbewoners blij te leven in een omgeving waar mensen 
elkaar kennen, tijd voor elkaar nemen en iets voor elkaar over hebben. In de tweede 
plaats heeft hun tevredenheid dan ook betrekking op het sociale leven. De positieve 
ervaringen domineren in dit opzicht ruimschoots het soms benauwende gevoel dat 
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de onderlinge betrokkenheid ook met zich mee kan brengen. De meeste bewoners 
voelen zich veilig, hoewel veel bewoners wel het idee hebben dat de criminaliteit op 
hun woonplek toeneemt. 

De plattelandsbewoners zien ook de minder gunstige aspecten van hun leefsi-
tuatie en wijzen dan vooral op het schrale voorzieningenaanbod. Veel bewoners 
vrezen voor een vicieuze cirkel: naarmate het voorzieningenniveau daalt, wordt het 
platteland minder aantrekkelijk voor bewoners die waarde hechten aan die voorzie-
ningen, waarmee het draagvlak voor de voorzieningen verder afneemt. Het resultaat 
is dat dorpen stiller worden en minder leefbaar, zo luidt de redenering. Ook het 
vervoer wordt als probleem gezien, met name voor mensen die niet beschikken over 
een auto, zoals jongeren en veel ouderen. De toenemende bebouwing vanuit de stad 
wordt gezien als een bedreiging van het landschap. Ook wordt sceptisch aangekeken 
tegen de aanleg van nieuwe natuur. Natuurontwikkeling op goede landbouwgrond 
wordt onacceptabel gevonden, en dat niet alleen door boeren. Bewoners vinden 
dat de verschillende overheden in dit kader soms te makkelijk beslissingen nemen, 
zonder hen hierbij te betrekken. Ook met betrekking tot de sociaaleconomische vita-
liteit overheersen negatieve geluiden. Wanneer op het platteland een hoger opgeleide 
persoon werkloos wordt, vindt hij moeilijk een passende baan in de directe woonom-
geving. Tevens ervaren veel agrarische en andere ondernemers de complexe wet- en 
regelgeving en de starre houding van sommige bestuurders als moeilijk te nemen 
obstakels bij het aanpassen van hun bedrijf aan de veranderende omstandigheden.

Ontmoetingsgelegenheden
Plattelandsbewoners ontmoeten elkaar op veel plekken. Voor de een is het bezoekje 
aan het centrumdorp een belangrijke gelegenheid om mensen te ontmoeten, ande-
ren ontmoeten hun dorpsgenoten in het verenigingsleven, de kerk, de soos of bij de 
school van hun kinderen. Over het algemeen lijken de gelegenheden waarbij platte-
landsbewoners elkaar in hun dagelijks leven tegen het lijf lopen (thuis en de open-
bare ruimte) af te nemen. Dit past bij het gegeven dat plattelandsbewoners mobieler 
worden en steeds meer aangewezen zijn op banen, opleidingen en voorzieningen 
buiten de lokale omgeving. De gelegenheden waarbij plattelandsbewoners elkaar 
doelbewust opzoeken blijven daarentegen belangrijk als ontmoetingsplekken. Zo 
ontmoeten veel plattelandsbewoners elkaar bij verenigingen en lokale festiviteiten. 
De consequentie van de sociale veranderingen is dat nu ook plattelandsbewoners 
meer moeite moeten doen om elkaar te ontmoeten, maar tegelijkertijd net als stede-
lingen meer keuzes kunnen maken bij het aangaan van ontmoetingen en selectiever 
kunnen zijn in hun lokale contacten. Het minder verplichtend worden van het sociale 
leven op het platteland lijkt aan te sluiten bij de behoeften van hedendaagse platte-
landsbewoners. Plattelandsbewoners die dat wensen, kunnen zich dus makkelijker 
onttrekken aan het sociale gemeenschapsleven. Ook kunnen plattelandsbewoners 
er makkelijker voor kiezen om zich terug te trekken in een eigen groep. Zo zouden 
jongeren, nieuwe bewoners, agrariërs of de leden van een kerkgenootschap of ver-
eniging zich zonder veel moeite sterk op dit ene verband kunnen richten, waardoor 
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de dorpsgemeenschap als geheel weer minder hecht wordt. Voor hen die dat wensen, 
is het lokale gemeenschapsgevoel echter nog volop aanwezig bij de vele buurt- en 
dorpsfeesten.

Sociale relaties 
De sociale relaties op het platteland blijken nog altijd een dichte netwerkstructuur te 
hebben. De meeste bewoners kennen elkaar persoonlijk of van gezicht. Uit de verha-
len van de plattelandsbewoners blijkt ook dat de dorpsgemeenschap een belangrijke 
plaats inneemt in hun leven. Sociale contacten in de directe woonomgeving en het 
delen van een gemeenschappelijk verleden zorgen bij veel mensen nog steeds voor 
een sterk gevoel van verbondenheid met de lokale gemeenschap. Bij het ontstaan 
van sociale relaties zijn twee factoren van belang. Allereerst zijn dat gelijke interes-
ses en bezigheden; deze zijn van invloed op de intensiteit van de contacten. Zijn deze 
overeenkomsten er niet, dan blijven de contacten vaak oppervlakkig. Nu de plat-
telandsbevolking diverser wordt en de keuzevrijheid groter, nemen waarschijnlijk 
de zelfgekozen contacten toe. Ten tweede is afstand van belang. Hoe verder mensen 
van elkaar wonen, hoe minder vaak ze elkaar ontmoeten. Korte afstand blijft daarom 
een belangrijke kwaliteit van lokale contacten, vooral die tussen buren. Buren zijn 
dan ook erg belangrijk op het platteland. Vooral voor hulp in noodgevallen en het in 
het oog houden van elkaars welzijn zijn buren nog altijd de aangewezen partij. Of 
buren ook vrienden worden, hangt echter af van gedeelde interesses en bezigheden 
(de eerste factor). Ook blijkt de band met nabij wonende familieleden vaak hecht. 
Veel boeren hebben via hun bedrijf een sterke binding met de familie. Vrienden en 
kennissen worden gevonden in de lokale gemeenschap op grond van gemeenschap-
pelijke bezigheden en interesses. Welke contacten het belangrijkst zijn, verschilt 
per persoon. Enkele alleenwonende, oudere focusgroepdeelnemers zonder familie, 
vrienden en kennissen in de buurt, geven aan dat voor hen vooral de buren onmis-
baar zijn. Anderen vinden juist de familie in de buurt onontbeerlijk. 

Sociale scheidslijnen
De verhalen van plattelandsbewoners laten zien dat velen van hen onderscheid 
maken tussen ‘wij’ en ‘de anderen’. Een sociale scheidslijn ontstaat vooral wanneer 
‘de ander’ zich niet aanpast aan of een bedreiging vormt voor de bestaande verhou-
dingen. De komst van nieuwe bewoners wordt over het algemeen niet als negatief 
gezien, maar de integratie tussen nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners ver-
loopt niet altijd even soepel. Participeren nieuwe bewoners niet of nauwelijks in de 
gemeenschap, dan blijven ze buitenstaanders in de ogen van de bewoners die daar 
geboren en getogen zijn. Ook lijkt de machtspositie die sommige nieuwe bewoners 
zich toe-eigenen ‘wij-zij’-gevoelens in de hand te werken. Vooral in Zeeland gaven 
oorspronkelijke bewoners aan dat de import uit de stad veel bestuurstaken in het 
verenigingsleven naar zich toetrekt, waardoor zijzelf niet meer aan bod komen. Veel 
nieuwe bewoners hebben daarentegen het gevoel dat ze, ondanks hun participatie in 
de lokale gemeenschap, altijd buitenstaander blijven. Zo gebruiken oorspronkelijke 
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plattelandsbewoners bewust of onbewust streektaal of dialect om hun positie vast te 
houden. Ook wordt, in de beleving van deelnemers, de scheidslijn tussen plattelan-
ders en etnische minderheden versterkt wanneer leden van de etnische groep zich 
niet aanpassen. Het is echter soms de vraag in hoeverre etnische minderheden wel de 
kans krijgen zich aan te passen. Sommige scheidslijnen zijn ook historisch gegroeid, 
zoals die tussen religieuze groepen. Door ontkerkelijking zijn de verschillen op basis 
van geloofsovertuigingen nu minder zichtbaar, maar de scheidslijnen blijven voel-
baar. Ook geografi sche scheidslijnen zijn vaak terug te voeren tot het verleden. Tot 
slot ervaren sommige plattelanders dat stedelingen een sociale grens construeren 
tussen de ‘moderne’ stedeling en de ‘achterlopende’ plattelander. Dit blijkt uit het 
gebruik van het label ‘boer’, waarmee veel stedelingen, volgens sommige platte-
landsbewoners, de gehele plattelandsbevolking aanduiden. 

Sociaal gedrag
Uit de verhalen blijkt dat de komst van nieuwe bewoners, maar ook de individu-
alisering van oorspronkelijke bewoners, een dynamiek oplevert waarbinnen de 
onderlinge betrokkenheid tussen plattelandsbewoners nieuwe vormen aanneemt. 
Plattelandsbewoners zijn het er grotendeels over eens dat ze nog veel voor elkaar over 
hebben, wat zij ook zeer waarderen. Toch laten de verhalen ook zien dat mensen in 
hun feitelijke gedrag minder voor elkaar over hebben dan voorheen. Mensen groe-
ten elkaar minder en onderlinge hulp blijft tegenwoordig vaker beperkt tot kleine 
diensten, het lenen van spullen en hulp in noodgevallen. Mensen blijven zich om 
elkaar bekommeren, maar door een groeiende behoefte aan privacy wordt interesse 
al snel geïnterpreteerd als bemoeizucht. De deelnemers zijn het er ook over eens dat 
plattelandsbewoners veel over elkaar roddelen en snel met een oordeel klaarstaan. 
Deze vormen van betrokkenheid worden doorgaans gezien als een noodzakelijk 
kwaad en velen nemen er, bewust of onbewust, deel aan. Wel lijkt het roddelen 
minder invloed te hebben naarmate woonkernen groter zijn. Ook in de redeneringen 
rond sociale normen blijkt de invloed van individualisering. Voorheen hadden veel 
normen een morele of religieuze basis, maar tegenwoordig worden ze beargumen-
teerd als vormen van rekening houden met elkaar. Normen verschuiven hierdoor en 
worden fl exibeler. Tot slot staat het draagvlak voor lokale collectieve activiteiten en 
voorzieningen onder druk. Vaak wordt de organisatie aangepast, zodat deelnemen 
en bijdragen aan deze collectieve zaken minder tijd en inspanning vergen.

Het beste van twee werelden 
Geconcludeerd kan worden dat de meeste bewoners van het platteland het een 
voorrecht vinden te wonen te midden van zoveel rust, ruimte en natuur. Ook over 
de saamhorigheid zijn plattelandsbewoners erg goed te spreken. Minder gunstige 
kanten aan het leven op het platteland, zoals het magere voorzieningenaanbod, de 
afhankelijkheid van de auto en de sociale controle, worden wel opgemerkt, maar 
doen geen afbreuk aan het grote enthousiasme van plattelandsbewoners over het 
leven op het platteland. De positieve beleving van het sociale leven wordt versterkt 
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wanneer de bewoners van het platteland hun leefomgeving afzetten tegen het kille 
beeld dat zij hebben van de stad. Het overheersend positieve beeld van het plat-
telandsleven is echter niet alleen gebaseerd op negatieve vooroordelen over de 
stad, want ook de meeste nieuwe bewoners, van wie velen jaren in de stad hebben 
gewoond, zijn zeer positief. 

De verhalen van de plattelandsbewoners wijzen op een aantal ontwikkelingen 
in het gemeenschapsleven. Ten eerste worden plattelandsbewoners kieskeuriger 
en selectiever in hun lokale contacten, waardoor de lokale gemeenschap verdeeld 
raakt in segmenten van gelijkgestemden. Dit selectiegedrag wordt bevorderd door 
veranderingen in de sociale infrastructuur en de bevolkingssamenstelling. Maar de 
nieuwe segmenten leiden ook tot contacten die de bestaande scheidslijnen tussen 
oude groepen doorkruisen. Zo zijn collectieve waarden als de dorpscultuur, natuur 
en landschap verbindende factoren tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwko-
mers of tussen boeren en burgers. Ten tweede wordt de onderlinge betrokkenheid 
vrijblijvender. Normen van solidariteit worden minder verplichtend en hulp wordt 
minder vergaand. Ook neemt de sociale controle af. Veel plattelandsbewoners 
houden hun medebewoners nog goed in de gaten, maar de normatieve meetlat waar-
langs ze elkaar leggen, is minder eenduidig gebaseerd op religieuze gedragsregels. 
Collectieve zaken worden op een meer vrijblijvende manier georganiseerd. Omdat 
ook op het platteland vrijwilligers steeds moeilijker te vinden zijn, zoeken organisa-
ties naar pragmatische oplossingen om voorzieningen te handhaven en activiteiten 
toch doorgang te laten vinden. Al met al krijgt het gemeenschapsleven op het plat-
teland een vrijer karakter. Er ontstaat meer ruimte voor individuele keuzes, waarbij 
bewoners alleen meedoen aan activiteiten die hen aanspreken en zich kunnen ont-
trekken aan andere aspecten van het gemeenschapsleven. Deelname aan de lokale 
gemeenschap wordt minder tijdsintensief en makkelijker in te passen in een druk 
bestaan. 

De veranderingen in de plattelandsgemeenschappen houden het midden tussen 
het community lost-perspectief en het community transformed-perspectief. We zien 
nieuwe vormen van gemeenschappen ontstaan, maar deze kunnen de algemene ten-
dens niet verhullen: de onderlinge verbondenheid tussen plattelandsbewoners neemt 
af. De plattelandsgemeenschap is hiermee veranderd in een ‘lichte gemeenschap’, 
waarbinnen de sociale banden losser, vrijblijvender en selectiever zijn geworden. 
Daardoor is het lokale sociale leven gemakkelijker te combineren met netwerken 
buiten het dorp. Van een teloorgang van het gemeenschapsgevoel is zeker geen 
sprake. Integendeel, veel plattelandsbewoners onderhouden nauwe contacten in 
een lokaal netwerk en hechten hier sterk aan. Daarbij kennen ze aan de hen omrin-
gende gemeenschap kenmerken toe die doen denken aan de hechte, traditionele 
dorps samenleving van weleer. Deze beelden zijn soms geromantiseerd, maar dragen 
bij aan het gevoel van onderlinge verbondenheid. Het lijkt erop dat moderne platte-
landsgemeenschappen in de beleving van veel bewoners het beste van twee werelden 
combineren. Enerzijds ervaren bewoners de afname van dwingende sociale normen 
als een bevrijding, anderzijds toont de plattelandsbevolking massaal waardering 
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voor de saamhorigheid die ze zo typisch vinden voor het platteland. Kortom, het 
platteland biedt de vrijheid van de stedelijke samenleving en de betrokkenheid en 
overzichtelijkheid van de dorpssamenleving.

In de programma’s voor plattelandsontwikkeling leunt de overheid sterk op de 
zelfredzaamheid van de plattelandsgemeenschap, dus eigenlijk op de civil society 
van het dorp. Engbersen en Sprinkhuizen (2004b) waarschuwen dat landelijke 
beleidsmakers de informele sociale structuur van het platteland vaak romanti-
seren en vormen van zelfhulp en zelforganisatie overschatten. Zij stellen dat het 
beleid van zelfredzaamheid suggereert dat plattelandsgemeenschappen over een 
groot oplossend vermogen beschikken en met weinig overheidssteun toekunnen. 
Over het algemeen lijkt de moderne plattelandssamenleving inderdaad te voldoen 
aan de behoeften van de individualiserende plattelandsbewoners. Wel brengt het 
lichter worden van de lokale gemeenschap het risico met zich mee dat de onderlinge 
verbondenheid verder vervaagt en de zelfredzaamheid van de plattelandsbevolking 
afneemt. 
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1 Het sociale leven op het platteland

Het platteland is al enkele decennia sterk aan veranderingen onderhevig. Landbouw-
gronden verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw, infrastructuur, bedrij-
venterreinen en natuurontwikkeling. Ook lijkt er sprake te zijn van een geleidelijke 
karakterverandering, die weliswaar minder in het oog springt, maar minstens zo 
belangrijk is. Deze bestaat eruit dat het platteland steeds meer als een collectieve 
ruimte wordt beschouwd, waarvan iedereen moet kunnen genieten. Zo spreekt het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in zijn beleidsagenda Vitaal 
platteland (avp) van ‘een platteland voor alle Nederlanders’ en ‘het platteland als 
consumptieruimte’ (lnv 2004). Nu is het platteland voor het overgrote deel allang 
geen monofunctioneel gebied meer, maar nog niet eerder hadden, onder invloed van 
de economische dynamiek en de toenemende ruimtedruk, zoveel personen en groe-
pen er confl icterende belangen bij. De verwachting is dan ook dat dit steeds meer zal 
leiden tot fricties en spanningsvelden (rlg 2000).

Naast deze landschappelijke en economisch-functionele veranderingen, zijn er 
ook diverse algemene maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen 
aan de dynamiek op het platteland (zie verder § 1.2). Enerzijds spelen hierbij verande-
ringen in stad-landrelaties een rol, anderzijds verandert ook de plattelandsbevolking 
zelf. In het rapport Boeren, burgers en buitenlui sprak de Raad voor het Landelijk Gebied 
de vrees uit dat dergelijke demografi sche en sociaal-culturele ontwikkelingen ertoe 
zullen leiden dat ‘het platteland – zowel in tastbare, ruimtelijke als in sociaal-cultu-
rele zin – als contramal van de stad verdwijnt’ (rlg 2002: 12).

Het ministerie van lnv is zich, door zijn beleidstaken op de domeinen landbouw 
en natuur, bewust van de veranderingen op het platteland. Dat de ministeriële ver-
antwoordelijkheden verder reiken dan alleen het ruimtelijke, ecologische en econo-
mische vlak, blijkt uit het centraal stellen van de sociale vitaliteit van het platteland 
in de avp. Het ministerie legt zichzelf in zijn meerjarenprogramma rond deze avp de 
taak op om de sociale en culturele ontwikkelingen op het platteland nauwlettend te 
volgen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft de opdracht gekregen een instru-
ment te ontwikkelen waarmee sociale en culturele veranderingen op het platteland 
kunnen worden gevolgd. Daartoe heeft het scp het onderzoeksprogramma Sociale 
staat van het platteland (ssp)1 opgezet. De eerste publicatie die hieruit voortvloeide, 
Thuis op het platteland, beschrijft de leefsituatie van plattelandsbewoners op basis 
van reeds beschikbare kwantitatieve databronnen (Steenbekkers et al. 2006). 
Daarin wordt de leefsituatie van bewoners van het platteland vergeleken met die van 
stedelingen en worden de ontwikkelingen hierin bezien. Deze statistische beschrij-
vingen geven een breed beeld van diverse aspecten van de levens van plattelands-
bewoners, zoals de arbeidsparticipatie en scholing, het wonen en de voorzieningen, 
de vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie. Hoewel we op basis van 
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deze aspecten uitspraken kunnen doen over de objectieve kwaliteit van het leven op 
het platteland, blijft daarmee buiten beeld hoe de bewoners hun leven (subjectief) 
beleven.

Met betrekking tot het sociale leven op het platteland beschrijft Thuis op het 
platteland de frequentie van contacten, participatie in het lokale verenigingsleven, 
informele hulp en het aanbod van voorzieningen. Deze gegevens zijn echter frag-
mentarisch, omdat ze geen inzicht geven in de betekenis van het sociale netwerk, 
de omgang met elkaar en de rol van ontmoetingsplekken in het dagelijks leven. Ook 
weten we niet wat voor de bewoners van het platteland de gevolgen zijn van de veran-
deringen in de sociale relaties. Kennis hierover is belangrijk om inzicht te krijgen in 
de subjectieve beleving van het leven op het platteland, het functioneren van platte-
landsgemeenschappen en mogelijke veranderingen daarin door plattelandsontwik-
kelingen en algemene maatschappelijke ontwikkelingen.

Om de kennis over de plattelandsgemeenschap te verdiepen en bovenbeschreven 
kennishiaten op te vullen,2 hebben we een kwalitatief onderzoek opgezet, waarvan 
deze publicatie de weerslag is. In dit onderzoek wordt het leven op het platteland 
weergegeven vanuit de beleving van de bewoners. Om het sociale leven op het plat-
teland van binnenuit te kunnen benaderen, zijn plattelandsbewoners in focusgroep-
gesprekken uitgebreid aan het woord geweest. Zij zijn immers de experts en kunnen 
het best zelf weergeven hoe ze het sociale leven op het platteland en de veranderin-
gen daarin beleven. In dit onderzoek is ingezet op gesprekken met zes categorieën 
bewoners: jongeren, senioren, vrouwen, nieuwe bewoners, agrariërs en onderne-
mers. Gesprekken werden gevoerd in zes plattelandsregio’s: de Kop van Noord-Hol-
land, het Lauwersmeergebied, Twente, Zuidoost-Brabant, Zeeland en het Groene 
Hart. De keuze voor deze regio’s en bovengenoemde bevolkingscategorieën is verder 
verantwoord en beschreven in paragraaf 2.1 en 2.2.

Paragraaf 1.1 behandelt de belangrijkste ontwikkelingen op het platteland die van 
invloed zijn op het leven van plattelandsbewoners en het functioneren van de lokale 
plattelandsgemeenschappen. In paragraaf 1.2 volgen de onderzoeksvragen. Para-
graaf 1.3 beschrijft twee dominante visies op ontwikkelingen binnen lokale gemeen-
schappen op het platteland. We sluiten af in paragraaf 1.4 met een leeswijzer. In dit 
hoofdstuk wordt veelvuldig geput uit cijfermateriaal uit Thuis op het platteland, maar 
omwille van de leesbaarheid zullen wij de verwijzingen naar deze publicatie achter-
wege laten.

1.1 Dynamiek van het platteland

De dynamiek van het platteland is gerelateerd aan een aantal demografi sche en 
maatschappelijke ontwikkelingen, die hieronder kort worden geschetst. De sociale 
en culturele ontwikkelingen moeten worden gezien tegen de achtergrond van een 
platteland waar belangrijke veranderingen plaatsvinden: ingrijpende economisch-
functionele veranderingen (een krimpende agrarische sector, groeiende recreatieve 
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sector en andere economieën) en grootschalige ruimtelijke en landschappelijke ver-
anderingen (de oprukkende verstedelijking, nieuwe infrastructuur, herstructurering 
van landbouwgebieden, natuurontwikkeling).

Ruimtelijke multifunctionaliteit
De dominantie van de landbouw op het platteland neemt af: het aantal bedrijven 
krimpt, evenals de agrarische werkgelegenheid. Van de 140.000 boerderijen die 
Nederland thans nog kent, zijn ruim 90.000 in gebruik als woning en functioneren 
niet meer als boerenbedrijf. De groene ruimte verliest ook steeds meer terrein als 
exclusieve landbouwproductieruimte en wordt steeds meer multifunctioneel benut. 
Het platteland lijkt allengs meer een overloopgebied te zijn geworden van oorspron-
kelijk stedelijke functies (Beunders en Peeters 2004). Naast toerisme, recreatie 
en landelijk wonen, spelen ook landschapsbehoud, natuurontwikkeling, energie-
productie en waterberging een steeds grotere rol. Het gevolg is dat steeds meer 
claims op de ruimte worden gelegd en meer verschillende actoren interesse hebben 
in het platteland. Overigens brengen deze nieuwe functies wel een nieuwe impuls 
voor de lokale economie met zich mee en zijn ze belangrijk als bron van werkgele-
genheid en inkomen.

Bevolking
Er zijn enkele demografi sche veranderingen gaande die een verschuiving betekenen 
in de bevolkingssamenstelling. Op het platteland is sprake van dubbele vergrijzing: 
een steeds groter deel van de bevolking bestaat uit ouderen. Tegelijkertijd ontgroent 
het platteland: veel jongeren trekken weg naar stedelijke centra voor werk of oplei-
ding. Daarentegen komen stedelingen vaker naar het platteland voor recreatie of toe-
risme (Abma et al. 2005), en sommigen vestigen zich er zelfs permanent. Deze trek 
naar het platteland (door geografen aangeduid met de term ‘counterurbanisatie’) 
lijkt grote vormen te hebben aangenomen en is eigenlijk al begin jaren zeventig op 
gang gekomen (Brunt 1974). Elk jaar verhuizen zo’n 120.000 mensen van de stad naar 
het platteland, voornamelijk ouderen en hoger opgeleide gezinnen met een boven-
modaal inkomen. Onder hen zijn veel mensen die terugkeren naar het platteland 
voor de rust en de ruimte. Van Esterik beschrijft hoe stedelingen zich permanent 
vestigden in Ingen, een klein dorp in de Betuwe: ‘De meesten waren hoogopgeleid, 
verdienden hun geld in de Randstad, maar zochten de rust van het platteland om 
de hectische stad buiten hun werk te ontvluchten. Ze spraken algemeen beschaafd 
Nederlands en putten uit een woordenschat, veel groter dan van de gemiddelde Inge-
naar. Ze waren zelfbewuster in het formuleren van hun visie op de toekomst van het 
dorp. Omdat ze ver van het dorp werkten en er niet afhankelijk van waren, verschilde 
die visie nogal eens met die van de oorspronkelijke bewoners. Die hadden behoefte 
aan werk en betaalbare woningen in de eigen omgeving. De import had behoefte 
aan de idylle van het dorp van de schoolplaten van Jetses’ (Van Esterik 2003: 263). 
Verschillende auteurs voorzien een bevolkingskrimp als gevolg van een gebrekkige 
en eenzijdige werkgelegenheid op het platteland. Dit probleem lijkt in internationaal 
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perspectief klein en doet zich vooralsnog alleen nog maar in Zuid-Limburg en Fries-
land voor (Van Dam et al. 2006; Derks et al. 2006).

Schaalvergroting van het leven
Onder invloed van de modernisering van de samenleving is het leven van plattelan-
ders minder lokaal gebonden geworden en tevens meer verstrengeld geraakt met 
de stad. Verrips beschrijft de geschiedenis van een Zuid-Hollands dorp in de jaren 
1850 en 1971. De eeuwenlange heerschappij van de boeren in de dorpsgemeenschap 
brokkelde af, zij ‘verloren hun zeggenschap over de gang van zaken in het dorp 
aan anderen daarbinnen en daarbuiten [...]’ (Verrips 1983: 227). Die anderen waren 
politici, ambtenaren en landbouwspecialisten. Ook kwamen er ingenieurs van de 
Heidemaatschappij, die in het café gingen vergaderen ‘met grote opgerolde land-
kaarten en aktetassen vol met plannen voor het herverkavelen van het gebied’ (Van 
Esterik 2003: 185-195). Aldus verdween geleidelijk aan het isolement waarin het dorp 
zich had bevonden en kregen invloeden van buiten steeds meer greep op de dorps-
gemeenschap. Het dorp veranderde van een hoofdzakelijk agrarische gemeenschap 
in een woongemeenschap waar ook mensen van buiten een plek vonden. De term 
‘slaapdorp’ werd uitgevonden.

Door de toegenomen mobiliteit en de snelle telecommunicatiemiddelen kunnen 
mensen tegenwoordig steeds makkelijker onderling contact houden en informatie 
uitwisselen. De toegenomen automobiliteit wordt door plattelanders benut voor het 
werk en voor vertier in de grote stad, en voor contacten buiten het lokale netwerk. 
Daarnaast moeten plattelanders, door de schaalvergroting van het voorzieningen-
niveau, grotere afstanden afl eggen om gebruik te maken van de voorzieningen in de 
regio. Dit alles brengt grote veranderingen teweeg in de dorpsgemeenschap (Mak 
1996; Van Esterik 2003).

Individualisering
In de gehele westerse maatschappij is sprake van een toenemend individualisme. Dit 
houdt in dat mensen meer waarde hechten aan zaken als autonomie, zelfontplooiing 
en privacy (Schnabel 2004). Ook op het platteland is deze trend zichtbaar, al lijkt die 
zich daar minder snel te ontwikkelen (Castenmiller en Knol 1989). Maar waarden 
als zelfontplooiing en keuzevrijheid worden ook hier belangrijker, wat onder andere 
is terug te zien in de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen (Adolfsen et al. 
2006). Ook in het wonen komt het groeiende individualisme tot uiting: het aandeel 
eenpersoonshuishoudens neemt toe, op het platteland zelfs sterker dan in de stad 
(Simon 2006).

Een andere consequentie van de individualisering is dat mensen zich minder snel 
verbinden aan andere personen, groepen of instanties. In plaats van te kiezen voor 
verplichtende relaties, zal men geneigd zijn zwakke verbintenissen aan te gaan, wat 
resulteert in ‘lichte gemeenschappen’ (Duyvendak en Hurenkamp 2004).
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1.2 Onderzoeksvragen

Het is goed denkbaar dat de vele huidige en verwachte veranderingen op het plat-
teland van invloed zijn op de manier waarop bewoners hun leven op het platteland 
beleven en waarderen. In deel 1 van deze publicatie gaan we in op de eerste onder-
zoeksvraag: Hoe beleven en waarderen plattelandsbewoners het leven op het platteland?

Daarbij zoomen we ten eerste in op het begrip ‘platteland’. We proberen helder te 
krijgen hoe bewoners het platteland afbakenen en waarmee zij het associëren. Ver-
volgens maken we een momentopname van aspecten van het leven op het platteland 
die de bewoners positief dan wel negatief waarderen. De spontane reacties van de 
bewoners geven aan wat zij als sterke en zwakke kanten van het leven op het plat-
teland zien. Ook wordt duidelijk welke bedreigingen of kansen zij zien voor de toe-
komst. Wij verwachten dat dit een beeld oplevert van de sociale en culturele waarden 
van het platteland,die bestaan naast de onmiskenbare landschappelijke, ruimtelijke 
en recreatieve waarden.

Het lijdt geen twijfel dat de grote veranderingen op het platteland van invloed zijn op 
de sociale verbanden tussen plattelandsbewoners. Hierop gaat deel 2 van deze publi-
catie in. Gekozen is om het begrip ‘gemeenschap’ als uitgangpunt te nemen, omdat 
dit begrip recht doet aan de vele aspecten en dimensies van sociale verbanden tussen 
mensen. Een gemeenschap is niet alleen het sociale netwerk dat mensen met elkaar 
verbindt, maar omvat ook de plekken waar en de activiteiten waarbij die verbonden-
heid tot stand komt (Liepins 2000).

Hoewel gemeenschappen al lange tijd niet meer per defi nitie gebonden zijn aan 
geografi sche gebieden, richt het huidige onderzoek zich op lokale gemeenschappen 
op het platteland. De vraag die in deel 2 van deze studie centraal staat, is de vol-
gende: Hoe functioneren lokale gemeenschappen op het hedendaagse platteland?

Voor een zo volledig mogelijk beeld zal dit onderzoek ingaan op vier aspecten van 
de gemeenschap, die elkaar onderling sterk beïnvloeden. Als eerste component van 
de plattelandsgemeenschap onderscheiden we de ontmoetingsgelegenheden, oftewel de 
sociale infrastructuur. Waar en bij welke gelegenheden kunnen plattelands bewoners 
elkaar ontmoeten? De sociale infrastructuur kan beschouwd worden als de hard-
ware van de sociale relaties tussen plattelandsbewoners in hun lokale omgeving. 
Deze sociale relaties zijn de tweede component van de lokale plattelandsgemeenschap 
die we onderscheiden. In welke mate geldt het aloude adagium ‘ons kent ons’ en 
op welke manier dragen de contacten met medebewoners bij aan het gevoel van 
verbondenheid? Welke mensen in hun lokale omgeving zijn belangrijk voor platte-
landsbewoners en welke betekenis hebben deze mensen voor hen? De derde com-
ponent die onderscheiden wordt, zijn de sociale scheidslijnen binnen de gemeenschap. 
Wie wel en wie niet bij een gemeenschap horen, kan hierbij een belangrijk thema 
zijn (Chávez 2005). Nu de samenstelling van het platteland aan het veranderen is, is 
het de vraag hoe plattelandsbewoners onderscheid maken tussen sociale segmenten 
binnen de plattelandsgemeenschap. Als vierde component onderscheiden we de het 
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sociale gedrag van plattelandsbewoners. Gemeenschapsleden zijn op elkaar aangewe-
zen voor het realiseren van hun persoonlijke doelen. De ene bewoner zal niet meer 
zoeken dan rust en veiligheid, terwijl de andere ook gezelligheid en saamhorigheid 
met medebewoners nastreeft. In beide gevallen kunnen sociale normen, die het 
gedrag van groepsleden reguleren, aan deze doelen bijdragen.

1.3  De plattelandsgemeenschap in ontwikkeling

Hechte verbanden en een traditionele leefstijl
Tot in het begin van de twintigste eeuw speelde het grootste deel van het leven op het 
platteland zich af binnen de grenzen van het ‘autonome dorp’: de meeste bewoners 
waren er geboren en getogen, vonden er werk, deden er hun boodschappen, maakten 
er vrienden, vonden er een partner en bleven er de rest van hun leven wonen (Thissen 
en Droogleever Fortuijn 1999a). Buiten het dorp hadden plattelandsbewoners weinig 
te zoeken en in de stad al helemaal niets. Hoewel in de jaren vijftig de modernisering 
van het plattelandsleven al goeddeels op gang was, wordt juist deze periode vaak 
geassocieerd met een grote saamhorigheid onder plattelandsbewoners. Van Este-
rik beschrijft hoe tussen 1950 en 1970 het gemeenschapsleven in Ingen fl oreerde en 
het verenigingsleven opbloeide. Voetballen en toneelspelen waren de belangrijkste 
activiteiten, en het café was de ziel van het dorp. Na 1970 verloren deze activiteiten 
aan belang door de komst van de bromfi ets, de televisie en de populariteit van de 
vakantie en raakte de vrije tijd gaandeweg geïndividualiseerd, een proces dat zich 
op velerlei gebied in de samenleving voordeed (Van Esterik 2003: 161-169). Hoe het 
leven er in een traditionele plattelandsgemeenschap aan toe ging, is moeilijk in 
algemene termen te vatten. Vaststaat in ieder geval dat het vaak is geromantiseerd, 
ook door wetenschappers (Lupi 2005). Toch geven we hier, als referentiekader voor 
moderne plattelandsgemeenschappen, een algemene schets van het plattelandsleven 
in  vroeger tijden.

De ontmoetingsgelegenheden waren talrijk. Plattelandsbewoners zagen elkaar vaak 
bij het werk, in de kerk en in het verenigingsleven. Doordat het aantal voorzienin-
gen klein was en tevens slechts een klein aantal mensen bediende, kwamen de 
bewoners elkaar ook hier regelmatig tegen. Het is dus niet verwonderlijk dat sociale 
relaties in hoge mate lokaal gebonden waren. Dorpelingen kenden elkaar allemaal 
en de contacten gingen generaties terug. Veel dorpsgenoten werden verbonden door 
verschillende typen relaties: familieleden waren bijvoorbeeld ook collega en ver-
enigingsgenoot (Thissen en Droogleever Fortuijn 1999a). De vele en hechte relaties 
tussen dorpsgenoten vormden de stevige basis voor een sterke, vanzelfsprekende 
dorpsbinding (Groot 1989). Sociale scheidslijnen binnen het dorp waren een stabiel 
onderdeel van de dorpsorde. Jong en oud, boeren en knechten, rijk en arm leef-
den dicht op elkaar en waren sterk op elkaar aangewezen, waardoor ze onderdeel 
uitmaakten van hetzelfde sociale systeem (Verrips 1983; Thissen en Droogleever For-
tuijn 1999a). Het sociale gedrag van dorpelingen werd gekenmerkt door traditie en een 
verregaande saamhorigheid. Rollen lagen vast en verenigingen werden als vanzelf-
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sprekend gesteund. Buren en dorpsgenoten hielpen elkaar over en weer, waarmee zij 
een stevig vangnet voor elkaar betekenden (Van Esterik 2003).

Twee visies op verandering in de lokale gemeenschap
De vraag is nu op welke manieren het functioneren van lokale plattelandsgemeen-
schappen verandert. Deze vraag past in de lijn van de community question  (Wellman 
1979), die al enkele decennia overheerst in het denken over de veranderende ver-
bindingen in de maatschappij. De community question onderzoekt het verband 
tussen veranderingen in de maatschappij in het geheel en relaties in individuele 
gemeenschappen. Dat verband kan wederzijds zijn. In dit opzicht is er sprake van 
twee tegenovergestelde visies. In de eerste visie (community lost) gaat de traditionele 
gemeenschap verloren. Sociale verbanden worden zwakker, mensen hebben minder 
voor elkaar over en laten zich minder gelegen liggen aan gemeenschappelijke 
normen. Het sociale cement dat de samenleving zou moeten binden, verbrokkelt. 
Hiertegenover staat de visie dat sociale verbanden zich aanpassen aan de tijd (com-
munity transformed) (White en Guest 2003). Dit zou onder meer betekenen dat de oude 
verbanden, die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op familierelaties en woonplaats, worden 
vervangen door verbanden waar mensen zelf voor kiezen. Het gemeenschapsleven 
verandert hierdoor van vorm, maar dit gaat niet ten koste van de onderlinge samen-
hang en solidariteit.

Binnen de onderzoekstraditie van de community question wordt regelmatig aan-
genomen dat de plattelandsgemeenschap overeenkomt met de traditionele samen-
leving, waarbij de stedelijke samenleving model staat voor toekomstige vormen 
van sociale gemeenschap (bv. White en Guest 2003). Deze aanname is niet reëel. 
De in paragraaf 1.1 beschreven veranderingen doen de traditionele dorpsgemeen-
schap onherroepelijk verdwijnen. Hiermee is niet gezegd is dat plattelandsgemeen-
schappen per defi nitie steeds meer op steden gaan lijken. ‘Terwijl alles veranderde, 
verandert er niets’, zo omschrijft Van Esterik het (2003: 112). Het lijkt dan ook waar-
schijnlijk dat plattelandsgemeenschappen een eigen ontwikkeling doorlopen.

In hoeverre lijken de twee visies van toepassing op veranderingen op het platteland? 
De in paragraaf 1.1 besproken veranderingen lijken vooral een verlies van de tradi-
tionele gemeenschap in te luiden. Met de schaalvergroting komen dorpsgenoten 
elkaar in hun dagelijks leven automatisch minder vaak tegen. Ook de veranderende 
samenstelling van de plattelandsbevolking drukt haar stempel op de gemeenschap. 
In het algemeen vermindert heterogeniteit in een bevolking de sociale samenhang 
(Lupi 2005). Contacten tussen nieuwe en oorspronkelijke bewoners kunnen gepaard 
gaan met onduidelijkheid over gedragsnormen die in de lokale gemeenschap gelden, 
met als gevolg wederzijds onbegrip en het ontstaan van sociale scheidslijnen (zie 
bv. Van der Ziel 2003). Daarbij kan verondersteld worden dat de toestromende 
nieuwkomers stedelijke omgangsvormen meenemen, die bijdragen aan een proces 
dat wel wordt aangeduid als ‘mentale verstedelijking’ (Driessen et al. 1995: 14), wat 
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een afname van de lokale samenhang teweeg zal brengen. De algemene individuali-
seringstrend draagt hier nog eens aan bij.

De vrees dat de traditionele plattelandsgemeenschap verloren gaat, weerklinkt 
ook in de zorg van beleidsmakers. Hoewel de zorg over het afbrokkelen van de 
sociale samenhang in stedelijke probleemwijken vele malen groter is, wordt met 
betrekking tot het platteland gevreesd voor de sociale vitaliteit, die onder meer het 
draagvlak vormt voor voorzieningen en de leefbaarheid van het platteland voor 
minder mobiele groepen (lnv 2004). Ook hebben verschillende onderzoekers 
geconstateerd dat het belang en de aard van lokale contacten op het platteland zijn 
afgezwakt (Hazeu 2004; Van den Berg et al. 1996).

Toch moet de lokale plattelandsgemeenschap niet zonder meer worden afge-
schreven; ook voor de visie dat plattelandsgemeenschappen zich aan de tijd aanpas-
sen, vallen enkele dingen te zeggen. Ten eerste blijven mensen altijd aangewezen 
op hun lokale omgeving voor het vervullen van bepaalde behoeften. Zo blijft voor 
persoonlijk contact de fysieke nabijheid een belangrijke factor (Wellman 1996). Op 
het platteland, waar minder mensen wonen, zou deze factor nog bepalender kunnen 
zijn dan in stedelijk gebied. Ten tweede zou de voortschrijdende schaalvergroting de 
behoefte aan kleinschalige sociale verbanden juist kunnen aanwakkeren (Thissen 
2005). Als gevolg van trends als globalisering en individualisering zouden traditio-
nele culturele en sociale bindingen verslappen. Als tegenreactie zou een toegenomen 
lokaal bewustzijn kunnen ontstaan (Urry 1995; Paasi 2003), met meer aandacht 
voor de directe woonomgeving en de sociale verbanden daarin. Ten derde zorgt de 
migratie tussen de stad en het platteland niet uitsluitend voor een toenemende hete-
rogeniteit in de bevolking. Vaak zijn het jonge gezinnen en ouderen met uitgevlogen 
kinderen die het platteland opzoeken. Met name het krijgen van kinderen luidt een 
levensfase in waarin buren en familieleden belangrijker worden. Voor stedelingen 
die overwegen naar het platteland te verhuizen, zijn de gezelligheid en de mentaliteit 
belangrijke factoren (Heins 2002). Als deze factoren daadwerkelijk sturend zijn bij de 
beslissing op het platteland te gaan wonen, betekent dat dat de plattelandsbevolking 
aangevuld zal blijven worden met mensen die een sterke sociale samenhang en een 
traditionele mentaliteit (relatief) belangrijk vinden.

Als plattelandsgemeenschappen zich aanpassen aan de veranderende omstandig-
heden, compenseren nieuwe ontmoetingsgelegenheden de verschraling van de oude 
sociale infrastructuur, blijven plattelandsbewoners sterk op elkaar georiënteerd 
en gaan zij veel met elkaar om. De onderlinge relaties zijn echter veel minder dan 
vroeger gebaseerd op een gedeelde geschiedenis en op familiebanden, en komen ook 
minder voort uit een sterke verstrengeling van de dagelijkse bezigheden. Hierdoor 
zouden sociale relaties steeds gebaseerd kunnen zijn op gedeelde smaak, interes-
ses of belangen, wat mogelijkheden biedt voor het aangaan van verbindingen tussen 
nieuwe en oude groepen. In een aangepaste gemeenschapsvorm blijven platte-
landsbewoners begaan met het welzijn van hun medebewoners, maar zullen sociale 
normen meer ruimte laten voor verschillen tussen bewoners en hun vele andere 
bezigheden.
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Ondersteuning voor de visie dat plattelandsgemeenschappen zich aanpassen aan de 
tijd wordt onder meer geleverd door Van Esterik (2003) en Thissen en Droog leever 
Fortuijn (1999b). In dorpen waar nieuwe bewoners verstrekkende veranderingen 
teweegbrachten in de lokale gemeenschap, ging dit samen met een levendig dorps-
leven en sterke onderlinge verbanden. Dat de lokale verbanden op het platteland 
sterk blijven, blijkt ook uit Thuis op het platteland. In vergelijking met stedelingen zijn 
plattelandsbewoners nog altijd actiever in het verenigingsleven en onderhouden zij 
meer contact met buren en buurtgenoten. Van een afnemende trend in deze vormen 
van participatie in de gemeenschap lijkt geen sprake te zijn.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we de gebruikte onderzoeksmethoden en verantwoorden 
we de keuzes die gemaakt zijn bij het veldwerk en de analyses.

Deel 1 van het boek geeft antwoord op de vraag ‘Hoe beleven en waarderen platte-
landsbewoners het leven op het platteland?’ Allereerst is er in hoofdstuk 3 aandacht 
voor wat de plattelandsbewoners zelf onder ‘het platteland’ verstaan. In de loop 
van de jaren is er namelijk op verschillende manieren naar het platteland gekeken, 
waardoor er verschillende opvattingen over bestaan. Dit hoofdstuk beschrijft deze 
verschillende denkwijzen. Hoofdstuk 4 beziet de waardering die de plattelands-
bewoners hebben voor het platteland. Wat vinden ze positief dan wel negatief aan 
hun leven op het platteland? En waar zien ze kansen en bedreigingen?

Deel 2 gaat in op de vraag ‘Hoe functioneren lokale gemeenschappen op het 
hedendaagse platteland?’, waarbij achtereenvolgens vier aspecten worden behan-
deld. Hoofdstuk 5 (‘Waar?’) gaat over de sociale infrastructuur. Beschreven wordt 
op welke plekken en bij welke gelegenheden bewoners van het platteland elkaar 
ontmoeten, hoe de sociale infrastructuur verandert en wat de invloed van deze veran-
deringen zou kunnen zijn op bindingen binnen de lokale gemeenschap. Hoofdstuk 6 
(‘Wie met wie?’) heeft betrekking op de sociale relaties van de bewoners. Beschreven 
wordt welke mensen in het dorp of de nabije omgeving belangrijk zijn voor plattelan-
ders en welke betekenis deze contacten voor hen hebben. In hoofdstuk 7 (‘Wie niet 
met wie?’) beschrijven we in hoeverre er specifi eke scheidslijnen zijn in de omgang 
met elkaar, oftewel in hoeverre er gevoelens van ‘wij’ en ‘zij’ heersen. Onder andere 
wordt gekeken naar de vorming van groepjes, de integratie van nieuwe bewoners en 
geografi sche scheidslijnen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 (‘Hoe?’) ingegaan op de 
gedragsregels op het platteland, oftewel de sociale normen die betrekking hebben 
op de omgang tussen mensen. Laten plattelandsbewoners inderdaad een sterke 
onderlinge betrokkenheid zien in hun gedrag? Hoe veranderen de gedrags regels 
onder invloed van de veranderende bevolkingssamenstelling en verschuivingen 
in waarden? Ten slotte beantwoorden we in hoofdstuk 9 de onderzoeksvragen. Er 
worden enkele concluderende opmerkingen gemaakt rond de beschrijving van het 
functioneren van de gemeenschappen van plattelanders; deze opmerkingen worden 
tot slot aan een korte beschouwing onderworpen.
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Noten

1 Het onderzoeksprogramma Sociale staat van het platteland (ssp) is opgebouwd uit vier 
deelstudies rond de volgende onderzoeksvragen:
1 Welke sociale ontwikkelingen doen zich voor op het platteland?
2 Hoe leven plattelanders, hoe percipiëren ze het platteland en de ontwikkelingen 

aldaar?
3 Hoe percipiëren en benutten Nederlanders het platteland en zijn ontwikkelingen, en 

welke aan het platteland gerelateerde gedragspraktijken houden ze erop na?
4 Welke sociale structuren komen voor op het platteland en wat is het belang ervan met 

het oog op de ontwikkelingen op het platteland?
2 Naast kennisvergaring heeft het onderzoek ook een instrumenteel doel in het onder-

zoeksprogramma ssp. Voor de publicatie Thuis op het platteland is gebruik gemaakt van de 
statistische indicatoren uit landelijke onderzoeken om diverse domeinen van de leefsitu-
atie van plattelandsbewoners te beschrijven en bestaande trends vast te stellen. Met deze 
kwalitatieve studie beogen we beter zicht te krijgen op elementen van het sociale leven 
op het platteland, die in het statistische materiaal onderbelicht zijn gebleven, maar die 
conceptueel belangrijk kunnen zijn voor de monitor ssp.
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2 Methoden en verantwoording

Met het onderzoek wilden we een beeld krijgen van de belevingen en opvattingen 
van plattelandsbewoners, met betrekking tot hun leven in het algemeen en de lokale 
gemeenschap in het bijzonder. Omdat we hen daarin niet wilden beperken tot vooraf 
bepaalde concepten, maar ruimte wilden laten voor die aspecten die plattelands-
bewoners zelf belangrijk vinden, is gekozen voor een exploratieve benadering. De 
nadruk ligt daarbij op focusgroepen bestaande uit plattelandsbewoners. Bij focus-
groepen geven deelnemers in semigestructureerde gesprekken hun belevingen van, 
en opvattingen over bepaalde onderwerpen weer. Omdat deelnemers direct op elkaar 
reageren, is de focusgroep een geschikte methode om verschillende visies naar voren 
te laten komen. In de periode van juli tot en met september 2006 werden dertien 
groepsgesprekken gevoerd met zes categorieën plattelandsbewoners, wonend in zes 
verschillende plattelandsgebieden.

Hoewel de focusgroepen de hoofdmoot vormden van deze studie, stonden zij 
niet op zichzelf. Vooraf werden tien oriënterende interviews gehouden met perso-
nen die beroepshalve op de hoogte zijn van de leefsituatie van een of meer groepen 
plattelandsbewoners die in deze studie centraal staan. Het waren bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouworganisatie, van een organisatie voor 
plattelandsjongeren en van de Nederlandse Vrouwen Raad. De interviews hadden tot 
doel de focusgesprekken inhoudelijk voor te bereiden; ze boden inzicht in de speci-
fi eke situatie van de verschillende groepen en ontwikkelingen die hierop van invloed 
zijn. Bijlage A geeft een overzicht van de geïnterviewde personen.

Na afronding van de focusgroepen is op 24 mei 2007 een bijeenkomst gehouden 
ter validatie van de onderzoeksbevindingen. Op basis van een conceptversie van het 
onderzoeksverslag bogen experts uit het onderzoeks- en beleidsveld zich over de 
vragen in hoeverre zij het geschetste beeld herkenbaar vonden en welke aanbevelin-
gen voor beleid en verder onderzoek uit de bevindingen zouden kunnen volgen. De 
ideeën en suggesties van de deelnemers aan deze bijeenkomst zijn gebruikt om de 
onderzoeksbevindingen en -conclusies aan te scherpen en hebben met name hun 
stempel gedrukt op hoofdstuk 9. Bijlage B geeft een overzicht van de deelnemers aan 
de validatiebijeenkomst.

Paragraaf 2.1 beschrijft de keuze voor de plattelandsgebieden waar focusgroepen 
plaatsvonden. Vervolgens gaat paragraaf 2.2 in op de categorieën bewoners waaruit 
de focusgroepen opgebouwd waren. Paragraaf 2.3 beschrijft tot slot hoe het onder-
zoek in de praktijk verliep: de werving, het verloop van de gesprekken en de analyse 
van het materiaal.

2.1 Verschillende plattelandsgebieden

Wanneer in eerder onderzoek naar een defi nitie van het platteland gevraagd wordt, 
geven de meeste mensen aan dat het gaat om die gebieden die buiten de stad liggen 
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en die dunbevolkt zijn (zie bv. Huigen 1996). Het meest onderscheidende criterium 
lijkt dan ook de mate van bebouwing en bewoning. In overeenstemming hiermee 
werd in de verkennende studie Thuis op het platteland van het onderzoeksprogramma 
Sociale staat van het platteland, het platteland gedefi nieerd aan de hand van de 
stedelijkheidsmaat van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Niet-stedelijke 
en weinig stedelijke postcodegebieden (minder dan 1000 adressen per vierkante 
kilometer) werden beschouwd als platteland en de overige gebieden als niet-platte-
land, oftewel stedelijk gebied. Deze afbakening heeft als voordeel dat zij aansluiting 
biedt bij het beleid; het ministerie van lnv bakent bijvoorbeeld het platteland op 
deze manier af (lnv 2004). Daarbij kwam het praktische voordeel dat verschillende 
beschikbare empirische databronnen aan de stedelijkheidsmaat gekoppeld kunnen 
worden.

Ook in de onderhavige studie wordt de onderzoekspopulatie afgebakend aan de 
hand van de stedelijkheidsmaat. Omdat we een gedachtewisseling tussen bewoners 
voor ogen hadden over een voor hen relevante woonomgeving, waarbij we veronder-
stelden dat deze groter was dan een viercijferig postcodegebied, hanteerden we hier 
een meer regionale schaal. We selecteerden zes plattelandsgebieden, bestaande uit 
telkens twee of drie gemeenten. Elke gemeente bestaat uit meerdere dorpen of buurt-
schappen en een uitgestrekt buitengebied. Gemiddeld bestrijken de gebieden ruim 
300 vierkante kilometer en hebben ze iets minder dan 50.000 inwoners. Uiteraard 
vallen de grenzen van deze gebieden niet samen met wat bewoners als hun leefom-
geving ervaren. Wel verwachtten we dat bewoners het gebied enigszins kenden en de 
verhalen van hun gespreksgenoten konden plaatsen.

Voor elk van de zes regio’s werden gemeenten geselecteerd met een niet-stedelijke 
of weinig stedelijke omgevingsadressendichtheid. Wanneer binnen zo’n gemeente 
een postcodegebied toch een hogere stedelijkheidsgraad bleek te hebben, werd dit 
postcodegebied buiten beschouwing gelaten. Uitsluitend niet-stedelijke en weinig 
stedelijke postcodegebieden werden dus tot het platteland gerekend. Anders dan in 
Thuis op het platteland, bleven door de gebruikte selectieprocedure de niet-stedelijke 
of weinig stedelijke postcodegebieden in gemeenten met een hogere stedelijkheids-
graad buiten beschouwing. Het platteland dat in de onderliggende studie naar voren 
komt, is dan ook een relatief landelijk deel van het platteland dat in Thuis op het plat-
teland beschreven wordt.

De mate waarin en de manier waarop ontwikkelingen spelen en het leven bepalen, 
zal per regio verschillen. Bij de keuze van plattelandsgebieden is niet gestreefd naar 
representativiteit, maar wel naar variëteit, om een zo breed mogelijk beeld van erva-
ringen en opvattingen te kunnen schetsen.

Een kenmerk met onmiskenbare invloed op het plattelandsleven is de afstand tot 
stedelijke gebieden. Bewoners van plattelandsgebieden nabij de stad kunnen gebruik 
maken van een uitgebreid voorzieningenaanbod aldaar en zullen het oprukken van 
de stad van nabij meemaken. Daarbij zullen zich in de nabijheid van steden relatief 
veel stedelingen vestigen (Heins 2002). Uit Thuis op het platteland blijkt dat de inwo-
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ners van gebieden die verder van steden afl iggen, vaker te maken hebben met een 
minder goede leefsituatie. In sociaal-cultureel opzicht zou het platteland nabij de 
stad minder herkenbaar zijn dan het meer perifeer gelegen platteland (Simon 2005). 
Gekozen is om twee typen platteland te onderscheiden: het platteland gelegen nabij 
stedelijk gebied, oftewel het ‘peri-urbane platteland’, en het platteland dat verder 
afl igt van stedelijke gebieden, het ‘perifere platteland’. In beide plattelandstypen 
werden drie regio’s geselecteerd.

Naast dit onderscheid kan verondersteld worden dat tal van historische, econo-
mische en landschappelijke kenmerken van invloed zijn op het leven van bewoners. 
De zes plattelandsregio’s werden zoveel mogelijk verspreid over het land gekozen, 
waarmee gehoopt werd ook in deze andere opzichten een zo groot mogelijke variatie 
terug te vinden. Van de perifere plattelandsgebieden werden de Kop van Noord-Hol-
land, Zeeland en het Lauwersmeer geselecteerd. De laatste twee regio’s liggen in de 
vier provincies die gewoonlijk als perifeer worden aangeduid – Friesland, Gronin-
gen, Drenthe en Zeeland – en die zich kenmerken door een mager voorzieningen-
aanbod en een grote kans op werkloosheid (Steenbekkers et al. 2006). In de Kop 
van Noord-Holland spelen deze problemen in mindere mate. Toch ligt de Kop van 
Noord-Holland relatief geïsoleerd en wordt de regio op basis van de reistijd naar de 
meest nabije stedelijke agglomeraties als perifeer beschouwd (Van Dam 1995).

Binnen de peri-urbane regio’s werden het Groene Hart, Zuidoost-Brabant en 
Twente gekozen. Het Groene Hart, gelegen midden in de Randstad, staat dusdanig 
bloot aan stedelijke invloeden dat er al decennialang beleid nodig is om de regio 
open en groen te houden. Zuidoost-Brabant en Twente liggen weliswaar weinig 
centraal ten opzichte van de Randstad, maar ervaren beide veel stedelijke invloed 
van lokale stedelijke agglomeraties. Zuidoost-Brabant ligt in de invloedssfeer van 
Eindhoven en Helmond. In Twente is de uitstraling van de steden Almelo, Hengelo 
en Enschede voelbaar. Tabel 2.1 geeft de geselecteerde plattelandsgebieden weer.

In drie gemeenten bevindt zich een kern met een matig stedelijke omgevingsadres-
sendichtheid, te weten Zierikzee in Schouwen-Duiveland, Rijssen in Rijssen-Holten 
en Mijdrecht in De Ronde Venen. Zoals eerder toegelicht, is ervoor gekozen om uit 
deze kernen geen deelnemers te selecteren. Figuur 2.1 toont de gebieden waaruit de 
deelnemers geselecteerd werden.
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Tabel 2.1
De plattelandsgebieden waar de groepsgesprekken plaatsvonden

perifeer platteland gemeenten stedelijkheidsgraada provincie

Lauwersmeergebied Kollumerland en Nieuwkruisland niet-stedelijk Friesland

De Marne niet-stedelijk Groningen 

Zeeland Schouwen-Duiveland niet-stedelijk Zeeland

Noord-Beveland niet-stedelijk Zeeland 

Kop van Noord-Holland Wieringermeer niet-stedelijk Noord-Holland

Niedorp niet-stedelijk Noord-Holland

Opmeer niet-stedelijk Noord-Holland

peri-urbaan platteland

Groene Hart Jacobswoude niet-stedelijk Zuid-Holland

De Ronde Venen weinig stedelijk Utrecht

Liemeer niet-stedelijk Zuid-Holland

Zuidoost-Brabant Gemert-Bakel weinig stedelijk Noord-Brabant

Laarbeek weinig stedelijk Noord-Brabant

Boekel niet-stedelijk Noord-Brabant

Twente Hof van Twente weinig stedelijk Overijssel

Rijssen-Holten weinig stedelijk Overijssel

a Niet-stedelijk: minder dan 500 omgevingsadressen per km2. Weinig stedelijk: 500-1000 omgevingsadressen 
per km2.
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Figuur 2.1
De plattelandsgebieden waar de groepsgesprekken plaatsvonden

Bron: SCP 

onderzoeksgebied
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2.2 Verschillende groepen bewoners

Bewoners kijken verschillend aan tegen het leven op het platteland. Dit komt 
enerzijds doordat bewoners verschillende levens leiden, met verschillende verant-
woordelijkheden en mogelijkheden. Anderzijds hebben bewoners verschillende 
referentiekaders; verwachtingen en wensen met betrekking tot de woonomgeving 
verschillen van persoon tot persoon. Om de grote variatie in invalshoeken naar 
voren te laten komen, is ervoor gekozen om met zes verschillende categorieën 
bewoners apart gesprekken te voeren. Dit levert relatief homogene groepen op, met 
als voordeel dat deelnemers door dezelfde thema’s aangesproken zullen worden 
en zij zich kunnen verplaatsen in de ervaringen van gespreksgenoten. Binnen deze 
categorieën bewoners is vervolgens gestreefd naar variatie in die kenmerken die 
naar verwachting samenhangen met belevingen en opvattingen over de besproken 
thema’s. Zo waren binnen de groep vrouwen zowel vrouwen met als zonder betaalde 
baan vertegenwoordigd. Thema’s die binnen een groep belangrijk gevonden worden 
– bijvoorbeeld uitgaan onder jongeren of regelgeving onder boeren – kunnen aldus 
van meerdere kanten belicht worden.

De gesprekken zijn gevoerd met agrariërs, vrouwen, jongeren, senioren, nieuwe 
bewoners en ondernemers. Bij de keuze voor deze categorieën bewoners werd, net 
als bij de keuze van de regio’s, niet gestreefd naar representativiteit, maar naar 
diversiteit. We wilden categorieën bewoners selecteren die samen een breed en rijk 
beeld zouden kunnen bieden van het leven op het platteland en van ontwikkelingen 
daarin. Bewoners worden hierbij allereerst gezien als bewoners, van wie het eigen 
leven en welzijn centraal staat. Daarom was het belangrijk dat ook groepen met een 
kwetsbare leefsituatie vertegenwoordigd waren. Zo beschikken veel senioren en jon-
geren niet over een auto, waardoor de ruimtelijke schaalvergroting van het leven op 
het platteland hen nadeliger kan beïnvloeden dan andere groepen. Maar plattelands-
bewoners zijn niet alleen passieve consumenten van hun woonomgeving, ze bepalen 
deze ook mede, in zowel positieve als negatieve zin. Bewoners worden dus ook als 
actoren gezien, waarbij de nadruk ligt op hun handelingen die bijdragen aan het col-
lectieve welzijn van andere plattelandsbewoners. Daarom vonden wij het belangrijk 
groepen te spreken die een bepalende rol spelen in de veranderingen op het platte-
land. Daartoe behoren ondernemers, die de pijlers zijn van de plattelandseconomie 
(ser 2005). In hun werkende leven nemen zij initiatieven en maken zij afwegingen 
die bepalend zijn voor het voorzieningenniveau, de werkgelegenheid en het karakter 
van plattelandsgebieden. Ook agrariërs en nieuwe bewoners zijn categorieën waar-
van de verhalen een goed beeld schetsen van de ontwikkelingen op het platteland; 
terwijl de rol van de eerste groep in het plattelandsleven afneemt, drukt de tweede 
groep juist een steeds sterker stempel erop. In de volgende paragrafen (§ 2.2.1 t/m 
§ 2.2.6) wordt kort een beeld geschetst van de unieke rol die de verschillende groepen 
spelen in de veranderingen op het platteland en van de leefsituatie van de bewoners 
uit elk van deze groepen.
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2.2.1 Agrariërs
Draaide tot na de Tweede Wereldoorlog het plattelandsleven volledig om het 
agrarisch bedrijf, tegenwoordig vormen boeren een kleine minderheid van de 
plattelandsbevolking. Door modernisering en schaalvergroting is het aantal boeren-
bedrijven sinds de jaren vijftig ruim gehalveerd (Schnabel 2001) en van de mensen 
die wonen en werken op het platteland, werkt tegenwoordig nog maar 12% in de 
landbouw (Gesthuizen 2006). Ondertussen wordt het boerenbedrijf, door facto-
ren als internationale concurrentie en strenger wordende milieuwetgeving, steeds 
minder rendabel. Van beleidswege wordt aangestuurd op duurzame bedrijfvoering, 
met ruimte voor toerisme en recreatie, en aandacht voor een aantrekkelijk en gevari-
eerd landschap (lnv 2004). Steeds meer boeren breiden hun agrarische activiteiten 
dan ook uit met maatschappelijke activiteiten als recreatie, zorg of natuurbeheer 
(Simon en Steenbekkers 2006).

‘De veranderende situatie vereist van diegenen die boer willen blijven een groot 
aanpassingsvermogen en een innovatieve instelling’, aldus het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv 2004: 16). Een deel van de boeren valt deze 
aanpassing zwaar (Te Poel en Verweij 2005). Het gemiddelde inkomen van boeren-
gezinnen is ruim bovenmodaal en sinds enkele jaren stijgend, maar de inkomens-
verschillen zijn groot. Ongeveer 29% van de agrarische gezinnen moest het in 2006 
stellen met een bruto-inkomen van minder dan 25.000 euro (lei 2007). Boeren die 
het moeilijk hebben, missen sociale steun van hun omgeving (Duffhues en Horlings 
2007). Met veel boeren gaat het echter goed. Zij, of hun kinderen, zijn hoger opgeleid 
en pakken nieuwe vormen van bedrijfsvoering aan. Zij vinden hun weg in de com-
plexe regelgeving (Te Poel en Verweij 2005).

2.2.2 Vrouwen
Van oudsher vervulden vrouwen een belangrijke sociale functie binnen een dorp, 
bijvoorbeeld bij het verlenen van burenhulp. Ook nu nog ontwikkelen veel platte-
landsvrouwen activiteiten om de leefbaarheid in hun omgeving in stand te houden 
en te verbeteren, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor het behoud van voorzienin-
gen en door onbetaald hulp te verlenen (Adolfsen et al. 2006; Bock 2002 en 2004). In 
toenemende mate dragen vrouwen ook bij aan de economische vitaliteit van het plat-
teland. Het is voor vrouwen op het platteland steeds vanzelfsprekender geworden 
om buitenshuis te werken (Overbeek 2001; Hazeu 2004). Op agrarische bedrijven zijn 
vrouwen vaak verantwoordelijk voor nieuwe economische activiteiten of ondersteu-
nen ze het bedrijf fi nancieel met een betaalde baan (Simon en Steenbekkers 2006). 
Door de gegroeide arbeidsparticipatie komt de bijdrage aan de sociale vitaliteit 
echter steeds meer onder druk te staan (Hazeu 2004).

Vrouwen op het platteland hebben te maken met relatief traditionele man-vrouw-
verhoudingen, die onder meer de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt belem-
meren (Adolfsen et al. 2006; Bock 2004). Vrouwen op het platteland hebben nog altijd 
minder vaak een betaalde baan dan vrouwen in de stad. Ook werken ze op een lager 
beroepsniveau en hebben ze vaker een tijdelijke aanstelling (Gesthuizen 2006). Nu 
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hun arbeidsparticipatie en automobiliteit toenemen, winnen plattelandsvrouwen wel-
iswaar aan zelfstandigheid, maar deze ontwikkeling brengt mogelijk ook een grote 
belasting met zich mee. Onbetaalde zorgtaken voor familieleden blijven doorgaans 
op hun weg liggen en formele kinderopvang is vaak ver weg; de houding tegenover het 
gebruik van deze opvang is ook veelal negatief (Adolfsen et al. 2006).

2.2.3 Jongeren
De jeugd heeft de toekomst en het platteland heeft de jeugd nodig voor zijn toe-
komst. Gevreesd wordt dat ontgroening van het platteland ten koste gaat van de 
levendigheid en de economische vitaliteit (Te Poel en Verweij 2005; knhm et al. 
2005; Van Steensel et al. 2003). Veel jongeren vertrekken naar stedelijke gebieden, 
waardoor het aandeel jongvolwassenen (20-34 jaar) op het platteland in de jaren 
tussen 1995 en 2004 scherp is afgenomen (Simon 2006). Het valt te betwijfelen of 
deze ontwikkeling werkelijk problematisch is. Jonge gezinnen trekken weer vaak 
naar het platteland, waardoor zowel kinderen (0-19 jaar) als volwassenen (35-54 jaar) 
er licht oververtegenwoordigd zijn. Wel zou het wegtrekken van jongeren nadelig 
kunnen zijn voor de sociale gemeenschap. De sociale structuur zou door de wisselin-
gen in de bevolking kunnen verzwakken.

Het wegtrekken van jongeren geeft te denken over de kwaliteit van hun leefsitua-
tie op het platteland. Belangrijke redenen om naar de stad te verhuizen zijn opleiding 
en werk (Van der Aa en Huigen 2000). Omdat banen op het platteland gemiddeld van 
een lager niveau zijn, komen veel hoogopgeleide jongeren voor de keus te staan: een 
baan accepteren onder het eigen niveau of verhuizen naar een stedelijke omgeving. 
Ook verlaten veel plattelandsjongeren hun directe woonomgeving omdat zij op de 
woningmarkt moeten concurreren met welgestelde doorstromers uit het stedelijk 
gebied, en dus moeite hebben met het vinden van een betaalbare starterswoning 
(Kullberg 2006). Tot slot wordt wel gesuggereerd dat jongeren zich door het afne-
mende voorzieningenaanbod op het platteland en hun beperkte vervoersmogelijk-
heden steeds meer vervelen (Simon et al. 2006), wat ten grondslag zou kunnen liggen 
aan een aantal probleemgedragingen. Tieners op het platteland drinken beduidend 
meer alcohol dan hun leeftijdsgenoten in de stad (Stichting Alcoholpreventie 2005; 
Schellingerhout en Van Campen 2006) en worden geassocieerd met racisme en 
rechts-extremistische sympathieën (Cadat en Engbersen 2006).

2.2.4 Senioren
De vergrijzing is een algemene maatschappelijke ontwikkeling, die op het platteland 
een heel eigen gezicht heeft. De vergrijzing lijkt zich er sneller te voltrekken dan in 
stedelijk gebied, vooral in perifere plattelandsgebieden. Volgens bevolkingsprog-
noses zal in het jaar 2025 daar bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn 
(www.ruimtemonitor.nl). De vergrijzing van de bevolking wordt meestal als een 
bedreiging gezien, omdat ouderen na hun pensioen niet meer productief zijn in eco-
nomische zin. Met het groter worden van de ‘grijze druk’, wordt echter ook het jong-
ste segment van de seniorengroep groter, en jongere ouderen dragen, via informele 
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zorg en vrijwilligerswerk, veel bij aan de gemeenschap (De Boer 2006). Ook vitale en 
welgestelde senioren die na hun pensioen naar het platteland trekken, zouden een 
belangrijke pijler van de lokale gemeenschap kunnen blijken, wanneer zij hun tijd en 
hulpbronnen hiervoor inzetten.

De leefsituatie van de jongere ouderen op het platteland is goed en is de laatste 
jaren nog verder verbeterd (Boelhouwer 2006). Deze groep is relatief welgesteld, 
sociaal actief en heeft steeds vaker de beschikking over een auto (Harms 2006). Voor 
de oudere ouderen is daarentegen de leefsituatie zorgwekkend, vooral wanneer ze 
alleenstaand en minder welgesteld zijn (Boelhouwer 2006). De groeiende groep 
bejaarden met functiebeperkingen is afhankelijk van de beschikbaarheid en bereik-
baarheid van basis-, zorg- en vervoersvoorzieningen. Thuiswonende senioren op het 
platteland ontvangen over het algemeen meer ondersteuning van de lokale omgeving 
dan stedelijke senioren (Van der Meer 2006). Het is echter de vraag in hoeverre de 
lokale omgeving als vangnet blijft functioneren. Ook zijn veel ouderen op het plat-
teland aangewezen op verzorgingstehuizen in de grotere woonkernen (Schellinger-
hout en Van Campen 2006), terwijl een verhuizing bij deze groep sociaal isolement in 
de hand werkt (De Boer 2006).

2.2.5 Ondernemers
Ondernemers op het platteland zijn de pijlers onder de lokale economie. Niet alleen 
zorgt een bloeiende economie voor werkgelegenheid, zij verschaft ook voorzienin-
gen. Met name minder mobiele plattelandsbewoners blijven aangewezen op de 
lokale middenstand voor hun dagelijkse boodschappen en contacten. Daarbij is 
economische bedrijvigheid nodig als draagvlak voor een aantrekkelijk platteland 
(lnv 2004; ser 2005). In dit kader worden kleinschalige, hoogwaardige activitei-
ten in sectoren als recreatie en zorg als ideaal gezien (Engbersen et al. 2005). Ook 
wordt het ontwikkelen en aan de man brengen van streekproducten gezien als een 
mogelijke impuls voor de lokale economie (Klawer et al. 2002). Activiteiten als deze 
dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap en de sociale en culturele 
eigenheid van de streek (Wentink 2006).

Van de kleinschalige ondernemers op het platteland wordt veel veerkracht ver-
wacht. Agrarische ondernemers hebben te kampen met sterk veranderende omstan-
digheden en onduidelijke, veranderende regelgeving (Duffhues en Horling 2007). 
Zij en andere vernieuwende ondernemers ervaren de onzekerheden die horen bij 
het opzetten van een nieuwe onderneming. Veel lokale middenstanders hebben het 
moeilijk, doordat zij hun klandizie steeds meer zien uitwijken naar grotere win-
kels en andere voorzieningen elders, waar het aanbod groter is en de prijzen wel-
licht lager zijn. De moeilijke positie van deze ondernemers blijkt onder meer uit de 
afname van het aantal winkels op het platteland (Knol 2006).

2.2.6 Nieuwe bewoners
De komst van nieuwe bewoners naar het platteland zorgt voor veranderingen in 
de dorpsgemeenschap. In positieve zin kunnen nieuwe bewoners ‘een sociale en 
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fi nanciële impuls geven aan het platteland’ (lnv 2004: 13). Nieuwe bewoners bieden 
draagvlak voor bestaande en nieuwe voorzieningen. Daarbij spelen nieuwe bewo-
ners vaak een voortrekkersrol in lokale acties tegen de overheid (Van der Ziel 2003) 
en kunnen ze het verenigingsleven nieuw leven in blazen (Thissen en Droogleever 
Fortuijn 1999b). Ook besteden nieuwkomers vaak veel geld en aandacht aan het 
restaureren en onderhouden van hun nieuw verworven huis of boerderij (Schmeink 
et al. 2001) en dragen ze bij aan het onderhoud van natuur en landschap (Overbeek et 
al. 2007). Hiermee behoeden nieuwe bewoners het platteland voor verval en verloe-
dering. In negatieve zin kunnen de belangen van nieuwe bewoners confl icteren met 
de belangen van de oorspronkelijke bewoners. Terwijl veel oorspronkelijke bewoners 
veel belang hechten aan werkgelegenheid en betaalbare woonruimte voor jongeren, 
vrezen sommige nieuwe bewoners dat nieuwe bebouwing en bedrijvigheid de rust 
en authenticiteit van hun woonomgeving aantast (Overbeek et al. 2007). Ook wordt 
de komst van nieuwkomers vaak gerelateerd aan afnemende sociale samenhang. Het 
beeld heerst dat nieuwe bewoners weinig betrokken zijn bij het gemeenschapsleven 
(Van der Ziel 2003).

Over de leefsituatie van nieuwe bewoners is weinig bekend. Omdat ze vaak relatief 
welgesteld en hoogopgeleid zijn (Overbeek et al. 2007) en bewust hebben gekozen 
voor de nieuwe leefomgeving, lijken er op dit punt weinig zorgen te bestaan. Wel 
kan de relatie met de lokale bevolking voor spanning zorgen. Degenen die willen 
integreren, kunnen teleurgesteld zijn in de geringe aansluiting die ze vinden en de 
rustzoekers kunnen erachter komen dat het wonen in een plattelandsgemeenschap 
minder vrijblijvend is dan verwacht (Van der Ziel 2003). De blijvers onder de nieuwe 
bewoners bouwen in de loop der jaren echter wel degelijk een sociaal netwerk op 
(Lammerts en Dogan 2004).

2.3 De focusgroepen in de praktijk

De zes bewonersgroepen zijn gezocht in een peri-urbane plattelandsregio en in een 
perifeer gebied, resulterend in twaalf focusgroepen. Omdat de geluidsopname van 
het gesprek met de jongeren in de Kop van Noord-Holland mislukte, werd een derde 
gesprek met jongeren georganiseerd in de perifere regio Lauwersmeergebied. In 
totaal waren er dus dertien focusgroepen. Tabel 2.2 geeft hiervan een overzicht.

De focusgroepen zijn georganiseerd en begeleid door onderzoeksbureau dsp-groep, 
dat tevens de verslaglegging van de focusgroepen verzorgde. In deze paragraaf wordt 
gebruik gemaakt van het verantwoordingverslag van het onderzoeksbureau.
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Tabel 2.2
De dertien focusgroepen

categorie bewoners plattelandsgebied aantal deelnemers

agrariërs Kop van Noord-Holland
Zuidoost-Brabant

8
12

vrouwen Lauwersmeergebied
Twente

16
14

jongeren Kop van Noord-Hollanda

Lauwersmeergebied
Zuidoost-Brabant

14
12
13

senioren Zeeland
Groene Hart

11
8

ondernemers Zeeland
Groene Hart

5
6

nieuwe bewoners Lauwersmeergebied
Twente

11
9

totale aantal deelnemers  139

a Van deze bijeenkomst is de geluidsopname mislukt; er zijn daarom geen citaten uit deze groep gebruikt.

2.3.1 Werving
Het beoogde aantal deelnemers per groep was tevoren vastgesteld op acht à tien 
personen. Met het oog op eventuele afzeggingen, werden per groep wat meer per-
sonen gezocht. Om voldoende differentiatie binnen de focusgroep te krijgen, werd 
vooraf een profi el opgesteld voor de werving en selectie van de verschillende groepen 
deelnemers (zie bijlage C). Ook werd vanwege de diversiteit binnen de groepen zoveel 
mogelijk geprobeerd te voorkomen dat deelnemers elkaar kenden.

Voor de werving van de deelnemers zijn allereerst enkele intermediairs gezocht in 
de verschillende onderzoeksgebieden. Dit kon gaan om personen die eerder waren 
geïnterviewd (zie bijlage A) of om vertegenwoordigers van scholen, verenigingen of 
andere organisaties, die via het internet of gemeentegidsen werden gevonden. Deze 
intermediairs werden telefonisch verzocht om op korte termijn een lijst met namen 
en telefoonnummers door te geven; vervolgens werden mensen op deze lijst gebeld 
met het verzoek mee te werken. In sommige gevallen, wanneer het werven van deel-
nemers moeizaam verliep, werd aan deelnemers zelf gevraagd of ze nog personen 
kenden die aan het profi el voldeden en zouden willen meewerken. Bij het werven van 
nieuwe bewoners werd de gemeenten gevraagd een lijst te leveren met adressen van 
nieuwkomers. Ondernemers werden rechtstreeks benaderd op basis van gegevens in 
online bedrijvengidsen.

In totaal namen 139 plattelandsbewoners deel aan de gesprekken. Uit tabel 2.2 
blijkt dat acht groepen een groter aantal deelnemers hadden dan de beoogde acht 
à tien. Dit kwam doordat meer deelnemers waren geworven en deelnemers soms 
iemand meenamen, bijvoorbeeld in verband met vervoer. Alleen in de bijeenkomsten 
met ondernemers is het beoogde aantal niet gehaald, onder meer vanwege annule-
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ringen op de dag zelf. Niet altijd kwam de deelnemersgroep overeen met het profi el. 
Zo waren bij de jongeren de mbo-scholieren oververtegenwoordigd, terwijl jongeren 
met een afgeronde opleiding en een baan ondervertegenwoordigd waren. De focus-
groepen met nieuwe bewoners bestonden vooral uit mensen die minder dan zes jaar 
in hun huidige woonplaats woonden. Bij de senioren namen relatief veel jonge senio-
ren deel en ontbraken institutioneel wonende senioren en senioren zonder auto bijna 
geheel. Als gevolg van deze afwijkingen van het beoogde profi el kan hier en daar een 
eenzijdig beeld ontstaan. Vooral in het geval van de senioren is dit te betreuren, want 
de kwetsbaarheid van oudere plattelandsbewoners wordt nu nauwelijks verwoord 
door de betreffende personen. De deelnemers waren persoonlijk bekend met gemid-
deld ruim drie gesprekspartners, ruim een kwart van de andere deelnemers. Dit 
percentage was hoger onder jongeren (43%) en boeren (34%) en lager onder nieuwe 
bewoners (3%). In bijlage D zijn enkele achtergrondgegevens van de deelnemers 
weergegeven.

2.3.2 Verloop van het gesprek
De gesprekken vonden plaats in de plattelandsgebieden. De ruimtes varieerden van 
een vergaderzaal in een lokaal café tot het buurthuis. Inclusief pauze duurden de 
gesprekken maximaal 2,5 uur. De gesprekken werden geleid door een medewerker 
van dsp-groep, die altijd werd vergezeld door een onderzoeker van het scp. Het 
uitgangspunt voor de gesprekken was een draaiboek, dat gaandeweg werd aangepast 
op basis van ervaringen in eerdere gesprekken en op basis van de eerder gevoerde 
interviews en literatuur over de verschillende groepen. Het draaiboek voor de 
gesprekken met senioren, die halverwege het veldwerk werden gevoerd, is als voor-
beeld opgenomen in bijlage E.

Na een korte introductie kwam meteen de eerste onderzoeksvraag aan bod: Hoe 
beleven en waarderen plattelandsbewoners het leven op het platteland? Allereerst 
werd de deelnemers gevraagd kort te vertellen wat zij verstaan onder ‘het platteland’. 
Vervolgens werd hun gevraagd op te schrijven wat zij als positieve en negatieve 
aspecten van hun leven op het platteland beschouwen. Deze aantekeningen vormden 
het uitgangspunt voor een verder gesprek over de positieve en negatieve aspecten van 
het leven op het platteland en veranderingen die hierin plaatsvinden. Soms werden 
onderwerpen niet aangedragen door de deelnemers, terwijl wel verwacht was dat ze 
relevant waren voor de betreffende groep. In die gevallen vroeg de gespreksleider 
hier expliciet naar.

De rest van het gesprek stond in het teken van de tweede onderzoeksvraag: Hoe 
functioneren lokale gemeenschappen op het hedendaagse platteland? Achtereenvol-
gens werden de deelnemers gevraagd naar hun lokale verbondenheid: de mensen die 
in hun lokale omgeving belangrijk voor hen zijn, de plekken waar ze deze personen 
ontmoeten, tradities en gebruiken en de manier waarop de mensen in hun omge-
ving met elkaar omgaan. Het draaiboek werd hierbij gebruikt als een leidraad, maar 
niet al te strikt gevolgd. Soms kwam een onderwerp niet tot leven, ook niet na een 
paar voorbeelden van de gespreksleider. Wanneer een onderwerp veel gespreksstof 
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opleverde en veel nieuwe inzichten ter tafel bracht, werd een ander onderwerp korter 
behandeld dan gepland.

2.3.3 Analyse van het materiaal
De gesprekken zijn opgenomen en vervolgens zo letterlijk mogelijk uitgetypt. Om de 
vele pagina’s tekst te ordenen, werd gebruik gemaakt van het programma nvivo 7 
(www.qsrinternational.com). Binnen de bovengenoemde gespreksthema’s werd 
een totaal van ruim zeventig subthema’s onderscheiden, op basis van hetgeen in 
de gesprekken ter sprake werden gebracht. Zo werden binnen het materiaal over de 
positieve en negatieve aspecten van het plattelandsleven subthema’s als ‘voorzie-
ningen’ en ‘landschap’ onderscheiden. Binnen het materiaal over hoe mensen met 
elkaar omgaan, werden subthema’s als ‘groeten’ en ‘religie’ onderscheiden. Alle 
teksten werden gecodeerd met behulp van het ontstane codeerschema. Het voordeel 
van deze procedure is dat alle fragmenten over een bepaald thema makkelijk terug te 
vinden zijn, onafhankelijk van hun plek in het gesprek.

Bij de eerste onderzoeksvraag gaf het materiaal daar heel direct antwoord op. Bij 
de tweede onderzoeksvraag was de relatie iets minder direct. Drie van vier aspecten 
die in dat deel van de studie centraal staan – ontmoetingsgelegenheden, sociale rela-
ties en sociaal gedrag – kwamen expliciet aan de orde in de gesprekken. Het vierde 
aspect – sociale scheidslijnen – werd besproken in het kader van de sociale relaties, 
maar kwam ook op andere plekken in het gesprek regelmatig spontaan ter sprake. 
Op het onderwerp ‘tradities en gebruiken’ werd vrij uitgebreid ingegaan. Omdat 
deze verhalen erg beschrijvend bleven, werd dit materiaal alleen gebruikt wanneer 
bewoners vertelden over tradities als ontmoetingsgelegenheden.

2.3.4 Beperkingen van de onderzoeksopzet
De gekozen onderzoeksmethode heeft voordelen, maar kent ook beperkingen. 
Doordat gesproken is met een uiteenlopende groep plattelandsbewoners, geeft het 
materiaal een rijk en divers beeld van de manier waarop plattelandsbewoners hun 
leven op het platteland beleven en waarderen, en hoe sociale gemeenschappen op 
het platteland functioneren. Door de open insteek kwamen thema’s aan bod die voor 
bewoners zelf belangrijk zijn en konden soms nieuwe inzichten ontstaan.

De deelnemers waren echter geen representatieve afspiegeling van de platte-
landsbevolking, waardoor de gevonden resultaten niet generaliseerbaar zijn naar 
het platteland als geheel. Zo moet bijvoorbeeld bedacht worden dat mensen die sterk 
ingebed zijn in de lokale gemeenschap, meer kans maakten benaderd te worden 
voor dit onderzoek. Wellicht voelen ze ook meer betrokkenheid bij het onderwerp 
en zijn ze meer geneigd mee te werken. Het vervoer naar de onderzoekslocatie was 
voor sommigen een belemmering om mee te werken, vooral doordat de groeps-
gesprekken in de avonduren plaatsvonden. De beleving van mensen zonder auto 
bleef hierdoor onderbelicht. De focusgroepen waren zeker ook geen representatieve 
afspiegeling van de betreffende categorie bewoners of van de regio waar ze plaats-
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vonden. Vergelijkingen tussen groepen of regio’s kunnen dan ook alleen maar zeer 
voorzichtig getrokken worden.

Tot slot moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat focusgroepen 
uitnodigen tot sociaal wenselijke antwoorden. Weliswaar was de sfeer in de focus-
groepen over het algemeen positief en niet veroordelend – veel deelnemers vertelden 
openlijk over persoonlijke ervaringen en leken niet bang met anderen van mening 
te verschillen. Maar toch was merkbaar dat deelnemers soms dingen voor zichzelf 
hielden. Het is ook niet ondenkbaar dat de deelnemers openlijker hun enthousiasme 
over de sociale gemeenschap deelden dan hun kritiek erop.
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Deel 1

Beleving en waardering van het 
plattelandsleven
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3 Wat verstaan plattelandsbewoners onder ‘het platteland’?

Wanneer mensen aan het Nederlandse platteland denken, komen al snel beelden 
naar boven van vergezichten met groene weidegebieden, grazende koeien, her en 
der een authentieke boerderij, kronkelende rivieren en blauwe luchten met witte 
wolkenpartijen. Dit ‘typisch Nederlandse landschap’, zoals dat ook door schilders en 
schrijvers in het verleden werd vastgelegd, valt in de werkelijkheid echter nog maar 
weinig aan te treffen. Het Nederlandse platteland herbergt een verscheidenheid aan 
landelijke gebieden met bijbehorende leefpatronen, dat zich niet in een eenduidige 
omschrijving laat vatten. Wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de clas-
sifi catie van het Europese plattelandsgebied, opgesteld door de oecd (1994), dan 
bestaat het Nederlandse platteland amper meer. De oecd onderscheidt drie catego-
rieën: predominantly rural (meer dan 50% van de inwoners woont in een plattelandsge-
meenschap met minder dan 150 mensen per km2), signifi cantly rural (tussen de 15% en 
50% inwoners woont in een plattelandsgemeenschap) en predominantly urban (minder 
dan 15% van de inwoners woont in een plattelandsgemeenschap). Wanneer deze 
criteria worden gevolgd, is de eerste categorie in Nederland zelfs volledig afwezig 
(oecd 1994: 30).

Toch worden in Nederland wel degelijk plattelandsgebieden onderscheiden (zie 
bv. Janssen en Lammerts 1999). Zo vindt Heins (2002) in haar onderzoek naar rurale 
woonmilieus dat slechts weinig stedelingen van mening zijn dat het platteland in 
Nederland ontbreekt. Ook is er veel beleidsmatige aandacht voor het platteland, wat 
onder meer blijkt uit het recentelijk verschenen meerjarenprogramma 2007-2013 van 
de Agenda voor een vitaal platteland (lnv 2006) en de Nederlandse Plattelandsstra-
tegie 2007-2013 (lnv et al. 2006). Al met al heeft het platteland wel degelijk beteke-
nis voor de Nederlandse samenleving. In de woorden van Mak (1996: 50): ‘Je moet 
wel een blind paard zijn om niet te zien dat de wijze van werken, geschiedenis, de 
rituelen, de verhouding tussen privé en publiek, de vriendschaps- en familiebanden, 
de omgang met geld en goederen, de houding ten aanzien van natuur en godsdienst, 
de binding met de woonplek, kortom, alles wat een cultuur bepaalt, in een dorp nog 
altijd anders is getoonzet dan in een stad’ (zie ook Huigen 1996).

De discussie of er wel of geen platteland is in Nederland zal in dit onderzoek 
niet verder worden uitgediept. In de loop van de jaren is er echter op verschillende 
manieren naar het platteland gekeken, waardoor er verschillende opvattingen over 
het platteland zijn. Paragraaf 3.1 gaat in op deze verschillende denkwijzen. Op basis 
van de vraag ‘Wat verstaat u onder het platteland?’ beschrijft paragraaf 3.2 wat de 
plattelandsbewoners zelf onder het platteland verstaan. De laatste paragraaf geeft 
enkele concluderende opmerkingen.
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3.1 Verschillende benaderingen van het platteland

Door de jaren heen is er op verschillende manieren naar het platteland gekeken. Vaak 
wordt een driedeling gemaakt in de functionalistische, pragmatische en sociaalcon-
structivistische benadering (zie Cloke en Goodwin 1993; Huigen 1996; Cloke 2006).

In de functionalistische benadering wordt ‘het’ platteland gelijkgesteld aan spe-
cifi eke aspecten van het platteland, zoals economische, landschappelijke en sociale 
aspecten. In deze benadering worden drie kenmerken van het platteland genoemd. 
Ten eerste onderscheiden plattelandsgebieden zich van andere gebieden door een 
extensief ruimtegebruik (samenhangend met activiteiten als landbouw, bosbouw, 
natuurbehoud en -ontwikkeling en openluchtrecreatie). Ten tweede kenmerkt een 
plattelandsgebied zich door een specifi eke bebouwingsstructuur. Het gaat dan om 
kleine nederzettingen, waarbij de gebouwen en het omringende landschap sterk 
aan elkaar zijn gerelateerd. Ten derde weerspiegelt het wonen op het platteland 
een bepaalde levensstijl of een eigen ‘manier van leven’ (Cloke en Goodwin 1993; 
Cloke 2006).

In de pragmatische benadering wordt het platteland vooral aangeduid als niet-
stedelijk. Deze benadering benadrukt dat de economische dynamiek vooral in de 
stedelijke gebieden plaatsvindt en dat het platteland wordt geassocieerd met de 
sociaaleconomische periferie (Driessen et al. 1995). Zowel de functionalistische als 
pragmatische benadering domineerde het denken over het platteland in de jaren 
zeventig en tachtig. Platteland werd daarbij beschouwd als een objectief en een-
duidig af te bakenen gebied.

In de sociaalconstructivistische benadering wordt het platteland gezien als een 
sociale constructie. Volgens de ruraal socioloog Mormont (1990) is het niet mogelijk 
om te spreken van één plattelandsruimte. Het platteland kan niet worden beschouwd 
als één gebied met gelijke kenmerken of met dezelfde activiteiten, maar elk plat-
telandsgebied heeft zijn eigen specifi eke landschappelijke, economische of sociale 
kenmerken. Er bestaat dan ook een diversiteit aan plattelandsgebieden. Dit heeft 
te maken met het feit dat verschillende actoren verschillende standpunten en eigen 
specifi eke betekenissen geven aan het platteland. De belangen die deze actoren bij 
het platteland of een plattelandsgebied hebben, zijn hiervoor mede verantwoordelijk. 
Zo hebben bewoners andere belangen dan bezoekers. In deze benadering bestaan 
ook tal van verschillende denkbeelden over het platteland, oftewel er bestaat een 
mozaïek van ‘plattelanden’, de één nog agrarisch, de ander als natuurgebied, maar 
alle steeds vaker als speeltuin voor de stedeling (Mormont 1990). Culturele en sociale 
waarden maken een steeds belangrijker deel uit van het plattelandsonderzoek. Daar-
door is het interessant te kijken naar de invloed van sociale en culturele betekenissen 
van het platteland op gedrag en besluitvorming (Cloke 2006). De interesse in deze 
culturele en sociale waarden kan worden gerelateerd aan de opkomst van de cultural 
turn in de sociale wetenschappen sinds de jaren tachtig (Hall 1997; Hetherington 
1998; Rose 2001). Door deze opkomst is cultuur een fundamenteel onderdeel gewor-
den van onderzoek naar sociale processen en veranderingen.
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In dit onderzoek proberen we te achterhalen hoe de plattelandsbewoners hun leven 
op het platteland beleven. We gaan er daarbij van uit dat verschillende bewoners 
verschillende gevoelens, ervaringen, houdingen, beelden en motivaties hebben ten 
aanzien van het platteland. We kunnen feitelijk ook niet spreken van hét platteland 
of dé plattelander – het platteland bestaat immers uit verschillende gebieden en ver-
schillende bewoners(groepen). Ook gaan we ervan uit dat er niet één defi nitie van het 
platteland bestaat, maar dat er op meer manieren tegen het Nederlandse platteland 
kan worden aangekeken. Met dit voor ogen, moeten we eigenlijk de meervoudsvorm 
gebruiken wanneer we het hebben over het platteland. Daar waar we in dit onder-
zoek spreken van ‘het platteland’, bedoelen we dan ook eigenlijk ‘de plattelanden’.

3.2 Bewoners over ‘het platteland’

Hoe omschrijven de plattelandsbewoners nu zelf het platteland van Nederland? Na 
inventarisatie van de antwoorden die bewoners gaven in de groepsgesprekken, is 
een tweedeling zichtbaar geworden Enerzijds kwam in de verhalen de begrenzing 
van het platteland naar voren, oftewel waar begint en eindigt het platteland in de 
beleving van de bewoners? Anderzijds duidden de bewoners het platteland aan via 
specifi eke kenmerken van het platteland.

Begrenzing van het platteland
Een veelgehoorde defi nitie van het platteland is dat het die gebieden zijn die buiten 
de stad liggen. Stad en platteland worden beschouwd als elkaars tegenpolen. Het 
essay Leven zonder drukte (Van der Ziel 2006) geeft diverse voorbeelden hiervan: het 
platteland als contramal van de stad, zichtbaar in tegengestelde waarden als duister-
nis en licht, rust en hectiek, natuur en cultuur. Ook de bewoners van het platteland 
neigen naar deze afbakening:

Deelnemer: ‘Toen ik mijn vrouw vertelde dat ik vanavond weg moest en 
dat het ging over het platteland... toen vroegen de kinderen: 
“Wat is dat nou, het platteland?” Dus moesten wij dat 
uitleggen.’

Gespreksleider: ‘Maar hoe deed je dat dan?’
Deelnemer: ‘Ja, dan beginnen we over die flats, hè. Dat snappen die 

jongens niet, dat mensen daar bovenin wonen.’
Gespreksleider: ‘Maar dat is niet het platteland, zeg je dan?’
Deelnemer: ‘Nee, dat is de stad. En bij ons is het platteland.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Sommige bewoners bakenen het platteland stringenter af dan als ‘niet-stad’. Alleen het 
agrarische buitengebied wordt dan tot het platteland gerekend; de dorpen worden, net 
als de natuurgebieden, niet tot het platteland gerekend. Het zijn vooral bewoners van 
het buitengebied die deze afbakening hanteren. Een verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in de woonlocatie dan wel de woonsituatie. Afhankelijk van de geografi sche 
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locatie of de plaats waar een bewoner zich op dat moment bevindt, verandert de sense of 
place van die bewoner. Het gaat dan om het gevoel van mensen dat ze bij een bepaalde 
plaats ‘horen’, dan wel dat die plaats bij hen ‘hoort’ (Kneafsey 1998). Dit kan geïllu-
streerd worden met het volgende voorbeeld: in het buitenland geven Nederlanders aan 
dat ze uit Nederland komen, in Nederland komen ze uit Zuid-Holland of Groningen, 
en in Groningen uit het Oldambt, de Veenkoloniën of de stad Groningen.

Mensen die in het buitengebied wonen, zijn omgeven door agrarische activiteiten 
en landbouwgronden, waardoor de verwachting is dat ze een andere perceptie en 
gevoel hebben van wat het platteland is dan dorps- of stadsbewoners. Bovendien is 
het leven van boeren verweven met het landelijk gebied, doordat ze het land bewer-
ken en voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van het 
landschap. Boeren zijn dan ook op een geheel andere manier betrokken bij het plat-
teland dan de gemiddelde plattelandsbewoner.

Echter, de bewoners van het buitengebied verschillen ook onderling van mening, 
zodat deze verklaring niet in zijn geheel opgaat. ‘Ik denk dat die dorpen er wel bij 
horen. Want ja, het zijn ook maar durpkes, hè’, aldus een Brabantse boer. Waar 
precies de grens ligt tussen stad en platteland is discutabel en lastig aan te geven. Of 
een bepaald dorp gezien wordt als platteland of als stedelijk gebied hangt volgens 
veel bewoners af van het aantal inwoners. Een vrouw in het Lauwersmeergebied:

‘Nu, ik denk aan 600, 700 inwoners. Een gehucht vind ik platteland, maar kom 
je bij een paar duizend inwoners, zoals Kollum, dat vind ik geen platteland 
meer’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Anderen zijn het niet geheel met haar eens, waardoor de grootte van een dorp stof 
voor discussie is. Ook de nieuwe bewoners uit Twente verschillen onderling van 
mening. Sommigen vinden Goor, dat met circa 13.000 inwoners binnen de gemeente 
Hof van Twente de grootste kern is, geen platteland, terwijl anderen dit dorp wel tot 
het platteland rekenen.

Naast het inwonertal blijkt ook het voorzieningenaanbod een rol te spelen bij de 
afbakening van stad en platteland:

Deelnemer A: ‘Platteland is niet stad. Niet al die drukte en al die auto’s.’
Gespreksleider: ‘Nou Eindhoven is duidelijk. Maar Veghel?’
Deelnemer B: ‘Veghel, dat vind ik wel een beetje platteland, maar niet zo 

heel erg, dat is niet Helmond. En Uden, daar komen steeds 
meer winkels en toestanden en zo.’

(jongeren Zuidoost-Brabant)

Kenmerken van het platteland
Een tweede manier waarop bewoners het platteland defi niëren, is aan de hand van 
kenmerken van het platteland. Mensen kunnen aan de hand van hun eigen ideeën 
en naar hun eigen beleving, verschillende beelden construeren van het platteland. 
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Deze sociale constructies van het platteland worden ook wel rurale representaties 
genoemd. Kortweg zijn representaties tekens en symbolen die worden gebruikt om 
een betekenis te geven aan iets of iemand, in dit geval het platteland. Een voorbeeld 
van een rurale representatie is de rurale idylle. Het plattelandsleven wordt als een 
prettig, gezond en probleemloos bestaan gepresenteerd, waar mensen veilig, gezond 
en vredig samenleven in een hechte gemeenschap en een aantrekkelijke natuurlijke 
omgeving (Cloke en Milbourne 1992; Huigen 1996). Dit idyllische beeld is sterk 
nostalgisch gekleurd, waarbij alleen de positieve aspecten van het platteland worden 
getoond: het platteland is schoon, gezond, prachtig en onveranderlijk. Het platte-
land heeft betrekking op een vreedzame en onbedorven wereld. Negatieve kenmer-
ken, zoals armoede, blijven buiten beschouwing.

De beelden die de bewoners noemen wanneer ze ‘het’ platteland beschrijven, 
zijn idyllisch. Er wordt vooral gerefereerd aan het landschap, waarbij het gaat 
om hoe men zich het platteland voorstelt. Het gaat dan niet zozeer om specifi eke 
landschapstypen of agrarische landschappen, maar om de relatie met de natuur 
en de aantrekkelijkheid van het landschap. Associaties die in de groepsgesprekken 
naar voren komen zijn natuur, vogels, vrijheid, de ruimte, kleinschaligheid, rust en 
dieren. Blijkbaar zijn dit voor de bewoners van het platteland belangrijke waarden, 
waarmee ze het platteland vereenzelvigen.

Opvallend is dat landbouwgerelateerde beelden nauwelijks naar voren kwamen, 
terwijl het platteland grotendeels bestaat uit agrarisch grondgebied. Daarentegen 
staan in recent onderzoek van Sanderse (2006: 5) agrarisch gerelateerde beelden als 
koeien, boerderijen en boeren in de top drie van associaties met het platteland. Rust, 
ruimte en groen nemen bij hem respectievelijk een vierde, vijfde en zevende plaats in. 
Ook Haartsen (2002) en Heins (2002) vinden in hun onderzoeken naar beeldvorming 
van het platteland een groot aantal aan landbouw gerelateerde associaties. Dit kan te 
maken hebben met de manier van vraagstelling. In hun onderzoeken is de respon-
denten gevraagd om drie of vier woorden op te schrijven die bij hen opkomen wan-
neer ze de termen ‘platteland’ of ‘landelijk gebied’ horen. In ons onderzoek hebben 
we de deelnemers niet specifi ek gevraagd naar hun beelden van het platteland, maar 
hebben we gekozen voor een open vraagstelling, namelijk ‘Wat verstaat u onder het 
platteland van Nederland?’. Opmerkelijk is dat de sociale component nauwelijks door 
de bewoners wordt genoemd. Degenen die dat wel doen, noemen de volgende sociale 
kenmerken: gemoedelijkheid, sociale controle en tolerantie.

Verder valt de vergelijking met de stad op in de uitspraken over het platteland. De 
positieve aspecten van het platteland worden dan tegenover negatief gewaardeerde 
kenmerken van de stad gezet. De volgende associaties illustreren dit: geen fi les en 
stoplichten, minder last van buren, meer tolerantie, minder hangjongeren, weinig 
beton, geen fl ats, minder haast, geen stress en gemoedelijker. Blijkbaar beschouwen 
ook de bewoners het platteland als zijnde ‘niet de stad’.
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3.3 Concluderend

Bewoners van het platteland hanteren verschillende defi nities en omschrijvingen van 
‘het platteland’. Iedere persoon ziet het platteland op een eigen manier, afhankelijk 
van de eigen ervaringen, verbeelding en referentiekaders. Om aan te geven waar de 
grenzen van het platteland liggen, zetten vele plattelandsbewoners het platteland af 
tegen de stad: platteland is wat niet stad is. Naarmate bewoners landelijker wonen, 
wordt het platteland enger afgebakend; voor veel bewoners van het buitengebied is 
het dorp al geen onderdeel meer van het platteland. Wanneer plattelandsbewoners 
kenmerken van het platteland noemen, schetsen zij een idyllisch beeld. Zij omschrij-
ven het platteland vooral aan de hand van landschappelijke waarden: karakteristiek 
voor het platteland is de ruimte, de natuur en de aantrekkelijkheid van het land-
schap. Het functionele gebruik, bijvoorbeeld de landbouw, neemt een minimale 
plaats in. En ook sociale associaties (bv. gemoedelijkheid, sociale controle) worden 
nauwelijks genoemd bij de omschrijving van het platteland.
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4 Waardering van het plattelandsleven

Net zoals mensen verschillende beelden hebben van het platteland, verschilt ook 
hun waardering voor het platteland. De ene persoon kijkt positief tegen het plat-
teland aan, terwijl de ander een minder gunstig beeld heeft. De centrale vraag in dit 
hoofdstuk is hoe de plattelandsbewoners hun leven op het platteland waarderen. 
Wat vinden ze positief dan wel negatief aan hun leven op het platteland? En in welk 
opzicht zien ze het plattelandsleven verbeteren of verslechteren? Er is doelbewust 
gekozen voor een open invulling, waardoor niet per defi nitie problemen ter discus-
sie gesteld zijn. Getracht is de antwoorden van de plattelandsbewoners zo spontaan 
en associatief mogelijk te laten zijn. Spontaniteit in de antwoorden is tevens nage-
streefd door de invloed van de gespreksleiders te minimaliseren; er is niet gewerkt 
met een vooraf opgestelde lijst van thema’s. Hierdoor kon een zo objectief mogelijke 
analyse plaatsvinden.

We vroegen de plattelandsbewoners om, binnen circa vijf minuten, de aspecten op 
te schrijven die ze positief en negatief waarderen. In totaal zijn 597 aspecten genoemd, 
maar omdat sommige aspecten zowel positief als negatief beschouwd werden, zijn 
deze dubbel genoteerd. Hierdoor komen we tot een totaal aantal van 618 aspecten.

De bewoners staan in de groepsgesprekken vooral positief tegenover hun leven 
op het platteland; 387 aspecten (63%) kregen een positieve beoordeling. In 37% van 
de gevallen (oftewel 231 aspecten) was het oordeel negatief. De genoemde aspecten 
zijn ingedeeld in drie overkoepelende thema’s, die in grote lijnen overeenkomen 
met hoe Foote et al. (1994) de wereld indelen. Allereerst zijn dat de ‘landschappelijke 
kenmerken’; hierin zijn de aspecten opgenomen die betrekking hebben op hoe het 
platteland er als woonomgeving uitziet en met andere zintuigen waargenomen wordt 
(‘how the world looks’). Daaronder vallen kenmerken die betrekking hebben op de 
fysieke omgeving, zoals rust, ruimte en groen, maar ook elementen als schone lucht 
en stank. Bijna 40% van het totale aantal aspecten heeft betrekking op deze land-
schappelijke kenmerken. Daarvan wordt circa 90% positief en 10% negatief gewaar-
deerd. Ten tweede zijn er de ‘sociaal-culturele kenmerken’, oftewel de kenmerken die 
het sociale leven op het platteland weergeven (‘what the world means’). Ook aspec-
ten die betrekking hebben op veiligheid vallen onder deze categorie. Meer dan een 
kwart van de genoemde aspecten betreft de sociaal-culturele kenmerken, waarvan 
78% positief is en 22% negatief. Ten derde, de kenmerken die betrekking hebben op 
het ‘gebruik’ van het platteland (‘how the world works’). Ruim 35% gaat over deze 
aspecten, met een hoofdzakelijk negatieve waardering (76% van het totale aantal 
gebruiksaspecten). De bewoners noemen in dit perspectief vooral het voorzienin-
genniveau (62% van het totale aantal gebruiksaspecten). In mindere mate kwamen 
wonen, werkgelegenheid en ondernemerschap aan bod.

Dit hoofdstuk is gestructureerd aan de hand van deze indeling. Paragraaf 4.1 gaat 
in op de landschappelijke aspecten, paragraaf 4.2 op de sociaal-culturele aspecten 
en de paragrafen 4.3 en 4.4 op de gebruiksaspecten. Omdat de gebruiksaspecten 
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minder eenduidig zijn dan de landschappelijke en sociaal-culturele aspecten, is 
een tweedeling gemaakt in verhalen over het voorzieningenniveau (§ 4.3) en ver-
halen over wonen, werken en ondernemerschap (§ 4.4). Paragraaf 4.5 gaat in op de 
variaties binnen het platteland en de plattelandsbevolking in de manier waarop de 
verschillende aspecten worden gewaardeerd. In paragraaf 4.6 komen we tot enkele 
concluderende opmerkingen.

4.1 Landschappelijke aspecten

4.1.1 Genieten van de rust, de ruimte en het groen
De landschappelijke aspecten hebben betrekking op kenmerken die gaan over hoe 
het platteland er als woon- en leefomgeving uitziet, ruikt en klinkt. De bewoners 
zijn duidelijk blij met de omgeving waarin ze wonen, want de meerderheid van deze 
aspecten wordt positief gewaardeerd. Het gaat dan vooral om de aantrekkelijkheid 
van de natuur en het landschap:

‘Ik geniet alle dagen van het landschap en van het platteland. Als ik een dag je 
in de stad ben geweest, ben ik weer helemaal blij dat ik tussen de koetjes fiets 
en loop.’
(senioren Groen Hart)

Ook zijn de kleuren, het licht en het donker aspecten die de bewoners waarderen. 
Een vrouw die Hengelo verruilde voor het Twentse buitengebied vertelt:

‘Ik vond het altijd vreselijk dat ik zo weinig van de lucht kon zien. En nou woon 
ik echt helemaal buiten en daar geniet ik gewoon, ja, eigenlijk dagelijks van de 
lucht, van de schitterende schakeringen licht. Het is allemaal anders. Dat krijg 
je in de stad gewoon niet mee, omdat het elke keer weer geblokkeerd wordt, 
door flats. Je ziet hier ook veel meer sterren. Het is  donkerder.’
(vrouwen Twente)

Anderen staan er juist minder bij stil dat ze in een landschappelijk aantrekkelijke 
omgeving wonen. De omgeving is dan als het ware geworden tot een vanzelfspre-
kend en normaal iets, waaraan ze gewend zijn en wat niet meer opvalt. Deze bewo-
ners moeten er dan weer even aan herinnerd worden, bijvoorbeeld door een bezoeker 
die zegt ‘Oh, wat woon je hier heerlijk’. Vooral voor boeren die investeren in recrea-
tieve nevenactiviteiten is dit een bijkomstig effect: door de contacten met toeristen 
worden ze er opnieuw op gewezen dat het landschap waarin ze wonen en werken 
bijzonder is, zoals deze Brabantse boerin aangeeft:

‘Ik vind wel dat sinds wij een toeristisch bedrijf zijn, we met andere ogen kijken 
naar onze eigen omgeving. Je ziet zelf de schoonheid van het platteland, van de 
natuur, juist door er met mensen over te praten.’
(boeren Zuidoost-Brabant)
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De rust op het platteland waarderen de meeste bewoners als positief. Daarbij doelen 
ze niet alleen op het feit dat er weinig herrie is van verkeer en industriële bedrijvig-
heid, maar ook op de privacy en de vrijheid dingen te doen die anders niet gewenst 
zouden zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld het hard aanzetten van de muziek en 
het geven van tuinfeesten zonder iemand te storen. Dit laatste geldt vooral voor de 
mensen woonachtig in het buitengebied. Ook de keuze die de plattelanders hebben 
tussen de rust van het platteland en de drukte van de stad wordt door sommigen 
positief gewaardeerd. Gedoeld wordt op het feit dat rust deel uitmaakt van hun 
dagelijks leven, terwijl de drukte opgezocht kan worden wanneer ze daar zelf zin in 
hebben. Een onderneemster die nu drie jaar in Zeeland woont:

‘In de Randstad zijn er van die kleine pokkeltjes van natuur, maar ja, op zondag 
is het daar file lopen met mensen die de honden uitlaten. En… ja, dat je de keuze 
tussen rust en drukte altijd hebt. Zelfs midden in de zomer kan je, vind ik, in 
Noord-Beveland nog echt de rust vinden. Ja dat vind ik zalig. Dat is ook een van 
de redenen dat ik hiernaartoe ben verhuisd.’
(ondernemers Zeeland)

De kwaliteit van de lucht is ook een aspect waarover de bewoners positieve gevoelens 
hebben. Dit wordt gerelateerd aan een betere gezondheid en het milieu, vooral in 
vergelijking met de stad. Toch kan het ook stinken op het platteland, zeker wanneer 
er mest wordt uitgereden. Maar de meeste bewoners relativeren dit: ‘Het hoort erbij, 
het is geen smog’ of ‘Het stinkt wel, maar het slaat niet op je longen waardoor je 
benauwd wordt.’

Het rustige van het platteland heeft echter ook een keerzijde, zoals enkele 
bewoners aangeven; het kan namelijk ook té rustig zijn. Verschillende bewoners-
groepen doelen dan op het ontbreken van mensen op straat, wat vooral in de winter 
voorkomt. Sommige bewoners constateren dat hun omgeving steeds minder rustig 
wordt, vooral door het toenemende aantal bezoekers.

Deelnemer A: ‘[...] Ik zie dat gewoon behoorlijk toenemen. Dus het is niet 
meer zo rustig als dat het vroeger was. Vroeger zag je de 
recreant alleen in het weekend. Eerst nog ’s zondags, later 
’s zaterdags en ’s zondags en nu zie je ze de hele week.’

Deelnemer B: ‘Ja ’s zondags komt er ook heel veel voorbij. Dat begint al 
’s morgens vroeg met fietsers allemaal, wielrenners en 
skaters en weet ik veel. Het wordt steeds drukker.’

(boeren Zuidoost-Brabant)

Vooral de bewoners van het peri-urbane platteland merken dat de rust minder wordt. 
Naast de boeren in Brabant geven namelijk ook enkele bewoners van het Groene 
Hart aan dat hun rust steeds vaker verstoord wordt door de toenemende stroom 
bezoekers. Enkele bewoners van het Twentse platteland noemen de overlast van 
hangjongeren als rustverstorende factor, hoewel niet alle bewoners in dit gebied dat 
herkennen.
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Het belang van het landschappelijk schoon voor het platteland blijkt ook uit eerder 
onderzoek (zie recentelijk Sanderse 2006). Niet elk plattelandsgebied zal echter even 
aantrekkelijk worden gevonden. Zo vindt Haartsen (2002) in haar onderzoek dat 
vooral het platteland in de provincies Friesland, Drenthe en Zeeland, op de Veluwe, 
in Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg als aantrekkelijk wordt gezien. Als 
onaantrekkelijk platteland worden de provincie Flevoland, het noorden en oosten 
van Groningen en de Peel genoemd. Ook in het onderhavige onderzoek beschouwen 
niet alle bewoners elk landschap als even aantrekkelijk. Zo geven enkele bewoners 
de voorkeur aan de wat oudere landschappen met kromme en smalle weggetjes, bos 
en bomen. De nieuw aangelegde landschappen vinden ze minder aantrekkelijk.

4.1.2 De aanleg van nieuwe natuur
Het landschap van Nederland is door de jaren heen onderhevig geweest aan verande-
ringen. Vooral de mens heeft grote invloed gehad, waarbij gedacht kan worden aan 
de bebouwing, de aanleg van wegen, maar ook de aanleg van cultuurlandschappen 
waar voorheen heidevelden, veengebieden of zelfs water was. Ook natuur wordt nieuw 
aangelegd, wat onder andere een van de beleidsdoelstellingen is van de Agenda voor 
een vitaal platteland: ‘Het Rijk wil de afname van biodiversiteit een halt toe roepen 
en uiterlijk in 2020 duurzame condities garanderen voor het voortbestaan van alle in 
1982 voorkomende soorten en populaties. Daarvoor is het nodig om te werken aan het 
behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van de natuur’ (lnv 2004: 29).

In enkele groepsgesprekken komt de aanleg van nieuwe natuur naar voren. 
Enerzijds wordt dat gezien als een kans voor de natuur, anderzijds als een bedreiging 
voor de landbouw. Vooral de boeren zijn sceptisch over de aanleg van nieuwe natuur, 
het zijn immers ook vaak agrarische gronden die daarvoor plaats moeten maken. 
‘De boeren moeten inleveren’, zegt een boerin in de Kop van Noord-Holland. Daarbij 
brengen de kosten van natuurontwikkeling enkele ergernissen met zich mee, zoals 
blijkt uit het vervolg in het gesprek:

‘De natuur... dat kost gewoon heel veel geld. Ik heb zelf het idee dat de overheid 
dat dik onderschat. Dat je in Broek in Waterland gebieden hebt waar natuur van 
wordt gemaakt, daar heb ik op zich niet zo veel moeite mee. Maar met het Wie-
ringerrandmeer, gewoon beste landbouwgrond. In de dertiger jaren drooggelegd 
door onze grootouders en dat wordt nou weer onder water gezet. Nou dat kost 
altijd wat en uiteindelijk moeten we dat met zijn allen opbrengen. In die natuur 
zit toch geen rendement. Ja, je kunt van alles willen, maar er zal toch ergens geld 
vandaan moeten komen. De overheid gaat daar heel makkelijk mee om.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

Een melkveehouder in Brabant vindt het vervelend dat hij ertoe wordt verplicht gratis 
een aantal landschappelijke elementen te onderhouden, terwijl natuurorganisaties 
veel subsidie ontvangen. Een landbouwer in Zeeland vindt:
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‘Al die natuurgebieden, allemaal prachtig hoor. Maar aan de andere kant, er zijn 
nou al zoveel overzomerende ganzen. Wij als boeren, als landbouwer hebben er 
zoveel last van. Ze vreten alles op. Dat beleid dat draaft veel te ver door. Het is 
allemaal mooi en prachtig, maar er moet wel een evenwicht zijn tussen lusten 
en lasten. En als jullie dat [natuur] dan zo graag willen hebben, dan moet de 
regering dat maar oplossen in de vorm van schadevergoedingen.’
(ondernemers Zeeland)

Overigens staan de boeren niet alleen met hun scepsis tegenover het natuurbeleid. 
Ook een onderneemster in Zeeland vindt dat te veel moet wijken voor natuur:

‘Ze zijn een beetje aan het doordrijven allemaal. Dan mag je er zelfs met de 
hond niet komen, want dan wordt een vogeltje verstoord.’
(ondernemers Zeeland)

Veelal vinden de bewoners de aangelegde natuur mooi en prachtig, maar ze zijn ook 
duidelijk in hun mening dat de overheid moet opletten niet te ver door te schieten 
in het doorvoeren ervan. Wat tevens door enkele bewoners als problematisch wordt 
gezien, is de bemoeienis van buitenstaanders die het gebied niet goed kennen. 
Vooral de boeren in Brabant en de Kop van Noord-Holland zijn het hier onderling 
over eens:

‘Het grote probleem vind ik dat mensen van heel ver af, en dan bedoel ik met 
ver af honderden kilometers uit deze regio, zich gaan bemoeien met het feit 
wat hier plaats moet vinden. Zoals zij het vinden om daar een oordeel over te 
hebben. Nou, daar heb ik heel veel problemen mee.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

‘Als er in Haarlem van die plannenmakers zitten, die kijken, mmm een blinde 
vlek, daar doen we wat mee. Dan lijkt het een beetje alsof de ruimte in de 
uitverkoop is. Dat zie ik als een bedreiging.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

Opmerkelijk is dat niet uit de gesprekken naar voren komt dat boeren ook kunnen 
verdienen aan de natuur, bijvoorbeeld door subsidieverlening voor weidevogel-
bescherming of akkerrandbeheer. In de groepsgesprekken is wel gesproken met 
boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, maar de fi nanciële kant hiervan of de 
betekenis van het agrarisch natuurbeheer voor het platteland (‘de boer als land-
schapsbeheerder’) zijn door de bewoners niet aangekaart in de gesprekken.

4.1.3 Het oprukken van de stad
Wanneer wordt gepraat over veranderingen in het landschap, wordt tevens de 
toenemende verstedelijking genoemd: er worden meer huizen gebouwd en wegen 
aangelegd. Deze ontwikkeling verdrukt het landschap en vormt voor boeren een 
bedreiging van hun bedrijf:
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‘De ontwikkelingen van het stedelijk gebied. Dat moet groter worden. Het dorp 
moet groeien. Het industrieterrein moet groter worden. Als je dan toevallig in 
zo’n gebiedje zit, dan word je gehinderd.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

‘Dan word je een voorstad van de grote steden’, constateert een senior in het Groene 
Hart, en een gespreksgenoot valt bij: ‘En dat is waar we bang voor zijn’. Toch blijkt uit 
datzelfde gesprek dat de toenemende bebouwing op het platteland voor een dilemma 
zorgt. De extra huizen maken het namelijk wel mogelijk dat de eigen kinderen in 
het gebied komen of blijven wonen (zie § 4.4.1). Indien er gebouwd wordt, dient het 
type bebouwing zoveel mogelijk ingepast te worden in het landschap; geen van de 
bewoners is dan ook voorstander van hoogbouw.

De angst voor de oprukkende stad is niet alleen aanwezig bij bewoners van het 
peri-urbane platteland. Ook bij enkele bewoners van het perifere platteland doet die 
zich gelden:

‘Als je naar Groningen rijdt, dan zie je dat ze daar heel erg aan het uitbreiden 
zijn. Met allemaal huizen en dat is niet om aan te zien. En dan zie ik op een 
gegeven moment, het platteland is ineens verdwenen. Dat vind ik zo erg. Daar 
kan ik wel om huilen.’
(nieuwkomers Lauwersmeergebied)

Veel bewoners zien de toenemende bebouwing dus als een bedreiging voor het land-
schap en het bestaan van het gehele platteland. Een senior in Zeeland zegt: ‘Niet 
alles vol bouwen, want dan gaat die open ruimte weg.’

4.2 Sociaal-culturele aspecten

De sociaal-culturele aspecten verdelen we in aspecten die betrekking hebben op het 
sociale leven en op de visie van de bewoners op de veiligheid van het platteland. Het 
tweede deel van deze rapportage gaat specifi ek in op het sociale leven op het platte-
land. In de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 komen verhalen naar voren over de rol van ont-
moetingsplaatsen, sociale contacten, sociale grenzen en gedragsregels. De door de 
bewoners genoemde aspecten die betrekking hebben op het sociale leven tonen veel 
overeenkomsten met de thema’s uit deze hoofdstukken. Om herhaling te voorkomen 
wordt in deze paragraaf alleen beschreven welke aspecten de bewoners positief dan 
wel negatief waarderen. Er wordt niet ingegaan op de redenen waarom deze aspecten 
positief of negatief worden gewaardeerd.

4.2.1 Een sociaal leven
De bewoners waarderen hun sociale leven over het algemeen positief. Aspecten die 
zorgen voor deze positieve waardering hebben betrekking op een ‘ons kent ons’-
gevoel, dat zorgt voor een bepaalde mate van saamhorigheid en onderlinge betrok-
kenheid. Het schept een band wanneer mensen de tijd voor elkaar nemen en iets 
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voor elkaar over hebben. Deze band wordt versterkt door gewoontes als het elkaar 
groeten, het maken van een praatje, het zoveel mogelijk rekening houden met elkaar 
en het geven van hulp wanneer dat nodig mocht zijn.

Er worden ook enkele minder positieve kanten van het sociale leven genoemd. 
Door de kleinere schaal is alles veel zichtbaarder, waardoor er eerder over gepraat 
wordt. Uit het gesprek met senioren in het Groene Hart blijkt zelfs dat daardoor 
bepaalde handelingen achterwege gelaten worden:

‘Als iemand arm is, dan is het elkaar kennen minder positief. Het gemeentehuis 
heeft één ingang, die tegelijk de uitgang is. Er is één loket voor mensen die om 
subsidie vragen. Dus heel veel mensen schamen zich om naar het loket te gaan, 
want dan is er hulp gevraagd. Heel veel mensen zeggen: “Wij hebben wel niks, 
maar wij willen er ook niet naar vragen.” ’
(senioren Groene Hart)

De over het algemeen positieve waardering van het sociale leven en de omgang met 
elkaar, heeft volgens de bewoners alles te maken met de mentaliteit van de gemid-
delde plattelandsbewoner. Vooral de deelnemers die ooit in een stedelijke omgeving 
hebben gewoond, geven dit aan, waarbij ze vaak de vergelijking maken met een 
mentaliteit die huns inziens in de stad heerst. Volgens deze bewoners zijn plattelan-
ders gemoedelijker, minder haastig en gestrest, rustiger en minder agressief. ‘Komt 
het vandaag niet af, morgen kan het ook nog wel’, is hoe een Twentse nieuwkomer 
de plattelandsmentaliteit beschrijft. De ondernemers in Zeeland noemen ditzelfde 
aspect, maar dan als een nadeel: plattelanders zijn juist soms te makkelijk en hebben 
daardoor minder ambities.

4.2.2 Een veilig platteland
Aspecten die gericht zijn op veiligheid noemen de bewoners een stuk minder vaak, 
maar ook hier overheerst over het algemeen een positieve beoordeling. We verdelen 
het thema ‘veiligheid’ in aspecten die ingaan op de sociale veiligheid en de ver-
keersveiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op overlast en verloedering, op 
de criminaliteit waarmee mensen te maken (kunnen) krijgen en op gevoelens van 
onveiligheid (rmo 2004). Uit onderzoek van Oppelaar en Wittebrood (2006) blijkt 
dat mensen op het platteland minder vaak geconfronteerd worden met criminali-
teit dan stedelijke inwoners, en dat ze zich over het algemeen minder vaak onveilig 
voelen. In cijfers uitgedrukt: per 100 inwoners ondervond in 2003 de plattelands-
bevolking circa 28 delicten, tegenover de stedelijke bevolking rond de 41 delicten 
(Oppelaar en Wittebrood 2006).

Sociale veiligheid
De deelnemers aan de groepsgesprekken geven aan dat ze zich over het algemeen 
veilig voelen op het platteland, zeker wanneer ze dit vergelijken met hoe ze zich in de 
stad voelen. Enerzijds heeft dit te maken met een gevoel van vertrouwdheid met de 



62 Waardering van het plattelandsleven

omgeving, anderzijds met het besef dat er naar verhouding veel minder criminaliteit 
voorkomt. Dat de plattelanders zich veiliger voelen, blijkt ook uit hun gedrag:

‘Ik parkeer geregeld mijn fiets ergens zonder dat ik hem op slot zet en hoef dus 
eigenlijk niet bang te zijn dat hij er na die tijd niet meer staat. En dat werkt 
voor heel veel dingen zo. Je hoeft de deuren ook niet allemaal op slot te doen 
als je weggaat.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Wel hebben persoonlijke ervaringen veel invloed op het gedrag van mensen. Zo komt 
uit de gesprekken naar voren dat de bewoners die ooit een delict hebben meege-
maakt zich minder veilig voelen en bijvoorbeeld niet meer alleen naar huis fi etsen in 
het donker. Ook recente criminaliteitsdelicten die zich hebben afgespeeld in het lan-
delijke gebied hebben invloed op het gevoel en het gedrag. Er wordt dan ook opge-
merkt dat het platteland steeds minder veilig wordt. ‘Het komt allemaal dichterbij’, 
zegt een jongere uit het Lauwersmeergebied. Een buurtgenoot relativeert dat en geeft 
aan dat het om incidenten gaat. Duidelijk is wel dat het gevoel van veiligheid aan het 
afnemen is. Een ondernemer uit het Groene Hart benoemt dat als de invloed vanuit 
stedelijk gebied:

‘Twintig jaar geleden hoefde je niet zo nodig dure sloten op de deuren te 
hebben, of te zorgen dat je auto goed afgesloten was. Al dat soort dingen meer. 
Dat zijn toch echt wel invloeden vanuit stedelijke gebieden.’
(ondernemers Groene Hart)

Het afnemende veiligheidsgevoel zal tot gevolg hebben dat huizen een betere buiten-
verlichting krijgen en ook fi etspaden en wegen beter verlicht zullen worden. Hiermee 
neemt niet alleen het contrast tussen de stad en het platteland in waargenomen 
veiligheid af, maar ook het visuele contrast, waarbij de stad geassocieerd wordt met 
licht en het platteland met duisternis (Van der Ziel 2006).

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid wordt een aantal keren genoemd door de bewoners en dan 
veelal in positieve zin. Er is minder verkeer, waardoor ouders hun kinderen buiten 
vrijer laten bewegen. Wel wordt er, doordat de wegen stil en vaak afgelegen zijn, vaak 
wat harder gereden dan toegestaan. Er zijn ook minder politiecontroles, stellen de 
bewoners, en dat is terug te zien in de snelheid waarmee auto’s rijden. Enkele bewo-
ners geven aan dat zij het fi etsen in het buitengebied als gevaarlijk ervaren, omdat 
er vaak geen fi etspaden en straatverlichting zijn. Vooral enkele ouders van kinderen 
zeggen dit zorgwekkend te vinden.

De bewoners van het platteland geven verder aan dat er een verschil is tussen het 
recreatief gebruik en het beroepsgebruik van de weg. Zo geven enkele boeren aan dat 
ze veel overlast en onbegrip ondervinden van fi etsende recreanten wanneer ze met 
hun trekkers en machines langsrijden:
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Deelnemer A: ‘En vooral met mooi weer, met de fietsers. Je komt met 
machines aan die enorme breedtes hebben. Dat je zegt van: 
“Ja, hoe moet ik hier langs komen?” [...] Ja, dan is het toch 
vaak uitkijken. Ja, mensen fietsen heel vrolijk. Als ze nou even 
afstappen of ergens aan de kant gaan.’

Deelnemer B: ‘Nou het is vaak hoor, dat ze gewoon niet kijken.’
Deelnemer C: ‘Als jij gewoon op jouw weghelft rijdt en een racefiets komt 

eraan. Driekwart rijdt met het hoofd naar beneden.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

In hetzelfde gespreksdeel relativeren deze boeren dit echter ook. Ze maken zelf ook 
regelmatig mee dat wanneer ze in de auto zitten en achter een trekker komen te 
rijden, de bestuurder van de trekker niet op of om kijkt.

4.3 Gebruiksaspecten: het aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen

Er is al veel geschreven over de afname van het voorzieningenniveau, de slechte 
bereikbaarheid van voorzieningen en de invloed van deze afname op de leefbaarheid 
van plattelandsbewoners (zie bv. Van Dam 1995; Van der Kooij 2002 en 2003). Uit 
recente cijfers van het cbs blijkt dat in de plattelandsgemeenten het aantal voorzie-
ningen (winkels, bankfi lialen, horecagelegenheden enz.) per 100.000 inwoners in 
2005 5% lager lag dan in geheel Nederland. De steden hadden ruim 7% meer voor-
zieningen per 100.000 inwoners (cbs 2007). Het platteland, met een verhoudingsge-
wijs lage bevolkingsdichtheid, biedt immers maar een beperkt draagvlak voor het 
voorzieningenaanbod.

De Nederlandse overheid probeert de verschraling van voorzieningen steeds vaker 
tegen te gaan, bijvoorbeeld door te investeren in multifunctionele voorzieningenac-
commodaties (Hazeu 2004). Het onderbrengen van meerdere voorzieningen onder 
één dak zou de kosten drukken waardoor voorzieningen gewaarborgd blijven. 
Engbersen en Sprinkhuizen (2004a) geven daarentegen aan dat er tot op heden plat-
telandsgebieden zijn die kampen met een slechte bereikbaarheid en een bevolking 
die ontoereikend is om de meest essentiële dorpsvoorzieningen in stand te houden. 
Het aantal winkels loopt dan ook nog steeds terug (zie Knol 2006). In dorpen waar 
de woonfunctie centraal staat, zou het dalende voorzieningenniveau niet als pro-
bleem worden gezien. Bewoners van deze dorpen zijn mobiel en slechts een beperkt 
deel van hun activiteiten en contacten speelt zich af in het eigen dorp (Thissen en 
Droogleever Fortuijn 1999b). De deelnemers aan de groepsgesprekken waarderen het 
voorzieningenaanbod en de bereikbaarheid van deze voorzieningen echter hoofdza-
kelijk negatief.

4.3.1 Verschraling van het voorzieningenaanbod
Veel deelnemers maken zich druk over de afname van het voorzieningenaanbod. Een 
aantal voorzieningen passeerde hierbij de revue, waarop we kort zullen ingaan. Ten 
eerste ervaren veel bewoners het aantal winkels als te weinig. Zo vertelt een senior uit 
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het Groene Hart dat hij naar een verder gelegen groter dorp moet gaan voor kleding 
of een cadeau. Ook een ondernemer uit Zeeland geeft aan dat hij het ‘voor een beetje 
winkel’ verder weg moet zoeken. Voor de dagelijkse boodschappen kan deze bewo-
ner nog wel terecht in zijn eigen woonplaats, maar een gespreksgenoot vertelt dat hij 
voor elke boodschap in de auto moet stappen.

Ten tweede wordt het aanbod van de basisscholen als zorgwekkend ervaren. Veel 
deelnemers vragen zich af of de basisschool in hun dorp behouden blijft, omdat ze 
merken dat er steeds minder kinderen zijn. Ze zijn bang dat dit leidt tot een vicieuze 
cirkel:

‘Bij ons heeft de school dus heel vaak op de nominatie gestaan, van zijn er nog 
genoeg kinderen? Kijk, als er dan een huis vrijkomt en er komt geen gezin met 
kleine kinderen, dan denkt iedereen van “O jé, hoe gaat het met onze school.” 
Vooral als er dan net een gezin met vier kinderen weggegaan is. Die zitten 
natuurlijk maar zes jaar op school, maar dat heeft ook met leefbaarheid binnen 
het dorp te maken.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

‘En als er geen lagere school is, dan komen er ook geen gezinnen met kleine 
kinderen meer. Tenminste, ik zou dan ook een dorp zoeken waar die nog wel 
stond. Omdat je, als je man bijvoorbeeld in de stad werkt en die heeft de auto 
mee, dan moet je toch op de fiets of lopend die school kunnen bereiken. Op het 
moment dat een school verdwijnt, is dat de doodsteek voor het platteland.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Beide citaten geven het belang van de school aan als basisvoorziening voor de 
dorpsgemeenschap: indien er geen basisschool is, zal de kans een stuk kleiner zijn 
dat gezinnen met jonge kinderen in het dorp blijven of gaan wonen. Daarbij is ook 
de levendigheid een punt van aandacht voor de bewoners: ‘Is er geen lagere school in 
het dorp, dan leeft dit dorp veel minder. Omdat mensen buiten het dorp werken dus 
en overdag is zo’n dorp dus hartstikke stil, behalve als er scholen zijn’, zegt een 46-
jarige vrouw. Het is niet zo dat alleen vrouwen met jonge kinderen de aanwezigheid 
van een school belangrijk vinden. Ook enkele oudere deelnemers aan de groeps-
gesprekken zien het belang ervan in, al is het alleen maar om het dorp levendig en 
leefbaar te houden:

‘Maar we moeten wel de jeugd een toekomst kunnen geven in dit gebied. 
Want als we de jeugd weg jagen, dan hebben we straks geen winkels meer, we 
hebben straks geen sportvelden meer, we hebben straks geen winkelvoor-
zieningen meer. We moeten uitkijken dat we heel zorgvuldig met het gebied 
omgaan. Dat ze ook in dit gebied kunnen gaan werken. Het moet niet een 
slaapgemeenschap worden.’
(senioren Groene Hart)
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Of de gevreesde vicieuze cirkel echt ontstaat, of in welke mate, is overigens niet 
bekend. Er zijn voorbeelden van dorpen waar na het verdwijnen van de basisschool 
nog steeds nieuwe gezinnen met kinderen komen wonen, juist vanwege het rustige 
karakter van de woonomgeving.

Wat betreft het middelbaar onderwijs wijzen de plattelandsbewoners er vooral op 
dat er geen goede mogelijkheden zijn om door te leren. Vooral in het perifere plat-
teland doet dit zich gelden, doordat grotere afstanden afgelegd moeten worden om 
de vervolgopleidingen te bereiken.

Ten derde noemen de bewoners het postkantoor en de bank, en dan vooral de 
pinautomaat. Het wordt lastig gevonden wanneer er in het eigen dorp geen mogelijk-
heid is om geld te halen, maar irritaties treden vooral op wanneer een pinautomaat 
elders leeg of kapot is. Dat betekent namelijk dat er nog eens extra moet worden 
omgereden. De supermarkt dient vaak als postagentschap. Bewoners geven aan dat 
dit over het algemeen om een minimale dienstverlening gaat, zoals het verkopen van 
postzegels. Voor de grotere dingen moet toch in de auto worden gestapt naar een 
groter dorp.

Ten vierde baart het aanbod van de zorgvoorzieningen de bewoners zorgen. Vooral 
voor ouderen is dit een belangrijk punt. Het aanbod van de ziekenhuizen wordt dan 
ook door veel senioren als slecht ervaren. ‘Die zijn er in de naaste omgeving niet 
meer’, zegt een van de senioren. Sommigen geven daarbij aan dat de kwaliteit van de 
zorg achteruit holt, anderen hebben juist goede ervaringen. Net als voor de andere 
voorzieningen, geldt ook voor de zorgvoorzieningen dat de ervaringen afhankelijk 
zijn van de plaats waar iemand woont. Een ondernemer in het Groene Hart merkt 
bijvoorbeeld op dat het ‘zeker een half uur duurt’ voor de ambulance aanwezig kan 
zijn, ‘in plaats van de maximaal toegestane reistijd van 15 minuten’. Volgens dezelfde 
persoon is het met de brandweer beter geregeld, maar deze is toevallig dichterbij 
gestationeerd.

Ten vijfde wordt het afnemende aantal bibliotheken zorgwekkend genoemd. Vaak 
wordt het gebrek aan deze voorziening opgevangen door een bibliobus. Veel bewo-
ners zijn hier blij mee, maar enkelen geven ook aan dat deze voorziening te kort in 
het dorp blijft. ‘Als je net bezig bent of er komt een telefoongesprek, je bent klaar en 
je kijkt naar buiten, dan is de bus alweer weg’, zegt een bewoonster van het Lau-
wersmeergebied. Op de vraag of het een probleem is om in een groter dorp naar de 
bibliotheek te gaan, die meerdere dagen per week open is, reageren sommige bewo-
ners een beetje huiverig:

‘Dan werk je het in de hand dat het aantal bibliotheken nog minder wordt, en 
dat de bibliobus afgeschaft zal worden.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)
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Ten zesde missen deelnemers uitgaansgelegenheden. Vooral jongeren in de kleinere 
dorpen wijzen op het ontbreken van een plaatselijke disco, waardoor ze het dorp te 
rustig of te saai vinden. Er is een jeugdsoos, maar voor een disco moeten ze naar 
de stad. Het grote probleem is dan het vervoer ernaartoe: de taxi is te duur en de 
bussen rijden niet tot laat. Soms wordt dit opgelost door met een grotere groep de 
taxi te nemen, zodat kosten gedeeld kunnen worden, of door bij vrienden in de stad 
te logeren. Jongeren die in de wat grotere dorpen wonen met voldoende voorzienin-
gen – waaronder ook een disco – vinden het juist goed zo, en geven aan dat ze geen 
uitgaansvoorzieningen missen. Enkele jongeren kunnen ook wel begrijpen dat er 
geen discotheek in hun omgeving is: ‘Er zijn te weinig mensen om een goede omzet 
te halen’, aldus een jongere uit het Lauwersmeergebied. Tevens geven sommige jon-
geren aan dat ze het juist prettig vinden dat de rust in het dorp gehandhaafd blijft. 
De wat oudere deelnemers missen eerder culturele voorzieningen, zoals musea, bios-
copen en theaters:

‘Voor het grote werk, dus voor de grote schilders, de betere films, de betere 
toneelstukken, dan is het aanbod hier gewoon minder. Er is wel wat, maar de 
keuze die je hebt in de Randstad of in een grotere stad is veel groter. In feite 
vind ik heel Zeeland eigenlijk wel een beetje platteland in die zin, Middelburg 
en Goes daarbij inbegrepen.’
(ondernemers Zeeland)

Over de aanwezigheid van recreatiemogelijkheden en de sportvoorzieningen zijn de bewo-
ners over het algemeen tevreden. De natuur, het groen en de ruimte geven duidelijk 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld te fi etsen, te zwemmen, te zeilen en te kanoën. Ook 
is er geen commentaar op de sportvoorzieningen, hoewel duidelijk niet moet worden 
verwacht dat er in elk dorp bijvoorbeeld kan worden gevolleybald, gebasketbald en 
gevoetbald. Die verwachting is er ook niet, volgens een Friese plattelandsbewoon-
ster, terwijl de verwachting voor voorzieningen als winkels, juist veel groter is.

Uit de verhalen van de bewoners blijkt wel dat ze, hoewel ze het voorzieningenaan-
bod hoofdzakelijk negatief waarderen, zich ervan bewust zijn dat ze zelf meewerken 
aan de afname van het voorzieningenniveau. Ze doen zelf ook hun boodschappen bij 
de grotere supermarkten, waar meer keuze is en de prijzen lager liggen. Vaak wordt 
de buurtwinkel of de srv-wagen alleen gebruikt voor de vergeten boodschappen. 
Ook is het voor veel bewoners praktischer om in een groter dorp of stad de biblio-
theek te bezoeken, omdat die beter aansluitende openingstijden heeft.

4.3.2 De slechte bereikbaarheid

Afhankelijkheid van auto en anderen
Alle bewoners zijn het erover eens dat de auto onmisbaar is op het platteland. 
‘Zonder auto ben je bij ons eigenlijk stokongelukkig’ of ‘onthand’, wordt er gezegd. 
Dat blijkt ook uit het hoge autobezit van de plattelanders in het algemeen. Van de 
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tien huishoudens op het platteland hebben er negen de beschikking over een of meer 
auto’s; ruim een op de drie huishoudens bezit er meer dan één (Harms 2006). Een 
reden voor dit hoge autobezit is de bereikbaarheid van voorzieningen. Door de afwe-
zigheid van voorzieningen zijn de bewoners steeds meer georiënteerd op de grotere 
dorpskernen en steden. Als er al een buurtwinkel is, dan is de keuze minimaal. ‘Dus 
je moet echt voor alles weg’, zegt een jongere van het Brabantse platteland. Andere 
bewoners delen die mening; zoals een Zeeuwse ondernemer zegt: ‘Voor de grotere 
dingen moet je toch een kilometer of 10-12 verder.’ Dat geldt niet alleen voor de win-
kels, maar ook voor het theater, bioscopen, concertzalen enzovoort.

Een andere reden van het hoge autobezit is dat het aanbod van het openbaar 
vervoer door de jaren heen steeds verder is verslechterd (zie ook Harms 2006). Veel 
plattelandsbewoners vinden dit vervelend:

‘In het dorp waar ik eerst woonde, daar reed een trein van Almelo naar Mariën-
berg, die reed eerst gewoon twee, drie keer in het uur, ja en nu is daar zo’n klein 
treintje dat één keer in de zoveel uur gaat.’
(vrouwen Twente)

Vooral voor jongeren die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer levert een 
verslechtering van het openbaar vervoer langere reistijden op, zoals deze 18-jarige 
Brabantse vertelt:

‘Ik moet eerst met de fiets naar Gemert, een kwartier, twintig minuten, en dan 
moet ik met de bus naar Eindhoven en dan pas op de trein naar Tilburg. Een 
half uur met de bus ongeveer, een half uurtje trein, ik denk dat ik anderhalf uur 
onderweg ben. Ik was vanmorgen om kwart over acht op school en dan ga ik om 
halfzeven weg. Het is gewoon omdat er geen bussen rijden in ons dorp.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

De onderlinge afstemming tussen bus- en treinvervoer laat ook nog wel eens te 
wensen over, wat weer voor langere wacht- en reistijden zorgt. Bewoners zonder auto 
zijn daardoor steeds meer afhankelijk van anderen. ‘Mensen die geen auto hebben, 
kunnen amper bij een ziekenhuis komen met het openbaar vervoer’, aldus een 54-
jarige vrouw die al haar hele leven op het platteland woont. Sommige ouders geven 
aan hun kinderen naar het dichtstbijzijnde treinstation te brengen en ze daar ook 
weer op te halen.

Verslechtering van het openbaar vervoer en nieuwe oplossingen
Dat het openbaar vervoer verslechtert, is geen nieuw fenomeen. Uit de verhalen blijkt 
dat er duidelijke verschillen tussen dorp en buitengebied zijn; immers, de afstand tot 
bijvoorbeeld een bushalte zal in het buitengebied veel groter zijn dan in een dorp.

‘Ja, als je in het dorp woont, is het misschien wat anders, dan zit je goed, maar 
waar ik woon … ik moet drie kwartier lopen naar de bushalte. [...] Toen ik aan mijn 
hand werd geopereerd, toen kon ik niet rijden, nou daar zat ik. Dat is heel slecht.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)
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Veel oplossingen voor het openbaarvervoerprobleem worden gezocht in nieuwe 
vervoersvoorzieningen, zoals de belbus en de regiotaxi. In 1997 is de regiotaxi met 
behulp van overheidsubsidies als experiment van start gegaan, met het doel een 
effectievere en effi ciëntere vorm van openbaar vervoer aan te bieden. Deze veelal 
kleine taxibusjes zouden een doelmatig en betaalbaar alternatief zijn voor de 
verminderde of zelfs opgeheven traditionele buslijndiensten. Een aantal bewoners, 
vooral iets oudere deelnemers, zegt erg blij te zijn met dit vervangende vervoer, maar 
tegelijkertijd geven ze aan dat het niet altijd werkt zoals gewenst:

‘Je kunt er niet van op aan, wanneer ze nou precies komen. Bij ons is er dus 
iemand, een doof persoon, en die gaat dan naar een kerkdienst en dan spreken 
ze af om zo en zo laat te komen. En dan is de kerk bijna afgelopen als zij bin-
nenkomt, want [de regiotaxi] is een half uur tot drie kwartier te laat. Of het 
gebeurt dat hij veel te vroeg is en dan staat de persoon nog niet klaar.’
(senioren Zeeland)

Uit deze citaten blijkt wel dat de onderlinge afstemming van de verschillende ver-
voersdiensten erg belangrijk wordt geacht voor een goede serviceverlening op het 
platteland. Bovenstaande verhalen verdienen echter wel enige nuance. Ook toen er 
meer bussen en treinen reden, pakten veel plattelanders de auto en werd het open-
baar vervoer nauwelijks gebruikt:

‘Ik woon al 27 jaar in Pieterburen en ik ben nog nooit met het openbaar vervoer 
naar de stad gegaan. Altijd met de auto. Terwijl er een tijd is geweest dat er 
betere verbindingen waren met de bus en zo.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Openbaar vervoer wordt vaak gezien als een basisvoorziening. Hoewel plattelands-
bewoners er weinig gebruik van maken, willen ze toch de zekerheid houden dat het 
blijft bestaan (zie ook Franken et al. 2004).

Extra kosten
Het gebruik van de auto om naar een winkel te gaan wordt als heel normaal gezien 
op het platteland. Door de groei van het aantal auto’s is de bereikbaarheid van 
voorzieningen dan ook enorm toegenomen. Enkele bewoners kaarten aan dat door 
dit grote autogebruik de vervoerskosten voor hen een stuk hoger liggen dan voor de 
bewoners van steden; er moeten immers grotere afstanden worden afgelegd. Dat 
blijkt onder meer uit het volgende gesprek tussen Brabantse boeren:

Deelnemer A: ‘We moeten alles met de auto doen. Maar die kosten ervan, 
die... ja, het is een privé-auto en er wordt geen rekening mee 
gehouden dat je hem per se nodig hebt. Je kan hem niet laten 
staan. Je moet toch de belasting betalen. De benzine is voor 
ons net zo duur als voor iemand anders die hem in feite niet 
nodig heeft.’
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Deelnemer B: ‘Ja, dat vind ik ook. Daar mogen ze ook verschil tussen maken. 
Net als bijvoorbeeld met kilometerheffingen of zoiets. Dan 
vind ik dat ze een verschil mogen maken tussen mensen 
op het platteland, die geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer. Die zouden ze dan bijvoorbeeld minder 
kilometerheffing moeten geven dan iemand die in Amsterdam 
of in de nabijheid van een stad woont. Dat vind ik een heel 
verschil. Die heeft de kans, die heeft de keuze.’

(boeren Zuidoost-Brabant)

Specifi ek worden in de gesprekken de jongeren genoemd, die eerder hun rijbewijs 
zullen moeten halen zodat ze minder afhankelijk zijn van hun ouders. Ook worden 
de ouderen genoemd, die afhankelijk zijn van de taxi voor hun vervoer. Dit zijn 
kosten die stedelijke bewoners over het algemeen niet of in mindere mate hoeven te 
maken, aldus enkele bewoners.

4.4 Gebruiksaspecten: wonen, werken en ondernemerschap

Naast het voorzieningenniveau komen enkele andere gebruiksaspecten aan bod, 
namelijk wonen, werken en ondernemerschap. Die worden in deze paragraaf 
beschreven.

4.4.1 Leegstand en prijsstijgingen van woningen
Een belangrijke reden om naar het landelijke gebied te verhuizen is het landschap-
pelijk schoon (zie Buckers 1999). Het vrije wonen waarderen de bewoners van het 
platteland dan ook enorm (zie § 4.1.1). Veel bewoners zijn ook positief over de prijs/
kwaliteitverhouding: meer huis met een grotere tuin voor minder geld. Een bewoner 
die Amsterdam verruilde voor het Friese platteland:

‘Nou, gewoon al de mogelijkheid om een groot huis te kopen en daarbij ook een 
grote tuin. Dus niet alleen de ruimte in het dorp, op het platteland, maar ook 
gewoon in je huis en in je tuin.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Enkele plattelandsbewoners zien wel enige moeilijkheden met betrekking tot de 
woningmarkt. Het gaat dan om de leegstand van woningen, vaak ook boerderijen, 
en de opkoop daarvan door stedelingen. Een boer in Brabant denkt dat op termijn 
het overschot aan stallen en boerderijen een ballast wordt voor het platteland, omdat 
deze gebouwen leeg komen te staan. Een gespreksgenoot valt hem bij, maar is tege-
lijkertijd benauwd dat de mensen die deze leegstaande woningen opkopen, niet of 
nauwelijks willen investeren in het platteland en de dorpsgemeenschap: ‘Als je het 
dan over leefbaarheid hebt, dan gaat die drastisch omlaag.’ Ook op het platteland 
gaan de prijzen van huizen, net als elders, omhoog. Een aantal deelnemers vertelt dat 
door de komst van mensen met betere materiële omstandigheden de huizenprijzen 
stijgen en dat er een beperkter aanbod van woningen voor de ‘eigen’ bevolking is:



70 Waardering van het plattelandsleven

‘Het platteland wordt duurder en dan bedoel ik niet alleen het leven, maar met 
name dat jongeren die op het platteland geboren zijn, het niet kunnen betalen 
om een huisje of een boerderijtje op het platteland te bekostigen. Mensen 
komen van andere provincies, die wel een goedgevulde portemonnee hebben 
en die kopen hier die boerderijtjes allemaal op. Waardoor de mensen hier geen 
gelegenheid meer krijgen om hier ook nog te kunnen wonen.’
(vrouwen Twente)

Dit citaat geeft aan dat het vooral voor starters op de woningmarkt moeilijk is om 
een huis in de eigen omgeving te bemachtigen. Een vrouwelijke beleidsmedewer-
ker die op het Twentse platteland woont, zegt dat de oorspronkelijke bevolking in 
sommige gemeenten geholpen wordt door de regeling dat nieuwe woningen alleen 
toegewezen worden aan mensen die een sociale of economische binding hebben met 
de gemeente.

De jongeren met wie we hebben gesproken, noemden zelf echter niet een eventueel 
woningtekort. Dit ligt wellicht aan de leeftijd en de woonsituatie van de deelnemende 
jongeren: de jongeren met wie we gesproken hebben, zijn tussen de 14 en 19 jaar oud 
en wonen bij hun ouders thuis (bijlage D). Wellicht zien deze jongeren het momenteel 
nog niet als een probleem, omdat ze zich hier nog niet mee bezig houden.

Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat niet alleen de komst van 
nieuwe rijke bewoners de oorzaak is van prijsstijgingen. Ook de toegenomen 
welvaart onder plattelandsbewoners zorgt ervoor dat er een hoger bedrag voor een 
woning kan worden betaald (vrom 2000). En de bewoners zijn zelf ook verantwoor-
delijk voor prijsstijgingen op de woningmarkt: ze verkopen hun huis of boerderij 
immers voor een goede prijs, met het idee dat stedelingen het er toch wel voor over 
hebben. Het individuele belang gaat dan vóór het collectieve belang.

4.4.2 Zorgen om werkgelegenheid
De werkgelegenheid op het platteland groeide de afgelopen jaren minder snel dan in 
de stedelijke gebieden (Gesthuizen 2006). In de verhalen van enkele plattelandsbe-
woners, vooral van de vrouwen in het Lauwersmeergebied, was de werkgelegenheid 
een belangrijk punt. Hun ervaring is dat het van het type werk afhangt of er wel of 
niet banen beschikbaar zijn. Zo is er genoeg werk bij de lokale garnalenleverancier. 
Minder goede ervaringen hebben enkele vrouwen met banen voor hoger opgeleiden. 
Wanneer er lokaal geen passend werk te vinden is, is het grootste gevaar dat mensen 
wegtrekken:

‘Als je hier het niveau van werkgelegenheid neemt zoals het er nu ligt, dan zul 
je steeds meer mensen krijgen die verplicht wegtrekken naar de steden. Of je 
maakt een keuze dat hij als enige op en neer gaat reizen, of je verkast met het 
hele gezin. Dat betekent dus weer minder kinderen op school.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)
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Overigens maken de jongeren op het platteland zich er geen zorgen over of ze te 
zijner tijd een geschikte baan kunnen vinden. Volgens een 18-jarige Brabantse is er 
zelfs ‘werk zat’. De vraag blijft of het type werk dat jongeren zullen vinden wel bij 
hun opleidingsniveau past, of dat ze lagergeschoolde banen moeten aannemen om 
in hun eigen regio te blijven wonen en werken.

Kansen voor toerisme en zorg
Ontwikkelingen in de toeristische sector worden door veel bewoners gezien als 
een kans op meer werkgelegenheid. In het Lauwersmeergebied zien de bewoners 
een toename van kleine bedrijvigheid, zoals een bed & breakfast, een atelier of een 
klein souvenirwinkeltje. Ook verschillende ondernemers zien de ontwikkeling van 
de toeristische sector als positief, want, zoals een Zeeuwse onderneemster zegt: 
‘Mensen die op vakantie zijn, die kopen gewoon sneller.’ Of een onderneming goede 
zaken doet met bezoekers hangt af van de toegankelijkheid en het type onderne-
ming. Zo moet een galeriehoudster die in een Zeeuws gehucht woont, haar klanten 
uit de wijde omgeving trekken. De toeristen die toevallig langs komen lopen, zijn erg 
gezellig, maar toch niet de ‘kopende’ klanten. Een pottenbakster uit een iets grotere 
kern heeft daarentegen juist veel profi jt van de vakantiegangers:

‘In de zomer willen mensen iets doen wat ze normaal gesproken eigenlijk nooit 
zouden doen. Ik organiseer workshops en activiteiten en daardoor kom ik hier 
veel meer tot mijn recht dan bijvoorbeeld in de Randstad. Ja, voor mij komt het 
eigenlijk naar me toe. Ik moet wel wat aan reclame doen, maar dat is eigenlijk 
heel laagdrempelig. Ik bedoel, als ik zorg dat er op elke camping een foldertje 
ligt met een telefoonnummer, dan is het eigenlijk al heel simpel. Dus voor mij is 
het denk ik heel positief dat dit een toeristengebied is.’
(ondernemers Zeeland)

Over het algemeen zijn de plattelandsbewoners te spreken over de ontwikkeling van 
toerisme op het platteland. Deze activiteiten zijn immers gunstig voor de werkge-
legenheid en zorgen voor een economische impuls. Wel dienen de ontwikkelingen 
kleinschalig te zijn. Een senior in Zeeland zegt bijvoorbeeld dat het gunstig is om te 
investeren in kwaliteit, en niet in grote hoeveelheden van ‘hier nog een park erbij en 
daar nog een park erbij’.

De bewoners geven echter ook aan dat het wonen in een toeristisch aantrekkelijk 
gebied niet altijd positief hoeft te zijn. In het laagseizoen gaan immers alle winkels, 
cafés en hotels dicht en lijkt het dorp uitgestorven, aldus enkele Zeeuwse onderne-
mers. Een collega is het daarmee eens en gaat daarbij vooral in op de afname van de 
werkgelegenheid:

‘Het is inderdaad te veel op de horeca gericht. Stel dat je hier woont, je zoekt 
werk, ja, dan kan je vaak in de horeca terecht. Maar dat is ’s zomers en dan zit je 
’s winters weer.’
(ondernemers Zeeland)
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Hoewel het slechts door een enkeling wordt genoemd, blijkt dat er naast toerisme 
ook kansen worden gezien in de zorgsector:

‘De zorg is bijvoorbeeld ook een kans hè, de zorg voor ouderen. Dat mensen die 
meer zorg nodig hebben gewoon thuis kunnen blijven, maar wel zorg krijgen 
vanuit het centrum. Daar zit werkgelegenheid in.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Opgemerkt dient te worden dat de ontwikkelingen in werkgelegenheid zoals in deze 
paragraaf beschreven, vaak sterk afhankelijk zijn van de lokale of regionale situatie.

Arbeidsparticipatie van vrouwen
De arbeidsparticipatie van plattelandsvrouwen is in de afgelopen jaren aanzienlijk 
toegenomen. Was in 1992 nog 38% van de vrouwen van 15 tot 64 jaar in niet-stede-
lijke gebieden werkzaam; in 2003 was dit gestegen naar 53% (Gesthuizen 2006). In 
de gesprekken werd regelmatig gerefereerd aan de toegenomen arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Een vrouw in het Lauwersmeergebied vindt het een gunstige ontwik-
keling dat het voor vrouwen met kinderen tegenwoordig makkelijker geworden is te 
blijven werken. Ze vertelt dat zijzelf, toen ze 25 jaar geleden trouwde, wilde doorwer-
ken, maar dat dit toen ‘nog heel ongebruikelijk’ was:

‘Tegenwoordig werken bijna alle vrouwen met kinderen en er zijn oppasmoge-
lijkheden van opa’s en oma’s en buurvrouwen, gastouders enzovoort. Tegen-
woordig is het niet meer zo’n probleem.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Dat vrouwen op het platteland nog minder werken dan in de stedelijke gebieden (zie 
Gesthuizen 2006; Adolfsen et al. 2006) wordt door de vrouwen in de groepsgesprek-
ken niet gezien als een teken van vrouwonvriendelijke rolpatronen. Vrouwen op het 
platteland hebben wel de mogelijkheid buitenshuis te werken, maar de noodzaak 
daartoe is minder, in de beleving van een aantal vrouwen. Ook een moeder van drie 
jonge kinderen vindt dat vrouwen op het platteland meer vrijheid hebben in de keuze 
of en hoeveel ze willen werken:

‘Omdat de levensstandaard en de huizenprijzen hier nog goedkoop zijn, heb je 
hier nog een bepaalde keus als vrouw zijnde. Je hoeft niet te werken, of je hoeft 
alleen maar parttime te werken. Maar bijvoorbeeld in het Westen, gaat het wel 
zover dat je allebei moet werken, wil je een huis kunnen betalen.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Enkele nieuwe bewoners in het Lauwersmeergebied is het eveneens opgevallen dat 
er op het platteland minder vrouwen werken dan in de stad. Ze zien dat niet als een 
teken van een achterblijvende emancipatie, maar veeleer als uiting van een gemoe-
delijke levenshouding, waarbij mensen ‘minder gestrest’ zijn, ‘meer tijd voor elkaar’ 
hebben en ‘het leven meer kwaliteit’ heeft:
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Deelnemer A: ‘Bij ons zijn ook heel veel gezinnen waarvan de vrouw niet 
werkt. Ik zie al die vrouwen met drie kinderen op de fiets door 
het dorp heen gaan. [...]’

Deelnemer B: ‘Maar het is natuurlijk een heel verschil. De huizen kosten hier 
ook de helft natuurlijk.’

Deelnemer A: ‘Wat ik net hoorde was ook: minder onvrede. Je kent dat wel, 
dat ze in de stad graag meer meer meer willen. Ze willen een 
groter huis, twee auto’s. Dus die kinderen moeten wel naar 
de crèche want mama moet werken. Hier zijn ze gewoon veel 
sneller tevreden.’

(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Doordat vrouwen steeds vaker buitenshuis werken is het gebruik van professio-
nele kinderopvang toegenomen. Een andere reden hiervoor blijkt een afname in 
de beschikbaarheid van informele opvang. Een vrouw in het Lauwersmeergebied 
signaleert dat vooral in de meer religieuze gemeenschappen grootouders nog altijd 
het aangewezen opvangadres vormen, want ‘waarom zou je je kinderen in de opvang 
doen, als opa en oma het ook kunnen doen?’ Een vrouw in Twente ziet in haar omge-
ving echter dat de grootouders zich tegenwoordig niet meer automatisch aanbieden 
voor deze taak:

‘Sommige oma’s van nu werken, maar als je van een boerderij komt, dan heb je 
ook oma’s die die verplichting niet meer willen hebben. Die hebben dat te veel 
vroeger allemaal moeten doen: ouders verzorgen en noem maar op. Dus die 
hebben zoiets van: “Voor mij hoeft dat even niet. Ga maar mooi naar de peuter-
speelzaal of naar de crèche.” ’
(vrouwen Twente)

Ook valt het enkele Twentse vrouwen op dat de beslissing om de kinderen naar de 
professionele opvang te brengen, samenhangt met de keuze voor contacten met 
andere kinderen. Vroeger was dat niet nodig:

‘Je had grotere gezinnen en dan was het van nou, die past wel op die en die 
weer op die. Het was het leren spelen, dat was veel meer aanwezig in de 
huisgezinnen zelf. Maar als je nu zeg maar twee, drie kinderen hebt en ze liggen 
ook qua leeftijd uit elkaar, ga je eerder zeggen: “Goh, dat kind moet contacten 
hebben met andere kinderen.” ’
(vrouwen Twente)

Het gebruik van formele kinderopvang lijkt ook steeds beter geaccepteerd te worden 
door de dorpsgemeenschap. Toch merken sommige vrouwen dat mensen vinden 
dat moeders alle dagen zelf voor de kinderen zouden moeten zorgen. Een vrouw die 
werkt bij een kinderdagverblijf in het Lauwersmeergebied krijgt bijvoorbeeld nog 
regelmatig afkeurende opmerkingen te horen.
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4.4.3 Ondernemer en bewoner tegelijk
In de groepsgesprekken is met verschillende typen kleinschalige ondernemers 
gesproken, variërend van een hotelhouder en een kunstenares tot de eigenaar van 
een dorpswinkel. Een belangrijk onderdeel van het leven op het platteland is voor 
deze deelnemers het ondernemen op het platteland. Deze paragraaf gaat in op de posi-
tief en negatief ervaren kanten van het ondernemen op het platteland.

In paragraaf 4.3.1 werd al aangegeven dat enerzijds veel bewoners ontevreden zijn 
met het winkelaanbod in hun directe omgeving, maar dat anderzijds veel bewoners 
maar weinig gebruik maken van de voorzieningen die wel aanwezig zijn. Ook onder-
nemers merken dit op:

‘Als men dan zaterdag ’s middags nog wat vergeten is, dan is het leuk om dat in 
het dorp te kopen.’
(ondernemers Groene Hart)

De toegenomen mobiliteit van bewoners maakt dat het ondernemerschap van de 
lokale middenstand steeds moeilijker wordt. Het is als het ware een gevecht tegen de 
concurrentie van de grotere en goedkopere winkels in grotere dorpen en de stad. Een 
ondernemer uit het Groene Hart licht dit als volgt toe:

‘En dan wordt er dus gemopperd dat die prijzen hoger zijn. Omdat er minder 
omzet gemaakt wordt dan in die steden liggen die prijzen in de dorpen hoger. 
Daarom is dus de moeilijkheidsgraad om een winkel te beginnen in een dorp 
groter.’
(ondernemers Groene Hart)

Een plaatselijke supermarkthouder valt hem bij:

‘Het wordt telkens moeilijker om een winkel te runnen. Want mensen kijken zo 
bewust naar de prijs, terwijl dat eigenlijk alleen maar marketing is. [De grotere 
supermarkten] maken je lekker met een pak koffie van € 1,05 maar ze pakken 
op die Senseo of die Nespresso, daar pakken ze het dubbele op.’
(ondernemers Groene Hart)

De consument is zelf veranderd in zijn gedrag en dat merken de ondernemers niet 
alleen aan de mondigheid (klachten over de prijzen), maar ook aan het daadwer-
kelijke koopgedrag. De prijs/kwaliteitverhouding is voor sommige mensen van 
minder belang dan voor anderen. Daarbij kan gedacht worden aan de toenemende 
verkoop van biologische producten en de opkomst van streekproducten. Ook service 
en klantvriendelijkheid kunnen we dan onder de kwaliteit van een gekocht product 
scharen. Volgens de lokale middenstand is dit namelijk een van de meerwaarden 
van hun dienstverlening en op deze manier hebben ze ook iets eigens en specifi eks 
aan te bieden. Dit houdt in dat het assortiment van een lokale supermarkt in het 
Groene Hart zo goed mogelijk wordt afgestemd op wat de consument vraagt. En een 
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Zeeuwse galeriehoudster zorgt ervoor een sfeer van rust te creëren, bijvoorbeeld door 
buiten een glaasje wijn aan te bieden.

Agrarisch ondernemerschap
Veel boeren beschouwen de sterke afname van het aantal agrarische bedrijven als een 
negatieve zaak, hoewel het sommigen juist de kans biedt om uit te breiden en daar-
door te overleven. Wanneer de boeren in Zuidoost-Brabant en de Kop van Noord-Hol-
land over de toekomst van hun boerenbedrijf praten, valt op dat vooral de Brabantse 
boeren ingaan op de ontwikkelingskansen. Zij stellen dat die volledig afhangen van 
het gebied waarin de boerengrond zich bevindt. Dit heeft te maken met de recon-
structie,1 ook wel de herinrichting van het platteland genoemd, die thans plaatsvindt 
in Zuidoost- Brabant. Een belangrijk onderdeel van de reconstructieplannen is de 
zogenaamde zonering: een verdeling in gebieden waarin landbouw voorrang krijgt, 
gebieden waarin de natuur voorrang krijgt en gebieden waarin verschillende functies 
naast elkaar bestaan (zie Provincie Brabant 2007). Boeren zien de reconstructie als 
zowel kans als bedreiging, wat samenhangt met hun toekomstplannen. ‘Als je wilt 
ontwikkelen en je zit op een goede locatie, dan kun je naar een veel grootschaliger 
bedrijf toe’, vertelt een melkveehouder. Een andere boer vertelt dat hij mede door de 
reconstructie de overstap naar recreatieve activiteiten heeft kunnen maken:

‘Wij zitten in een niet-landbouwontwikkelingsgebied. Dus wij hebben daar 
eigenlijk niet zo heel veel problemen mee. Zouden wij in een landbouwontwik-
kelingsgebied zitten, dan maak je natuurlijk helemaal geen kans.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

De Brabantse boeren vinden dat niet iedereen gelijke kansen krijgt, en ook de boeren 
in de Kop van Noord-Holland zijn die mening toegedaan wanneer het gaat over de 
toekomst van windenergie. Degenen die eerder hebben geïnvesteerd in windmo-
lens en windenergie hebben geluk, want tegenwoordig mag niet iedereen zomaar 
een windmolen neerzetten, is de strekking van het gesprek. Die situatie zorgt voor 
onderlinge spanningen. ‘Het wordt harder onder elkaar’, zegt een Brabantse boer, 
waarmee hij bedoelt dat degenen die vooruit willen en daar de juiste middelen voor 
hebben, de beste kansen hebben. Een andere boer is het daarmee eens, waarbij hij 
vooral de toenemende onderlinge concurrentie noemt: ‘De landbouw is hetzelfde als 
het midden- en kleinbedrijf. Dat kun je mooi vinden of niet mooi vinden, maar het 
gaat wel die kant op.’ Uit het gesprek met Noord-Hollandse boeren blijkt wel dat niet 
iedereen zich in de kaart laat kijken. Zo wilde een van de deelnemers niets kwijt over 
zijn plannen om over te schakelen van een bedrijf met puur agrarische activiteiten 
naar een bedrijf met nevenactiviteiten.

De boeren in de kop van Noord-Holland vinden dat boeren zich vaak in een uit-
zonderingspositie bevinden. Hun vaste lasten, zoals de grondprijs en transportkos-
ten, nemen toe, maar ze kunnen deze niet doorberekenen:
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‘Nou het probleem is dat wij als landbouwers het niet door kunnen berekenen. 
Alle sectoren kunnen zeggen: “Ik heb 5% energielasten dit jaar gehad, dus de 
kostprijs wordt zoveel procent hoger”, en dat kunnen wij niet. En daar gaan wij, 
zeker de wat kleinere bedrijven, op stuk.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

Enkele boeren geven ook aan dat ze zich er zorgen over maken of het bedrijf in de 
toekomst wel overgenomen kan worden. Ze bedoelen dan niet zozeer de opvolging, 
als wel of het bedrijf überhaupt nog wel over te nemen is. De bedrijven worden 
groter, er is meer kapitaal in geïnvesteerd, dus zal de overname anders moeten gaan 
verlopen:

‘Daar zit de grote bottleneck. Ja, en ik denk als er al zoveel kapitaal in zit… Toen 
ik begon, begon ik echt met een paar ton, dan hadden we de zaak rond, maar 
nou praten we over een aantal miljoenen. Als dat zo doorgaat, tja, dan denk ik: 
“Nou, dan heb ik daar grote zorgen over, want dan is een bedrijf echt niet meer 
over te dragen.” ’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Een positief punt dat in de verhalen van de boeren naar boven komt, is dat het in 
de loop der jaren in de dorpsgemeenschap steeds meer geaccepteerd wordt dat een 
boerenbedrijf niet meer automatisch wordt voortgezet. Een boerin van een agrotoe-
ristisch bedrijf vertelt dat dat tien, vijftien jaar geleden onmogelijk was: ‘Stoppen met 
boeren was toch eigenlijk een smet. Dat kon eigenlijk niet. En dat wordt nu toch veel 
meer geaccepteerd.’ Doordat in de loop der jaren steeds meer boeren zijn gestopt, is 
het blijkbaar normaal geworden in het leven van plattelandsbewoners. De mensen 
kijken er niet meer van op wanneer een boer andere activiteiten onderneemt, ermee 
stopt en het bedrijf verkoopt, of vertrekt naar elders waar het makkelijker is om uit te 
breiden.

Regelgeving in het kader van ondernemerschap
In de gesprekken komt meerdere malen de relatie van bewoners met de overheid 
ter sprake. Veel bewoners vinden dat de afstemming beter kan. Het zijn met name 
de boeren en de ondernemers die deze mening zijn toegedaan, terwijl dit voor de 
overige deelnemersgroepen geen bespreekpunt is. Dit ligt onder meer aan het feit 
dat boeren en ondernemers het meeste te maken hebben met regelgeving over hun 
bedrijfsvoering. Het merendeel van de aspecten heeft betrekking op punten die beter 
geregeld zouden kunnen worden. Het wordt erg belangrijk gevonden dat bepaalde 
regels aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen. Veel boeren doelen dan op de 
vergunningverlening aangaande de verbreding van de landbouw. Blijkbaar verloopt 
die niet altijd even soepel, wat zorgt voor onbegrip en frustratie, zeker omdat zowel 
de maatschappij als de gemeente, provincie en het rijk veel toekomst zien in dit type 
ontwikkelingen, om zo het platteland vitaal te houden. Een voormalige melkvee-
houdster die onlangs is omgeschakeld naar een bedrijf met agrarisch natuurbeheer 
en recreatieve activiteiten, licht dit als volgt toe:
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‘Er wordt steeds gepraat over die plattelandsvernieuwing, over de plattelands-
verbreding. En iedereen denkt van: “Als je daaraan begint, dan kun je vooruit.” 
Dat is dus absoluut niet zo, omdat je op wetjes loopt.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Ook voor boeren in het Groene Hart is dit een bespreekpunt, zoals voor deze veehou-
der, die op de boerderij ook toeristen onderdak biedt:

‘We hebben ook recreatie. In een gedeelte van de boerderij hebben we apparte-
menten gemaakt. [De vergunningen] hebben we al in 2002 aangevraagd. Het is 
nu 2006 en de officiële vergunning is er nog niet.’
(ondernemers Groene Hart)

Volgens enkele boeren ligt het vooral aan de complexiteit van de wetgeving, die zo 
omvangrijk is dat ‘niemand het nog uitgelegd kan krijgen wat nou precies die regel-
geving is.’ Het moet eenvoudiger, is dan ook het advies vanuit agrarische hoek.

De ondernemers in de groepsgesprekken kaarten als negatief aspect aan dat ver-
gunningen huns inziens makkelijker worden verleend aan kleine, soms particuliere 
initiatieven. Voorbeelden die worden genoemd zijn limonadeverkoop, ijs venten en 
ook tentfeesten en straatbarbecues. Omdat de bedrijven op het platteland al meer 
moeite hebben om klanten te houden dan de collega’s in de stad, wordt dit gezien 
als een verlies van omzet. ‘Dat zuigt allemaal uit de horeca weg’, zegt een horeca-
ondernemer uit het Groene Hart. Een hoteleigenaar valt hem bij: ‘Ja, het is duidelijk 
het afsnoepen van een deel van je omzet’ en ook de lokale supermarkthouder merkt 
het goed: ‘Ze halen net de krenten uit de pap.’ Volgens deze lokale ondernemers kan 
dit omzetverlies net het verschil uitmaken tussen wel en niet het hoofd boven water 
houden:

‘Er wordt wat van een ondernemer afgesnoept, totdat die ondernemer die er zit 
op den duur zegt: “Nou, het is voor mij niet rendabel meer.” Als hij er dan niet 
meer is, dan is er niets meer en dan schreeuwt het hele dorp van “Ja, maar wij 
hebben geen supermarkt…” ’
(ondernemers Groene Hart)

Een ander punt dat de ondernemers in de gesprekken naar voren brengen is de 
betrouwbaarheid van de overheid. Het gaat dan om het niet precies weten wat de 
overheid wil, en wat ze als ondernemers aan de overheid hebben. ‘Het ene jaar gaan 
ze linksaf, het volgende jaar gaan ze rechtsaf. En als ondernemer kan je daar niet op 
bouwen’, stelt een ondernemer uit het Groene Hart.

Als positief punt worden juist de korte lijntjes naar de lokale overheid genoemd. 
Volgens een galeriehoudster uit Zeeland komt dat door het ‘ons-kent-onsverhaal’. 
Ook in het Groene Hart speelt dat volgens de ondernemers. De ondernemers maken 
daar in positieve zin gebruik van:
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‘Ja kijk, korte lijnen richting overheid. Ja, ik denk dat het ook zo aan de 
gemeente ligt. Want onze gemeente is niet moeilijk wat dat betreft. Als je echt 
een ambtenaar moet hebben, als je weet waar je ze voor moet hebben, dan is 
het ook zo geregeld.’
(ondernemers Zeeland)

De eigenaar van de plaatselijke rijwielzaak merkt juist op dat dat sinds de gemeen-
telijke herindeling van Schouwen-Duiveland een stuk minder makkelijk is: ‘Vroeger 
liep je gewoon naar binnen van: “Hoe is het.” Bij de burgemeester klopte je op de 
deur en dan ging je naar binnen. En nu is dat minder makkelijk.’ Dit is een aspect 
waarmee niet alleen de ondernemers op het platteland te maken hebben; ook in de 
gesprekken met andere bewonersgroepen wordt dit genoemd. In het Lauwersmeer-
gebied komt aan de orde dat de afstand met de gemeente groter is geworden. Het 
gaat dan om de fysieke afstand, maar deze veroorzaakt zowel een slechtere toegan-
kelijkheid als ook een grotere afstand in contacten:

‘Je kende de burgemeester, je kende de wethouder of degene die in de raad zat, 
dus als er wat was, kon je even een praatje maken. Naar beide kanten, voor 
hen natuurlijk net zo goed om op de hoogte te blijven. Maar nou die gemeentes 
groter worden, komt dat allemaal veel verder van je af te staan.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

4.5 Variatie binnen het platteland

Ruimtelijke verschillen
Op basis van de gesprekken komen hier enkele ruimtelijke verschillen aan bod. Voor 
de zes regio’s afzonderlijk zijn, op basis van de voorliggende informatie, verschillen 
moeilijk aan te geven; wel zijn er enkele verschillen tussen de twee plattelandstypen.

De veranderingen door de verstedelijking van het platteland zijn vooral merkbaar 
in het peri-urbane gebied. Maar ook de bewoners van de perifere gebieden maken 
zich duidelijk zorgen over de toenemende bebouwing rondom steden. Een opmer-
kelijk verschil tussen de bewoners van de peri-urbane en de perifere gebieden ligt in 
hun ervaringen met de toenemende stroom toeristen. De bewoners van de peri-
urbane gebieden valt het op dat het steeds drukker wordt, terwijl de bewoners van de 
perifere gebieden daar niet over praten. Dit kan deels te maken hebben met de toe-
gankelijkheid van deze gebieden voor stedelingen; voor een paar uurtjes wandelen of 
fi etsen zijn de plattelandsgebieden dichtbij de steden makkelijker bereikbaar.

In de waardering van het voorzieningenaanbod lijken er nauwelijks verschillen 
merkbaar te zijn tussen de bewoners van het perifere en het peri-urbane platte-
land; in beide plattelandstypen waarderen de bewoners het voorzieningenaanbod 
negatief. Wel lijkt de waardering van het voorzieningenaanbod afhankelijk te 
zijn van de grootte van de kern en de plaats waar iemand woont (binnen of buiten 
de bebouwde kom). In de kleinere dorpen van rond de 250 inwoners is het aantal 
(basis)voorzieningen vaak tot een minimum gedaald; in de grotere dorpen is dit 
aanbod vaak voldoende. Het aanbod van het openbaar vervoer is vooral in het buiten-
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gebied minimaal en vaak zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde bushalte lopend of 
fi etsend niet overbrugbaar.

De toekomst van de boerenbedrijven zal per regio verschillen. In de twee gebie-
den waar met boeren is gepraat (Zuidoost-Brabant en de Kop van Noord-Holland), 
komt dat duidelijk naar voren. Dat heeft niet zozeer te maken met het verschil tussen 
perifeer en peri-urbaan platteland, als wel met de ontwikkelingen die in de desbe-
treffende gebieden spelen. Zuidoost-Brabant is aangewezen als reconstructiegebied 
en de Kop van Noord-Holland niet. De boeren in Brabant praten dan ook meer over 
ontwikkelingskansen met betrekking tot bijvoorbeeld toeristische nevenactiviteiten. 
Toch is de strekking van de verhalen gelijksoortig: de kansen die de afzonderlijke 
boeren hebben, zijn niet gelijk, maar hangen af van de creativiteit en het investe-
ringsvermogen van de boeren zelf.

Groepsverschillen
Er zijn geen opmerkelijke verschillen tussen de groepen bewoners wat betreft de 
waardering van het landschap. Iedereen is blij te wonen in een rustige, ruime en 
groene omgeving. De nieuwe bewoners geven dit als een van de belangrijkste rede-
nen waarom ze zich hebben gevestigd op het platteland. Ook jongeren waarderen 
het landschap zeer positief, terwijl vooraf verwacht werd dat ze hier minder gunstig 
over zouden zijn; er zijn immers weinig mogelijkheden om uit te gaan, wat jongeren 
kunnen beschouwen als een gemis in de woonomgeving. Inderdaad noemen enkele 
jongeren dit als een iets minder positief aspect, maar net als de overige bewoners 
waarderen jongeren de landschappelijke kenmerken en willen ze dat deze behouden 
blijven.

Met betrekking tot het voorzieningenniveau ondervinden vooral de minder 
mobiele groepen hinder. Vooral jongeren en oudere bewoners zonder auto zijn 
afhankelijk van het afnemende openbaar vervoer of van anderen. Voor senioren is 
de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen een belangrijk thema. Jongeren noemen 
vooral de langere reisafstanden naar hun opleiding. Vrouwen op het platteland 
werken steeds meer buitenshuis, wat als gunstig wordt ervaren door de vrouwen zelf. 
Dat ze naar verhouding minder buitenshuis werken dan vrouwen in de stad, ervaren 
ze niet als bedreigend. Volgens enkele vrouwen is de noodzaak om te werken minder, 
omdat de levensstandaard en de huizenprijzen op het platteland lager liggen. Ten 
aanzien van regels en wetgeving dringen zowel de plaatselijke middenstand als de 
agrarische ondernemers aan op een betere aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen 
op het platteland, zoals de plattelandsvernieuwing.

4.6 Concluderend

De bewoners van het platteland waarderen hun leven hoofdzakelijk positief. Hun 
tevredenheid heeft in de eerste plaats betrekking op de landschappelijke aspecten 
van het platteland: de rust, de ruimte en het groen. De ruimte werkt door in het 
mooie, vrije wonen. Plattelandsbewoners krijgen meer huis en tuin voor minder 
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geld en ervaren veel privacy in en om hun huis. In de tweede plaats zijn plattelands-
bewoners blij te leven in een omgeving waar de mensen elkaar kennen, tijd voor 
elkaar nemen en iets voor elkaar over hebben. Deze positieve ervaringen domineren 
ruimschoots het soms benauwende gevoel dat de onderlinge betrokkenheid ook met 
zich meebrengt. De meeste bewoners geven aan zich veilig te voelen, hoewel veel 
bewoners het idee hebben dat de criminaliteit in hun woonplek toeneemt.

De plattelandsbewoners erkennen ook minder gunstige aspecten aan hun leven, 
vooral het schrale voorzieningenaanbod. Veel bewoners vrezen voor een vicieuze 
cirkel: naarmate het voorzieningenniveau daalt, wordt het platteland minder 
aantrekkelijk voor bewoners die waarde hechten aan die voorzieningen, waarmee 
het draagvlak voor voorzieningen verder afneemt. Het resultaat is dat dorpen stil-
ler worden en minder leefbaar, zo luidt de redenering. Ook het vervoer wordt als 
probleem gezien, met name voor mensen die niet beschikken over een auto, zoals 
jongeren en veel ouderen. De toenemende bebouwing vanuit de stad wordt gezien 
als een bedreiging van het landschap. Ook tegen de aanleg van nieuwe natuur wordt 
sceptisch aangekeken. Natuurontwikkeling op goede landbouwgrond wordt onac-
ceptabel gevonden, niet alleen door boeren. Bewoners vinden dat de verschillende 
overheden in dit kader soms te makkelijk beslissingen nemen, zonder hen hierbij 
te betrekken. Ook met betrekking tot de sociaaleconomische vitaliteit overheersen 
negatieve geluiden. Wanneer een hoger opgeleid persoon werkloos wordt, is het 
voor hem moeilijk een passende baan in de directe woonomgeving te vinden. Ook 
de moeilijkheden ten aanzien van de wet- en regelgeving die ondernemers ondervin-
den bij vernieuwing van hun bedrijf, verminderen in hun optiek de mogelijkheid om 
nieuwe bedrijvigheid, en daarmee werkgelegenheid, te introduceren.
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Noot

1 De directe aanleiding van de reconstructie was de varkenspest in 1997. Daarna is besloten 
dat er in de gebieden met veel intensieve veehouderij, vooral varkens en kippen, geïso-
leerde gebieden moesten komen, zodat een eventuele epidemie zich minder snel zou 
kunnen verspreiden. Sinds 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht, 
die dit bewerkstelligt. De concentratiegebieden omvatten globaal de Gelderse Vallei 
tezamen met Oost-Gelderland en Oost-Overijssel, en het oosten van Noord-Brabant 
tezamen met Noord-Limburg.
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Deel 2

Lokale gemeenschap op het platteland
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5 Ontmoetingsgelegenheden

De gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maken onderdeel uit 
van wat wel de ‘sociale infrastructuur’ wordt genoemd. Dit begrip kan gedefi nieerd 
worden als ‘het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die 
het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groe-
pen, netwerken, huishoudens) kunnen leven en kunnen participeren in de samenle-
ving’ (Engbersen en Sprinkhuizen 1998). Een goede sociale infrastructuur kan gezien 
worden als een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van sociale verbanden (De 
Hart et al. 2002). Hoewel de sociale voorkeuren van mensen uiteraard ook een rol 
spelen, bepalen ontmoetingsgelegenheden voor een groot deel wie met wie in contact 
komt en in hoeverre er zich sociale relaties ontwikkelen (Huckfeldt 1983; Kalmijn en 
Flap 2001). Wanneer plattelandsbewoners elkaar veelvuldig tegenkomen in de dorps-
kern, zullen zij meer sociale binding met elkaar ontwikkelen dan wanneer ze elkaar 
voortdurend mislopen, doordat ze hun dagelijkse behoeften elders in de regio moeten 
vervullen. Het verdwijnen van plekken waar mensen elkaar ontmoeten, kan dan ook 
een bedreiging zijn voor de sociale structuur op het platteland (Provincie Gelderland 
2004). Omgekeerd vormt de sociale samenhang echter ook de basis voor de sociale 
infrastructuur, en dan met name voor de informele component. Wanneer de bewo-
ners van een gemeenschap elkaar graag en vaak opzoeken, creëren ze een draagvlak 
voor het bestaan van ontmoetingsplekken. Volgens de Agenda voor een vitaal plat-
teland is het dan ook ‘in de eerste plaats aan mensen zelf om ervoor te zorgen dat zij 
elkaar ook in de kleine woonkernen blijven tegenkomen’ (lnv 2004: 19).

Als gevolg van ontwikkelingen als de toegenomen mobiliteit, de schaalvergroting 
in het voorzieningenaanbod en de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, 
zijn enerzijds de mogelijkheden om contacten buiten de lokale omgeving op te doen 
enorm toegenomen, maar zijn anderzijds de noodzaak en mogelijkheden van contac-
ten binnen de lokale omgeving afgenomen. Aangenomen wordt doorgaans dat plat-
telandsbewoners elkaar hierdoor tegenwoordig minder ontmoeten dan voorheen.

In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:
– Op welke plekken en bij welke gelegenheden ontmoeten plattelandsbewoners 

elkaar?
– Welke veranderingen vinden hierin plaats?
– Hoe zouden deze veranderingen de sociale samenhang binnen de plattelandsge-

meenschap kunnen beïnvloeden?

In een aantal groepsgesprekken werd expliciet gevraagd waar plattelandsbewoners de 
mensen uit hun lokale omgeving ontmoeten. In andere gesprekken kwam dit aan de 
orde in het kader van andere gespreksthema’s. Verschillende soorten ontmoetings-
gelegenheden kwamen in de gesprekken aan de orde: het eigen huis, de openbare 
ruimte, uitgaansgelegenheden, de kerk, het verenigingsleven, openbare voorzienin-
gen en festiviteiten. In de paragrafen 5.2 tot en met 5.7 worden deze onderdelen van 
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de sociale infrastructuur besproken. Paragraaf 5.8 gaat in op de variaties binnen het 
platteland en de plattelandsbevolking in het belang van ontmoetingsplekken. Tot slot 
worden in paragraaf 5.9 enkele conclusies getrokken uit de bevindingen.

5.1 Het eigen huis

Omdat de meeste mensen thuis veel tijd doorbrengen, is het eigen huis bij uitstek 
een goede plek om mensen te treffen. Het traditionele beeld van het platteland is dat 
de achterdeur altijd openstaat en mensen makkelijk bij elkaar binnenlopen. Opval-
lend is vooral dat maar weinig gespreksdeelnemers vertelden over het eigen huis als 
ontmoetingsplek voor buurt- en dorpsgenoten.

Sommige bewoners vertelden over duidelijk omschreven tradities die in hun buurt 
de onderlinge bezoeken bepalen. Zo kennen veel buurten gewoonten rond de kennis-
making met nieuwe buren (zie § 6.3.1). In een buurt in Twente zijn bezoekjes tussen 
buren een jaarlijks terugkerende traditie:

‘Het buurtje heeft eigenlijk de gewoonte om op nieuwjaarsdag bij elkaar koffie 
te drinken. De hele dag. Dus we gaan van huis naar huis naar huis naar huis. En 
als je daarin opgenomen wordt, ja, dan gaat eigenlijk de rest vanzelf.’
(nieuwe bewoners Twente)

Enkele plattelandsbewoners gaven aan dat ze het normaal vinden wanneer mensen 
zomaar bij hen binnenlopen. Een jongen uit een dorp in het Lauwersmeergebied, 
wiens ouders een horecaonderneming hebben, vertelt over de gastvrijheid bij hem 
thuis:

‘Bij mij is het altijd een open huis. [...] Je hoeft ook niet aan te bellen. Je komt 
gewoon binnenlopen en de koelkast staat ook open.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Ook een Brabantse jongere, die op een boerderij woont, vertelt dat onaangekondigd 
bezoek in haar gezin altijd welkom is:

‘En als iemand bij ons binnenkomt rond etenstijd, dan maakt het niet uit voor 
hoeveel personen er gekookt is, er wordt gewoon een bord bijgezet. En wie er 
ook binnenkomt, iedereen krijgt koffie.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

In de bovenstaande twee citaten beschrijven de jongeren de gastvrijheid bij hen thuis 
als een kenmerk van hun gezin; het lijkt dus geen gemeengoed in de gemeenschap 
dat mensen zomaar bij elkaar binnenlopen. Ook andere deelnemers wijzen erop dat 
het eigen huis als ontmoetingsplek op zijn retour is:

‘Twintig jaar terug gingen wij ook vrijdagmiddag bij de buren klaverjassen. 
Maar daar hoef je toch niet meer over te denken. Dat doe je niet meer. Nou 
wordt erover gepraat als je elke keer bij de buren zit.’
(boeren Kop van Noord-Holland)
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Al met al ontstaat dan ook het beeld dat het eigen huis geen belangrijke ontmoe-
tingsplek is in de lokale gemeenschap. Mogelijk neemt de rol van het eigen huis als 
ontmoetingsplek af, wat zou passen in de landelijke trend dat mensen steeds minder 
tijd besteden aan visites van of aan anderen (Breedveld et al. 2006). Maar ook is het 
mogelijk dat de rol van het eigen huis onderbelicht bleef, doordat veel deelnemers 
bezoek thuis als een privéaangelegenheid beschouwen en het weinig relevant vinden 
in het kader van de huidige groepsgesprekken.

5.2 De openbare ruimte

Omdat vrijwel iedereen zich er regelmatig bevindt, zou de openbare ruimte een 
belangrijke ontmoetingsplek kunnen zijn binnen de lokale gemeenschap. Hoewel 
veel deelnemers aangeven dat plattelandsbewoners elkaar op straat groeten (zie 
§ 8.1.1), wordt de openbare ruimte echter nauwelijks genoemd als plek waar mensen 
ook daadwerkelijk een praatje met elkaar maken. Het beeld ontstaat dat bewoners 
elkaar tegenwoordig nog maar weinig op straat spreken. Hierop worden enkele 
uitzonderingen genoemd.

Een fl ink aantal jongeren vertelt dat ze zich met vrienden op straat verzamelen.  
Zo vertelt een jongere uit Zuidoost-Brabant dat zij met vrienden uit hetzelfde dorp 
een ‘hanggroep’ vormt. Het is een nette hanggroep, die ‘altijd goeiedag tegen ieder-
een’ zegt en ‘iedereen die voorbijkomt zegt ook gewoon goeiedag’. Toch werd deze 
hanggroep regelmatig weggejaagd door de politie, maar dat kon ermee te maken 
hebben dat ze nog wel eens ‘heel harde muziek’ aanhadden, aldus de jongere. Ook 
andere jongeren vertellen dat hun ontmoetingen op straat vaak niet gewaardeerd 
worden door omwonenden. Een jongere in het Lauwersmeergebied ontmoet haar 
vriendinnen bij een bushalte en ook deze ontmoetingen leiden tot klachten:

‘We worden niet weggejaagd, maar er woont een vrouw tegenover de bushalte. 
En die zit altijd te zeiken. Echt altijd. Zo gauw als zij een auto aan hoort komen: de 
gordijnen open, kijken wie er staan. [...] En zo gauw zij er last van heeft, volgens 
zichzelf, dan wordt de politie weer gebeld. Nou, dan krijgen wij natuurlijk niet 
eerst weer een waarschuwing, maar wij krijgen direct een boete van 50 euro.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Liever zouden zij en haar vriendinnen een soos (zie § 5.3) bezoeken, maar die is nog 
niet open. Al met al lijken jongeren en omwonenden het er dus over eens dat de open-
bare ruimte geen optimale ontmoetingsplek is.

Toch kan de straat een sociale ontmoetingsplek worden, namelijk wanneer zich 
bijzondere omstandigheden voordoen. Wanneer er bijvoorbeeld festiviteiten worden 
georganiseerd, kan de straat een levendige ontmoetingsplek worden (zie § 5.7). Maar 
ook een calamiteit als brand leidt tot onderlinge contacten:
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Deelnemer A: ‘Laatst was er een brand in Eenrum en toen was het ook heel 
gezellig op straat. [gelach] Nou serieus. Dan kan je gezellig 
praten op straat.’

Deelnemer B: ‘Ja, wij hebben twee jaar terug, denk ik, de beroemde 
dml-brand gehad. Dat is een vrachtwagenbedrijf, een 
transportbedrijf, en die was toen helemaal in vlammen 
opgegaan. Maar toen kwam ook iedereen, uit alle dorpen 
volgens mij wel.’

Gespreksleider: ‘Gezellig?’
Deelnemer B: ‘Er was een feest in Ulrum, een dorpje verderop. Daar waren 

wij. Wij zagen daar brand en we hoorden dat.’
Gespreksleider: ‘Hup ernaartoe!’
Deelnemer B: ‘Nou iedereen met de taxi’s erheen. Echt van die 

ramptoeristen.’
Deelnemer A: ‘Ja, maar dat is wel heel gezellig.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Ook lijken winkelgebieden nog altijd belangrijke ontmoetingsplekken te zijn, vooral 
voor vrouwen. Een jonge inwoonster van Brabant vertelt dat de middenstand in haar 
dorp nog altijd een belangrijke sociale functie heeft. Bij de bakker en de kapper 
komen bewoners niet alleen voor een brood of een knipbeurt, maar ook voor een 
praatje met dorpsgenoten. Een aantal bewoners gaf duidelijk aan het ontmoeten 
van mensen als belangrijk onderdeel te zien van het winkelen. Voor een vrouw in het 
Lauwersmeergebied is de gezelligheid in het dorp zo aantrekkelijk, dat het winkelen 
soms een bijkomstigheid is. Vaak kiest zij dan niet voor de twee kleine dorpen het 
dichtst bij haar boerderij, maar voor het grotere dorp op vijf kilometer afstand, waar 
ze ook veel mensen kent:

‘[Het] maakt helemaal niet uit waar je komt, je kent gewoon een heleboel mensen. 
Als ik in Eenrum kom, dan kom ik allerlei mensen tegen. Ik ga wel eens boodschap-
pen doen omdat ik denk van: “Hè, even een praatje maken met iemand.” [gelach]. 
De hele dag heb ik mannen om mij heen, behalve dan mijn gasten, nou die gasten 
die zijn dus overdag hier weg, die tref ik alleen bij het ontbijt, en dan heb ik de hele 
dag mannen om mij heen en ik vind het heerlijk ook eens even met iemand anders 
te praten. Dan ga ik even met de auto naar het dorp.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Dorpskernen kunnen dus nog wel degelijk belangrijke ontmoetingsplekken zijn. 
Ook ondersteunen de verhalen het beeld dat plattelandsbewoners naar de grotere 
kernen trekken voor hun inkopen, waarmee deze dorpen een ontmoetingsplek 
worden voor een groter gebied. Toch zijn ook deze centrumdorpen soms te stil naar 
de smaak van bewoners. Een vrouw die net buiten het hierboven genoemde centrum-
dorp Kollum woont, merkt op:
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‘Ik vind het hier persoonlijk eigenlijk altijd een beetje stil in het dorp, hè. Dan 
kom je zoals met je boodschappen…, dan kom je niet zoveel bekenden tegen. 
Het is ook een beetje een stille tijd. [...] In de vakantietijd, dan is het wat stiller 
hè, dan gaan een heleboel mensen op vakantie.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Toch geven geen van de plattelandsbewoners aan dat de ontmoetingsfunctie van de 
kernen in hun omgeving is afgenomen, wat opvallend is. Omdat de voorzieningen 
uit de kleinere plattelandskernen verdwijnen, wordt algemeen aangenomen dat 
deze kernen minder levendig worden en minder dienst doen als ontmoetingsplek 
(Van Dam 1995). Uit de gesprekken blijkt echter dat dit voor de plattelandsbewoners 
geen aandachtspunt van belang is. Weliswaar geven de bewoners aan dat het aantal 
voorzieningen afneemt (zie § 4.3.1), maar zij lijken er geen negatieve sociale conse-
quenties van te ervaren. Mogelijk nemen zij genoegen met een minder drukke kern 
of voorzien ook de verder gelegen grotere kernen in hun sociale behoeften.

5.3 Uitgaansgelegenheden

Veel mensen ontmoeten elkaar op plekken die daar speciaal voor in het leven geroe-
pen zijn. In de gesprekken kwamen verschillende soorten uitgaansgelegenheden ter 
sprake. In deze paragraaf komen ten eerste de standaard horecagelegenheden aan 
de orde: cafés en discotheken. Ten tweede bespreken we uitgaansgelegenheden die 
veelal met subsidie worden opgezet voor en door speciale doelgroepen: de jonge-
ren- en ouderensoos. Ten derde gaan we in op de gelegenheden waar een vaste groep 
jongeren elkaar, vaak op het terrein van ouders, in een informele, ongecontroleerde 
sfeer ontmoet: keten, schuren en hokken.

Cafés en discotheken
Verschillende mensen gaven aan regelmatig een café te bezoeken, maar vooral de 
jongeren gaven er blijk van dat uitgaan voor hen een belangrijke sociale functie 
heeft. Sommige jongeren vertellen dat ze graag naar een lokale kroeg gaan, omdat ze 
daar veel mensen kennen en zich daar ook thuis voelen. Jongeren in Noord-Holland 
leggen uit dat het beperkte horeca-aanbod in hun ogen dan ook een voordeel is: juist 
omdat er zo weinig kroegen zijn, komt iedereen elkaar telkens weer tegen. In hun 
verhalen geven jongeren in het Lauwersmeergebied de indruk dat veel uitgaansgele-
genheden op het platteland ontmoetingsplekken zijn voor een relatief divers publiek. 
Wanneer het gesprek over jeugdculturen gaat, vertellen zij dat de verschillende sub-
culturen zich in dezelfde lokale discotheek verzamelen:

Deelnemer A: ‘Bij ons op school zie je ook allemaal verschillen. Daar heb je 
in ieder geval hardcore, maar je hebt ook meer skaters en zo.’

Gespreksleider: ‘Maar dat is niet gescheiden als jullie uitgaan?’
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Deelnemer B: ‘We gaan wel allemaal op dezelfde plek uit, maar daar heeft 
iedereen zijn eigen territorium.’

(jongeren Lauwersmeergebied)

Voor veel plattelandsjongeren is een discotheek in het dorp echter een ongehoorde 
luxe en velen geven dan ook aan dat zij hun heil zoeken bij grotere discotheken 
elders. Het vervoer wordt vaak gezamenlijk geregeld, wat praktische voordelen heeft. 
Maar jongeren geven ook aan dat het ze het gezellig vinden om met hun lokale vrien-
dengroep uit te gaan, zoals een jongere in Brabant:

‘Dan gaan wij nog wel eens als groep naar Budel, dat is eigenlijk een groot dorp. 
En dan gaan we wel naar de discotheek daar. Maar dat is echt als groep en op 
zich maakt het voor ons helemaal niet eens zozeer uit welke muziek er gedraaid 
wordt of zo, dat interesseert ons eigenlijk niks, het is gewoon het samenzijn.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

De jongeren- en ouderensoos
Naast café en discotheek is ook de jongerensoos een belangrijke ontmoetingsplek 
voor jongeren. Een jongere in het Lauwersmeergebied vertelt dat ze naar de soos 
gaat omdat ze zichzelf nog te jong vindt voor een café. Sommige jongeren vertellen 
dat hun jongerensoos, ondanks grote inzet van hun kant, maar moeizaam tot stand 
kwam. Zo had een jongere in het Lauwersmeergebied veel last van het negatieve 
beeld dat het vorige bestuur van de soos had veroorzaakt:

‘Hij is een mooi poosje dicht geweest. [...] Dorpsbelang wilde ons in het begin 
gewoon niet helpen, vanwege het vorige bestuur. Omdat ze dachten: “Ja, dat 
gaat gewoon weer net zo.” Dus wilden ze ons echt niet helpen. Dus we hebben 
echt met heel veel moeite die soos weer open gekregen. Maar dan hebben we 
alsnog, echt een hele poos, ook gewoon ‘s winters in de soos gezeten zonder 
verwarming. Dus we zaten toen met een klein blaaskacheltje. [...] Daar zaten 
we dan bijvoorbeeld met zijn twaalven omheen en het was daar gewoon net 
zo koud als buiten, als het gewoon vroor. Dus wij hebben heel lang moeten 
wachten op een goede jeugdsoos. Nou is ie uiteindelijk bijna klaar. Maar dat 
kwam gewoon omdat het Dorpsbelang gewoon niet wou helpen door het 
vorige bestuur.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Ook de ouderensoos komt regelmatig aan bod in de gesprekken. Zo vertelt een 
vrouw in het Lauwersmeergebied dat de soos voor haar een belangrijke gelegenheid 
was om haar dorpsgenoten te leren kennen, toen ze in haar huidige woonplaats 
kwam wonen. Toch lijkt de ouderensoos op veel plaatsen op zijn retour, omdat ‘de 
mensen tegenwoordig meer bezigheden’ hebben. ‘Vroeger was je met 55 oud en nu 
wil je met zeventig nog niet bij die club horen’, aldus een ondernemer in het Groene 
Hart. Hieruit blijkt dat de ouderensoos gezien wordt als een laatste mogelijkheid 
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voor de mensen die écht´ oud zijn. Een Zeeuwse man van rond de zestig vertelt bij-
voorbeeld dat hij zich wel vaak voorneemt te gaan, maar vooral omdat hij denkt dat 
anderen iets aan zijn aanwezigheid hebben. Zelf heeft hij er geen behoefte aan.

Keten, schuren en hokken
Naar schatting zijn er in Nederland minimaal 1500 keten, schuren en hokken waar 
jongeren elkaar ontmoeten. Deze uitgaansgelegenheden zijn vooral te vinden in 
de kleinere afgelegen kernen, wat deze ontmoetingsplek een echt plattelandsfe-
nomeen maakt (stap 2005). In eerder onderzoek gaven jongeren aan dat ze keten 
vooral bezoeken omdat ze hier vrienden kunnen ontmoeten zonder de aanwezigheid 
van ouders en familie, maar de beschikbaarheid van goedkoop bier speelt ook een 
belangrijke rol (stap 2005). Deze gelegenheden hebben dan ook geen goede naam. 
Ze worden geassocieerd met overmatig drankgebruik en wantrouwen ten opzichte 
van de overheid, stedelingen en etnische minderheden (stap 2005).

Ook in de groepsgesprekken kwam het fenomeen aan de orde. Zo vertelt een 
jongere in Zuidoost-Brabant dat hij en zijn vrienden ‘een hok’ hebben, waar ze op 
zondag ‘het weekend bespreken’. Ook jongeren in het Lauwersmeergebied vertellen 
erover:

‘Bij ons in de buurt heb je op elk dorp wel zo’n soort plek waar een groep jonge-
ren [samenkomt], in de achtertuin, bij een boerderij of weet ik veel waar, in het 
veld, en waar ze kunnen drinken en zitten en hangen en muziek draaien.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Het soort ontmoetingsplek lijkt wel erg lokaal gebonden. De jongeren in het Lau-
wersmeergebied vertellen dat jongeren in Groningen zich vooral verzamelen in de 
jeugdsoos, terwijl in Friesland de keten veel belangrijker zijn.

5.4 De kerk

Op het platteland speelt religie vanouds een belangrijke rol en nog steeds zijn plat-
telandsbewoners vaker verbonden met een kerk dan stedelingen (Becker en De Hart 
2006; Devilee en De Hart 2006). Wel nam de rol van de kerk in het sociale leven de 
afgelopen decennia sterk af (Becker en De Hart 2006). Dat dit ook op het platteland 
duidelijk merkbaar was, blijkt duidelijk uit de verhalen van met name de oudere deel-
nemers, die de kerken in hun omgeving zagen leeglopen. Het aantal kerkdiensten 
nam af en veel kerkgebouwen kregen een nieuwe bestemming. Een vrouw uit het 
Lauwersmeergebied beschrijft de ontwikkeling als volgt:

‘Nu is het zo, er zijn drie kerken in Pieterburen. Laat mijn schoonmoeder zaliger 
het niet horen, maar er is er nog maar een die als kerk functioneert. [...] Nu zit er 
in die prachtige kerk een soort boetiek, heel mooi, maar daar komen mensen een 
antiek tafeltje kopen of een halsketting.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)
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De verhalen lopen echter sterk uit een. Een senior in het Groene Hart merkt op 
dat de kerken in zijn omgeving ‘nog een behoorlijke plek’ innemen. In sommige 
dorpen blijkt de kerk nog altijd een belangrijke ontmoetingsplek te zijn, waar de hele 
gemeenschap zich op zondag verzamelt. Een echtpaar dat twee jaar eerder verhuisde 
naar een klein gehucht in het Lauwersmeergebied, vertelt:

Deelnemer A: ‘Wij gingen in Zuid-Holland al helemaal niet meer en nou 
eigenlijk wel [...]’

Deelnemer B: ‘[...] Het is hier eigenlijk zo gewoon dat we vanaf begin af aan 
ook weer heel regelmatig gaan.’

Deelnemer A: ‘Het is inderdaad ook wel een gevoel van erbij horen.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Maar ook wanneer een groot deel van het dorp geen regelmatige kerkganger meer 
is, kan de kerk een belangrijke ontmoetingsplek blijven voor degenen die wel gaan. 
Dan is de kerk niet zozeer een plek waar de hele gemeenschap zich verzamelt, als wel 
een plaats waar een gelovig segment van de gemeenschap elkaar treft. Een nieuwe 
bewoonster van het Lauwersmeergebied maakt duidelijk dat zij de kerk gebruikte om 
in contact te komen met gelijkgestemden:

‘Nou niet zozeer naar de kerk, maar ik was wel geïnteresseerd in gespreks-
groepen, dus waar ik ook mensen van mijn leeftijd [zou kunnen ontmoeten]. 
Doordat je je over laat schrijven naar die kerk in Kollum krijg je ook gelijk 
iemand van de wijk op bezoek en ze kwamen gelijk met een cadeautje toen mijn 
zoontje was geboren… En de dominee is langs geweest. Dus die leer je ook gelijk 
kennen.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Wanneer zich gebeurtenissen voordoen die de hele gemeenschap raken, kan de kerk 
weer even een belangrijke ontmoetingsplek zijn voor iedereen. Een jongen in Brabant 
vertelt dat de kerk, waar op zondag zich alleen nog de ‘harde kern’ verzamelt, toch 
niet weg te denken is uit zijn dorp:

‘Een tijd terug is er bij ons in de straat een mens van veertig overleden en als je 
dan ziet wat voor impact dat op een dorp heeft... En dan is de kerk toch wel een 
punt waar iedereen naartoe stroomt om te herdenken.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

5.5 Het verenigingsleven

Plattelandsbewoners zijn vaker dan stedelingen lid van een recreatieve vereniging, 
zoals een sportvereniging, vrouwenbond, jeugdvereniging of clubhuis. Hoewel het 
aandeel verenigingsleden wel afneemt, was in 2003 nog altijd 43% van de volwassen 
plattelandsbevolking lid van een of meer recreatieve verenigingen (Devilee en De 
Hart 2006). De gesprekken bevestigen het grote belang van het verenigingsleven als 
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ontmoetingsplek op het platteland. Een oudere Zeeuwse vrouw beschrijft het vereni-
gingsleven dan ook als haar primaire bron van sociale contacten:

‘Ik vind het heerlijk om alleen te zijn, maar ik heb wel mijn sociale contacten. Ik 
bridge, tennis, ik zit in een culturele groep, fietsclub, noem maar op. Ik kan er zo 
tien opnoemen. [...] Ik krijg een uitnodiging en ik heb niets te doen, dan kan ik.’
(senioren Zeeland)

Voor sommige jongeren is hun vereniging zo belangrijk dat zij er lid van blijven wan-
neer ze elders gaan wonen. Een vrouw uit Twente signaleerde verbaasd dat haar drie 
kinderen thuis bleven komen voor de muziekvereniging:

‘Ze hebben allemaal gestudeerd en ze komen allemaal thuis, alleen maar voor 
de muziek. Ja, dat was toch heel belangrijk, want wij hebben echt niet gezegd: 
“Jullie moeten thuiskomen.” Maar ze kwamen uit Groningen, uit Enschede en uit 
Nijmegen. Ze kwamen allemaal elke week weer om te oefenen.’
(vrouwen Twente)

Tevens illustreren de verhalen de grote diversiteit aan verenigingen, waardoor 
iedereen een vereniging van zijn of haar gading kan vinden. Sommige plattelandsbe-
woners vertellen lid te zijn van een sportvereniging en daar veel tijd door te brengen. 
Zo is de kantine van menige voetbalclub een locatie waar men wekelijks samenkomt. 
Anderen hebben zich aangesloten bij verenigingen met een creatieve doelstelling. 
Twee nieuwe bewoners kwamen in contact met gelijkgestemden door middel van het 
verenigingsleven:

‘Wij spelen allebei toneel en zijn meteen naar de toneelvereniging op zoek 
gegaan. We kwamen in Kollum uit, dat is de enige op Leeuwarden na die ook 
nog Hollandse stukken speelt, om het jaar. Het ene jaar Fries, het andere jaar 
Hollands. [...] Ik ben hier ook overal gaan etaleren waar ik met mijn klarinetje 
terecht kon. Maar helaas zijn het allemaal brassbands en fanfares, waar dus 
geen klarinet doorheen kan. Nu zit ik in een kleine Kollumer blaaskapel. We 
spelen Egelander muziek. Ook toevallig allemaal mensen een beetje gemiddeld 
mijn leeftijd. [...] En niemand geeft mij het gevoel dat ik daar als vreemdeling in 
een bestaande groep kom.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Bij sommige verenigingen staat niet een activiteit, maar de doelgroep centraal en 
hebben leden per defi nitie een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Zo zijn veel 
agrarische jongeren lid van een agrarische jeugdvereniging zoals het Agrarisch 
Jongeren Kontakt (ajk) of de Katholieke Plattelandsjongeren (kpj). Vrouwen met een 
agrarische achtergrond zijn vaak lid van Vrouwen van Nu, de vroegere Nederlandse 
Bond voor Plattelandsvrouwen. Senioren zijn soms lid van ouderenbonden zoals de 
Katholieke Bond Ouderen (Uniekbo) en de Algemene Nederlandse Bond Ouderen 
(anbo). Hoewel dit landelijke verenigingen zijn, zijn de lokale afdelingen vaak zeer 
actief in het organiseren van activiteiten. Een boer in Brabant vertelt hierover:
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‘Ieder jaar wordt er gewoon iets van een activiteit, een sociale activiteit geor-
ganiseerd door de landbouworganisatie. [...] Dat kan gewoon een samenzijn 
van een dag zijn, gewoon een gezellig gebeuren in combinatie met een feest-
avond of een ontspanningsdag. Of ja, allerlei variaties zijn daarop mogelijk. [...] 
Bij ons gebeurt het – en dan praat ik over Gemert-Bakel, omdat ik daar zelf ook 
een beetje de kartrekker ben – gewoon nog op dorpsniveau. Op dorpsniveau, 
in combinatie met de vrouwelijke tak, zeg maar Zij-actief of KVO samen met 
de landbouworganisatie, worden dan mensen uitgenodigd en dat gebeurt dan 
ieder jaar. Daarnaast organiseren wij nog wel eens themadagen en dat soort 
dingen. Gewoon sociale activiteiten om het een en ander wat op te luisteren. 
Het zijn dan meer buurtbijeenkomsten. Gewoon gezellig, hè.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Ook mensen die als vrijwilliger actief zijn voor een vereniging ontlenen hier vaak een 
sociaal leven aan. Zo vertelt een man in het Groene Hart over zijn bezigheden bij de 
lokale voetbalclub:

‘Wij zitten in de VUT nu, en dat is altijd even gezellig met elkaar. [...] We kunnen 
het gelukkig allemaal goed eens worden met elkaar. We hebben doorgaans ons 
eigen werk, die doet dit en die doet dat. Ik ben dan de man die elke dinsdag de 
bakken leegmaakt.’
(senioren Groene Hart)

Een horecaondernemer in het Groene Hart signaleert in zijn omgeving een af nemend 
belang van het verenigingsleven:

Deelnemer A: ‘Vroeger hadden we hier het dorpshuis, voor verenigingen 
en dat soort dingen. De verenigingen bloedden een beetje 
dood en dat werd steeds minder. Dus er moest elk jaar geld 
bij. Toen hebben ze mij hiernaartoe getrokken om te kijken of 
ik er misschien iets aan kon doen. Nou, toen hebben we het 
hier een beetje naar de horecakant laten trekken, een klein 
restaurantje erin en we doen wat met de zaal.’

Gespreksleider: ‘En je zei: “Het verenigingsleven, dat zakt naar beneden”?’
Deelnemer A: ‘Vroeger kon je bijvoorbeeld nog eens een dansavond 

organiseren. Dan liep het hele dorp erop uit. Vroeger had je 
carnavalswagens.’

Deelnemer B: ‘Je had toneelavond.’
Deelnemer A: ‘Maar dat wordt allemaal minder. [...] De dansavond, dat is 

allemaal een beetje oubollig en niet meer van deze tijd. Ik heb 
het wel geprobeerd. Ik heb geprobeerd om stijldansavonden 
te organiseren, maar het schiet niet op allemaal.’

(ondernemers Groene Hart)

Dit verhaal staat echter redelijk op zichzelf. Het ‘doodbloeden’ waar deze respondent 
op doelt, lijkt zich dan ook te beperken tot bepaalde regio’s en tot bepaalde vereni-
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gingen die tegenwoordig oubollig gevonden worden, net als de ouderensoos (zie 
§ 5.3). Al met al lijkt het verenigingsleven op het platteland springlevend.

5.6 Openbare voorzieningen

Inspanningen van de lokale en landelijke overheid voor de sociale vitaliteit op het 
platteland betreffen vaak initiatieven om openbare voorzieningen op het platteland 
dusdanig decentraal te houden, dat zij voor iedereen goed te bereiken zijn en hun 
functie als ontmoetingsplek en bindmiddel kunnen vervullen. Voorzieningen die 
in dit opzicht vaak aandacht krijgen, zijn scholen, zorgvoorzieningen en multifunc-
tionele voorzieningen zoals een dorpshuis (zie bv. Engbersen et al. 2005). In deze 
paragraaf wordt besproken welk belang deze voorzieningen als ontmoetingsplek 
voor de deelnemers hebben.

Scholen
Een openbare voorziening die veel aandacht kreeg in de gesprekken, is de school. 
In paragraaf 4.3.1 werd al beschreven dat plattelandsbewoners de basisschool als 
een basisvoorziening beschouwen. Wanneer de basisschool verdwijnt, verdwijnt de 
levendigheid uit een dorp, in de ogen van veel bewoners. Verschillende verhalen illu-
streren het belang van scholen als ontmoetingsplek, ten eerste voor ouders van jonge 
kinderen. Een vrouw in het Lauwersmeergebied, die kort geleden naar haar huidige 
woonplaats verhuisde, vond in haar functie als vrijwilliger op school een manier om 
nieuwe mensen te ontmoeten:

‘Nou, ik had iets van: “Ik heb kleine kinderen, ik ken hier niemand, ik wil in die 
ouderraad van de peuterspeelzaal, dan leer ik mensen kennen.” Nou dat klopt, 
want al die ouders met kleine kinderen komen daar, dus nou ken ik een heleboel 
kinderen van het dorp.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Ook zijn scholen belangrijke ontmoetingsplekken voor de opgroeiende jeugd. 
Aangezien kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, is de school 
bijna per defi nitie een belangrijke plek in de contacten met leeftijdsgenoten. Ver-
schillende jongeren vertellen ook hoe hun huidige vriendenkring bepaald is door de 
scholen die ze bezocht hebben. ‘Die ken je gewoon, je kent de hele achtergrond’, zegt 
een Brabantse jongere over de band met haar klasgenoten van de basisschool. Ook 
voor een andere jongere in Brabant zijn de mensen met wie hij naar de basisschool 
ging een hechte vriendengroep gebleven, ook al moest hij voor het voortgezet onder-
wijs naar een grotere gemeente. Een gespreksgenoot vertelt echter dat zijn contacten 
met vrienden van de basisschool verwaterden toen hij naar de middelbare school 
ging: ‘We zien elkaar minder en leren ook anderen kennen’.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, betekent voor veel 
plattelandsjongeren een verder gelegen en grotere school, met medeleerlingen uit 
een veel wijdere omtrek dan de meer lokale basisschool. Voor sommige  jongeren 
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betekent dit dat hun vriendenkring zich eveneens over een wijder gebied gaat uit-
strekken. Voor anderen blijft de ware vriendenkring beperkt tot dorpsgenoten en 
worden de overige medeleerlingen niet meer dan kennissen. Dit lijkt sterk te maken 
te hebben met de vervolgopleiding die iemand kiest. Als veel van iemands medeleer-
lingen van de basisschool naar dezelfde verder gelegen school gaan, zal het contact 
gehandhaafd blijven. Kiest iemand voor hoger of minder gangbaar vervolgonderwijs, 
dan verliest hij zijn medeleerlingen van de basisschool uit het oog en zullen die con-
tacten eerder verwateren.

Zorgvoorzieningen
Voor de meeste mensen zullen zorgvoorzieningen, zoals huisartsen, consultatie-
bureaus en ziekenhuizen, weinig belangrijke ontmoetingsgelegenheden zijn. Een 
praatje in de wachtkamer is gezellig, maar wie weinig zorg nodig heeft en geen 
zorgbehoevende naasten heeft, zal weinig tijd doorbrengen bij zorgvoorzieningen 
en weinig speciale betrokkenheid voelen bij de mensen die zij daar ontmoeten. 
Zorgvoorzieningen kwamen dan ook niet vaak aan de orde als ontmoetingsplek. 
De mensen die wel aangewezen zijn op zorgvoorzieningen als ontmoetingsplek, 
ontbraken grotendeels in de groepsgesprekken (zie § 2.3.1). Wel onderstreepten 
verschillende gespreksdeelnemers het risico dat bejaarden en andere minder mobiele 
mensen in een isolement komen. Verschillende mensen gaven zelfs uiting aan 
hun bezorgdheid hierover door als vrijwilliger mensen in een dergelijke positie te 
bezoeken. Zo brengt een vrouw in het Lauwersmeergebied samen met zes anderen 
eten langs bij zieken en ouderen die niet voor zichzelf kunnen koken. Het gaat haar 
niet alleen om de praktische hulp, maar ze vindt het ook belangrijk dat zij voor deze 
mensen een menselijk contact is:

‘Je komt toch even bij mensen binnen. Je kijkt even hoe of het met hun gaat, 
maakt even een praatje. Ik vind het heel leuk werk. Heel dankbaar werk ook.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Multifunctionele voorzieningen
Om een teruglopend voorzieningenaanbod een halt toe te roepen vinden in veel 
dorpen initiatieven plaats om met behulp van overheidssteun verschillende voor-
zieningen te combineren. Zo heeft bijna elk Nederlands dorp een dorpshuis of 
gemeenschapscentrum. Dorpshuizen worden gebruikt voor sociale en culturele 
bijeenkomsten zoals vergaderingen, cursussen, verenigingen en feesten. Ook her-
bergen dorpshuizen soms een kinderopvang, fysiotherapeut of een bankfi liaal. In de 
laatste jaren doet een vergelijkbaar maar uitgebreider concept langzaam opgang: het 
met een Scandinavische term aangeduide ‘kulturhus’. Bij een kulturhus ontbreekt 
een bibliotheek meestal niet en zijn ook andere openbare voorzieningen vertegen-
woordigd. In een kulturhus ligt de nadruk, meer dan bij een dorpshuis, op samen-
werking tussen de verschillende gebruikers, een gezamenlijk management en een 
gezamenlijke programmering (Provincie Gelderland 2004). Zowel bij een dorpshuis 
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als bij een kulturhus is een belangrijke doelstelling dat het een plek biedt waar bewo-
ners elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Eerder onderzoek 
geeft aan dat bewoners van dorpen met een dorpshuis deze ook veelvuldig bezoeken 
(Lammerts en Dogan 2004). In de gesprekken met de bewoners worden deze gecom-
bineerde voorzieningen echter door niemand expliciet genoemd. Wel kwamen in de 
gesprekken verenigingen en de jongeren- en ouderensoos aan bod (zie § 5.3). Veel 
van deze voorzieningen bevinden zich in een dorpshuis of kulturhus.

5.7 Festiviteiten

In de gesprekken met de plattelandsbewoners worden grofweg drie soorten festivi-
teiten onderscheiden: buurt- en dorpsfeesten, folkloristische feesten en plattelands-
feesten. We bespreken ze alle drie in deze paragraaf.

Buurt- en dorpsfeesten
Veel plattelandsbewoners vertellen enthousiast over feesten in hun buurt of dorp, 
waarbij alle bewoners van de buurt of het dorp zijn uitgenodigd. Deze feesten zijn 
over het algemeen kleinschalig van aard. Een nieuwe bewoner van het Groningse 
platteland legt uit waarom hij die kleinschaligheid zo waardeert:

‘Als er in het dorp iets gebeurt, dan ben je met vijftig mensen of met honderd 
mensen, afhankelijk van de grootte van je dorp natuurlijk. Maar als je dat in 
de stad doet, dan vier je feest waarbij je 80% van de mensen niet kent. En dan 
is die kleinschaligheid in dat soort dingen dus weer heel erg leuk. Het is niet 
anoniem.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

De onderlinge bekendheid kan voor een vertrouwelijke sfeer zorgen. Zo vertelt een 
andere nieuwe bewoner in het Lauwersmeergebied over zijn ervaringen tijdens een 
avond die georganiseerd werd door de dorpsvereniging. Er werden liedjes gezongen 
en toneelstukjes opgevoerd en een bewoner liet dia’s zien van een verre reis. Hoewel 
hij zich er niet op had verheugd, was hij onder de indruk van de persoonlijke verhalen 
die zijn nieuwe dorpsgenoten vertelden. Dergelijke kleinschalige buurt- en dorps-
feesten zijn niet alleen gezellig, maar zijn ook handige gelegenheden om informatie 
uit te wisselen:

‘Dan moet je een uur wachten en dan beginnen die te praten, hè. En dan kan je 
wat polsen. En dan kan je denken: “Ho, ik moet eens even in die hoek, want daar 
hebben ze het volgens mij ergens over.” Zeg maar, over de ruimte-invulling of 
over geur of over iemand. En daar kan je toch wel wat wijzer van worden.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Iedereen die in de buurt of het dorp woont, is op deze feesten uitgenodigd, waardoor 
er een gemêleerd gezelschap ontstaat. Nieuwe bewoners ontmoeten oorspronkelijke 
bewoners en in het buitengebied ontmoeten agrarische bewoners hun niet-agrari-
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sche buren. Het enthousiaste verhaal van een Twentse vrouw illustreert dat bij deze 
feesten ook de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact komen. Met haar 
buurvrouw organiseerde ze het zaterdagprogramma van het buurtfeest:

‘We hebben een playbackshow georganiseerd voor jong en oud. We hebben met 
veertig dames een spoedcursus country-linedancen gedaan. Bij ons was echt 
jong en oud aanwezig [...], opa’s en oma’s en sommigen ook omdat opa en oma 
meededen aan de playbackshow. Zo’n succes, dat was heel bijzonder.’
(vrouwen Twente)

Over buurt- of dorpsfeesten werd veel en enthousiast verteld en van een teloorgang 
lijkt dan ook zeker geen sprake. Een Twentse boerin signaleert dat buurtfeesten in 
haar omgeving een compensatie vormen voor het feit dat buurtgenoten meer langs 
elkaar heen zijn gaan leven:

‘Het buurtschapsfeest wordt belangrijker, omdat de contacten wat verder 
uit elkaar komen te liggen door het deelnemen aan de maatschappij. Je krijgt 
steeds meer dat de jonge vrouwen hun baan behouden. Bij die buurtfeesten 
komen die jongeren dan wel allemaal.’
(vrouwen Twente)

Folkloristische feesten
Een ander soort festiviteiten waar de plattelandsbewoners over vertelden, zijn feesten 
waarbij een historische traditie aanleiding is voor een folkloristische inslag. Veelal 
zijn folkloristische feesten meerdaagse evenementen, waarbij traditionele elementen 
gecombineerd worden met eigentijdse optredens, markten en in veel gevallen een 
kermis. Hier komt een groot publiek op af. Een ondernemer in Zeeland vertelt over 
de Visserijdagen in Bruinisse. Het feest draait om de traditionele mosselvangst en 
bezoekers kunnen met boten varen over het Grevelingenmeer. Voor de ondernemer 
is het echter ‘gewoon drie dagen feest, kermis’, een goede gelegenheid om mensen te 
ontmoeten. Daarbij gaat het zeker niet alleen om dorpelingen, maar ook om mensen 
van buiten het dorp

Daarnaast hebben folkloristische feesten vaak een lokaal element. Zo steken veel 
carnavalsvierders met hun dorpsgenoten een fl inke hoeveelheid tijd in het maken 
van een wagen. De mensen ontmoeten elkaar dan ook niet alleen tijdens het feest, 
maar ook tijdens de voorbereidingen. Die zijn minstens net zo belangrijk als het 
feest zelf, zoals ook blijkt uit de beschrijving van de voorbereidingen voor de jaar-
lijkse feestweek in een dorp in het Lauwersmeergebied.

Deelnemer A: ‘Dat is dus een jaarlijks gebeuren en daar hebben we dit jaar 
ook flink aan meegedaan. Elke straat krijgt een opdracht 
en daar ga je aan werken. Met een heel stel buren in een 
schuurhut, zodat de andere straten het niet kunnen zien [...].’
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Deelnemer B: ‘Dan ben je een paar maanden met de hele straat bezig om 
al die dingen te maken. Dan kom je een avond in de week bij 
elkaar, vergaderingetjes erover. Op zich is die Kollumweek wel 
heel leuk.’

Gespreksleider: ‘En wat maak je dan?’
Deelnemer A: ‘Nou, wij hadden als thema stenen tijdperk. [...] en nou, je wilt 

niet weten hoe het eruit zag allemaal.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

De grootschalige folkloristische festiviteiten bieden voor elk wat wils. Wel lijken 
binnen het programma verschillende groepen voor verschillende onderdelen te 
kiezen. De traditionele elementen zijn bijvoorbeeld niet in trek bij jongeren. Zo zijn 
het vooral de ouderen in het dorp die geïnteresseerd zijn in de oogstdankviering, 
waarbij de producten van agrariërs en tuinders centraal staan ‘en de jeugd... ja, die 
komt niet meer’, aldus een Brabantse boer. Een jongere in het Lauwersmeergebied 
geeft aan dat ze vooral geïnteresseerd is in het avondprogramma:

Deelnemer: ‘Overdag zijn er wel dingen waarvan ik denk: “Dat hoeft voor 
mij ook niet.” Visveiling en netten maken, daarvoor ga ik 
daar niet heen. Dat is gewoon meer voor die vissers, voor de 
ouderen. En wij kunnen ‘s avonds en ‘s nachts losgaan, maar 
overdag niet zo.’

Gespreksleider: ‘Maar zo’n visveiling en netten maken, dat hoeft allemaal 
niet?’

Deelnemer: ‘Nou ja, voor degenen die dat kunnen is dat prachtig, maar ik 
persoonlijk vind het niet interessant.’

(jongeren Lauwersmeergebied)

Bij het School- en Volksfeest in Goor lijken nieuwe bewoners juist bij het avondpro-
gramma weg te blijven. Verschillende deelnemers zijn afgeschrikt door de in hun 
ogen verregaande losbandigheid van de oorspronkelijke bevolking:

Deelnemer A: ‘Er komen taps buiten te staan en mensen zitten daar met 
hele groepen. Daar wordt natuurlijk aardig bijgetankt. Dat 
gaat echt wel hard. Dat zijn echt hele tanks die er doorheen 
gaan op een avond. Ja, of je daar aan mee wilt doen...’

Deelnemer B: ‘Ik stond te kijken en het was niet gezellig.’
Deelnemer A: ‘Ik ben er vorig jaar geweest en toen had ik wat gedronken 

en ach, dan is het leuk, maar ik ben er dit jaar geweest en ik 
had niet zoveel gedronken. Dan sta je echt te kijken. Niemand 
kan gewoon meer normaal op zijn benen staan. Heel veel 
verkeringen, vreemd gaan…’
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Deelnemer C: ‘Dat zei mijn buurvrouw ook: “Als je niet met groene knieën 
thuiskomt, dan is het niet goed.” [gelach] Toen kwamen ook 
die verhalen: “Die gaat nu met die”, “Ik denk toch dat die nu 
wel uit elkaar gaan.” Nou, ik ben best wat gewend, maar 
wij zaten echt naar elkaar te kijken van “Wat gebeurt hier 
allemaal?” ’

(nieuwe bewoners Twente)

Soms wordt gevreesd dat historische tradities verloren gaan. Met betrekking tot de 
historische, culturele tradities lijkt deze vrees gerechtvaardigd, gezien de matige 
belangstelling onder jongeren hiervoor, maar het voortbestaan van folkloristische 
feesten op zich is gegarandeerd. Niet alleen klinkt in de verhalen van de platte-
landsbewoners veel enthousiasme door voor deze evenementen, ze hebben ook een 
belangrijk draagvlak in de lokale economie. Ze bieden een dorp of een regio de kans 
zich te profi leren naar buiten toe, waarbij lokale ondernemers zich kunnen aanslui-
ten. Zo vertellen jongeren in het Lauwersmeergebied over Vlaggetjesdag in Zoutkamp, 
waarbij een gekozen ‘garnalenkoningin’ vaart op een schip dat als mooiste gekozen 
is en zij na afl oop een ‘verhaaltje over het afgelopen jaar, over de visserij of zo’ vertelt. 
‘Duizenden mensen komen eropaf ’, aldus een van de jongeren, ‘Niet alleen het hele 
dorp, maar ook veel mensen uit de omgeving.’ Een jongere in het Lauwersmeergebied 
suggereert dat het feest mede in stand blijft doordat een lokaal bedrijf zijn naam eraan 
verbonden heeft en het feest dus ook economische doelen dient:

‘Hier zit een groot bedrijf, Heiploeg (een garnalenleverancier), en ja, is het nou 
traditie of is het nou gekoppeld aan een commercieel bedrijf? [...] Dat er feest is, 
is denk ik wel traditie. Maar wat voor naam eraan hangt en wat erachter komt… 
Ik kan me voorstellen van die netten, dat dat wel een traditie is, maar ik heb 
niet het gevoel in Kollum dat het echt nog aan traditie van oudsher hangt.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Dat folkloristische feesten voorlopig blijven bestaan, blijkt uit het verhaal over een 
nieuw folkloristisch feest: het Krekenfeest in Zeeland. Dit jaarlijkse feest, met vele 
activiteiten voor jong en oud, vond pas vijf keer plaats, maar is al helemaal gevestigd 
geraakt: ‘Kinderen die niet meer in het dorp wonen, komen speciaal voor die dag 
terug’. Hoewel het feest nieuw is, is er doelbewust een historisch tintje aan gegeven, 
op zijn minst door de naam. Het is genoemd naar de kreken die ontstonden na de 
watersnoodramp in 1953.

Plattelandsfeesten
Een derde cluster van feesten dat in de verhalen van de plattelandsbewoners naar 
voren kwam, zijn de plattelandsfeesten (zie ook Te Poel en Verweij 2005). Er wordt 
veel bier gedronken, en ‘uit je dak gaan’ lijkt voor de meeste bezoekers het belang-
rijkste doel. Aan de losse, uitgelaten sfeer wordt bijgedragen door de locatie van de 
feesten: in een tent, een schuur of een weiland. Ook vinden op veel plattelandsfees-
ten typische plattelandsactiviteiten plaats, zoals een motorcross of een trekkertrek. 
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Vaak gaat het om feesten die in de loop van de tijd uitgroeien van intieme feestjes 
voor vrienden en bekenden tot heuse evenementen met een grote aantrekkingskracht 
in de wijde omgeving. Zelfs bij de kleinschalige vriendenfeesten betalen bezoekers 
entree, waarmee de organisatie van plattelandsfeesten enigszins commercieel is.

Een jonge inwoonster van Brabant vertelt enthousiast over het jaarlijkse Brasfeest 
in Maarheeze. Omdat dit feest nog redelijk kleinschalig is, verloopt de kaartverkoop 
via via en treffen bezoekers veel bekenden:

‘Dat begint om acht uur ’s avonds, eindigt de volgende ochtend om acht uur 
ongeveer [gelach], dan komen er verschillende optredens. Ze hebben een band 
en allemaal stripacts [...] en dan staan er overal gewoon van die grote diep-
vrieskisten en grote bakken met ijs erin en daar ligt bier in, en je kunt sterke 
drank krijgen en er is nog een tent met shoarma en saté en koude schotel en dat 
is dan dertig euro entree. Het is gewoon de hele avond feest. [...] Eigenlijk is het 
een soort besloten feest, want je moet wel aan kaartjes kunnen komen.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

Naarmate een plattelandsfeest grootschaliger wordt, wordt de organisatie profes-
sioneler. De kaarten worden makkelijker verkrijgbaar voor een breder publiek en het 
besloten karakter neemt af. Een ondernemer in het Groene Hart geeft de voorkeur 
aan een kleinschalig feest bij hem in de buurt boven een grootschalig feest, want ‘de 
mensen die daar eigenlijk niks te zoeken hebben, die komen daar niet.’ Als voorbeeld 
noemt hij ‘die vechtersjongens’ uit een ander dorp in de regio. Een jongere in Brabant 
vindt het juist wel leuk dat de groei van een plattelandsfeest heeft gezorgd voor 
bezoekers van buiten de eigen gemeenschap:

Deelnemer: ‘Maar ook in Erp, daar werd eerst altijd een vriendenfeest 
gegeven, maar nou is dat zo uitgebreid, nou komen er gewoon 
mensen vanuit het noorden. Dat is gewoon een heel groot 
feest van twee dagen.’

Gespreksleider: ‘Vind je dat dan ook leuk als er zoveel mensen van buitenaf 
komen?’

Deelnemer: ‘Ja.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

De professionele organisatie heeft ook als gevolg dat de feesten minder voorberei-
ding van bezoekers vergen. Veel buurt- en dorpsfeesten of folkloristische feesten 
brengen immers aanzienlijke inspanningen van deelnemers met zich mee, zoals het 
versieren van de buurt, het voorbereiden van een barbecue of het bouwen van een 
praalwagen. Hiermee passen ze wellicht beter bij de tijdgeest, die gemak en vrijblij-
vendheid waardeert. Dit zou kunnen verklaren dat sommige plattelandsfeesten wel 
een heel groot publiek aantrekken, ook onder stedelingen. Een bijzonder grootscha-
lig feest is de Zwarte Cross in de Achterhoek, dat in tien jaar tijd uitgroeide van een 
vriendenfeest tot een driedaags evenement met motorraces en muziekoptredens, 
waar rond de 80.000 bezoekers op afkomen. De Zwarte Cross wordt georganiseerd 
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door de onder agrarische jeugd bijzonder populaire Jovink en de Voederbietels. Een 
Brabantse boer vertelt hierover:

‘Een fenomeen de laatste tijd is de Zwarte Cross. Daar komt heel veel jeugd. Er 
komen er ook heel veel uit de stad, maar die zijn dan ineens boer geworden. Dan 
staan er ineens 30.000 boeren daar. Het is toch bijzonder als een derde boer is 
en twee derde burger. Dat weekend willen ze erbij horen. Dan gaan ze lekker 
ruig doen. Ja, ze gaan zich gewoon eens gedragen als zogenaamde boeren. 
Gewoon uit de goot. Flink zuipen en gek doen.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Uit de groei van de plattelandsfeesten in de omgeving van verschillende gespreks-
deelnemers blijkt dat plattelandsfeesten een opkomend fenomeen zijn binnen de 
sociale infrastructuur op het platteland. Kleinschalige plattelandsfeesten hebben 
vooral een bindende functie binnen lokale vriendennetwerken van jongeren. De 
grootschalige plattelandsfestiviteiten lijken meer aan te sluiten bij een met het plat-
teland geassocieerde leefstijl, dan bij een specifi eke lokale gemeenschap. Zij bieden 
jongeren de gelegenheid in contact te komen met leeftijdsgenoten van heinde en 
verre, die eenzelfde muzieksmaak hebben en hetzelfde plezier beleven aan een mod-
derig vermaak, of het nou plattelanders zijn of niet.

5.8 Variatie binnen het platteland

Ruimtelijke verschillen
Op basis van de gesprekken ontstond de indruk dat de sociale infrastructuren van de 
zes plattelandsregio’s duidelijk van elkaar verschillen en dat de regio’s ook elk hun 
eigen ontwikkeling doorlopen. We hebben te weinig informatie over de afzonder-
lijke regio’s om een volledig beeld te kunnen schetsen, maar wel springt een scherp 
contrast in het oog. Bewoners van het Lauwersmeergebied vertelden opvallend veel 
verhalen over een levendig sociaal leven, waarbij jong en oud enthousiast deelneemt 
in verenigingen, dorpsfeesten en culturele tradities. Ook werd hier relatief vaak 
verteld dat mensen bij elkaar over de vloer komen en voor sociale ontmoetingen naar 
het dorpscentrum of de kerk gaan. Het beeld van het Lauwersmeergebied komt dan 
ook het meest van de zes regio’s overeen met dat van een traditionele dorpsgemeen-
schap, waar bewoners veel contact met elkaar hebben en dat ook belangrijk vinden. 
Nieuwe bewoners lijken de sociale infrastructuur hier niet te bedreigen, maar er met 
enthousiasme aan deel te nemen. In sterk contrast met het Lauwersmeergebied staat 
het Groene Hart, waar maar weinig verhalen loskwamen over lokale ontmoetingsge-
legenheden en het afnemende belang van verenigingen duidelijk naar voren kwam. 
Ook het eigen huis en de openbare ruimte leken van weinig belang als ontmoetings-
plek voor bewoners, evenmin als buurt- en dorpsfeesten en folkloristische feesten. 
De grotere, commerciële plattelandsfeesten lijken daarentegen weer relatief belang-
rijk in het Groene Hart.
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Of verdergaande verstedelijking onherroepelijk leidt tot verandering van de sociale 
infrastructuur zoals in het Groene Hart, valt op basis van de gesprekken die wij 
voerden moeilijk te zeggen. De twee andere peri-urbane regio’s – Zuidoost-Brabant 
en Twente – lieten een ander beeld zien dan het Groene Hart. In Twente speelt het 
contact tussen buren nog een belangrijke sociale rol, zo bleek uit de gesprekken. 
De traditie van noaberschap valt hierin nog duidelijk terug te zien (zie § 8.1.3). In 
Zuidoost-Brabant lijkt de sociale infrastructuur nog vrij traditioneel. Zo spelen het 
eigen huis, de openbare ruimte en het carnaval een belangrijke rol als ontmoetings-
plek. Wel lijken ook in Twente en Zuidoost-Brabant de grootschalige plattelandsfees-
ten sterk aan populariteit te winnen. De twee andere perifere gebieden – Zeeland en 
Noord-Holland – kwamen niet overeen met het beeld van het Lauwersmeergebied. 
In Zeeland spelen folkloristische feesten eveneens een belangrijke rol, maar in de 
sociale contacten tussen buurtgenoten lijkt die rol minder belangrijk. Van Noord-
Holland is het beeld erg summier. De groep boeren sprak weinig over de sociale 
infrastructuur. De jongeren gaven blijk van een druk sociaal leven, waarbij dorps-
feesten een belangrijk element vormen.

Verschillende groepen
Aangezien groepen verschillen in hun behoeften en mogelijkheden, viel te verwach-
ten dat door verschillende groepen op een verschillende manier gebruik gemaakt 
wordt van de sociale infrastructuur. Op basis van de gesprekken is het niet mogelijk 
een systematische vergelijking tussen de groepen te maken, maar een aantal zaken 
springt in het oog. Ten eerste valt op dat veel jongeren een actief sociaal leven leiden 
met hun lokale leeftijdsgenoten. Hun lokale vrienden ontmoeten zij bijvoorbeeld 
thuis, op straat en in het verenigingsleven, maar ook in het uitgaansleven en bij 
festiviteiten. Meer dan andere groepen lijken ze georiënteerd op de wijdere regio. 
Zo vertelden jongeren dat zij de feesten in de omliggende dorpen afl open en uitgaan 
naar discotheken buiten het eigen dorp. Vaak ondernemen ze deze dingen wel samen 
met dorpsgenoten. Ten tweede valt op dat vrouwen relatief sterk georiënteerd zijn op 
de lokale sociale infrastructuur, en dan met name het verenigingsleven. Veel vrou-
wen gaven aan dat de verenigingen waarvan ze lid zijn en waarvoor ze zich inspan-
nen, belangrijk voor hen zijn. Ten derde valt op dat de sociale infrastructuur goede 
ingangen biedt aan veel nieuwe bewoners. Veel nieuwe bewoners zeiden een buurt- 
of dorpsfeest bezocht te hebben, zich aangesloten te hebben bij een vereniging of 
zich te zijn gaan inspannen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een school. De ervaringen 
van deze nieuwe bewoners waren grotendeels positief.

5.9 Concluderend

Terwijl de gespreksdeelnemers vertelden over de plekken en gelegenheden waar 
zij mensen uit de lokale omgeving ontmoeten, wezen verschillende deelnemers op 
ontwikkelingen in de lokale infrastructuur in hun omgeving. Het algehele beeld van 
deze ontwikkelingen zou als volgt samengevat kunnen worden. De gelegenheden 
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waar plattelandsbewoners elkaar in hun dagelijkse leven tegen het lijf lopen (thuis 
en de openbare ruimte), nemen af. Dit komt overeen met het algemene beeld dat 
plattelandsbewoners mobieler worden en steeds meer aangewezen zijn op banen, 
opleidingen en voorzieningen buiten de lokale omgeving. De gelegenheden waar 
plattelandsbewoners elkaar doelbewust opzoeken, blijven daarentegen belangrijke 
ontmoetingsplekken. Zo ontmoeten veel plattelandsbewoners elkaar bij verenigingen 
en lokale festiviteiten. Sommige festiviteiten lijken zelfs belangrijker te worden. Zo 
ontstaan er nieuwe folkloristische feesten en trekken plattelandsfeesten een steeds 
groter publiek. De consequentie daarvan is dat plattelandsbewoners meer moeite 
moeten doen om elkaar te ontmoeten, maar ook meer keuzes kunnen maken bij het 
initiëren van ontmoetingen en selectiever kunnen zijn in hun lokale contacten.

Het minder verplichtend worden van het sociale leven op het platteland lijkt aan te 
sluiten bij de behoeften van hedendaagse plattelandsbewoners. Plattelandsbewoners 
die dat wensen, kunnen zich dus makkelijker aan het sociale gemeenschapsleven 
onttrekken. Ook kunnen plattelandsbewoners er makkelijker voor kiezen om zich 
terug te trekken in de eigen groep. Zo zouden jongeren, nieuwe bewoners, agrariërs 
of de leden van een kerkgenootschap of vereniging zich zonder veel moeite sterk op 
dit ene verband kunnen richten, waarmee de dorpsgemeenschap als geheel minder 
hecht kan worden. Voor degenen die dat wensen bloeit het lokale gemeenschapsge-
voel echter nog volop bij afgebakende gelegenheden, zoals de vele buurt- en dorps-
feesten.
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6 Sociale relaties op het platteland

Dit hoofdstuk gaat over de lokale sociale netwerken die plattelandsbewoners met 
elkaar verbinden. Sociale relaties zijn voor ieder mens van belang, omdat ze zorgen 
voor een gevoel van verbondenheid en daarmee voor een gevoel van waardigheid in 
de samenleving. Via sociale contacten hebben mensen toegang tot sociale netwerken 
die bijvoorbeeld over en weer steun en advies geven en hulp bieden (Putnam 2000; 
Lupi 2005). Algemeen wordt aangenomen dat de meeste mensen in een dorpsge-
meenschap elkaar kennen en contact met elkaar hebben (zie Tsai en Sigelman 1982; 
Fischer 1982; Devilee en De Hart 2006). Inderdaad is op het platteland de kans groter 
om bekenden tegen te komen op straat, in de winkel, op de voetbalvereniging of in 
de dorpskroeg (zie Beggs et al. 1996). Daarbij gaan de relaties tussen plattelandsbe-
woners vaak langer terug dan die van stedelingen en zijn zij daardoor hechter. Door 
de grotere kans op dezelfde contacten, is de kans ook groter dat bekenden van één 
persoon elkaar onderling ook weer kennen. De sociale netwerken zijn er dan ook 
‘dichter’ (Mollenhorst et al. 2005) dan in de stedelijke gebieden, waar meer mensen 
wonen en het aanbod van voorzieningen groter is.

Door de jaren treden er veranderingen op in de sociale relaties op het platte-
land, bijvoorbeeld door veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Zo blijkt 
uit onderzoek in Noorwegen dat deze veranderingen kunnen worden gerelateerd 
aan het drukker worden van de plattelandsgemeenschap, met meer vreemdelingen 
en minder spontane contacten (Villa 2000). Ook ontwikkelingen als ontvolking, 
de toegenomen mobiliteit, moderne technologieën en het wegvallen van voorzie-
ningen als potentiële ontmoetingsplaatsen, verminderen de mogelijkheid tot het 
onderhouden van sociale contacten (zie o.a. Van Dam 1995). Vooralsnog hebben 
plattelandsbewoners veel contact met elkaar, zeker in vergelijking tot stedelingen 
(Devilee en De Hart 2006). Door de genoemde veranderingen dreigen de contacten 
tussen plattelandsbewoners echter minder hecht worden, waardoor de binding met 
de lokale gemeenschap en de woonomgeving afneemt (zie § 1.3). De vragen die in dit 
hoofdstuk centraal staan, zijn derhalve: Welke lokale sociale relaties bestaan er op 
het platteland? Zorgen deze voor een verbondenheid met de woonomgeving? En hoe 
worden deze relaties beïnvloed door veranderingen op het platteland?

In paragraaf 6.1 gaan we allereerst in op de verhalen van de deelnemers over het 
elkaar kennen. Kent iedereen elkaar, of toch niet? Paragraaf 6.2 gaat in op de relatie 
tussen het lokale sociale netwerk en de verbondenheid met de woonomgeving. 
Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 ingegaan op de contacten die voor de bewoners 
belangrijk zijn, waarbij de focus ligt op de contacten in de directe leefomgeving. 
Paragraaf 6.4 gaat in op de variaties binnen het platteland en de plattelandsbevol-
king in de relaties tussen bewoners. Ten slotte komen we in paragraaf 6.5 tot enkele 
concluderende opmerkingen.
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6.1 Kent iedereen elkaar?

Iedereen kent iedereen
De meeste plattelandsbewoners zijn erg te spreken over het sociale leven op het plat-
teland (zie ook § 4.2). Een veelgenoemd pluspunt hiervan is dat plattelandsbewoners 
veel mensen uit hun lokale omgeving kennen. ‘Je kent elkaar. Je weet wat je aan elkaar 
hebt’, zegt een Brabantse boer. Een vrouw in het Lauwersmeergebied vertelt dat ze 
altijd bekenden tegenkomt, ongeacht waar ze komt. Ook jongeren vinden het een 
meerwaarde, want de vele bekenden zijn bij het uitgaan een bron van gezelligheid. 
Een jongere uit het Lauwersmeergebied beaamt dat en vertelt dat ze zoveel andere 
mensen kent dat het bij het uitgaan wel een reünie lijkt. Een in de stad studerende 
plattelandsjongere uit Zuidoost-Brabant komt er zelfs elk weekend voor naar huis:

‘Ja, die mensen, die kennen elkaar allemaal, die doen allemaal leuk tegen elkaar. 
En bijvoorbeeld als ze uitgaan of zo, en ze komen elkaar tegen, ja, dan heb je 
toch wel de rust. Dan heb je het er toch wel voor over om toch elke keer maar 
naar huis te komen, voor familie, voor bekenden.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

Ook de jongeren in het Lauwersmeergebied praten over hun ‘ons kent ons’-ervarin-
gen, in de zin dat ze het idee hebben dat ze bekend staan als de ‘zoon, dochter, broer 
of zus van’, en zo ook regelmatig worden aangesproken:

‘Wat M. net zei, de zoon van of de dochter van. Volgens mij leeft dat heel sterk 
in die dorpen. Als ik bij het voetballen sta, dan gaat het toch altijd wel: “Dat is 
één van die, of dat is één van die.” Als je ergens anders komt of als je op school 
bent: “Dat is één van die”, en je merkt dat echt. Die Kollumerfamilies die zijn er 
toch wel. Dat is een soort verhouding. En dan is het soms heel moeilijk volgens 
mij als kind zijnde om van een naam van een familie af te komen. Je gaat je 
ernaar gedragen. Volgens mij is dat heel sterk.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

De jongeren geven in het gesprek aan dat ze het soms vervelend vinden dat het ver-
leden hen op deze manier achtervolgt. Zo vertelt een jongere over zijn ervaringen bij 
het uitgaan:

‘Nee, maar [mijn oudere broer] ging in het verleden op stap en overal waar ik 
dan zo’n beetje kom: “Oh, jij bent het broertje van die en die.” Ze kennen me ook 
allemaal. Op de gekste plekken kom ik ze tegen: “Oh, jij bent het broertje van 
die en die.” ’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Deze persoon loopt aan tegen het feit dat iedereen hem ‘kent’ in het uitgaansleven. 
Dit is niet vanwege hemzelf, maar vanwege een oudere broer die in het verleden al 
naam heeft gemaakt. Om een eigen identiteit te krijgen zal hij dus tegen de bekend-
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heid van zijn broer moeten opboksen. ‘Ons kent ons’ kan dus positief zijn, want 
er zijn veel bekenden en dat zorgt voor een hecht sociaal netwerk, maar het kan 
tegelijkertijd ook voor vooroordelen zorgen. Voor nieuwe bewoners is het soms even 
wennen dat iedereen elkaar kent in het dorp, zoals blijkt uit het volgende citaat van 
een nieuwe bewoonster uit het Lauwersmeergebied.

‘Ik woon hier nog niet zo lang, maar sommige mensen bijvoorbeeld brengen een 
blaadje over de kerkdienst rond. Dat brengen ze dan elke zaterdagavond naar 
weet ik hoeveel mensen, gaan overal even kijken, overal even een praatje. Maar 
ze kennen ook iedereen die daar woont. Voor mij is dat dus niet zo en dat schept 
wel wat meer afstand. Die dichte verbanden brengen ook mee dat je wat voor 
elkaar overhebt. Daar moest ik zelf heel erg aan wennen. We hadden een oude 
buurman toen we hier kwamen wonen, en dan dacht ik van “O ja, die vindt 
dat natuurlijk leuk als ik daar kom en een bakje koffie drink.” Daar moest ik bij 
nadenken.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Dit citaat geeft tevens het belang aan van de hechte verbanden binnen lokale net-
werkstructuren. De hechte gemeenschap en de sterke sociale samenhang brengen 
bepaalde gedragingen met zich mee, zoals het voor elkaar klaarstaan. Hoofdstuk 8 
gaat uitgebreid in op de manier waarop plattelandsbewoners met elkaar omgaan.

Niet iedereen kent elkaar
Uit enkele verhalen blijkt dat niet alle dorpsbewoners elkaar kennen. Zo vertelt een 
ondernemer uit Zeeland over een recente ervaring met enkele nieuwe bewoners in 
zijn woonplaats. Toen hij ze tegenkwam en vroeg hoe lang ze in het dorp woonden, 
bleek dat al vier of vijf jaar te zijn. Hoewel deze ondernemer een rijwielzaak heeft 
in het dorp, had hij deze mensen nog nooit gezien. Soms kennen mensen elkaar 
niet persoonlijk, maar weten ze wel wie wie is. Een ondernemer uit het Groene Hart 
vertelt de volgende anekdote:

Deelnemer A: ‘Er was een klant uit Zevenhoven. Die zegt: “Ik ken jou nog 
van toen jij zo’n kleintje was.” Het was een oudere dame. Die 
komt binnen en ze zegt: “Wat ben je nou een gastheer.” Ik zeg: 
“Hoezo dat dan?” Ze zegt: “Nou, je hebt mijn zoon een keer op 
zijn neus geslagen.” [gelach] Dat was toen ik 8 was.’

Deelnemer B: ‘Dus mensen vergeten in het dorp echt niet.’
(ondernemers Groene Hart)

Uit de verhalen van de deelnemers komen enkele redenen naar voren waarom 
mensen elkaar niet kennen of elkaar minder makkelijk tegenkomen. Allereerst 
kunnen mensen weinig behoefte hebben aan contacten in hun directe woonomge-
ving. Mensen zijn bijvoorbeeld veel weg en willen, wanneer ze thuis zijn, alleen tijd 
en energie in het gezin steken, zoals een bewoner uit Twente suggereert. Ook is het 
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mogelijk dat plattelandsbewoners simpelweg minder behoefte hebben aan een soci-
aal leven in het dorp, zoals een nieuwe bewoner in het Lauwersmeergebied aangeeft:

‘Wij hebben er gewoon eigenlijk helemaal geen behoefte aan om ergens heen 
te gaan. Naar een café of zo. Of naar een plek om mensen te ontmoeten. Wij 
vinden het heerlijk om in de tuin te zitten ‘s avonds en: “Oh, wat zitten we hier 
toch lekker, hè. Kijk die schapen op de dijk en oh, kijk die zon eens ondergaan. 
Heerlijk, die sterren.” ’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Ten tweede kan het zijn dat de behoefte er wel is om mensen te leren kennen en 
contacten te onderhouden, maar dat daarvoor de tijd ontbreekt. Zo merken enkele 
ondernemers op dat ze geen tijd hebben om de contacten met vrienden, buren, fami-
lie en anderen te onderhouden. Zo zegt een horecaondernemer uit het Groene Hart 
dat hij weinig tijd heeft voor contacten, omdat hij vooral bezig is met zijn onderne-
ming. Een andere ondernemer valt hem bij:

‘Een heleboel ondernemers werken natuurlijk met geleend kapitaal. Die bank 
die vraagt niet hoe je aan dat geld komt, maar die wil wel netjes op tijd betaald 
worden. En hoe je dat nou doet, of je daar nou tachtig of honderd uur in de week 
voor gewerkt hebt, dat maakt niet uit. Die centjes moeten binnenkomen. Dat is 
belangrijker dan alle sociale contacten in de omgeving. En daar kunnen ook wel 
sociale contacten door verbroken worden, omdat je bijvoorbeeld niet altijd op 
verjaardagen kan komen en niet altijd contacten kan onderhouden.’
(ondernemers Groene Hart)

Tevens kan de mogelijkheid ontbreken om nieuwe mensen te ontmoeten, bijvoor-
beeld bij minder mobiele groepen in de samenleving. Ook is het mogelijk dat sociale 
uitsluiting een rol speelt (zie hoofdstuk 7). Deze situaties kunnen wellicht leiden tot 
een geïsoleerde positie in de gemeenschap, met eenzaamheid tot gevolg. Eenzaam-
heid is echter niet ter sprake gekomen in de gesprekken.

6.2 Binding met de woonomgeving

Het gevoel van een persoon dat die ergens thuishoort, zorgt voor een bepaalde 
binding met die plaats. Dit is waar iemand zich comfortabel, veilig en thuis voelt 
(Rose 1995: 89). Deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de eigen 
woning, de eigen tuin of het dorp of de streek waar iemand woont. Ook kunnen de 
gevoelens een verbondenheid met de lokale gemeenschap betreffen. De verbonden-
heid steunt voor een groot deel op het lokale sociale netwerk (De Hart et al. 2002). 
Wat zeggen de bewoners in de groepsgesprekken over hun verbondenheid met hun 
woonomgeving en hoe relateren ze dit aan hun sociale netwerk?
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Thuis zijn en thuiskomen
Uit de verhalen blijkt dat binding met de omgeving gerelateerd kan worden aan de 
dichtheid van het lokale sociale netwerk. Zo zegt een senior uit het Groene Hart, die 
al 33 jaar in dezelfde woonplaats woont, dat ze nooit meer ergens anders zou willen 
wonen. ‘Iedereen die ik tegenkom die ken ik, dat vind ik helemaal leuk’, aldus deze 
vrouw. Ook bij de jongeren in het Lauwersmeergebied komt dit naar voren wanneer 
gevraagd wordt naar de band met de woonomgeving.

‘Als je hier al woont vanaf dat je geboren bent, dan is het gewoon leuk. Je kent 
iedereen, de meesten zijn hier gewoon ook geboren. Daar ga je gewoon eigen-
lijk je hele leven al mee om. Als je hier in de kroegen komt, je kent iedereen en 
dat zit heel gezellig. Dus dan is dit toch eigenlijk wel je plekje.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Dit citaat laat goed zien dat er een relatie is tussen het kennen van mensen en het 
gevoel ergens thuis te horen, en dat deze relatie zorgt voor een sterke binding met de 
woonomgeving. De meeste bewoners geven in de gesprekken overigens aan dat ze 
zich thuis voelen op het platteland en dat ze trots zijn op hun woonomgeving.

Overigens doet dit gevoel zich niet alleen voor bij de bewoners die al heel hun 
leven op het platteland wonen; ook veel nieuwe bewoners voelen deze binding. Zo 
vertelt een onderneemster die nu drie jaar in Zeeland woont dat ze zich heel prettig 
voelt in haar nieuwe woonomgeving en het gevoel heeft dat ze daar helemaal thuis-
hoort. Een andere nieuwe bewoner uit het Lauwersmeergebied voelt zich zelfs niet 
meer op zijn gemak in de stad:

‘Ik kwam vanaf Schiphol en ik was een week weggeweest. En ik kwam terug en 
steeds meer dat ik naar het Noorden kwam denk ik van: “Ja, kom ik thuis.” Maar 
het gekke is dat je dus altijd in relatief grote steden hebt gewoond en dat je je 
na een jaar aan dat gedrag van gemopper stoort en dat je dan denkt: “Ja, dat 
gebeurt waar ik woon veel minder.” ’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Dit citaat laat zien dat voor deze persoon de mentaliteit van de plattelanders bepa-
lend is voor het gevoel van thuiskomen. De andere kant is dat nieuwe bewoners ook 
kunnen twijfelen over waar ze thuishoren, omdat ze bijvoorbeeld nog steeds een 
sterke binding hebben met hun voormalige woonplaats. Een Twentse vrouw verge-
lijkt haar gevoelens voor het platteland bijvoorbeeld met die voor de stad:

‘Ik ben geboren op het platteland, heb een aantal jaren in de stad gewoond, 
in Amsterdam en Londen, en daarna ben ik terug gegaan naar het platteland. 
Dus ik heb een haat-liefdeverhouding met zowel stad als platteland eigenlijk. 
Allebei ja, het zijn hele mooie dingen. Maar ik ben heel erg blij dat ik op het 
platteland woon. Om dan soms naar de stad te kunnen gaan om te winkelen 
en daarna weer gauw weer weg. [gelach] Thuis te komen van “Hè hè, ik ben blij 
dat ik hier weer ben.” ’
(vrouwen Twente)



112 Sociale relaties op het platteland

Sommige geboren en getogen plattelanders voelen zich zo thuis in het eigen dorp en 
de eigen woonomgeving dat ze nergens anders willen wonen. Het volgende gesprek 
tussen ondernemers in het Groene Hart gaat over de starters op de woningmarkt 
in hun omgeving en laat zien dat de keuze om wel of niet te verhuizen niet altijd is 
gebaseerd op rationele gronden:

Deelnemer A: ‘Mijn zoon heeft pas een huisje gekocht, dat was hartstikke 
duur want hij is nog alleen, maar ja, hij wilde per se op 
Nieuwveen blijven wonen. Ik zeg: “Als je naar Alphen gaat, dan 
heb je een appartementje wat je gewoon voor de helft hebt.” ’

Deelnemer B: ‘Ik woon in Hoogmade en dan zeg je: “Probeer, al is het maar 
tijdelijk, iets in Alphen te krijgen.” En dan zegt hij: “Je denkt 
toch niet dat ik naar Alphen ga.” [...] Ik zeg: “Jongen, daar heb 
je toch ook een sportvereniging, daar heb je ook een sportpark 
en daar heb je ook een kroeg als het erop aankomt.” Maar dan 
willen ze gewoon in dat vriendenkringetje blijven. Ja, ik vind 
het soms bij het kinderachtige af.’

(ondernemers Groene Hart)

Niet alle starters trekken dus weg op zoek naar goedkope woningen en werk. Er is ook 
een groep starters die, juist om de sociale contacten en de binding met de omgeving, 
op de geboortegrond wil blijven wonen. Sociale en persoonlijke factoren kunnen bij 
starters op de woningmarkt een belangrijke rol spelen bij de keuze van de woonplek, 
zelfs in die mate dat ze een veel duurder huis kopen dan ze elders zouden doen.

Een gemeenschappelijk verleden
Hoewel een gevoel van verbondenheid niet per defi nitie gerelateerd hoeft te zijn aan 
de geworteldheid van een persoon, komt uit de gesprekken wel naar voren dat het 
kennen en delen van elkaars verleden, de onderlinge sociale relatie kan versterken. 
Een senior woonachtig in het Groene Hart geeft bijvoorbeeld aan dat hij zich een 
echte Nieuwvener voelt. Op de vraag waarom antwoordt hij: ‘Nou, het leven wat 
ik daar achter me heb liggen. Ja, het leven dat ik er zo lang gewoond heb.’ Voor de 
senioren in Zeeland blijkt er een duidelijke grens te liggen bij de watersnoodramp 
in 1953. Aan een 66-jarige inwoner van Zeeland die daar kort na de ramp is komen 
wonen, wordt gevraagd of hij zich plattelander, Zeeuw of iemand van de eilanden 
voelt. Hij antwoordt:

Deelnemer: ‘Ik denk dat ik tot Nederlander zou komen. Zeeuw ben ik niet. 
Het zal me ook nooit lukken.’

Gespreksleider: ‘Is dat iets dat je wel zou willen?’
Deelnemer: ‘Je wilt wel een betrokkenheid, je wilt wel dat je erbij hoort, 

zeg maar. Bij het dorp. En men accepteert dat ook wel. Als je 
zelf inderdaad maar over de brug komt. Maar je bent nooit 
een van hen. En je woont er te kort om… Kijk als je het over de 
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ramp hebt, dan is dat voor mij geschiedenis, maar zij hebben 
het meegemaakt. Bepaalde dingen, daar kun je niet over mee 
spreken met de bevolking.’

(senioren Zeeland)

Een onderneemster die nu vier jaar in Zeeland woont, merkt eveneens op dat een 
gedeeld verleden zorgt voor een zekere binding, maar merkt tegelijk op dat zij geen 
gemis ervaart in de contacten die ze heeft:

‘De mensen die er langer wonen, die kennen elkaar natuurlijk ook langer en 
die kennen elkaars familiegeschiedenis en zo. Op zich is dat voor mij helemaal 
niet interessant om dat in te halen. Kijk, wat dat betreft hoor je er dan niet bij, 
maar dat is andersom ook. Het is voor hen ook hélemaal niet interessant om 
mijn familiegeschiedenis te kennen. Maar je gaat om andere dingen met elkaar 
om. Omdat er een feest georganiseerd wordt. Omdat je gewoon toevallig ook 
samen bij de dokter zit te wachten, omdat de één plantjes te veel heeft, of 
omdat je bij de ander eieren gaat halen. Van die dingen.’
(ondernemers Zeeland)

Samengevat blijkt uit de gesprekken met plattelandsbewoners dat een hecht sociaal 
netwerk vaak ook een hechte band schept met de woonomgeving. Een gemeenschap-
pelijk verleden draagt hieraan bij, omdat ervaringen gedeeld kunnen worden, wat een 
bepaalde band schept. De beslissing om wel of niet te verhuizen kan hier tevens mee 
samenhangen. Ook zonder een gemeenschappelijk verleden kunnen mensen echter 
goede sociale contacten opbouwen en zich verbonden voelen met een woonplek. Een 
vereiste is daarbij wel dat ze daarvoor openstaan en volop deelnemen aan het sociale 
leven in het dorp (zie § 7.1 voor meer over de integratie van nieuwe bewoners).

6.3 Contacten binnen de directe woonomgeving

Twee vragen staan centraal in deze paragraaf: Welke mensen in het dorp of de nabije 
omgeving zijn belangrijk of juist minder belangrijk voor de bewoners van het platte-
land? Wat betekenen deze contacten? In de gesprekken gaan de plattelandsbewoners 
in op de contacten met buren, familie, vrienden en kennissen.

6.3.1 Buren
Voor de meeste bewoners in de groepsgesprekken zijn goede contacten met de buren 
van groot belang. Het kan dan gaan om vormen van minimaal contact, waarbij 
buren elkaar groeten bij het tegenkomen maar verder niet met elkaar omgaan, tot 
een maximale vorm van contact, waarbij buren vrienden worden:

‘Het zijn gezellige mensen. Het zijn al heel lang onze buren. Het zijn echt mijn 
buren. Ik vind het eigenlijk een soort van vrienden.’
(ondernemers Groene Hart)
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Het gaat voor veel bewoners om de gezelligheid die ze door deze burencontacten 
ervaren, maar ook hechten veel bewoners aan een goede relatie met de buren, omdat 
ze daardoor bij problemen een beroep op elkaar kunnen doen. Het gaat dan om 
(gevraagde of ongevraagde) informele hulp. Zeker wanneer er geen directe familie in 
de buurt woont, vindt een aantal deelnemers, en dan in het bijzonder de wat oudere 
deelnemers, de hulp van buren onmisbaar. Enkelen geven zelfs aan dat ze voor hulp 
volledig afhankelijk zijn van hun buren, zoals deze 68-jarige bewoonster uit Twente:

‘Voor mij zijn de buren het belangrijkste. Ik woon alleen, ik heb geen kinderen en 
geen familie in het dorp wonen, dus ik ben afhankelijk van de buren als er iets is.’
(nieuwe bewoners Twente)

Een akkerbouwer uit Noord-Holland relativeert dit; hij denkt niet dat dit specifi ek is 
voor het platteland. Volgens hem zijn in de stedelijke gebieden soortgelijke burenre-
laties eveneens van belang. De functionele betekenis van buren, in de zin van elkaar 
helpen, hoeft niet altijd gebaseerd te zijn op sympathie. Zo vertelt een andere boer 
uit de Kop van Noord-Holland dat hij zijn hoogbejaarde buren wel in de gaten houdt, 
hoewel ‘het niet de makkelijkste mensen’ zijn. ‘Dat doe je gewoon’ is zijn motto.

Het belang van buren blijkt ook uit de verhalen over de eerste kennismaking met 
de buren. Zo zijn de contacten met buren voor veel nieuwe bewoners van belang als 
aanzet tot het bouwen van een sociaal netwerk in hun nieuwe woonplaats. Een gebo-
ren en getogen Randstedeling vertelt dat ze voorheen haar buren niet nodig had, 
want ze had haar vriendenkring en familie. In haar nieuwe woonplaats in Twente 
mist ze dat netwerk en zijn de buren juist extra belangrijk.

De contacten met de nieuwe buren komen soms vanzelf tot stand. Ze zien elkaar 
op straat en stellen zich dan voor, of de buren zijn nieuwsgierig genoeg om zelf even 
aan te kloppen. Anderen kiezen ervoor om de buren bewust uit te nodigen en zelf het 
initiatief te nemen. Het kan ook zijn dat het eerste contact door allerlei regels en oude 
tradities bepaald wordt. Een nieuwe bewoner uit het Lauwersmeergebied vertelt over 
de plaatselijke gewoonte dat allereerst de direct aanwonende buren op bezoek komen 
en je verwelkomen. Daarna is het de plicht van deze buren om dezelfde week naar de 
andere buurtgenoten te gaan en te zeggen: ‘Dat is goed volk of niet.’ Hoewel deze 
traditie niet meer zo strikt gevolgd wordt als vroeger, is deze blijkbaar nog wel levend.

Meerdere malen komt in de gesprekken terug dat nieuwe bewoners eerst hun 
huis opknappen en zich pas na de verbouwing voorstellen aan de buren. Een nieuwe 
bewoner uit Twente vertelt dat na de periode van verbouwing de contacten met de 
buren vanzelf kwamen, omdat er toen meer tijd voor was. Het kan echter ook anders 
lopen, zoals een andere Twentse nieuwe bewoner heeft ervaren. Mede omdat hij zich 
niet meteen heeft voorgesteld, heeft hij nu onenigheid met een buurman:

‘Ik had zoiets van, ik maak eerst het huis in orde en dan gaan we wel een keer 
hallo zeggen. Nou dat beviel niet en toen was het van: “Je moet je eerst voorstel-
len als je ergens komt wonen.” [...] Dan hadden we wel geweten dat hij (de buur-
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man) zeven dagen in de week nachtdiensten draait. Maar ja, daar kan ik geen 
rekening mee houden als ik om acht uur ’s ochtends opsta. Nee, dat is niet leuk.’
(nieuwe bewoners Twente)

Het contact met de buren kan dus minder prettig verlopen en zelfs tot burenruzies en 
irritaties leiden. Een vrouw uit Twente die daar nu één jaar woont, vertelt dat er een 
scheve relatie is ontstaan met de buren sinds zij heeft geklaagd over het geblaf van 
hun honden. Anderen storen zich eraan dat buren te veel interesse tonen in hun leven 
(zie § 8.1.2).

Uit de verhalen van de bewoners blijkt duidelijk dat de buren voor de meeste 
mensen belangrijk zijn. Dat geldt voor zowel de perifere als de peri-urbane platte-
landsgebieden. Wel komt naar voren dat vooral de bewoners van de dorpen veel con-
tacten met de buren hebben. In de buitengebieden wonen de mensen minder dicht op 
elkaar, zodat er ook minder direct contact is. Een praatje op straat zit er bijvoorbeeld 
meestal niet in. Een vrouw uit het Lauwersmeergebied geeft uit eigen ervaring deze 
verschillen weer:

‘Ik had vroeger buren en die waren toen voor mij heel belangrijk. Maar ik woon nu 
buiten het dorp en nu heb ik eigenlijk, nou ja, [maar] twee buren, dus dat scheelt 
natuurlijk een heel stuk. Maar nu is voor mij de vereniging heel belangrijk.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Een Noord-Hollandse boer vertelt ook dat de contacten met de directe buren wat 
minder belangrijk voor hem zijn:

‘Ik woon aan een hele lange weg, maar er wonen maar twee gezinnen aan. En 
mijn buurman die is transportondernemer, dus ja. Ik steek mijn hand naar hem 
op, maar voor de rest spreek ik hem nooit en die andere kant, dat zijn ten eerste 
al importboeren, dus ja. En ik heb sowieso heel weinig contact met buren.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

Enerzijds zijn de contacten tussen de buren in het buitengebied dus minder intensief 
door de grotere afstanden, anderzijds zijn juist in het buitengebied de buren vaak 
op elkaar aangewezen, bijvoorbeeld in geval van nood. Duidelijk is wel dat zowel 
in het buitengebied als in de dorpen de persoonlijke interesses belangrijk zijn voor 
een meer diepgaande relatie. Wanneer er weinig overeenkomsten in interesses zijn 
tussen buren, zullen de contacten minder hecht zijn.

Veranderingen in burencontacten
De contacten met buren en buurtgenoten veranderen door de jaren. Vooral de vrou-
welijke deelnemers merken op dat dit te maken heeft met de toegenomen arbeids-
participatie van hun buren:

‘We houden het bij goedemorgen, goedenavond, of als we buiten aan het werk 
zijn, dan kijken we wel bij elkaar van: “Oh wat ben jij aan het doen, kan ik je 
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helpen.” Iedereen werkt ook, de vrouwen en mannen allebei, hebben allebei een 
fulltime baan.’
(vrouwen Twente)

Dit citaat illustreert de invloed van arbeidsparticipatie op de sociale contacten in 
burenrelaties. Enerzijds kunnen door de fulltime werkzaamheden de contacten met 
de buren vanaf het begin minimaal zijn. Anderzijds kunnen door het werk elders 
bestaande contacten verder uit elkaar komen te liggen.

Een ander aspect dat invloed heeft op de contacten tussen buren, is de komst van 
nieuwe bewoners. Vooral in het groepsgesprek met de jongeren uit Zuidoost-Brabant 
wordt dit genoemd, wanneer gevraagd wordt naar veranderingen in de contacten met 
buurtgenoten:

Deelnemer A: ‘Dat merk ik nou al bij ons in de buurt waar veel mensen 
wonen, dat je die al minder makkelijk leert kennen [...], 
vroeger was dat heel normaal.’

Deelnemer B: ‘Waar je vroeger mee op school hebt gezeten die ken je 
allemaal, maar die er nou bijkomen, die ken ik echt niet.’

Deelnemer A: ‘[...] Je probeert je eigen groepje te beschermen, dat er 
eigenlijk niet te veel buitenstaanders binnen mogen komen. 
Ze zijn op zich wel allemaal binnen ons dorp heel gastvrij, 
maar als ze er allemaal zouden komen wonen, dan heb ik 
zoiets van poeh.’

Deelnemer B: ‘Nee, je hebt gewoon een heel hecht clubje en om daar iedere 
keer nieuwen in toe te laten is ook wel lastig, zeg maar.’

Deelnemer A: ‘Ja, je wilt toch wel dat je elkaar gewoon blijft kennen, één 
dorp, in één groep zeg maar, dat we elkaar gewoon blijven 
kennen.’

(jongeren Zuidoost-Brabant)

Dit gesprek toont tevens aan dat er een duidelijke scheidslijn kan ontstaan tussen 
nieuwkomers en bewoners die geboren en getogen zijn in het dorp (zie ook § 7.1 over 
de integratie van nieuwe bewoners).

6.3.2 Familie in de buurt
Plattelandsbewoners hebben meer familie in de buurt wonen (Mulder en Kalmijn 
2004) en ze hebben ook iets frequenter contact met familie dan stedelingen (Devilee 
en De Hart 2006). Enkele deelnemers gaan in op de contacten met familieleden die in 
de directe omgeving wonen. Een senior uit het Groene Hart vertelt bijvoorbeeld dat 
zijn kleindochter in het dorp woont, waarop zijn vrouw bijvalt dat ze ‘de vreugde van 
zijn oude dag’ is. Ook kan familie in de buurt voor een gevoel van veiligheid zorgen, 
zoals deze geboren en getogen Zeeuwse senior aangeeft:

‘Nou, in de wintertijd als het heel vroeg donker is, dan zit je daar wel helemaal 
alleen. Dan zeggen ze wel eens: “Ben je niet bang?” Nee, niet echt. [...] Nee, 
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want op een kilometer afstand wonen drie kinderen. Een zoon naast me en dan 
binnen een straal van een kilometer heb ik een kind wonen, dus het moet toch 
gek gaan wil ik die niet kunnen bereiken.’
(senioren Zeeland)

Enkele ondernemers, en dan vooral de agrarische ondernemers, spreken over de rol 
van familie in hun leven. De verhalen hebben vooral betrekking op de familierelaties 
die spelen op het professionele vlak, bijvoorbeeld de rol die de ouders in het bedrijf 
spelen en de rol van familie bij de overname van het familiebedrijf. Een aantal van 
de agrarische ondernemers geeft zelfs aan dat ze, naast de partner, met de ouders of 
schoonouders in huis wonen. Over het algemeen zijn deze mensen daar positief over. 
‘Als ik het over moest doen, zou ik het zo weer doen’, zegt een Twentse melkvee-
houdster die samen met haar man en schoonouders een maatschap heeft. Anderen 
noemen negatieve aspecten, zoals deze vrouw uit Twente doet:

‘Wij zitten ook met meerdere generaties op ons woonerf. En ja, momenteel ervaar 
ik het als zeer positief, maar ik heb het ook wel eens als negatief ervaren, omdat 
mijn moeder echt zo stuurde van dit moet je doen en zo moet je werken.’
(vrouwen Twente)

Een Brabantse boerin die samen met vriend en ouders een melkgeitenhouderij heeft, 
vindt de steun van haar ouders in het bedrijf onmisbaar. Een melkveehouder uit 
dezelfde regio ervaart het net zo. Nadat hij het bedrijf van een aantal ooms had over-
genomen, bleef het contact goed:

‘Nou, als ik iets wil weten, dan kunnen we [de ooms] maar even om raad vragen 
en daar heb ik altijd heel veel steun aan gehad. Heel veel. Ennuh... nou er zijn er 
helaas al twee gestorven, maar met mijn broer overleg ik ook; als je een grote 
investering wil doen: “Hoe denk jij erover? En wat zou jij doen?” En als er iets is, 
problemen, dan proberen we dat samen te bespreken. Daar ben ik gewoon heel 
blij mee, dat dat goed gaat. Dat vind ik heel belangrijk.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Net als bij de burencontacten, blijkt de woonafstand een belangrijke factor bij 
de familiecontacten. Een vrouw die na negen jaar Amsterdam weer naar het 
 Lauwersmeergebied is verhuisd, benadrukt dat ze deze keuze onder andere heeft 
gemaakt om weer bij haar familie te wonen. Nog steeds verbaast ze zich erover dat 
ze elke dag haar moeder kan zien, terwijl dat voorheen een keer in de twee maanden 
was. ‘Een luxe positie’, noemt ze dit. Nu gaat ze even op de koffi e, terwijl ze voorheen 
het hele weekend kwijt was. Ook vertelt ze dat de relatie met haar moeder is ver-
anderd, want het hoeft tijdens de bezoekjes niet altijd even leuk te zijn, want ‘mis-
schien zien we elkaar morgen wel weer’. Hoe dichter familieleden bij elkaar wonen, 
hoe groter de kans is dat de contacten vaker voorkomen en intensiever zijn (zie ook 
Mulder en Kalmijn 2004). In het gesprek met de senioren uit Zeeland gaat het even-
eens over het belang van afstanden en de intensiteit van contacten met familie:
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Deelnemer A: ‘Ik vind familie heel belangrijk. Natuurlijk, als je alleen bent.’
Deelnemer B: ‘Wanneer het zulke afstanden zijn, dan zie je elkaar 

nauwelijks meer. Maar met verjaardagen houden we het 
telefonisch.’

Deelnemer C: ‘Heeft dat bij jullie ook met files te maken? Want wij hebben 
de ervaring dat we, zeg maar 15 jaar geleden, veel vaker 
richting Randstad reden dan nu.’

Deelnemer D: ‘De afstand tussen Zeeland en zeg maar Amsterdam, die is 
veel kleiner dan tussen Amsterdam en Zeeland.’

Deelnemer C: ‘Dat is een feit.’
(senioren Zeeland)

Uit dit gesprek blijkt niet alleen dat familieleden elkaar minder zien naarmate de 
onderlinge woonafstand groter wordt, maar ook dat plattelanders en Randstede-
lingen die afstand verschillend ervaren. Voor plattelandsbewoners komt de afstand 
tussen platteland en stad blijkbaar als makkelijker overbrugbaar over dan voor stede-
lijke bewoners. Zelfs familieleden onder elkaar ervaren dit. Enkele senioren in het 
Groene Hart gaan nog iets verder en stellen dat de grotere woonafstand tot familie 
zal leiden tot een toename van vereenzaming:

Deelnemer A: ‘Er wordt vaak gezegd dat wanneer kinderen het huis 
uitgaan, er op het platteland een vorm van eenzaamheid gaat 
ontstaan.’

Deelnemer B: ‘Ja, ik ben het er volkomen mee eens. De individualisering 
gaat gigantische vormen aannemen.’

(senioren Groene Hart)

Maar of de gevolgen van wegtrekkende familie werkelijk zo erg zijn, wordt in het-
zelfde gesprek in twijfel getrokken, wanneer opgemerkt wordt dat buren de rol van 
familie kunnen overnemen. Als het gaat om directe hulp zijn buren belangrijker dan 
kinderen, volgens een van de senioren.

6.3.3 Vrienden en kennissen
Het grote verschil tussen enerzijds vrienden en kennissen en anderzijds buren en 
familie, is dat iemand zelf bepaalt wie tot zijn of haar vrienden- en kennissenkring 
behoort. Vriendschappen ontstaan via school, werk en verenigingen, maar ook 
buurtgenoten kunnen vrienden worden. Uit de groepsgesprekken komt naar voren 
dat vooral voor de jongeren op het platteland vrienden van groot belang zijn. Voor 
velen zijn vrienden belangrijk voor de gezelligheid en om samen dingen te doen. Zo 
vertelt een Brabantse jongere dat het niet zozeer om de muziek gaat bij het uitgaan, 
als wel om het samenzijn: ‘Gewoon echt puur samenzijn, het gezellig hebben.’

Ook in de andere groepsgesprekken blijkt dat dit belangrijke aspecten zijn van de 
contacten met vrienden en kennissen. Een senior uit Zeeland merkt op dat zij haar 
vrienden en kennissen belangrijker vindt dan de buren, vooral om de gezelligheid die 
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ze ontvangt van haar vrienden. Ook voor een vrouw in het Lauwersmeergebied zijn 
haar vrienden en kennissen belangrijk:

‘Omdat je daarmee kunt praten. Ze wonen in hetzelfde dorp, dus dezelfde 
omgeving. Ook de gezinssamenstelling is hetzelfde. [...] We hebben het vooral 
over de kinderen.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Uit dit citaat blijkt onder andere dat kinderen populaire gespreksonderwerpen zijn. 
Kinderen blijken belangrijk bij het opbouwen van een sociaal netwerk, omdat ze 
zorgen voor een gemeenschappelijke interesse. Een nieuwe bewoonster uit Twente 
vertelt bijvoorbeeld dat het zo goed klikte met de dames van de zwangerschaps-
club dat ze nu, drie jaar later, nog regelmatig met elkaar omgaan. Het leggen van 
nieuwe contacten scheelt enorm als je kinderen hebt, constateert een andere nieuwe 
bewoonster. Gelijke interesses zijn, net als bij de relatie met buren, van belang bij de 
contacten met vrienden. Dit blijkt ook uit het volgende gesprek:

Deelnemer: ‘Nou, ik zit op het shantykoor, dat is voor mij heel belangrijk, 
de huisvrouwenvereniging is voor mij heel belangrijk en ik zit 
op een tuinclub, dat is ook heel belangrijk voor mij. Ja, je hebt 
dezelfde interesses en ja, dat is toch wel heel leuk. En soms 
met de tuinclub heb je dezelfde gekte, ook heel prettig. Ja, je 
weet waarover je het met elkaar hebt, hè.’

Gespreksleider: ‘Maar waarom zijn die mensen die je op de vereniging 
ontmoet belangrijk? Omdat ze dezelfde interesses hebben?’

Deelnemer: ‘Ja, eigenlijk wel, dat denk ik wel. Want ik heb soms met 
familie of zo het idee dat ik op een andere planeet zit. Die 
komen allemaal uit de stad en die weten niet waar ik het dan 
over heb.’

(vrouwen Lauwersmeergebied)

Enkele jongeren in het Lauwersmeergebied merken op dat de intensiteit van de con-
tacten met klasgenoten afhangt van de afstand tot de opleiding en de woonplaats. 
Zo vertelt een Groningse jongere die een opleiding in Leeuwarden volgt, dat ze niet 
omgaat met klasgenoten buiten schooltijd. Ze voegt daaraan toe: ‘Die komen ook 
uit Friesland. Ik ga eigenlijk alleen maar met mensen uit het dorp om.’ Ook enkele 
nieuwe bewoners merken dat de afstand tot vrienden en kennissen een belangrijke 
factor is voor de intensiteit van contacten. Net als de directe buren, zijn de collega’s 
van het werk, mits woonachtig in de buurt, belangrijk bij het opbouwen van een 
nieuw sociaal netwerk. Door de grotere afstand tot haar vrienden, zijn collega’s van 
enorm belang, vertelt een nieuwe bewoonster die een jaar geleden naar Twente is 
verhuisd. Ze geeft daarvoor de volgende reden:

‘Nou, dat je niet helemaal alleen bent hier, want je kent natuurlijk verder 
niemand. [...] Nou ja, in Leiden, als ik snel naar vriendinnen wilde, dan stapte 
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ik even op de fiets en dan was ik er. Als ik nu naar Leiden toe wil, dan moet ik 
dat gaan plannen en overnachten en zo. En het is ook wel fijn dat je hier wat 
mensen hebt.’
(nieuwe bewoners Twente)

Mensen met gemeenschappelijke interesses kunnen ook beroepsmatige motieven 
hebben om met elkaar om te gaan, waarbij collega’s kennissen kunnen worden. 
Een Brabantse boerin merkt op dat collega-boeren heel veel hebben betekend bij het 
opzetten van een nieuw bedrijf. Daarmee doelt ze op de stages die ze heeft kunnen 
lopen bij collega’s om het vak te leren, maar ook om praktische informatie die ze 
heeft gekregen. Daarbij noemt ze het bezoeken van veel bedrijven, het kunnen mee-
draaien en ook kunnen meemelken om de verschillende melkstallen te vergelijken. 
Ook andere boeren noemen de contacten met collega-boeren, waarbij ook zij doelen 
op het vragen van adviezen en het geven van informatie.

6.4 Variatie binnen het platteland

Ruimtelijke verschillen
Zoals gezegd, hangt de intensiteit van de sociale contacten die iemand heeft, samen 
met de woonafstand tot buren, familie, vrienden en kennissen. Hier zijn enkele 
ruimtelijke verschillen herkenbaar. Deze verschillen zijn niet afhankelijk van het 
type platteland – perifeer of peri-urbaan. Wel lijkt de afstand tussen verschillende 
regio’s van invloed, zeker voor de minder mobiele groepen. Het gaat dan om de 
plekken waar mensen werken, naar school gaan of wonen. Enkele jongeren gaven 
bijvoorbeeld aan dat ze in hun vrije tijd vooral omgaan met dorpsgenoten, omdat de 
afstand tot andere dorpen en gebieden waar klasgenoten wonen, te groot is. Hoewel 
het niet terugkomt in de gesprekken, ligt het in de lijn der verwachting dat de bewo-
ners in de grotere plaatsen elkaar minder vaak persoonlijk of zelfs helemaal niet 
kennen, dan de bewoners in de kleinere dorpen.

Wanneer we kijken naar de betekenis van sociale contacten en de binding met de 
woonomgeving, zijn er geen duidelijke verschillen herkenbaar tussen de twee typen 
platteland. Wel lijken er enige verschillen te bestaan tussen de onderzoeksgebieden. 
In Zeeland en het Groene Hart is er een sterke relatie tussen een gedeeld verleden, 
de verbondenheid met deze gebieden en de lokale sociale verbanden. In de andere 
onderzoeksgebieden lijkt die relatie iets minder sterk.

Groepsverschillen
Er zijn enige verschillen tussen de groepen. Vooral jongeren noemen bijvoorbeeld 
de vriendschappen die ze hebben; de contacten met buren en familie lijken voor hen 
minder belangrijk. Deze vriendschappen zijn met dorps- en klasgenoten, zodat het 
lijkt dat de netwerken van jongeren vooral lokaal georiënteerd zijn.

De nieuwe bewoners vallen in eerste instantie terug op de contacten dicht bij 
huis; voor hen zijn vooral de contacten met de directe buren en collega’s belangrijk. 



121Sociale relaties op het platteland

Dit komt doordat de nieuwe bewoners vaak nog geen sociaal netwerk in de directe 
woonomgeving hebben; buren en collega’s zijn makkelijk toegankelijk, in de zin dat 
het relatief makkelijk is om ze te ontmoeten. Vooral buren kunnen zorgen voor een 
eerste inzicht in de specifi eke gebruiken binnen de lokale gemeenschap, waarmee 
ze, indien gewenst, zorgen voor een snellere integratie in de dorpsgemeenschap.

Ondernemers, en met name de agrarische ondernemers, geven aan veel steun te 
krijgen van familieleden en collega’s. Deze steun heeft vooral betrekking op hun 
bedrijf en bedrijfsvoering. Desondanks is dit wel de groep die aangeeft weinig tijd te 
kunnen investeren in sociale contacten, omdat veel tijd in het bedrijf gaat zitten. Ze 
moeten tijd vrijmaken voor deze contacten en daarover bepaalde afspraken maken 
met zichzelf en het gezin.

6.5 Concluderend

De sociale relaties op het platteland bestaan nog altijd uit dichte netwerkstructuren. 
De meeste bewoners kennen elkaar persoonlijk of van gezicht. Uit de verhalen van 
de plattelandsbewoners blijkt ook dat de dorpsgemeenschap een belangrijke plaats 
inneemt in hun leven. Sociale contacten in de directe woonomgeving en het hebben 
van een gemeenschappelijk verleden, zorgen nog steeds voor een lokale gemeen-
schap waarmee veel mensen zich verbonden voelen.

Twee aspecten zijn van belang bij het ontstaan van sociale relaties. Allereerst zijn 
gelijke interesses en bezigheden van invloed op de intensiteit van de contacten. Zijn 
deze overeenkomsten er niet, dan blijven de contacten vaak oppervlakkig. Het lijkt 
waarschijnlijk dat met het diverser worden van de plattelandsbevolking en groter 
worden van de keuzevrijheid bij het leggen van contacten, deze selectiecriteria 
toenemen. Ten tweede is de woonafstand van belang. Hoe verder mensen van elkaar 
wonen, hoe minder vaak ze elkaar ontmoeten. Dit blijft een belangrijke kracht van 
lokale contacten, vooral die met de buren. Buren zijn dan ook erg belangrijk op 
het platteland. Met name voor hulp in noodgevallen en het in de gaten houden van 
elkaars welzijn, zijn de buren nog altijd de aangewezen partij. Of buren ook vrienden 
worden, hangt af van gedeelde interesses en bezigheden.

De band met nabij wonende familieleden is vaak hecht. Veel boeren hebben ook 
via hun bedrijf een sterke binding met familie. Relaties met vrienden en kennissen 
ontstaan binnen de lokale gemeenschap wanneer plattelandsbewoners dezelfde 
bezigheden en interesses hebben, zoals kinderen, school, verenigingen en werk. 
Welke contacten het belangrijkst zijn, verschilt per persoon. Enkele alleenwonende, 
oudere deelnemers, die geen familie, vrienden of kennissen in de buurt hebben, 
geven aan dat vooral de buren onmisbaar zijn. Anderen vinden juist de familie in de 
buurt onontbeerlijk.
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7 ‘Wij’ en ‘de anderen’

Het lokale sociale netwerk is niet voor iedere plattelandsbewoner even toegankelijk. 
Zo kunnen sommige bewoners het gevoel hebben buitengesloten te worden en zich 
om die reden niet thuis of op hun gemak voelen in een gemeenschap. Deze gevoelens 
en ervaringen hebben betrekking op de constructie van sociale scheidslijnen, oftewel 
gevoelens van ‘wij’ en ‘de ander’ (Elias en Scotson 1976). Het onderscheid tussen ‘wij’ 
en ‘de ander’ is een belangrijk element bij het vormen van identiteiten, want door dit 
onderscheid bepalen actoren tot welke groep ze behoren: tegenover het aspect ‘wij’ 
is het nodig om ‘de ander’ te defi niëren, tegenover het ‘hier’ is het nodig het ‘daar’ te 
defi niëren (Rose 1995; Paasi 1996 en 2004; Garcia-Alvarez 1998).

Gevoelens van ‘wij’ en ‘de ander’ kunnen voortkomen uit oude tradities, zoals 
bij religieuze scheidslijnen, of kunnen gebaseerd zijn op geografi sche grenzen. Het 
is ook mogelijk dat dit onderscheid te maken heeft met veranderingen in de sociale 
gemeenschap, zoals de komst van nieuwe bewoners met andere ideeën en gedra-
gingen (Van der Ziel 2003). Ook kunnen scheidslijnen ontstaan omdat een individu 
of groep anders is dan de gevestigde orde. Liepins (2000: 232) vindt bijvoorbeeld in 
een aantal plattelandsgemeenschappen in Nieuw-Zeeland en Australië dat bepaalde 
groepen, zoals eenoudergezinnen, door de dorpsbewoners als ‘die anderen’ worden 
beschouwd. Dit komt door hun onvermogen te integreren in of steun te verlenen aan 
de lokale gemeenschap. Duidelijk is dat sociale scheidslijnen bestaan tussen ener-
zijds groepen binnen een dorpsgemeenschap, en anderzijds groepen in verschillende 
dorpen en regio’s.

Door maatschappelijke ontwikkelingen wordt de samenstelling van de plat-
telandsbevolking diverser. Nieuwe groepen trekken naar het platteland en ook de 
oorspronkelijke bevolking wordt minder homogeen (zie § 1.1). Deze ontwikkelingen 
zouden een voedingsbodem kunnen zijn voor het ontstaan van scheidslijnen. Het 
diverser worden van een bevolking hoeft echter niet per defi nitie te resulteren in 
scheidlijnen. En bestaande sociale grenzen kunnen met de jaren vervagen, bijvoor-
beeld doordat oude tradities uit het verleden nu niet meer gelden of doordat groe-
pen zich aan elkaar aanpassen en mengen. Daarbij hoeven ‘wij-zij’-gevoelens niet 
altijd negatief te zijn; bewoners van een gebied kunnen zich bijvoorbeeld door het 
onderscheid met anderen makkelijker identifi ceren met de eigen groep of de eigen 
gemeenschap (Paasi 1997: 43).

In dit hoofdstuk wordt bekeken of er op het platteland scheidslijnen bestaan die 
tot uiting komen in het al dan niet omgaan met elkaar. Ervaren de plattelandsbewo-
ners sociale scheidslijnen? Zijn er redenen waarom ze met bepaalde mensen wel of 
juist geen contact hebben? Met andere woorden, blijkt er uit de verhalen van de bewo-
ners ook dat er ‘wij-zij’-gevoelens bestaan? Het onderwerp ‘sociale scheidslijnen’ 
was geen thema van gesprek. De onderwerpen in deze paragraaf werden dan ook 
niet door de gespreksleider ter sprake gebracht, maar zijn zelf door de deelnemers 
aangereikt.
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Paragraaf 7.1 beschrijft wat de verschillende bewonersgroepen zeggen over de 
sociale grenzen tussen bewoners die geboren en getogen zijn op het platteland 
en bewoners die er in de loop van hun leven (langer of korter geleden) zijn komen 
wonen. Paragraaf 7.2 gaat in op een specifi eke groep nieuwe bewoners, namelijk de 
etnische minderheden, en de eventuele scheidslijnen met deze groep. In paragraaf 
7.3 wordt ingegaan op de scheidslijnen tussen boeren en andere burgers. Vervolgens 
wordt in paragraaf 7.4 ingegaan op verschillen tussen bewoners en bezoekers. In 
paragraaf 7.5 worden religieuze scheidslijnen beschreven en paragraaf 7.6 gaat in op 
geografi sche scheidslijnen. Paragraaf 7.7 beschrijft de variatie die er in de bovenge-
noemde aspecten bestaat op het platteland en tot slot worden in paragraaf 7.8 enkele 
conclusies getrokken.

7.1 ‘Echte’ plattelanders versus ‘import’

Het aantal personen dat verhuist van een stedelijke naar een plattelandsgemeente 
is het afgelopen decennium nagenoeg gelijk gebleven (Simon 2006). De samenstel-
ling van de plattelandsbevolking verandert echter wel. Zo verhuizen jongeren en 
starters vooral naar de stad en komen doorstromers, onder wie jonge, betrekkelijk 
rijke senioren, naar het platteland (Kullberg 2006). Deze nieuwe bewoners brengen 
bepaalde veranderingen in de dorpsgemeenschap teweeg, wat soms kan leiden tot 
een tweedeling tussen de oorspronkelijke bewoners, ofwel de ‘echte’ plattelanders, 
en de import (zie ook Van der Ziel 2003: 252-259).

Goed of minder goed participeren
De bewoners die geboren en getogen zijn op het platteland herkennen twee verschil-
lende typen nieuwkomers: nieuwkomers die moeite doen om te integreren en nieuw-
komers die dat niet doen. Vooral deze laatste groep houdt afstand en participeert 
niet tot nauwelijks in de gemeenschap. Oorspronkelijke bewoners zien deze import 
als een aparte groep:

‘Nieuwkomers die klieken, dat zie je steeds meer. Die sluiten zich persoonlijk 
buiten, want die zijn alleen maar sociaal onder hun gelijken. Dus dat zijn de 
buitenstaanders die net in een bepaalde kern zijn komen wonen en zich op 
elkaar oriënteren. Dan krijg je, gettovorming is een beetje een te gek woord, 
maar ze zonderen zich negatief af. En die zullen dus niet integreren. Die 
bestempelen zichzelf als import.’
(senioren Zeeland)

Nieuwkomers die niet integreren in de gemeenschap zullen altijd tot ‘de andere’ 
groep worden gerekend, of benoemd worden als ‘die buitenstaander’, aldus een 
Zeeuwse ondernemer. De meeste bewoners zien dan ook het deelnemen aan acti-
viteiten, het openstaan voor contacten en het aanpassen aan de gemeenschap 
als belangrijke aspecten die zorgen voor een betere acceptatie en integratie in de 
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gemeenschap. Voor het grootste gedeelte ligt het initiatief bij de nieuwe bewoners 
zelf, zoals de volgende voorbeelden weergeven.

Deelnemer A: ‘Kijk als [nieuwe bewoners] bij ons op de koffie komen en 
zo, als ze meedoen, dan worden ze door mij ook meteen wel 
geaccepteerd.’

Deelnemer B: ‘Als ze ons accepteren, accepteren wij hen ook.’
Deelnemer A: ‘... en ja, als zij helemaal niks nergens aan mee willen doen 

en nergens mee naartoe willen, en ja, dan als je een barbecue 
houdt met de buurt en ze laten niks van zich horen en… Het 
kan natuurlijk altijd zijn dat ze een keer niet kunnen maar, het 
moet niet iedere keer zo zijn. Het is echt heel selectief.’

(jongeren Zuidoost-Brabant)

‘Over dat import… ik ken in het dorp mensen die er dertig jaar wonen en hele-
maal Nieuwveners zijn geworden. En ik ken mensen die er veertig jaar wonen 
en nog altijd minderwaardig neerkijken op dat dorpsgedoe, en altijd de stad zo 
hoog in het vaandel hebben in gesprekken. En dan ben ik heel snel geneigd te 
roepen van: “Joh, ga toch lekker terug.” ’
(senioren Groene Hart)

Ook veel nieuwe bewoners geven in de gesprekken aan dat het belangrijk is om zelf 
initiatieven te nemen. Zo heeft een nieuwe bewoner uit Twente zelf het initiatief 
genomen om de buren uit te nodigen om kennis te maken. Op de vraag of de buren 
dit belangrijk vonden, antwoordt hij:

‘Ja, het is meer als je het niet doet, dan zet je jezelf al min of meer buiten. Ja, 
dan maak je jezelf het wel wat moeilijker.’
(nieuwe bewoners Twente)

Een nieuwe bewoonster in het Lauwersmeergebied die het toneelspelen weer heeft 
opgepakt in de nieuwe woonplaats, geeft aan dat niemand haar het gevoel heeft 
gegeven dat ze daar als vreemdeling in een bestaande groep kwam. ‘Je moet het wel 
zelf doen. Ze zitten niet op jou te wachten’, vertelt ze. Een gespreksgenoot is het daar 
helemaal mee eens:

‘Als ik binnen in de kamer zit en ik doe niks, dan zit je op een eilandje. Dat heb je 
in de stad net zo goed. Er moet dus ook wel iets van jezelf uitgaan, maar dat is 
overal zo, denk ik.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Deze citaten illustreren dat het van de nieuwe bewoners zelf afhangt of ze worden 
opgenomen in de dorpsgemeenschap of niet. Ze moeten zelf investeren in de 
dorpsgemeenschap om geaccepteerd te worden. Veel nieuwe bewoners doen dat en 
hebben geen negatieve ervaringen. Maar een goede integratie hangt tevens af van de 
oorspronkelijke bewoners zelf: laten ze nieuwkomers toe in de lokale gemeenschap? 
Hier zijn verschillende verhalen over te horen. Sommige nieuwe bewoners noemen 
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initiatieven van de oorspronkelijke bewoners die hun een welkom gevoel gaven, 
anderen hebben juist het gevoel dat ze altijd import blijven.

Een warm welkom
Veel bewoners geven aan dat ze geen moeite hadden met integreren in de lokale 
gemeenschap, wat mede kwam door de initiatieven van de bewoners die daar al 
langer woonden. Voorbeelden zijn een welkomstbezoek van het buurtcomité en 
uitnodigingen voor buurtfeesten. Een nieuwe bewoner van het Lauwersmeergebied 
stond zelfs voor een grote verrassing toen ze met de verhuiswagen voor kwam rijden:

‘Dat wisten wij natuurlijk niet, maar de dag dat wij aankwamen, onze verhuis-
dag, was daar de eerste dag van de feestweken in het dorp en de buren hadden 
dus ons huis ook meeversierd. Dus we vielen echt met de neus in de boter.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Sommige oorspronkelijke bewoners vinden een goede integratie van zo groot belang 
dat ze proberen nieuwe bewoners zo goed mogelijk te informeren. In Twente is om 
die reden een zogenaamde inburgeringcursus (‘Thoes in Twente’) gestart om nieuwe 
bewoners kennis te laten maken met de historie van Twente, het Twente van nu, en 
de tradities, gebruiken en omgangsvormen. In andere gemeenten krijgen nieuwe 
bewoners een welkomstpakket met allerhande informatie en soms worden nieuwe 
bewoners uitgenodigd op het gemeentehuis om kennis te maken met de burgemees-
ter en de wethouders.

Deelnemer A: ‘Alle raadsleden geven een toelichting wat hun functie binnen 
de gemeente is. En dan is er op een gegeven moment ook een 
soort inspraak. Van “Wat hadden jullie anders willen zien of 
wat is jullie opgevallen hier?” ’

Deelnemer B: ‘Ja, ze willen weten of ze het goed doen, hè? Een beetje 
politiek, hè.’

Deelnemer A: ‘Maar je hebt dus de mogelijkheid om met die mensen te 
praten. Zij stappen ook op jou af. Het is heel laagdrempelig. 
Wanneer zie je de burgemeester op straat? Wanneer maak je 
een praatje met je burgemeester of wethouder? Ik vond het 
een hele mooie instap, eigenlijk. Een heel mooi initiatief.’

Deelnemer C: ‘Ja, je voelt je wel een beetje welkom.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Uit de reacties van deze nieuwe bewoners blijkt dat ze de initiatieven vanuit de lokale 
gemeenschap erg waarderen en er een gevoel van welkom van krijgen.

Eens een nieuwkomer, altijd een nieuwkomer
Toch zijn er niet alleen positieve ervaringen bij de nieuwe bewoners. Een aantal 
nieuwkomers geeft aan dat ze, onafhankelijk van het aantal jaren dat ze er wonen, 
het gevoel blijven houden dat ze altijd buitenstaanders oftewel ‘de ander’ zullen 

‘Wij’ en ‘de anderen’



127

blijven. Niet een nieuwkomer, maar een geboren en getogen bewoner van het Groene 
Hart verwoordt dit als volgt:

‘Een dorpeling, dat word je niet. Je bent als dorpeling geboren of je bent iemand 
die ergens anders vandaan komt. Als je in dat dorp geboren bent, zal je altijd 
bij dat dorp horen. Kom je daar ergens anders vandaan in, dan zal je nooit die 
dorpeling zijn. Al woon je er tachtig jaar.’
(ondernemers Groene Hart)

Een vrouw die nu vier jaar in een Twents dorp woont, vertelt over haar minder goede 
ervaringen:

‘Nou, ik vind dat ze heel gauw wel kiezen van: je bent hier maar komen wonen, 
dus als je iets niet aanstaat en wij zeggen dat dan, als westerling, dan is het 
van: “Dan had je hier niet moeten komen, was lekker daar gebleven.” Je mag 
echt niks zeggen, wat er ook is. Ze hebben wel commentaar op ons, want jij 
moet je aanpassen, maar als je zelf eens een keer iets zegt, dan is het alleen 
maar van: “Je had hier niet moeten komen.” ’
(nieuwe bewoners Twente)

In het vervolg van het gesprek geeft deze vrouw aan dat niet iedereen haar zo behan-
delt, maar de negatieve ervaringen geven haar duidelijk het gevoel niet geaccepteerd 
te worden in de gemeenschap en daar niet thuis te horen. Sommige deelnemers 
in het gesprek herkennen deze verhalen, andere totaal niet. Bij het gesprek met 
nieuwkomers in het Lauwersmeergebied worden deze ervaringen niet gedeeld. Een 
ondernemer die op zijn achtste in het Groene Hart kwam wonen, vertelt wel over de 
moeilijke beginperiode:

‘Dan kom je in zo’n gat. En ja, als je hier als buitenstaander in komt, is het 
verschrikkelijk moeilijk. Op een gegeven moment was ik 14, 15 jaar. Toen ben ik 
van school afgegaan. Toen ben ik gaan werken en toen is het anders gegaan.’
(ondernemers Groene Hart)

Ook kan het zijn dat mensen wel geïntegreerd zijn, maar toch het label ‘import’ 
houden. Zo merkt een 77-jarige Zeeuw op dat hij ook nog steeds als import wordt 
gezien, ondanks het feit dat hij al 52 jaar in hetzelfde dorp woont. Het is niet zo dat 
hij niet geaccepteerd wordt in de dorpsgemeenschap, aldus deze bewoner, maar ‘het 
is gewoon de volksmond’.

Taalbarrières en machtsverhoudingen
Naast het niet participeren in de gemeenschap, geven de bewoners andere redenen 
aan die een rol spelen bij de markering van sociale grenzen tussen import en oor-
spronkelijke plattelandsbewoners. In paragraaf 6.2 is al beschreven dat een gedeeld 
verleden zorgt voor hechte relaties. Nieuwe bewoners delen dit verleden niet of in 
mindere mate, waardoor zij kunnen voelen dat ze er niet helemaal bij horen. Verder 
wordt het niet spreken en verstaan van het streekdialect of de streektaal genoemd. 
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Dat blijkt onder meer uit het volgende gesprek tussen Twentse nieuwkomers:

Deelnemer A: ‘Het negatieve is misschien met name omdat je er gewoon 
minder snel tussen komt omdat je geen dialect praat, zeg 
maar. Dat houdt wel een afstand. Ik maak daar niet echt een 
halszaak van. Ik vind het niet echt vervelend.’

Deelnemer B: ‘Maar je blijft wel een beetje een buitenstaander.’
Deelnemer A: ‘Ja, misschien overheerst dat, je bent toch een stadse dan.’
(nieuwe bewoners Twente)

Ook andere nieuwe bewoners hebben deze ervaringen. Een 65-jarige bewoner, die 
inmiddels veertig jaar in Zeeland woont, geeft aan dat het niet spreken van het 
Zeeuws voor bepaalde mensen een reden kan zijn om ‘zich altijd en ten eeuwigen 
dage import te blijven voelen’. Inmiddels probeert hijzelf het Zeeuws niet meer te 
spreken, want als hij dat probeert ‘dan lacht iedereen zich rot’. Op deze manier 
houden dorpsbewoners de grens zelf actief in stand. Hoewel deze bewoner het zelf 
niet ervaart als buitensluiten, vormt het taalgebruik wel een barrière tussen hem en 
de Zeeuwen:

‘Als ik tussen twee Zeeuwen zit, dan gaan die Zeeuws met elkaar praten, voor 
mij langs. Dan gaan die subiet over van het Nederlands in het Zeeuws. Dat 
neem ik ze zo langzamerhand niet meer kwalijk hoor.’
(senioren Zeeland)

De nieuwe bewoners uit het Lauwersmeergebied hebben andere ervaringen. Zo 
vertelt een nieuwe bewoonster dat de Friezen die ze tegenkomt overschakelen op 
het Nederlands, zodra ze horen dat ze het Fries niet beheerst. Zoals ook de Zeeuwse 
senior aangaf, vinden veel nieuwe bewoners het leuk of belangrijk het lokale taalge-
bruik op zijn minst te leren verstaan. Een nieuwe bewoonster van het Lauwersmeer-
gebied heeft de ervaring dat zij en haar man makkelijker aansluiting vinden bij 
de oorspronkelijke bewoners doordat ze hen vragen Fries te blijven praten in hun 
bijzijn. En een ambulanceverpleegkundige die in hetzelfde gebied kwam wonen, 
heeft het gevoel dat zijn pogingen de lokale taal te leren, gewaardeerd worden en 
hem helpen zijn beroep uit te oefenen:

‘Ik wil het graag begrijpen, want de eerste week zegt zo’n oud dametje: “Ach 
jong, ik ben zo poestig.” “Pardon?” Wat is dat nou? Dat is dan benauwd of kort-
ademig. Dat zijn voor mij wel belangrijke dingen om op een gegeven moment 
te leren. En zeker als mensen wat ouder worden. De mensen worden rustig als 
je hen in hun eigen taal aanspreekt. En het grappige is, ik kan het nog niet. Een 
paar woordjes, maar ik heb wel een beetje flair met taal, dus dan probeer je 
het al en dat vinden ze dan alweer mooi. Dan is het: “Je kan het niet, maar je 
bedoelt het goed.” ’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)
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Een andere reden voor het bestaan van scheidslijnen zijn de veranderde machts-
verhoudingen door de komst van nieuwe bewoners. In Zeeland vertelt een aantal 
gespreksdeelnemers dat de betrokkenheid van nieuwe bewoners bij het verenigings-
leven volgens hen ten koste gaat van het participeren van oorspronkelijke bewoners:

Deelnemer A: ‘Als je lid bent van een vereniging, dan wordt er al gauw 
gekeken van: “Oh, we moeten oppassen, want het wordt 
allemaal import in het bestuur.” En dan trekken de 
Zeeuwen zich direct terug. Ik heb ook meegemaakt dat bij 
een vereniging het ledental terugliep, omdat het bestuur 
helemaal uit import bestond. “Je hebt niks meer te zeggen. Ze 
luisteren niet naar je”, wordt er dan gezegd.’

Deelnemer B: ‘Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je in zo’n bestuur juist 
[mensen hebt] van de streek, die daar geboren en getogen 
zijn.’

Deelnemer C: ‘Allebei, voor de andere invalshoek.’
Gespreksleider: ‘Maar is er dan een soort minderwaardigheidsgevoel naar die 

import? Of juist een soort trots?’
Deelnemer A: ‘Nee, nee, een minderwaardigheidsgevoel.’
Deelnemer B: ‘Minderwaardigheid en een stukje gemakszucht. Van: “Hij kan 

het toch wel beter, dus hij moet het maar doen.” ’
(senioren Zeeland)

Goed geïntegreerde nieuwe bewoners kunnen dus ook als een bedreiging worden 
ervaren, bijvoorbeeld wanneer oorspronkelijke bewoners het gevoel hebben dat 
nieuwe bewoners hen verdringen in het verenigingsleven. De macht ontbreekt hun 
kennelijk om tegengas te geven aan de wat mondiger stedeling.

Een verandering in machtsverhoudingen komt tevens naar voren wanneer boeren 
spreken over de relatie met hun nieuwe ‘burger’-buren. Enerzijds vinden veel boeren 
de menging van boeren en buitenlui positief, zoals een akkerbouwster in de Kop van 
Noord-Holland zegt: ‘Je kijkt zo ook weer een andere leefwereld binnen.’ Nieuwe 
bewoners geven dus als het ware een andere dimensie aan het leven op het platteland. 
Anderzijds noemen veel boeren verhalen over nieuwe bewoners die de boerenactivitei-
ten en de daarmee gepaard gaande stank en herrie niet accepteren. Soms kunnen deze 
klachten uitlopen op burenruzies of zelfs leiden tot rechtszaken. Veel boeren kijken 
sceptisch tegen deze klachten aan, zoals het volgende gesprek aangeeft:

Deelnemer A: ‘Tja, dan heb je niet begrepen waar je terecht bent gekomen. 
Dat je niet alleen kijkt naar het woonboerderijtje wat je 
hebt aangeschaft, maar ook kijkt naar de rest eromheen, de 
mensen die er moeten werken.’

Deelnemer B: ‘En zelf gaan ze dan op zondag gras maaien en dat kan 
allemaal wel, maar wij mogen niet ’s morgens vroeg mest 
uitrijden.’

(vrouwen Twente)
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Of zoals deze boerin uit Brabant samenvat:

‘Als ik in de stad ga wonen en ik zeg “ik wil geen auto’s meer in de straat”, ja dan 
staan [stedelingen] ook raar te kijken.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Natuurlijk reageren niet alle nieuwe bewoners op deze manier, er zijn ook stedelin-
gen die juist de keuze hebben gemaakt in het buitengebied te wonen zodat ze het 
‘boerenleven’ van dichtbij kunnen meemaken. Een bewoonster die de Randstad heeft 
verruild voor het Twentse platteland zegt dat niet alleen de boeren in hun waarde 
gelaten moeten worden, maar andersom ook nieuwe bewoners geaccepteerd dienen 
te worden. Het gaat dan om de integratie van nieuwe bewoners in de plattelands-
gemeenschap, wat een wisselwerking met zich meebrengt. Een Zeeuwse boer met 
nevenactiviteiten denkt daar ook zo over, maar geeft tegelijk aan dat enige overlast 
soms niet te vermijden is:

‘Kijk als je de lusten op het platteland wilt hebben, dan zul je ook een beetje 
van de lasten moeten nemen. Het is wederzijds. Je moet geen mest uitrijden 
op ‘s zaterdagmiddag als iedereen buiten zit. Het is ook rekening houden met. 
Maar goed, er zijn wel eens avonden of nachten bij dat we door moeten met 
oogsten omdat het slecht weer wordt of dat het echt goed is. Ja, sorry, dat is 
dan zo.’
(ondernemers Zeeland)

Samenvattend tonen de voorbeelden in deze paragraaf dat bewonersgroepen van 
verschillende achtergronden en sociale posities het erover eens zijn dat nieuwe 
bewoners pas insiders kunnen worden wanneer ze goed participeren en integre-
ren. Daarbij is de houding in de ontvangende gemeenschap bepalend voor de mate 
waarin nieuwkomers kunnen integreren. Dat blijkt te gelden voor alle plattelands-
gebieden in dit onderzoek, dus zowel voor het perifere als het peri-urbane platte-
land. Per regio zal echter het gemak waarmee nieuwe bewoners worden toegelaten, 
verschillen. Zo merkte een vrouw die nu vier jaar in Twente woont, dat Twentenaren 
eerst de kat uit de boom kijken voordat ze contact leggen. De nieuwe bewoners in 
het Lauwersmeergebied geven geen van allen aan tegen problemen aan te lopen. 
Het type dorp lijkt ook van invloed op een goede acceptatie en integratie van nieuwe 
bewoners. Wanneer zich al meer nieuwkomers hebben gevestigd in een bepaalde 
kern, lijkt de integratie makkelijker te verlopen:

‘Ik word wel geaccepteerd als Kortgenenaar. Ik geloof dat dat ook een beetje 
specifiek is voor dat dorp. Dat bestaat voor 50% uit originele Zeeuwen en voor 
50% uit niet-originele Zeeuwen. En ja, daar is een hele goede harmonie tussen. 
Dus problemen op het gebied van wel of niet accepteren, dat is een probleem 
dat ik gelukkig in mijn woonplaats niet ken.’
(senioren Zeeland)

‘Wij’ en ‘de anderen’



131

In conclusie blijkt uit de gesprekken dat niet alleen de nieuwe bewoners zich moeten 
aanpassen en de oorspronkelijke bewoners in hun waarde moeten laten, maar dat 
dit ook andersom geldt. Pas dan kan er een sociale samenhang ontstaan tussen 
beide bewonersgroepen en kan zich een gemeenschap vormen waarbij iedereen zich 
betrokken voelt.

7.2 Etnische groepen op het platteland

Het platteland wordt regelmatig in verband gebracht met etnocentrisme. Dit zou 
veroorzaakt worden door de geringe ervaring van plattelandsbewoners met etnische 
minderheden. Maar ook de omgekeerde redenering wordt wel gebruikt, waarbij 
dit zou komen door de oprukkende verstedelijking, waardoor plattelandsbewoners 
nieuwe etnische groepen juist vaker ontmoeten (Cadat en Engbersen 2006). Vooral 
in de plattelandsgebieden nabij de stad staan groepen autochtone jongeren regel-
matig tegenover grote groepen jongeren met een Turkse, Marokkaanse of andere 
niet-westerse achtergrond (Cadat en Engbersen 2006). Bovendien zijn in de landelijke 
gebieden naar verhouding meer opvanglocaties voor asielzoekers gevestigd dan in de 
steden (Simon 2006), hoewel de laatste jaren vele daarvan de deuren gesloten hebben.

De houding ten opzichte van etnische minderheden was geen vast onderdeel van 
de gesprekken, maar het onderwerp kwam een aantal keren spontaan ter sprake. In 
die gevallen gaven de verhalen een beeld van een plattelandsgemeenschap die zich 
sluit voor etnische minderheden. Met andere woorden: de etnische minderheden 
werden gezien als ‘de anderen’. Een nieuwe bewoonster in Twente vertelde bijvoor-
beeld hoe sterk de lokale gemeenschap zich kan verzetten tegen etnische minderhe-
den in hun midden:

Deelnemer: ‘Ik zit in een asielzoekershuis. Vóór mij hebben in dat huis 
asielzoekers gezeten. Daardoor heb ik dat huis kunnen huren. 
Omdat er dus zeven mensen voor mij zijn wezen kijken en 
allemaal wilden ze dat huis niet hebben, omdat dat huis 
er totaal niet uitzag. Daar moest heel veel aan gebeuren. 
Maar de dorpelingen hadden onderling ook zoiets van: “We 
willen geen asielzoekers in het dorp.” Dus ze hebben gewoon 
onderling de afspraak gemaakt dat niemand dat huis meer 
gaat huren.’

Gespreksleider: ‘Maar kijken ze jou daar nou op aan?’
Deelnemer: ‘Ja, in het begin natuurlijk wel, want ja, ze weten wie daar 

gewoond heeft. Daar waren ze niet blij mee. Dus op een gegeven 
moment komt er dan toch iemand van buiten dat huis bewonen. 
Dan kom ik daar alleen met twee kinderen. Het zag er inderdaad 
helemaal niet uit. [...] Nu wordt het opgeknapt en ik ben met 
de tuin bezig en nu komt dan heel langzaam: “Ja, het is wel een 
geweldige plek. hè. En zoveel ruimte.” ’

(nieuwe bewoners Twente)
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Onder jongeren in Brabant lijken vooral Turken en Marokkanen weerstand op te 
roepen, want ‘die zoeken altijd ruzie’, is de beleving van enkele aanwezige jongeren. 
Onder de jongeren in het Lauwersmeergebied is het nabijgelegen asielzoekerscen-
trum een gevoelig onderwerp. Een recente moord, waarbij in eerste instantie de 
dader werd gezocht in dat centrum, ligt hun nog vers in het geheugen en wordt aan-
gewezen als oorzaak van een groot gevoel van wantrouwen ten aanzien van etnische 
groepen. Dit wantrouwen is deels gebaseerd op vooroordelen, wat onder meer blijkt 
uit uitspraken als:

‘Als ik naar de soos ging, dan wou ik absoluut niet alleen langs het asielzoe-
kerscentrum lopen. Echt niet. Ik vertrouw die mensen voor geen meter. [...] De 
meeste asielzoekers komen hier alleen maar om de boel overhoop te halen en 
te jatten.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Toch scheren de jongeren niet alle niet-westerse allochtonen over één kam. Zo merkt 
een jongere uit Brabant op: ‘Van Marokkanen van een jaar of dertig heb je niet zoveel 
last.’ Een jongere in het Lauwersmeergebied zegt wanneer ze over de geplaatste asiel-
zoekers praat: ‘Er zijn ook goede mensen bij. Daar zeg ik verder ook niks over.’ Een 
gespreksgenootje valt haar bij:

‘Ehh, nou ja ik heb geen hekel aan die mensen of zo. Ik vind het mooi voor hen 
dat ze hier kunnen komen. En ik zou zelf, als ik in zo’n positie zou staan als zij, 
dan zou ik het zelf ook mooi vinden als ik naar een ander land zou kunnen.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

De scheiding tussen etnische groeperingen en plattelanders is blijkbaar voor een 
deel gebaseerd op wantrouwen, vooroordelen en slechte ervaringen met enkele 
ruziezoekers. Wanneer etnische minderheden zich aanpassen en goed integreren in 
de gemeenschap, is deze grens veel minder scherp, of bestaat hij zelfs helemaal niet. 
Het volgende gesprek onder Brabantse jongeren illustreert dit:

Deelnemer A: ‘Er wonen hier een paar [mensen uit etnische minderheden] 
in het dorp, daar zijn we aan gewend. Die horen er gewoon 
thuis. Die hebben zich ook aangepast. Maar er komen anderen 
van buitenaf, die komen ook echt om ruzie te zoeken.’

Deelnemer B: ‘Iedereen heeft zijn eigen cultuur. Turken met een hoofddoek 
op, die vind ik eigenlijk niet normaal hier.’

Deelnemer C: ‘En moskees hier gaan bouwen, dat vind ik ook de grootste 
onzin.’

(jongeren Brabant)

De citaten van de laatste twee deelnemers geven daarbij aan dat ze het niet accepte-
ren wanneer etnische groepen aspecten van hun eigen cultuur willen uitdragen. Dat 
wordt opgevat als teken dat ze niet willen integreren. Het wantrouwen ten aanzien 
van etnische minderheden blijkt ook gebaseerd te zijn op een persoonlijke onbe-
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kendheid met andere culturen dan de westerse. Het volgende citaat van een 19-jarige 
bewoonster van het Lauwersmeergebied laat dat goed zien:

‘Ja, net zoals in de stad. Daar zijn heel veel van die buitenlanders, of gewoon 
wel Nederlanders. En hier, kijk je ziet hier bijna geen [buitenlanders], nou ja 
donkere mensen om dat zo maar te noemen. Dus dan is dat gelijk ook heel 
anders dan in de stad. Daar zie je ze heel veel.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

De verhalen in deze paragraaf zijn voornamelijk gebaseerd op de gesprekken met 
jongeren. In de andere gesprekken zijn de gevoelens, ervaringen en houdingen ten 
opzichte van etnische groepen niet ter sprake gekomen, waardoor wellicht een 
eenzijdig beeld ontstaat. De protesten die op het platteland plaatsvinden tegen 
de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers of overplaatsing van asielzoekers 
omdat ze volledig zijn geïntegreerd in de lokale gemeenschap, komen bijvoorbeeld 
niet aan bod.

7.3 Boeren versus burgers

De agrarische sector is de laatste jaren stevig uitgedund. Waren er in 1980 nog bijna 
145.000 bedrijven, in 2006 zijn dat er minder dan 80.000 (lei en cbs 2006). Door de 
afname van het aantal boeren is hun plaats in de gemeenschap veranderd. Bestaan 
er op het huidige platteland scheidslijnen tussen boeren en burgers? Met ‘burgers’ 
duiden we op plattelandsbewoners die geen agrarische activiteiten beoefenen en op 
stedelingen die het platteland bezoeken.

Hoe kijken boeren tegen burgers aan?
In de gesprekken maken de boeren onderscheid tussen henzelf en de burgers. Enkele 
boeren geven aan dat ze een kloof ervaren met de dorpelingen, in de zin dat bij con-
tacten met de dorpelingen het initiatief altijd bij de boeren ligt. Anderen ervaren dat 
juist helemaal niet zo, zoals blijkt uit het volgende gesprek:

Deelnemer A: ‘Had jij vroeger ook niet dat iedereen uit het dorp bij jou wou 
komen spelen? En als jouw kind [nu] in het dorp speelt, dan 
moet je ze zelf halen? Want het was dan wel een heel end 
hoor.’

Deelnemer B: ‘Nou nee, dat is niet zo.’
Deelnemer C: ‘Nou, nog wel hoor. Dat was vroeger al zo en dat is nu nog zo.’
Gespreksleider: ‘Maar volgens jou is dat niet zo?’
Deelnemer B: ‘Nee, mijn kinderen gaan naar de [...] school. Een paar honderd 

man. Die komen graag op de boerderij en ik hoef ze nooit te 
halen of te brengen. Die ouders komen graag kijken.’

Gespreksleider: ‘Oké, dat is een attractie, een uitje?’
Deelnemer B: ‘Ja, de laatste boer.’
(boeren Kop van Noord-Holland)
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Deze laatste boer (deelnemer B) staat duidelijk open voor mensen die zijn boerde-
rij willen bezoeken. Zelf geeft hij al aan dat dat is omdat hij de laatste boer is in de 
directe omgeving die nog agrarische activiteiten uitoefent. Als zij hun kinderen 
ophalen, brengen dorpelingen meteen een bezoekje aan de boerderij uit belang-
stelling en nostalgische overwegingen. Ook mensen uit de stad bezoeken om deze 
redenen het boerenbedrijf. Dat blijkt onder meer uit het volgende citaat van een 
veehoudster uit het Groene Hart, die toeristische nevenactiviteiten heeft:

‘Dat mensen, de stadsen [...] ja, en vooral denk ik de opa’s en oma’s, die komen 
met de kleinkinderen om het nog te laten zien wat het is, hoe het is. Ze te laten 
voelen en te laten zien dat een koe melk geeft. Dat vinden heel veel mensen 
belangrijk om te laten zien.’
(ondernemers Groene Hart)

Een gespreksgenoot noemt het een modegril dat stedelingen het boerenbedrijf 
bezoeken en verwacht dat dit niet van lange duur zal zijn. Een boerin met een 
camping is het hier niet mee eens. Op de vraag of ze verwacht dat de bezoeken van 
stedelingen over een paar jaar zullen afnemen, antwoordt ze:

‘Nee, ik heb echt het idee dat mensen zoiets hebben van: “Jullie zijn bijna een 
uitstervend ras.” Dat is hier niet overdreven. Maar ik heb het idee: ze komen 
echt voor die rust en ook voor dat gewone praatje. Ik heb geen negatief beeld 
van stedelingen. Maar dat is omdat ze wel naar die rust toekomen. [...] Soms 
weten stedelingen niet waar de melk vandaan komt, maar je kunt ze iets 
uitleggen. Maar ik vind dat de dorpelingen op zich, die fietsen erlangs en die 
hebben er soms veel minder verstand van, want die durven niet bij jou op het 
bedrijf te komen. Maar die stedelingen, die durven dat wel. Wij doen dat dan 
via ‘kamperen bij de boer’, maar ik heb het idee dat het heel positief is dat 
stedelingen bij ons komen. Dat ze hopelijk hun eten gewoon bij ons in de super-
markt blijven kopen.’
(ondernemers Groene Hart)

Niet de onwetendheid van stedelingen, maar de onwetendheid van dorpelingen over 
het boerenbedrijf blijkt voor deze boerin een opmerkelijk aspect. Dat blijkt ook uit 
het volgende gesprek met een Brabantse boer, die zelfs heel zijn familie heeft uitge-
nodigd voor een rondleiding:

‘Ik zei: “Nou gaan we een rondleiding doen over het bedrijf.” Want wij waren mis-
schien al vijftien jaar familie van elkaar, maar ze kenden het bedrijf eigenlijk maar 
amper. Hé, want ja, die studeren allemaal en die wonen ook in Nederland overal en 
nergens. Dus je komt dan niet iedere dag bij elkaar op de stoep. Maar ook inderdaad 
een overall en laarzen aan en dan het bedrijf in. En dat is een hele ervaring, ook voor 
die mensen dan op zo’n moment. En dan kunnen ze dus ook overal inlopen, hè? Dan 
zeg je: “Nou, loop maar raak!” Die snappen niet dat die koeien allemaal los in de stal 
lopen en dat ze vrij verkeer hebben en dat dat allemaal zo maar kan.’
(boeren Zuidoost-Brabant)
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Bovenstaande verhalen geven aan dat de meeste boeren de contacten en interesses 
van burgers waarderen. Enkele boeren in Noord-Holland geven echter ook aan dat ze 
nadelen ondervinden van de toenemende bezoeken, met name omdat de werkzaam-
heden op het land voor iedereen zichtbaar zijn. Ze geven aan dat de maatschappij al 
snel een oordeel heeft over wat boeren doen.

Deelnemer A: ‘Omdat je buiten bezig bent, kan iedereen je ook zien. Als 
je over de snelweg rijdt, dan kun je zien wat ik doe. En als 
jij binnen bezig bent achter je computer, dan kun je allerlei 
dingen doen die ik nooit zie. Ik kan daar niet zo snel een 
oordeel over vellen, maar dat wordt wel vaak gedaan over de 
boer. Als er weer eentje rijdt met zijn gierkar.’

Deelnemer B: ‘Ja, “Daar staat ie weer te stinken.” ’
Deelnemer C: ‘Als ik met een landbouwspuit over het land rij, dan duikt 

iedereen zowat in zijn jas als-ie voorbij komt fietsen. Van dat 
soort zaken.’

Deelnemer A: ‘Ja, ja. Je werkt zichtbaar. De mensen zien wat je doet. Je zit 
gewoon in een etalage. Er hoeft maar iets aan de hand te zijn 
en de mensen bellen onmiddellijk de politie. Ja, en dat is ook 
mede het gevolg van de mobiele telefoons.’

(boeren Kop van Noord-Holland)

Het label ‘boer’
Boeren zelf gebruiken de term ‘boer’ vooral om zichzelf te onderscheiden van de 
(niet-agrarische) burgers. Daarnaast vertellen plattelandsbewoners dat stedelin-
gen de term vaak in overdrachtelijke zin gebruiken, vaak met weinig positieve 
 associaties.

Deelnemer A: ‘Kijk, als je iemand uit de stad bent en je woont hier in het 
dorp, dan kom je van het platteland.’

Deelnemer B: ‘Voor een Amsterdammer wonen in Middenmeer alleen maar 
boeren.’

Deelnemer A: ‘Ja, dat begint bijna in Amsterdam Noord al.’
Deelnemer B: ‘Ja, dat is het perspectief.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

Deelnemer A: ‘Bij ons in het dorp, dicht bij Eindhoven dan, daar komen heel 
vaak jongeren naar ons toe van “ja boeren dit, boeren dat”, er 
is altijd iets.’

Deelnemer B: ‘Ja, gewoon negatiever eigenlijk.’
Deelnemer C: ‘Dat ze lomp zijn, bijvoorbeeld.’
Gespreksleider: ‘Dat hoeft toch niet altijd?’
Deelnemer C: ‘Nee, maar dat zeggen ze wel vaak.’
Gespreksleider: ‘Maar jullie zijn toch niet allemaal boeren?’
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Deelnemer D: ‘Dat maakt voor [stedelingen] niet uit. Als je er woont, ben je 
al meteen een boer.’

(jongeren Zuidoost-Brabant)

Deze citaten laten zien dat volgens de plattelandsbewoners stedelingen vaak denken 
dat er op het platteland alleen maar boeren wonen. De term ‘boeren’ wordt volgens 
hen vaak in denigrerende zin gebruikt, in de betekenis van lomp en achterlijk. Zo 
wordt er een sociale grens geconstrueerd tussen de ‘moderne’ stedeling en de plat-
telander als boer die ‘achterloopt’. Vanzelfsprekend is deze beeldvorming op voor-
oordelen gebaseerd, zoals ook blijkt uit de gesprekken met jongeren. Het volgende 
gesprek gaat over uitgaan en de groepjes die kunnen worden onderscheiden.

Deelnemer A: ‘Als je naar die muziek [hardcore muziek] luistert, ben 
je een boer. Oké, ik ben ook een boer, maar intussen is 
het vooroordeel al genomen. Ik vind dat je mensen moet 
accepteren hoe ze zijn, en wat ze luisteren, moeten ze dan zelf 
weten.’

Deelnemer B: ‘Ja, dat is ook wel, maar je trekt toch met elkaar op. Je hebt 
toch mensen die naar elkaar toetrekken. Tegen mij zeggen ze 
wel eens zoiets van: “Ben jij boerin? Heb je geen klompen aan? 
Waarom ben jij niet zo mannelijk?” Maar ik loop toch in een 
mantelpakje en in een rokje en ja, dat moet gewoon kunnen. 
Als ik dat aan heb, dan heb ik dat aan.’

(jongeren Zuidoost-Brabant)

Deelnemer A: ‘Als ik dan kijk naar het uitgaan, gaan boeren niet echt veel 
uit.’

Deelnemer B: ‘Het is wel vaak: “Nou je bent een Fries en je bent boer.” Net 
zoals jij zegt: “Nou dat zijn Friezen, dat zijn boeren en die 
komen niet zo vaak in discotheken.” Maar ik wel.’

(jongeren Lauwersmeergebied)

De plattelandsbewoners maken zelf ook onderscheid in verschillende groepen plat-
telandsbewoners, zoals uit voorgaande paragrafen blijkt. Zodra er echter stedelin-
gen in het spel zijn, worden de plattelandsgroepjes één, aldus een 24-jarige man uit 
het Lauwersmeergebied:

‘Ik geloof dat de groep “boeren” niet bestaat. Die wordt aangemerkt door de 
mensen die in de stad wonen. En dus ik denk, wat ons allemaal bindt, of je nou 
boer of iemand anders bent, het gaat allemaal mixen. Omdat je allemaal weet 
dat als je in de stad komt of als je komt in een plaats die wat groter is, dan 
word je als boer gezien en dan maakt het niet meer uit. Dan wordt het meer 
stadsmensen tegen de boeren en bij welk subgroepje je hoort, dat doet er niet 
zoveel toe.’
(jongeren Lauwersmeergebied)
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Deze paragraaf laat enerzijds zien dat, volgens de deelnemers aan de gesprekken, 
stedelingen het label ‘boer’ hanteren voor iedereen die maar op het platteland woont. 
Vaak wordt het woord niet in positieve zin gebruikt, maar wordt ermee een sociale 
grens getrokken tussen stedelingen en plattelandsbewoners. Anderzijds geven de 
verhalen weer hoe de boeren zelf tegen burgers aankijken, waardoor ze zelf een 
scheidslijn aanbrengen tussen henzelf en burgers. In de meeste gevallen ervaren de 
boeren de belangstelling van burgers voor het boerenbestaan als heel prettig. Een 
goede beeldvorming is positief voor hun imago. Belangrijk blijkt ook de nostalgi-
sche waarde die boeren hebben voor anderen; veel mensen hebben geen kennis meer 
van het boerenbedrijf en dat kan zelfs zover gaan dat mensen niet meer weten waar 
hun voedsel vandaan komt. Als minder positief wordt de bemoeienis van burgers 
genoemd. De boer werkt in het landschap waar ook burgers fi etsen, wandelen en 
autorijden, waardoor de werkzaamheden van de boeren niet anoniem zijn.

7.4 Bewoners versus bezoekers

Het aantal recreanten en toeristen op het platteland neemt het laatste decennium toe 
(Abma et al. 2005). Deze toename heeft zowel voor- als nadelen voor de leefomge-
ving van plattelandsbewoners. Als voordelen worden de levendigheid en een groter 
gevoel van waardering voor de eigen omgeving genoemd. Enkele nadelen die in de 
literatuur worden genoemd zijn, de aantasting van de dorpsidentiteit, de aantas-
ting van privacy en overlast in de vorm van bijvoorbeeld rustverstoring of vervuiling 
(Abma et al. 2005). Door de kleinschaligheid van het platteland worden plattelands-
bewoners vaak direct geconfronteerd met bezoekers, waardoor er sociale scheidslij-
nen kunnen ontstaan (zie ook Brouwer 1999). Men zou dan ook kunnen verwachten 
dat de plattelandsbewoners in dit onderzoek uitgesproken gevoelens hebben over 
toeristen en recreanten, oftewel de tijdelijke bezoekers van het platteland. Dit bleek 
echter niet zo te zijn. De sociale omgang tussen plattelandsbewoners en bezoekers 
kwam in de gesprekken nauwelijks aan de orde.

Toerisme wordt in de gesprekken vooral als een kans gezien om meer werkgele-
genheid te genereren, met de kanttekening dat het dan wel om kleinschalig toerisme 
moet gaan (§ 4.4.2). Ook vinden enkele bewoners het minder rustig op het plat-
teland, wat volgens hen in belangrijke mate door het toenemende aantal bezoekers 
komt (§ 4.1.1). Anderen waarderen de stroom bezoekers juist, omdat ze er daardoor 
aan herinnerd worden dat ze in een mooi en aantrekkelijk landschap wonen (§ 4.1.1). 
Ook in de vorige paragraaf is geconstateerd dat boeren de bezoekjes van stedelingen 
en dorpelingen waarderen. Dat kan uit persoonlijke interesse zijn, maar ook uit com-
mercieel gewin. Betalende bezoekers brengen immers ook weer geld binnen.

Toeristen blijven altijd bezoekers, die na een kortere of langere periode weer weg-
gaan. De kans dat er een diepgaande relatie ontstaat tussen bewoners en bezoekers, 
is dan ook klein. Een houdster van een boerencamping geeft aan dat ze daaraan 
heeft moeten wennen. In de beginperiode besteedde ze heel veel tijd aan de gasten. 
Nog steeds gebeurt dat want ‘dat is onze kracht’, vertelt ze, maar tegelijkertijd heeft 
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ze de ervaring dat het vaak eenrichtingverkeer is. Ze heeft geleerd om iets meer 
afstand te nemen, omdat haar verwachtingen te hoog lagen:

‘Maar mensen kunnen ook van de ene op de andere dag gewoon niet meer 
komen of zo. Ik bedoel… in het begin had ik echt zoiets van: “Zij zijn gekomen en 
wij moeten daar van alles voor doen.” Maar dat heb ik nu niet meer. We hebben 
nu toch wel bepaalde periodes dat ik zeg van: “Ik heb nu geen tijd.” Of: “Wilt u 
straks even terugkomen?” ’
(ondernemers Groene Hart)

Of de deelnemers aan de groepsgesprekken daadwerkelijk een ‘wij-zij’-gevoel hebben 
tegenover de bezoekers van het platteland, komt niet naar voren. Deze scheidslijn 
is ofwel minder prominent en dus ook minder relevant voor de bewoners, ofwel zo 
vanzelfsprekend dat het geen onderwerp van gesprek was.

7.5 Religieuze scheidslijnen

Religie speelt vanouds een belangrijke rol in het leven van plattelandsbewoners, en 
doet dat nog steeds (zie § 5.4). Wel nam de rol van de kerk in het sociale leven de 
afgelopen decennia sterk af (Becker en De Hart 2006), waardoor scheidslijnen op 
basis van geloofsovertuiging wellicht minder tastbaar zijn geworden. Toch komen 
in de gesprekken verhalen naar voren over religieuze scheidslijnen. Een 32-jarige 
bewoonster van het Groene Hart vertelt bijvoorbeeld over haar jeugdervaringen in 
een dorp met nog geen 1000 inwoners. Naar eigen zeggen bestond in dit dorp een 
scherpe scheiding tussen twee verschillende geloofsovertuigingen, de katholieken 
en de protestanten:

‘Mijn dorp bestaat uit twee delen. Je hebt een rivier en middenin een brug. Aan 
de [ene] kant van de brug wonen de katholieken en aan de andere kant wonen 
de protestanten. En er stonden twee scholen. De katholieke school had een 
kleuterschool. Dus je ging eerst als kleuter naar de katholieke school en daarna 
had je dus de keus. Nou, mijn ouders die vonden dat ik naar een protestantse 
school moest. Dus ik ben twee jaar naar een katholieke school geweest. Ik had 
daar ook vriendinnetjes. Maar ja, je werd ervan afgehaald en je werd naar de 
protestantse school gedaan. Dus er zaten op een gegeven moment 16 kinderen 
op die school en ik mocht niet op handbal, ik mocht niet bij voetbal. Want dat 
was de katholieke kant. [...] Maar ja, was je op de katholieke school, dan was je 
popiejopie en dan hoorde je overal bij en protestanten die werden een beetje zo 
aangekeken van: “Oh ja, jij bent die en die.” Dus ik had ook totaal geen contact 
met die mensen. En op een gegeven moment is die school, die protestantse 
school opgeheven. Ja, daar zaten nog maar 16 kinderen op. Nou, denk maar niet 
dat wij naar de katholieke school gingen. Nee, we gingen naar de school tien 
kilometer verder.’
(ondernemers Groene Hart)
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De kloof tussen katholieken en protestanten is zo diep dat ze nu nog altijd geen con-
tact heeft met haar katholieke leeftijdsgenoten in de buurt, aldus deze vrouw. Ook 
uit het gesprek met senioren blijkt dat in het Groene Hart de religieuze scheidslijnen 
van weleer, ondanks de ontzuiling, nog altijd voelbaar zijn. ‘Het gaat over nu, maar 
het is nog niet helemaal weg’, aldus een 54-jarige vrouw, die nu meer dan dertig jaar 
in het Groene Hart woont.

Tussen dorpen en gemeenten zijn duidelijke verschillen herkenbaar, zodat religi-
euze scheidslijnen ook samengaan met geografi sche grenzen:

‘Maar ook over twee kilometer, drie kilometer afstand, is er een groot verschil. 
We hebben heel lang in Nieuwerkerk gewoond. In Ouwerkerk hoef je er geen 
rekening te houden, je doet het wel natuurlijk een beetje. Maar niet zoals in 
Nieuwerkerk. Als je daar gaat autorijden of fietsen op zondag, dan kijken ze je 
echt niet aan. En dat zal nog zo zijn.’
(senioren Zeeland)

Deze verschillen tussen dorpen worden in stand gehouden door selectieve migratie 
van bewoners. Een bewoonster van het Lauwersmeergebied vertelt bijvoorbeeld dat 
ze bewust is gaan wonen in een dorp waar religieus geënte gedragsregels minder 
geldend zijn:

‘Ja, ik kwam uit de stad en wij hebben dus heel bewust gekozen voor een dorp 
waar dus die zondagsrust niet was. Daar kies je dan voor. Ja, ik zou er echt niet 
over peinzen om in Leens of in Ulrum te gaan wonen, echt.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Maar de verschillen tussen dorpen kunnen ook afnemen. Zo vertelt een Twentse 
bewoonster dat de ‘zwartekousengemeente’ waar ze woont enorm veranderd is sinds 
de gemeentelijke herindeling met een iets vrijzinniger gemeente. Paragraaf 8.2.1 gaat 
dieper in op de rol van religie in de dagelijkse omgang tussen bewoners.

7.6 Geografi sche scheidslijnen

Naast verschillen in geloofsovertuiging zijn er ook andere oorzaken van de geogra-
fi sch gerelateerde scheidslijnen. Deze kunnen bijvoorbeeld historisch zo gegroeid 
zijn of nieuw zijn ontstaan door nieuwbouw bij een oude dorpskern. Voor de jongeren 
in de groepsgesprekken is ‘het altijd opnemen voor het eigen dorp’ een belangrijke 
reden. Een aantal jongeren is hier heel stellig over: gebeurt er iets met een bekende uit 
het dorp, bijvoorbeeld een ruzie, dan staan ze als één groep achter deze persoon:

‘Als je uit de buurt komt waar ik vandaan kom, dat is vlakbij Kollum, dan heb je 
inderdaad bepaalde dorpen tegen elkaar. Meestal wordt het niet eens vechten, 
maar is het meer van, wel een beetje uitdagen over en weer. En dan is er wat 
voorgevallen op een voetbalveld en dan worden daar dertig of veertig mensen, 
of twintig, bijgehaald. En dan gebeurt er wel eens wat, maar volgens mij houdt 
men het nog beperkt. Maar het gaat dan echt om dorpen.’
(jongeren Lauwersmeergebied)
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Een jongere uit Brabant herkent dit echter niet. Binnen dezelfde groep van vrienden 
komt men wel voor elkaar op, maar niet voor iedere dorpeling. Een jongere geeft aan 
dat dat door de grootte van het dorp komt, en een ander beaamt dat de nabijheid van 
de stad daar invloed op heeft. Het elkaar goed kennen, is dus blijkbaar een vereiste 
om het voor elkaar op te nemen bij een ruzie. In de grotere dorpen kent niet ieder-
een elkaar goed en is dus die neiging kleiner. Het maakt ook nog wel eens uit of een 
persoon het zelf uitlokt, zoals deze Brabantse jongere aangeeft: ‘Als je bijvoorbeeld 
uitgaat en je ziet iemand van je dorp daar iemand staan uit te lokken om ruzie te krij-
gen, dan zoekt hij het maar uit.’ Vaak gaat het ook niet om erge ruzies, maar eerder 
om een vorm van baldadigheid:

‘We waren een keertje met een heel grote groep uit de Mortel, en toen een 
andere groep. Het begon eigenlijk met twee, maar zij kwamen met een hele 
groep en de Mortel komt met een hele groep, en dat is dan een broertje van die 
en een vriend, dus iedereen die vloog erop, één gekkenhuis en dan eh, bijvoor-
beeld een paar weken later, dan ze waren gewoon zo bezopen, ze kenden elkaar 
niet meer en zeggen ze weer vrolijk “hoi” bijvoorbeeld.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

Maar sommige confl icten zijn ook van oudsher zo gegroeid:

‘Ja, je ziet ook gewoon dat als je ergens komt, bijvoorbeeld in Friesland of een 
groep mensen uit Friesland die komen naar Groningen toe… dat gaat nooit 
samen. Dat draait bijna altijd op ruzie uit. Wat er ook gebeurt. Er hoeft ook 
maar iets te gebeuren, iemand hoeft maar naar die groep te kijken of er is ruzie. 
Het gaat gewoon niet samen.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

7.7 Variatie binnen het platteland

Ruimtelijke verschillen
Uit de verhalen komt naar voren dat sociale scheidslijnen vaak ruimtelijk bepaald 
zijn, zoals bleek in de paragrafen over religieuze en geografi sche scheidslijnen. Op 
zich heeft de ligging van het gebied daar geen invloed heeft, want er zijn geen duide-
lijke verschillen merkbaar tussen de perifere en peri-urbane plattelandsgebieden in 
dit onderzoek. Wellicht is het gevoel van nieuwe bewoners dat ze altijd en eeuwig een 
buitenstaander blijven een peri-urbaan gevoed aspect. Dit speelt namelijk vooral bij 
bewoners woonachtig in Twente en het Groene Hart, hoewel dit ook in Zeeland wel 
wordt genoemd. Daar blijkt echter dat het de integratie en het gevoel van erbij horen 
niet belemmert. Mogelijk zijn de plaatselijke omgangsvormen een oorzaak van dit 
verschil. Vooral in Twente blijken omgangsvormen van invloed op de constructie van 
sociale scheidslijnen, met name scheidslijnen met nieuwe bewoners. In het Lau-
wersmeergebied lijken hier daarentegen geen problemen over te bestaan en worden 
nieuwe bewoners makkelijk geaccepteerd, mits ze participeren in allerhande acti-
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viteiten. In Zeeland en het Groene Hart lijken religieuze verschillen een belangrijke 
reden om wel of niet met elkaar om te gaan, maar of religie in de andere gebieden 
een minder prominente rol speelt, valt niet te zeggen. In het Lauwersmeergebied 
blijkt religie bijvoorbeeld een rol te spelen bij de vestigingskeuze van bewoners. 
Duidelijk is dat religie kan zorgen voor een selectieve migratie van mensen die zich 
op het platteland willen vestigen. Daarnaast lijkt vooral het type dorp van invloed 
op het ontstaan van ‘wij-zij’-gevoelens; de belangrijke factoren zijn dan verschillen 
in geloofsovertuiging, de hoeveelheid nieuwe bewoners die zich reeds in een dorp 
hebben gevestigd, en recente gebeurtenissen en ervaringen die kunnen zorgen voor 
een gevoel van wantrouwen tegenover anderen.

Groepsverschillen
Veel scheidslijnen bestaan tussen oude en nieuwe vormen van bewonersgroepen. 
Bewoners die geboren en getogen zijn op het platteland vormen een groep tegen-
over nieuwe bewoners, en dan vooral wanneer de nieuwkomers niet integreren in 
de gemeenschap. Vooral boeren noemen minder gunstige ervaringen wanneer ze 
verhalen over de reacties van sommige nieuwkomers op agrarische activiteiten. Maar 
ook de nieuwe bewoners zelf voelen zich wel eens buitengesloten, zeker wanneer de 
lokale gemeenschap, om welke reden dan ook, integratie niet toelaat.

De scheidslijn met etnische minderheden bleek vooral voor jongeren een gevoe-
lig onderwerp. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij de eerste generatie zijn die 
in het dagelijks leven te maken krijgt met leeftijdsgenoten met een andere etnische 
afkomst. Met name op het platteland nabij de grote stad krijgen plattelandsjon-
geren, die hun jeugd nog in een zeer monoculturele plattelandsomgeving hebben 
doorgebracht, in het secundair onderwijs plotseling te maken met grote groepen 
etnische minderheden (Cadat en Engbersen 2006). Wellicht worden andere bewoners 
minder geraakt in hun persoonlijke leefsfeer door de komst van etnische minderhe-
den. Jongeren spraken ook meer dan anderen over geografi sche scheidslijnen. Dit 
zou veroorzaakt kunnen worden door het uitgaansleven, waarin jongeren leeftijds-
genoten uit de regio tegenkomen. Het lijkt voor sommigen een bron van vermaak 
om bij deze gelegenheden de confrontatie te zoeken met leeftijdsgenoten uit andere 
dorpen.

7.8 Concluderend

De verhalen in dit hoofdstuk laten zien dat er bij veel plattelandsbewoners gevoe-
lens van ‘wij’ en ‘de ander’ bestaan. Deze scheidslijnen ontstaan wanneer ‘de ander’ 
zich niet aanpast of een bedreiging vormt voor de bestaande verhoudingen. Andere 
scheidslijnen zijn historisch zo gegroeid. De komst van nieuwe bewoners wordt 
over het algemeen niet als negatief gezien, maar de integratie van nieuwkomers met 
oorspronkelijke bewoners verloopt niet altijd even soepel. Participeren nieuwe bewo-
ners niet of nauwelijks in de gemeenschap, dan blijven ze buitenstaander in de ogen 
van de bewoners die daar geboren en getogen zijn. Ook lijkt de machtspositie die 
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sommige nieuwe bewoners innemen ‘wij-zij’-gevoelens in de hand te werken. Vooral 
in Zeeland gaven oorspronkelijke bewoners aan dat import uit de stad veel bestuur-
staken in het verenigingsleven naar zich toetrekt, waardoor zijzelf niet meer aan 
bod komen. Veel nieuwe bewoners hebben daarentegen het gevoel dat ze, ondanks 
hun participatie in de lokale gemeenschap, altijd buitenstaander blijven. Bewust of 
onbewust gebruiken oorspronkelijke plattelandsbewoners streektaal of -dialect om 
hun positie vast te houden.

De scheidslijn tussen ‘westerse’ plattelanders en etnische minderheden wordt in 
de beleving van deelnemers tevens versterkt wanneer leden van de etnische groep 
zich niet aanpassen. Het is echter soms de vraag in hoeverre etnische minderheden 
wel de kans krijgen zich aan te passen.

Een historisch gegroeide scheidslijn is die tussen religieuze groepen. Door de 
ontkerkelijking zijn de verschillen op basis van geloofsovertuigingen nu minder 
zichtbaar geworden, maar scheidslijnen blijven voelbaar. Ook geografi sche scheids-
lijnen zijn vaak terug te voeren tot het verleden, maar blijven voelbaar.

Tot slot ervaren sommige plattelanders dat stedelingen een sociale grens constru-
eren tussen de ‘moderne’ stedeling en de plattelander die ‘achterloopt’. Dit blijkt uit 
het gebruik van het label ‘boer’, dat veel stedelingen volgens sommige plattelands-
bewoners gebruiken als term voor de gehele plattelandsbevolking. Dit wordt vaak op 
een negatieve manier gebruikt, in de zin van ‘lomp en achterlijk’.

‘Wij’ en ‘de anderen’
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8 Sociale betrokkenheid onder bewoners

Dit hoofdstuk schetst hoe bewoners van het hedendaagse platteland zich ten 
opzichte van elkaar gedragen. Sociaal gedrag kan op verschillende niveaus bekeken 
worden (wrr 2003). Op het meest algemene niveau komt sociaal gedrag voort uit 
waarden, datgene wat mensen als goed en waardevol beschouwen. Deze algemene 
waarden vertalen zich in denkbeelden over wat wel en niet wenselijk gedrag is, ofte-
wel normen. Deze vertaling is verre van eenduidig, want waarden zijn voor meerdere 
uitleg vatbaar en normen houden vaak met verschillende waarden verband. Tot slot 
vertalen normen zich in concrete gedragingen, maar ook hierbij gaat het vaak om 
een vrije vertaling (wrr 2003). Het typische beeld van het platteland is dat de bewo-
ners veel waarde hechten aan onderlinge betrokkenheid, oftewel saamhorigheid 
en solidariteit. Daarbij zouden plattelandsbewoners sterk hechten aan traditionele 
waarden, zoals het gezin, religie en het handhaven van onderlinge verhoudingen. 
Tegenhangers als zelfontplooiing en individuele keuzevrijheid zouden relatief 
weinig richtinggevend zijn voor het gedrag van plattelandsbewoners. Onderzoek 
waarin plattelandsbewoners en stedelingen vergeleken worden, biedt enige onder-
steuning voor deze typering (Adolfsen et al. 2006; Steenbekkers en Simon 2006), 
maar buiten beschouwing blijft hierin hoe de waarden en normen in het dagelijks 
leven besproken worden en vorm krijgen in de dagelijkse sociale omgang tussen 
plattelandsbewoners.

De dagelijkse sociale praktijk vraagt temeer om onderzoek gezien de grote veran-
deringen die op het platteland plaatsvinden. Het hedendaagse Nederlandse platte-
land is lang niet meer de homogene afgezonderde wereld waarop het archetypische 
beeld gebaseerd is. Plattelandsbewoners laten zich beïnvloeden door de media en 
contacten buiten hun lokale omgeving. Daarbij nemen nieuwe bewoners hun eigen 
waarden en normen mee. Algemeen wordt aangenomen dat deze ontwikkelingen 
een proces van mentale verstedelijking teweegbrengen, waarbij plattelanders in 
toenemende mate doen en denken als stedelingen (Driessen et al. 1995). Dit hoofd-
stuk probeert een beeld te schetsen van de dynamiek omtrent sociaal gedrag die 
deze ontwikkelingen met zich meebrengen. De volgende vragen staan centraal in dit 
hoofdstuk:
– Welk sociaal gedrag zien plattelandsbewoners als gangbaar binnen hun lokale 

gemeenschap?
– Welke veranderingen zijn hierin te onderscheiden?
– Hoe zijn deze veranderingen te relateren aan verschuivingen in waarden?

Aan de deelnemers van de groepsgesprekken werd gevraagd welk gedrag wel, en 
welk gedrag niet gewenst is in hun lokale omgeving. Wanneer de plattelandsbe-
woners gedragingen noemden, werd hun gevraagd voorbeelden te noemen van 
situaties waaruit bleek dat de genoemde gedraging onderworpen is aan een norm. 
Wanneer de gespreksdeelnemers zelf niet met gedragingen kwamen, noemde de 
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gespreksleider enkele mogelijke voorbeelden, wat het gesprek meestal op gang hielp. 
Ook kwamen sociaal gedrag en normen regelmatig ter sprake in andere onderde-
len van het gesprek. Verreweg de meeste verhalen hadden betrekking op de grote 
betrokkenheid van plattelandsbewoners bij elkaar. Duidelijk is dat deze onderlinge 
betrokkenheid twee kanten heeft: plattelandsbewoners ervaren die vaak als warm en 
zorgzaam, maar ook als beklemmend (zie ook Haugen en Villa 2006).

In paragraaf 8.1 wordt allereerst ingegaan op de positieve aspecten van de 
onderlinge betrokkenheid, oftewel de stelling dat plattelanders veel voor elkaar 
over hebben. Paragraaf 8.2 gaat in op de ‘controlerende’ aspecten van de onder-
linge betrokkenheid. Hierin komen de mechanismen aan bod die bewerkstelligen 
dat plattelandsbewoners over elkaar oordelen en sociale sancties uitdelen. Verder 
hadden veel verhalen betrekking op de betrokkenheid van plattelandsbewoners 
bij de gemeenschap. Paragraaf 8.3 gaat dan ook in op bijdragen die plattelandsbe-
woners leveren aan lokale activiteiten en voorzieningen. Paragraaf 8.4 gaat in op 
de variaties binnen het platteland en de plattelandsbevolking in de verschillende 
vormen van betrokkenheid onder bewoners. Tot slot worden in paragraaf 8.5 enige 
conclusies getrokken over de manier waarop plattelanders met elkaar omgaan op het 
hedendaagse, veranderende platteland van Nederland.

8.1 Iets voor elkaar over hebben

Een sterke sociale betrokkenheid zou betekenen dat bewoners veel voor elkaar willen 
doen in hun dagelijkse omgang. Het soort dingen dat mensen voor elkaar willen 
doen, varieert van vrijblijvend tot intensief. Deze paragraaf bespreekt drie verschil-
lende thema’s op dit gebied. Relatief vrijblijvend is het groeten op straat. Al minder 
vrijblijvend is het omzien naar elkaar; ook hierin zijn echter gradaties te onderschei-
den, van oppervlakkige nieuwsgierigheid tot oprechte interesse in het welzijn van de 
ander. Een intensievere vorm van iets voor een ander overhebben, is helpen. Helpen 
impliceert op zijn minst een investering van tijd, geld of voorwerpen, maar ook 
helpen kan variëren van een kleine gunst tot een langdurige, intensieve verzorging.

8.1.1 Groeten
De meeste deelnemers van de groepsgesprekken zijn het erover eens: groeten is de 
norm in hun omgeving. Wanneer een inwoner van het Groene Hart gevraagd wordt 
wat het betekent een Nieuwkoper te zijn, geeft hij het volgende antwoord:

‘Ik ben een gewone Nieuwkoper. Tegen iedereen gedag kunnen zeggen en ook 
gedag terugzeggen. Dat vind ik het allerbelangrijkste.’
(senioren Groene Hart)

De meeste plattelandsbewoners hebben grote waardering voor het gebruik. Een boer 
in Noord-Holland kijkt er nuchter tegenaan en noemt groeten ‘gewoon fatsoen’. 
Nieuwe bewoners van het Lauwersmeergebied vinden het een goed voorbeeld van 
de gezelligheid op het platteland en noemen het enthousiast ‘een grandioos iets’. 
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Wanneer ze in de stad zijn, moeten veel plattelandsbewoners dan ook wennen aan de 
afstandelijke omgangsvormen. Een kunstenares in Zeeland zegt het als volgt:

‘Het is koeler en het is harder. Aan alles merk je dat. [...] Veel van mijn familie 
woont in Gouda en daar groet ik mensen op straat. Het is net of je ze gaat aan-
randen. [...] Ze kijken van: “Ken ik jou?” ’
(ondernemers Zeeland)

Wel zijn er duidelijke variaties in de omstandigheden waaronder mensen groeten. 
Sommige deelnemers zeggen dat ze vrijwel iedereen groeten die ze tegenkomen, 
ook wanneer de ander een onbekende is. Anderen zeggen dat de lokale bevolking 
bij het groeten juist scherp onderscheid maakt tussen bekenden en buitenstaan-
ders. Nieuwe bewoners voelen het gebruik niet altijd goed aan, wat hun kan worden 
aangerekend. ‘Dan zeg ik ook mooi niks terug’, aldus een Brabantse jongen en ‘Stik 
er maar in’, denkt een ander dan bij zichzelf. Wanneer bekenden herhaaldelijk niet 
teruggroeten, kan dat wijzen op een verstoorde verhouding. In dat geval spreekt een 
boer in Zuidoost-Brabant die persoon aan met de vraag of hij iets verkeerd gedaan 
heeft. De uitzondering bevestigt de regel, ook in dit geval. Een boerenzoon in het 
Lauwersmeergebied zegt helemaal niet te groeten, wat op afkeuring kan rekenen van 
een gespreksgenoot:

Deelnemer A: ‘Als het een norm is, is het geen norm voor mij. Ik fiets gewoon 
door.’

Deelnemer B: ‘Nou, gezellig ben jij.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Senioren in het Groene Hart vertellen dat het gebruik op zijn retour is. Zelf vinden 
ze groeten nog wel belangrijk, maar de norm is duidelijk aan het verschuiven, zoals 
blijkt uit de volgende conversatie:

Deelnemer A: ‘Er wordt niet meer gegroet. Als je gewoon op de fiets zit of 
loopt en mensen kijken je aan, dan zeg ik gedag en dan hoor je 
niks terug. Dan denk ik: “Kijk me dan ook niet aan.” ‘ [...]

Deelnemer B: ‘Er wordt hier echt niet meer gegroet, o nee hoor.’
Deelnemer C: ‘Ik groet iedereen.’
Deelnemer B: ‘Ik ook ja. En ik denk dat 70, 80% gewoon teruggroet, maar je 

moet wel de eerste zijn.’
(senioren Groene Hart)

8.1.2 Zich bekommeren om elkaar
De deelnemers in de groepsgesprekken waren vrijwel onverdeeld in hun mening dat 
plattelandsbewoners veel aandacht hebben voor elkaar. Over het algemeen wordt 
deze onderlinge interesse beschouwd als bijzonder positief. Een Twentse vrouw 
verwoordt het als volgt:
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‘Omdat mensen hier vaker al zien: “Die zit niet lekker in zijn vel.” Of het nou 
collega’s zijn, buren of wat dan ook. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Wat is er toch aan 
de hand de laatste tijd? Je zit niet lekker in je vel, hè?” Of: “Ik zag de gordijnen 
maandagochtend nog om tien uur dicht zitten.” [...] De sociale maatschappe-
lijke voelspriet is verder ontwikkeld dan in de stad.’
(vrouwen Twente)

Vooral buren hebben, gezien de fysieke nabijheid, goed zicht op elkaars reilen en 
zeilen. Veelal houden ze bij elkaar dan ook een oogje in het zeil, vaak met zorgzame 
bedoelingen. Zo melden buren het wanneer vee is ontsnapt, wanneer er een raam 
openstaat terwijl het regent, of wanneer kleine kinderen zonder begeleiding buiten 
zijn. In veel gevallen wordt deze aandacht positief gewaardeerd:

‘Wat ik als prettig ervaar, is bijvoorbeeld dat mijn buurvrouw een seintje gaf 
toen mijn jongens voor het eerst samen op de skelter naar Super de Boer moch-
ten. Mijn buurvrouw zei: “Joh, ik weet niet zeker, even checken, ik zag jouw jon-
gens daar” en dat vind ik dus wel prettig. Mensen weten precies welke kinderen 
bij wie horen en dat is eigenlijk een fijn kringetje wat daar om sluit.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Naar buren op leeftijd wordt vaak extra goed omgezien. Een terugkerend schrikbeeld 
van veel plattelandsbewoners is dan ook de anonimiteit van de stad, waar overle-
denen, in hun voorstelling, pas na dagen of weken gevonden worden. Een Zeeuwse 
man van 77 jaar vertelt hoe hij en een buurvrouw elkaar in de gaten houden:

‘Ik heb een buurvrouw, daar kom ik elke dag met de auto langs en dan moet 
ik altijd aan[bellen], want anders weet ze niet dat ik geweest ben. Als ik haar 
maar even gezien heb, dan is het goed.’
(senioren Zeeland)

Toch vinden veel plattelandsbewoners de interesse van hun buren te ver gaan, maar 
niet helemaal duidelijk is waar de grens ligt tussen interesse en bemoeizucht. Zo 
vinden verschillende mensen het vervelend wanneer buren in de gaten houden hoe 
laat de gordijnen opengaan, terwijl de eerdergenoemde Twentse vrouw dit juist 
noemt als voorbeeld van zorgzaamheid. Een bepalende factor is in ieder geval dat 
buren hun observaties niet uitspreken, tenzij ze een duidelijk doel dienen. De buur-
vrouw van een vrouw in het Lauwersmeergebied houdt zich hier niet aan:

‘Ik woon hier nog niet zo lang en ik ging een keer naar het zwembad en ik kom 
terug en ik leefde in de veronderstelling dat niemand dat wist en toen zei mijn 
buurvrouw: “O, je bent naar het zwembad geweest.” En dan denk ik: “Nou en?” 
Dat moet dan allemaal gezegd worden. Dat vind ik ook wel eens benauwend.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Twee nieuwe bewoners van het Lauwersmeergebied vertellen dat ze hun buurman 
bewust juist niet aanspreken, wanneer ze geamuseerd gadeslaan hoe hij de koeien 
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met moeite in de stal probeert te krijgen. In de stad hebben ze geleerd dat hun inte-
resse dan zou omslaan in bemoeizucht, aldus het echtpaar.

Een andere bepalende factor is of iemand het gevoel heeft dat de ander een legi-
tieme reden heeft voor zijn interesse. Een nieuwe bewoner in het Lauwersmeergebied 
noemt als voorbeeld de buurman die kwam kijken naar het bouwen van een nieuwe 
schuur, omdat hij geïnteresseerd was in de constructie: ‘Dat is pure interesse en niet 
zo van, nou moet ik wat over de buurman horen.’ Een verloskundige in Twente heeft 
daarentegen het gevoel dat haar buren vooral veel over haar praten:

‘Die mensen hebben de hele dag de tijd om jou in de gaten te houden. Ze volgen 
werkelijk alles. Zij hebben zoveel tijd dat zij gewoon alles in de gaten kunnen 
houden. Die kleppen ook elke dag met elkaar, kopje koffie, er wordt geroddeld, 
er wordt geteut, ik vind het walgelijk.’
(vrouwen Twente)

Als haar buurman in de supermarkt informeert of ze ‘niet aan het werk is’, heeft ze 
het gevoel dat ze verantwoording moet afl eggen. Kortom, het lijkt erop dat bewoners 
zich vooral storen aan de interesse van anderen wanneer zij dit interpreteren als 
een oordeel of als een zucht naar pikante nieuwtjes. Paragraaf 8.2 gaat nader in op 
minder prettige vormen van onderlinge betrokkenheid.

8.1.3 Hulp geven en ontvangen
Het algemene beeld is dat plattelandsbewoners elkaar veel en belangeloos helpen. 
Hoewel recente literatuur de grote hulpvaardigheid op het platteland in twijfel 
trekt (De Boer et al. 2005; Schellingerhout en Van Campen 2006; Mollenhorst et al. 
2005), zien veel deelnemers dit nog altijd als een belangrijk kenmerk van het plat-
telandsleven. Zo vertellen jongeren in Noord-Holland dat een gezin waarvan het huis 
was afgebrand, al snel woonruimte bij buurtgenoten kreeg aangeboden. Verschil-
lende deelnemers beschrijven hoe buurtgenoten hielpen wanneer iemand ziek was, 
bijvoorbeeld door het doen van boodschappen of het halen en brengen naar het 
ziekenhuis. Hoe zorgzaam een dorpsgemeenschap kan zijn, ervoer ook een senior 
in het Groene Hart tijdens het jarenlange ziektebed van zijn vrouw. Door zijn beroep 
had hij in die tijd veel bekenden in het dorp:

‘Heel veel komen dan tegelijk op visite. Dus bedenken die dames: “Dat gaan we 
anders doen: één gaat ’s ochtends en één ’s middags.” Dat hebben ze allemaal 
zo ingevuld. Daar hoefde ik zelf niks aan te doen. Ik kon altijd gewoon aan het 
werk.’
(senioren Groene Hart)

Vooral in acute situaties kan de hulp van buren van cruciaal belang zijn, zoals in het 
volgende geval:

‘Als er eens wat is, je loopt in ons geval naar de overkant, naar de buren dan, 
en er kan altijd wel wat geregeld worden. Wij wonen in een boerderij samen 
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met mijn ouders en twee jaar geleden moest mijn vader plotseling naar het 
ziekenhuis. Mijn moeder ging mee, maar ze waren aan het oppassen op ons 
dochtertje. Nou, die lag op dat moment in bed. Je loopt naar de overkant en 
zegt: “Oké, dit is er aan de hand.” [...] “Ja, is goed.” Het kan allemaal en maakt 
allemaal niks uit.’
(nieuwe bewoners Twente)

Maar het geven van hulp kan ook een rol spelen bij het vormen van relaties tussen 
buurt- en dorpsgenoten, zo blijkt uit het verhaal van een nieuwe bewoonster van het 
Groningse platteland. Toen ze op de bus stond te wachten, raakte ze in gesprek met 
een vrouw die in haar tuin aan het werk was:

‘Ze zei gelijk: “Kom maar even binnen”, en toen kreeg ik een komkommer mee. 
Ze heeft een composteerton (en die wilde ik ook) en wij hebben nog geen 
internet, dus zij is gelijk op internet gaan zoeken die avond en belde me de 
volgende dag. [...] En nu is het een vriendin, hè. Ja, en dan komt ze met planten 
en ze vraagt niks terug. Wij gaan nu dus een cake bakken, een grote. Ze heeft al 
meer gedaan dan ik gevraagd heb eigenlijk. Dat vind ik heel lief. En zo gaat het 
met meer buren.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Plattelandsbewoners helpen elkaar ook door elkaar voorwerpen toe te vertrouwen. 
Verschillende bewoners merken op dat winkeliers op het platteland nog artikelen op 
krediet meegeven, mogelijk als vorm van klantenbinding:

Deelnemer A: ‘Ik kocht een fiets, nou: “Neem die fiets maar mee.” Dat hoef 
je in het westen niet te doen. Daar moet je eerst betalen hoor. 
[...] De mensen vertrouwen je nog.’

Deelnemer B: ‘En als je auto bijvoorbeeld kapot is, ga je gewoon langs bij de 
buurvrouw of je de auto even mag lenen. Daar kijkt niemand 
raar van op, ook niet andersom, dat vind ik echt heel leuk.’

(vrouwen Lauwersmeergebied)

Hulp ontvangen
Uit bovenstaande voorbeelden komt het beeld naar voren dat het helpen van buren 
en buurtgenoten op het platteland duidelijk de norm is. Opvallend is echter dat 
deze niet als knellend ervaren lijkt te worden. Geen van de deelnemers vertelde zich 
gedwongen te hebben gevoeld hulp te verlenen. Integendeel, sommigen gaven juist 
aan een sociale druk te ervaren om hulp te vragen en gunsten te accepteren. Zo kreeg 
een nieuwe bewoner in Twente het gevoel dat zijn buurman zich gepasseerd voelde 
toen hij hem niet om hulp had gevraagd:

Deelnemer: ‘Ik wilde laatst een aanhangwagentje hebben, gebruiken. Die 
huur ik altijd bij de Gamma. Maar mijn buurman, die sprak 
ik laatst een keer: “God, ik heb ook zo’n aanhangwagentje, 
waarom vraag je mij niet even?” ’
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Gespreksleider: ‘Ja ja, hij voelde zich gepasseerd.’
Deelnemer: ‘Ja.’
Gespreksleider: ‘Zonde van het geld.’
Deelnemer: ‘Maar goed, ik kies er soms wel bewust voor om het niet te 

doen. Om toch naar de Gamma te gaan.’
(nieuwe bewoners Twente)

Ook oorspronkelijke bewoners lijken terughoudend in het vragen van hulp. Zo valt 
een nieuwe bewoonster van het Lauwersmeergebied juist de zelfredzaamheid van de 
plattelandsbewoners op:

‘We hebben bijvoorbeeld een achterbuurman, die heeft een beroerte gehad 
vorig jaar. Zijn ene arm is verlamd en zijn been ook. En die heeft nog een 
behoorlijk stuk weiland achter ons. En die was de slootkanten aan het afsteken 
en nou echt, ik bewonder hoe hij het doet. En dan zeg je: “Buurman zal ik je 
komen helpen?” Nou daar wil-ie niet van weten.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Een ander voorbeeld komt van een ouder echtpaar uit Zeeland. Ze vertellen dat ze het 
altijd als nadeel hebben ervaren dat hun dorpsgenoten allemaal familie in de buurt 
hadden wonen. Hierdoor kregen zij weinig gelegenheid hulp te bieden, terwijl ze wel 
op hun dorpsgenoten aangewezen waren wanneer ze zelf hulp nodig hadden:

Deelnemer: ‘Dat was vroeger een probleem. Met kinderen bijvoorbeeld. 
Iedereen had in het dorp familie wonen. Dus als er 
kinderoppas moest zijn, nou dan ging je naar de buren en dan 
waren er altijd wel zusters en tantes en opa’s en oma’s en 
weet ik veel. En bij ons nul. Dus je kon nooit iets terugdoen. 
Snap je?’

Gespreksleider: ‘Je kon nooit iets terugdoen?’
Deelnemer: ‘Nee. Dat was wel eens lastig, want dan voel je je bezwaard.’
(senioren Zeeland)

De normen rond het helpen kunnen begrepen worden als een vorm van ‘uitgestelde 
reciprociteit’. Iemand doet iets voor een ander, of geeft iets aan een ander, en hoewel 
hier niet direct een tegenprestatie voor terugverwacht wordt, schrijven de sociale 
normen wel voor hoe uiteindelijk de balans recht gezet wordt. In de antropologie 
wordt algemeen aangenomen dat uitgestelde reciprociteit niet alleen voortvloeit uit 
een hecht netwerk, maar daar ook aan bijdraagt (Komter 2004). Maar het normen-
stelsel impliceert wel dat bewoners de balans in de gaten houden en niet graag bij 
anderen in het krijt staan. Het ontvangen van hulp verplicht als het ware tot het 
geven van hulp, net zo goed als het geven van hulp het ontvangen van hulp mogelijk 
maakt. Het lijkt er niet op dat mensen die meer hulp ontvangen dan ze geven, hierop 
streng afgerekend worden, maar omdat veel plattelanders de norm geïnternaliseerd 
hebben, zal hun eigen gevoel hun weerhouden van misbruik.
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Veranderende gewoonten
Verschillende bewoners van het buitengebied hebben de gebruiken rond het geven en 
ontvangen van hulp in de loop der jaren zien veranderen Met name in de agrarische 
sector is het in veel regio’s lang gebruikelijk geweest dat buren en dorpsgenoten 
elkaar met het werk op het land hielpen, bijvoorbeeld bij het oogsten. De boeren in 
de groepsgesprekken gaven aan dat onderlinge hulp in het bedrijf tegenwoordig 
veel minder vaak voorkomt en, als het voorkomt, minder verstrekkend is. Rede-
nen hiervoor zijn dat bedrijven groter zijn en meer gemechaniseerd. Apparatuur is 
tegenwoordig veel duurder en wordt daardoor minder snel uitgeleend. Verschillende 
boeren geven aan dat helpen vooral nog in noodsituaties voorkomt, zoals deze boer 
uit Zuidoost-Brabant vertelt:

Deelnemer A: ‘Normaal heeft ieder zijn eigen werk. [...] Tenminste, ik vind 
dat we het allemaal zat druk van onszelf hebben. [...]’

Deelnemer B: ‘Het is eigenlijk alleen maar in noodsituaties. Anders doe je 
ook geen beroep erop.’

Deelnemer A: ‘Ja, maar wanneer er iets is, [bijvoorbeeld, de] buurman ligt 
in het ziekenhuis en dat vrouwtje zit met een jong gezin, dan 
moet er ‘s nachts geladen worden. Nou, dan doe je dat erbij. 
En dan heb je het nergens over. Dat gebeurt. Dat hoeft niet 
betaald te worden.’

(boeren Zuidoost-Brabant)

Een boerin in het Lauwersmeergebied was een weekje weg naar haar zieke schoon-
moeder, toen de hulp zag dat een koe aan het kalven was. De buren sprongen bij:

‘Er was een koe aan het kalven en hij had de buurman erbij gehaald en ze 
kwamen er niet uit: “Wat moeten we doen?” “Ja, bel G. maar, het is niet 
anders?” [...] Nou, dat lossen ze dan mooi samen op. Ja, dat is wel een lekker 
rustig, vertrouwd achterlaten.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Een specifi eke traditie die zijn oorsprong in de agrarische samenleving in Oost-
Nederland heeft, is het noaberschap, wat vertaald kan worden als ‘burenhulp’ of ‘bij-
stand’ (Hospers en Van Lochem 2002). Binnen deze traditie waren buren van oudsher 
met elkaar verbonden in rollen als noodnoabers en gewone noabers. Een uitgebreid stel-
sel van regels schreef vrij precies voor wie in welke situatie welke hulp aan wie moest 
verlenen. Op momenten dat hulp nodig was, bijvoorbeeld bij een geboorte of overlij-
den, kon er dus altijd op de buren worden gerekend, waardoor de traditie de functie 
had van een verzekering. Op sommige plekken in het buitengebied van Twente doet 
het noaberschap zich nog altijd gelden. Een vrouw vertelt over haar ervaring bij het 
overlijden van haar oma:

‘Dat vond ik heel hartverwarmend om te zien, want zo ken ik dat niet, ik bedoel, 
zo woon ik niet. Het schrijven van de kaarten, het dragen van de kist, het dicht-



153Sociale betrokkenheid onder bewoners

nagelen van de kist, zoveel dingen en er was voor mijn moeder en haar zus en 
haar broers zoveel tijd om echt bezig te zijn met die rouw, met dat hun moeder 
was overleden. De rompslomp deden de buren, prachtig.’
(vrouwen Twente)

Sommige nieuwe bewoners staan open voor de tradities en gaan zelf noaber-rela-
ties aan, maar toch is de traditie duidelijk afgezwakt. Oorspronkelijke bewoners 
nemen het minder nauw met de regels, bijvoorbeeld omdat verzekeringen hebben. 
Veel nieuwe bewoners voelen de traditie niet goed aan, of kiezen ervoor niet aan de 
verwachtingen te voldoen. Een Twentse vrouw betreurt dit sterk. Ze vertelt hoe zij, 
ingegeven door het noaberschap, altijd klaarstaat voor haar buren. Maar veel van haar 
buren hebben deze traditie niet meegekregen en zijn dan ook minder hulpvaardig de 
oorspronkelijke bewoners.

‘Ik zeg altijd: “Ik ben blij dat ik de buren kan helpen, en dat ze ons niet hoeven 
te helpen, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn.” Maar wij hebben zo’n 
kleine buurt, we springen wel overal in op dit moment. Dus, nou, dat verandert 
wel, ik vind dat dat heel sterk verandert.’
(vrouwen Twente)

Geconcludeerd kan worden dat veel bewoners nog altijd enthousiast zijn over de 
mate waarin plattelandsbewoners nog iets voor elkaar overhebben. Het groeten, het 
omzien naar elkaar en het helpen van elkaar zijn in hun ogen nog altijd belangrijke 
aspecten van het sociale leven op het platteland. Toch wijzen de verhalen uit dat deze 
gedragingen teruglopen. Het groeten lijkt hier en daar onder druk te staan. Nieuwe 
bewoners groeten bijvoorbeeld minder, iets waar oorspronkelijke bewoners zich 
erg aan kunnen storen. Het verlenen van hulp blijft belangrijk. Door veranderingen, 
bijvoorbeeld in de agrarische bedrijfsvoering, maar ook het toenemende gebruik van 
verzekeringen, blijft de hulp tegenwoordig beperkt tot kleine diensten, het lenen van 
spullen en geven van hulp in noodgevallen. Mensen blijven naar elkaar omzien, maar 
dit wordt enigszins bedreigd door een sterke behoefte aan privacy bij nieuwe, maar 
ook bij oorspronkelijke bewoners. Gedragingen die door sommigen dan ook positief 
als hulpvaardig en geïnteresseerd worden geïnterpreteerd, worden door anderen als 
veroordelend en bemoeizuchtig gezien.

8.2 Oordelen over elkaar

Een ander aspect van een sterke onderlinge betrokkenheid is het oordelen over 
elkaar, oftewel sociale controle. Wanneer normen duidelijk en algemeen gedeeld zijn 
binnen een sociale gemeenschap, kunnen leden van de gemeenschap elkaar beïn-
vloeden door middel van sociale sancties. Vaak is de dreiging van reputatieverlies of 
zelfs uitsluiting al genoeg. Op het platteland werkt dit mechanisme nog sterk, want 
naarmate een gemeenschap hechter is, zullen normen eenduidiger zijn en sterker 
geïnternaliseerd (Ultee et al. 1996). Ook zal sociale controle er meer gewicht hebben, 
aangezien reputatieverlies in hechtere verbanden afschrikwekkender is (wrr 2003).
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In de volgende paragrafen komen twee onderwerpen aan de orde. Allereerst wordt 
ingegaan op de invloed van de kerk op het sociale leven en in het bijzonder de zon-
dagsrust. Dit dient als voorbeeld van hoe sociale normen kunnen verschuiven. Bij het 
handhaven van normen spelen sociale sancties of een dreiging daarmee een grote rol 
(wrr 2003). Door middel van roddelen kunnen oordelen uitgesproken worden over 
mensen die zich niet volgens geldende normen gedragen. Dit fenomeen wordt als 
tweede besproken.

8.2.1 De kerk en zondagsrust
In paragraaf 5.4 werd al gesignaleerd dat de kerk zijn rol als centrale ontmoetings-
plek op het platteland heeft verloren. Uit de gesprekken blijkt dat de kerk ook zijn rol 
heeft verloren van moreel geweten, oftewel van autoriteit op het gebied van normen 
en waarden. Verschillende plattelandsbewoners geven aan dat de ontkerkelijking in 
hun ogen gevolgen heeft gehad voor het sociale leven. Een boer in Brabant vertelt het 
volgende over de invloed van het katholieke geloof:

‘Je bent er toch van jongs af aan in opgegroeid. [...] Het verzwakt wel steeds, 
iedere generatie weer wat minder, maar het zit er nog wel in. Ook het gemoe-
delijke en zo. Om je medemens te leren kennen en er goed mee om te gaan, er 
beleefd mee om te gaan.’
(boeren Zuidoost-Brabant)

Anderen signaleren vooral dat de sociale controle door de kerk sterk is afgenomen. 
Dit wordt meestal positief gewaardeerd:

‘Door de kerken werden je regels opgelegd, van naar elkaar kijken en op elkaar 
letten. En vanaf dat dat allemaal weggevallen is, is er een grote mate van vrij-
heid ontstaan voor alle mensen.’
(senioren Groene Hart)

De sociale controle rond religieuze aangelegenheden verschilt sterk tussen regio’s 
en tussen dorpen. In sommige dorpen heeft religie niet meer dan een persoonlijke 
betekenis. In andere dorpen is de sociale controle weliswaar sterk, maar relatief 
subtiel. Zo vertelt een nieuwe bewoner uit het Lauwersmeergebied dat hij wel kan 
merken dat mensen in de gaten houden wie aanwezig is in de kerk: ‘Hé, je was er 
zondag niet, hè?’, maar het stoort hem niet. In weer andere dorpen wordt religie nog 
met een strengheid beleden die doet denken aan vroeger tijden. Streng reli gieuze 
bewoners van deze dorpen waren niet vertegenwoordigd in de focusgroepen of spra-
ken zich niet uit over dit onderwerp. Wel vertelde een vrouw over de ervaringen van 
haar dochter, die met haar gereformeerde echtgenoot in een gereformeerd dorp in 
het Lauwersmeergebied woonde:

‘Mijn dochter heeft daar minne jaren gehad, echt waar. Die werd daar echt op 
aangekeken, er werd echt op aangedrongen: “Je moet naar de kerk, en als je niet 
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naar de kerk gaat, nou…” [...] En iedere keer weer kwamen ze: “Waarom ga jij 
niet naar de kerk, want je bent met een gereformeerde man getrouwd.” ’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Zondag, rustdag
Ook de zondagsrust heeft met de ontkerkelijking in de meeste plaatsen aan belang 
ingeboet, zo blijkt uit de verhalen van de plattelandsbewoners. Sommige gespreks-
deelnemers constateren dat boeren tegenwoordig zondag op hun land werken, 
terwijl dit vroeger onbestaanbaar was. Ook vertellen verschillende mensen dat ze 
zich vroeger dingen ontzegden om een standje van de dominee te voorkomen of uit 
respect voor kerkgangers. Later zijn ze die dingen toch gaan doen:

‘Ik had wel twee luierkinderen en dan heb je gewone luiers, hè? Die je moet 
wassen. [...] En dan hing ik het op en dan haalde ik het weer binnen voordat ze 
naar de kerk gingen en als ze dan uit de kerk kwamen, daarna hing ik het wel 
weer op. Ik kreeg daar veel zenuwen van. Op een gegeven moment heb ik dat 
gelaten.’
(senioren Zeeland)

Toch is opvallend hoezeer de zondagsrust in de omgeving van veel plattelandsbe-
woners nog gerespecteerd wordt. De was buiten ophangen, gras maaien, muziek 
draaien, schilderen of timmeren, op veel plekken op het Nederlandse platteland 
gebeurt het op zondag nog altijd niet of nauwelijks. ‘Niemand zegt het, maar hier 
heerst gewoon de zondagsrust’, zegt een nieuwe bewoner van het Lauwersmeerge-
bied. Veel plattelandsbewoners beschouwen de zondagsrust dan ook als een norm, 
waar alle bewoners zich in principe aan moeten houden, bijvoorbeeld een vrouw in 
Twente:

‘Ik ervaar het wel als heel erg storend dat de buurman op zondag gras moet 
maaien, terwijl hij zaterdags vrij is. Die hebben vaak de zaterdag de zondag en 
de zondag de zaterdag. Ze draaien het om. En dan wordt er op zondag dus gras 
gemaaid. En dan denk ik: “Dat hoeft eigenlijk niet, want als jij in zo’n straat zit, 
in zo’n buurt zit, dan kan dat dus heel erg storend zijn.” ’
(vrouwen Twente)

Ook binnen deze strikte norm zijn echter uitzonderingen toegestaan, wanneer het 
niet anders kan. Een Twentse vrouw geeft haar kijk op de omstandigheden waaron-
der bepaalde agrarische werkzaamheden op zondag mogen plaatsvinden:

‘Het is altijd zo geweest dat op een boerderij, als je gras maait voor het inkui-
len, dat dat op zondag niet gedaan werd. Maar de laatste jaren is daar toch wel 
duidelijk een verandering in gekomen, want de boer maait rustig op zondag zijn 
gras en die gaat ook wel schudden en harken, en als het helemaal niet anders 
kan, wordt er zelfs op zondag ingekuild. Moet je daar moeite mee hebben? 
Ik heb daar zelf geen moeite mee, maar ik kan me wel voorstellen als er dan 
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mensen in zo’n buurt wonen die qua geloof toch wel erg gereformeerd zijn, dat 
dat dus absoluut niet mag, dat zij zich daar ook aan zullen kunnen storen. Maar 
ik denk: “Ja, het is wel gras, en als het de volgende morgen bijvoorbeeld zal 
gaan regenen, dan heb ik er geen moeite mee dat dat gras alsnog ingekuild gaat 
worden. Zo werkt dat. Dat is hun werk.” En dan denk ik: “Nou, dan moet je dat 
maar doen op zondag.” Daar heb ik dan geen moeite mee. Ik zeg er wel bij: “Als 
de vooruitzichten slecht zijn.” ’
(vrouwen Twente)

Verschillende nieuwe bewoners vertellen dat ze wel eens aangesproken zijn toen 
ze zelf de zondagsrust verstoorden. Zo vertelt een nieuwe bewoner van het Lau-
wersmeergebied wat er gebeurde toen hij een collega hielp in de tuin:

‘Wij waren zondag aan het zand kruien. En er komt een man voorbij: “Buurman, 
zondag!” [...] Echt alleen maar: “Buurman, het is zondag.” En het grappige was, 
de dag erna zou een bedrijf komen straten, dus dat zand moest er liggen. En als-
ie later komt, dat kost hem geld. Hij zegt: “Oh, buurman, dat is goed.” ’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Terwijl een deel van de plattelandsbewoners de zondagsrust als een algemeen 
geldende norm beschouwt, vinden anderen dat het een individuele keuze moet zijn. 
Sommigen zeggen de zondagsrust geheel aan hun laars te lappen, zoals twee jonge-
ren in het Lauwersmeergebied:

Deelnemer A: ‘Nou, als ik wil grasmaaien op zondag, dan doe ik dat.’
Deelnemer B: ‘Wij doen op zondag net zo als op zaterdag. En het 

interesseert ons eigenlijk niks hoor, of mensen nou naar de 
kerk gaan of niet.’

(jongeren Lauwersmeergebied)

Anderen willen wel rekening houden met anderen, maar keuren het af wanneer 
mensen elkaar op dit punt terechtwijzen, zoals een nieuwe bewoonster van het Lau-
wersmeergebied:

‘Als ik de was buiten wil hangen… dat doe ik niet hoor, uiteraard, maar stel dát, 
dan zou je dat gewoon moeten doen en moeten kunnen doen.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Wanneer de zondagsrust niet meer breed gedragen wordt, wordt het respecteren van 
de zondagsrust vanzelf een individuele keuze, zoals het volgende citaat illustreert:

‘Mijn buurvrouw komt hier uit Zoutkamp en daar was de kermis nooit op 
zondag, die stond stil op zondag. Maar nou, [...] is de kermis ook op zondag, 
maar [...] ze komt hier vaak op zondag omdat haar ouders hier wonen en ze gaat 
ook naar de kerk en haar norm is dan: dat kan niet op zondag. Dat vindt ze dan 
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heel moeilijk dat ze met haar zoontje over de kermis loopt en dat ze tegen haar 
zoontje moet zeggen: “Je mag niet in de draaimolen”, terwijl die andere kinde-
ren wel gaan. [...] Die norm, dat lag heel dicht bij elkaar, dat gaat nu uit elkaar 
lopen en daardoor moet ze nu zelf gaan beslissen: “Wat vind ik nu eigenlijk?” 
Daarvoor was het één, ze hoefde er niet over na te denken.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Opvallend is dat de zondagsrust hier en daar een nieuwe invulling krijgt. Voor een 
deel van de plattelandsbewoners is de zondagsrust los komen te staan van de christe-
lijke traditie en de kerkgang. Voor hen gaat het vooral om het genot van een rustige 
dag na een drukke week. Veel nieuwe bewoners, ook de niet-gelovigen, hebben dan 
ook grote waardering voor de zondagsrust gekregen. Een nieuwe bewoonster van het 
Lauwersmeergebied verwoordt het als volgt:

‘Uiteindelijk was het best wel lekker, hoor. Zeker als je pas ergens komt wonen. 
Dan heb je eigenlijk de neiging om maar door te gaan, want je wil de klus 
klaren. En nu heb je zoiets van: “Moet je horen, hier wordt op zondag in het dorp 
niet gewerkt en dus doen wij het ook niet.” En eigenlijk is het heel lekker als je 
de zondag gewoon zelf ook even gas terugneemt.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Een boerin in Twente legt zichzelf ook voor de rest van het weekend beperkingen op, 
omwille van de rust van toeristen en een goede verhouding met haar buren:

‘Wij hebben grond vlakbij een camping en we zullen dus nooit voor het week-
end daar bemesten. Nooit op vrijdag en nooit op zaterdag, als de mensen daar 
dan zijn. Als wij [rekening] houden met [hen], houden [zij] ook rekenschap met 
ons. [...] Dat is toch niet leuk voor die mensen die op de camping komen. Vaak 
komen die allemaal uit de stad, als je daar zit, en mijn man zou dan lostrekken, 
ik bedoel ja, dat is niet nodig.’
(vrouwen Twente)

Kortom, de zondagsrust is een invloedrijke, maar fl exibele norm. Veel plattelands-
bewoners gedragen zich volgens deze norm omdat ze dat zelf belangrijk vinden of 
omdat ze rekening willen houden met anderen. Sommige nieuwe plattelandsbewo-
ners, die de zondagsrust niet aanvoelden, werden hierop kordaat aangesproken door 
buren. Een andere vorm van sociale sanctionering vindt plaats in het roddelcircuit, 
waar de volgende paragraaf dieper op ingaat.

8.2.2 Roddelen
In paragraaf 8.1.2 bleek al dat veel plattelandsbewoners elkaars leven met grote inte-
resse volgen. Doordat plattelandsbewoners deze interesse vaak ook delen met elkaar, 
geven gebeurtenissen in iemands leven al snel aanleiding tot uitvoerige gesprek-
ken over deze persoon in de lokale gemeenschap, oftewel tot roddelen. Een boer in 
Noord-Holland verwoordt het als volgt:
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‘Als jij hier zou komen wonen, dan zou ik je wel willen aanraden dat je er wel 
tegen kan dat er over je geluld wordt. Want het is wel een kippenhok.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

Hoe het gebeurt, werd in de gesprekken niet nader besproken, maar een veelge-
hoorde constatering is dat verhalen tijdens het roddelen vaak verdraaid en uitver-
groot worden, zo illustreert het volgende citaat:

‘Als je aan de ene kant een snee in je vinger hebt, heb je aan de andere kant een 
gebroken arm of zo.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

Veel plattelandsbewoners lijken het roddelen te zien als een sociaal spel. Veel verha-
len over roddelen gaan dan ook gepaard met fl inke hilariteit, zo ook het verhaal van 
een jongere in Zuidoost-Brabant:

‘Ik had in het café iets te drinken gehad, met xtc, dus ik was helemaal ziek. 
Twee weken later kwam er iemand naar me toe, die zei: “Ik hoorde dat jij twee 
dagen in coma had gelegen.” [gelach] Dat vind ik dan wel lachen, zoiets.’
(jongeren Zuidoost-Brabant)

Het lijkt er dan ook op dat het roddelen niet gezien wordt als iets kwalijks. ‘We doen 
het zelf ook automatisch, denk ik’, merkt een oudere bewoner uit het Groene Hart 
op. ‘Roddelen is niet erg, als het maar de waarheid is’, vergoelijkt een jongere het 
in Noord-Holland en: ‘Het is ook niet echt roddelen, het zijn meer weetjes’, aldus 
een ander. De jongeren in het Lauwersmeergebied geven ons hiervan een kleine 
demonstratie, wanneer het gesprek gaat over jeugdstijlen. Met smaak en in de meest 
scherpe bewoordingen worden twee leeftijdsgenotes afgekraakt. De jongeren, die 
over eerdere onderwerpen nog pal tegenover elkaar stonden, zijn het ineens roerend 
met elkaar eens: de betreffende personen zijn ‘meelopers’ en zien er ‘vet verrot uit’, 
want eerst waren ze ‘gothic’, toen werden ze ‘normaal’ en nu zijn ze ‘hardcore’. Uit 
de demonstratie blijkt dat het roddelen enerzijds een gevoel van saamhorigheid geeft 
onder de roddelaars, en anderzijds functioneert als sociaal mechanisme, waarmee 
stevige sociale sancties worden uitgedeeld.

Niet verwonderlijk, gezien dit laatste voorbeeld, vertelt een aantal mensen dat ze 
het moeilijk hebben gehad met het feit dat er verhalen over hen de ronde deden. En 
een vrouw in Zeeland vertelt laconiek hoe haar dorpsgenoten haar veroordeelden:

‘Ik ben sinds kort van relatie veranderd, met een man die getrouwd was en kin-
deren heeft. Dus dat is een scheiding geworden. Daar heeft het hele dorp echt 
wel twee maanden heel sterk over geoordeeld. Serieus. Het is echt het gesprek 
van de dag geweest. Niet alleen van de dag, maar iedere dag weer. Ja, en dat 
gewoon twee maanden lang. [...] We staan nu niet meer op nummer één. [...] We 
zijn nog wel leuk om over te praten, maar niet meer als belangrijkste.’
(ondernemers Zeeland)
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Een jongere in het Lauwersmeergebied werd geconfronteerd met onware en pijnlijke 
verhalen over haar vader:

‘Mijn vader die heeft vorig jaar drie weken in het ziekenhuis gelegen. En aan de 
andere kant van het dorp hoorden we alweer: “Nou, hij ligt in coma en het gaat 
niet goed”, en verder hoorde je dan weer dat-ie al dood was of zo. [...] Ik was 
best gekwetst toen ik dat allemaal hoorde.’
(jongeren Lauwersmeergebied)

Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende plattelandsbewoners aange-
ven dat zijzelf, of andere mensen in hun omgeving, gevoelige kwesties verborgen 
houden. Een vrouw die naar het Lauwersmeergebied verhuisde, vertelt dat haar man, 
die daar vandaan komt, haar leerde niet alles zomaar te vertellen. Een jongere in 
Brabant houdt haar relatie verborgen, omdat eerder een einde aan een relatie kwam 
door de vele roddels. Verschillende mensen wijzen erop dat armoede op het plat-
teland veelal verborgen wordt gehouden. Wel merken diverse mensen op dat zij in 
de loop van hun leven minder gevoelig zijn geworden voor sociale oordelen. Als een 
vrouw van 39 jaar in het Lauwersmeergebied klaagt over haar bemoeizuchtige buren, 
reageren twee vrouwen van in de vijftig:

Deelnemer A: ‘Ik denk, het hoort ook een beetje bij de leeftijd. Als je jong 
bent, dan denk je: “Waar bemoei je je mee?” Maar als je ouder 
wordt…’

Deelnemer B: ‘Ja, nou bekijken ze het hoor. Ik doe waar ik zin in heb.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

En een andere vrouw van 50 jaar uit hetzelfde gebied vertelt:

‘Vroeger, toen ik klein was, vond ik het vreselijk, want iedereen wist alles van 
je. Ik vond het zo benauwend. En daarom ben ik naar een stad gegaan. Maar 
nou vind ik het juist heel prettig. [...] Er is gewoon veel meer aandacht. Je loopt 
elkaar niet stuurs voorbij.’
(nieuwe bewoners Lauwersmeergebied)

Concluderend, plattelandsbewoners houden elkaar nog altijd goed in de gaten, uit 
een grote nieuwsgierigheid en een streven naar behoud van normen en waarden. 
Buren worden aangesproken op hun zondagse activiteiten, prille liefdesrelaties 
worden geamuseerd gevolgd en jongeren die van kledingstijl veranderen worden 
door hun leeftijdsgenoten fel veroordeeld. Toch is de individualisering van gedrags-
normen overduidelijk merkbaar binnen plattelandsgemeenschappen. Niet alleen 
nemen veel nieuwe bewoners stedelijke omgangsnormen mee, maar ook wegen 
veel oorspronkelijke bewoners de traditionele normen af tegen nieuwe prioriteiten, 
zoals privacy en individuele keuze- en bewegingsvrijheid. Soms leidt de confrontatie 
tussen een houding van ‘vrijheid, blijheid’ en een moralistische vorm van sociale 
controle tot spanning, bijvoorbeeld wanneer individualistisch ingestelde bewoners 
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door hun buren worden aangesproken op hun gedrag of wanneer bewoners worden 
buitengesloten van een hechte uniforme gemeenschap vanwege een enigszins 
afwijkende leefstijl. Vaak leidt de confrontatie ook tot een verschuiving van normen 
en een verandering van het denken rond deze normen. Een voorbeeld hiervan is de 
zondagsrust. Zondag is nog altijd een rustdag in vele plattelandsgemeenschappen, 
maar de invulling van deze norm past zich aan de moderne tijd aan. Religie biedt 
tegenwoordig geen gedeeld moreel kader meer en in geen van de verhalen werd de 
zondagsrust verdedigd met het argument dat de bijbel die voorschrijft. In plaats 
daarvan werd de norm verdedigd met het argument dat bewoners rekening moeten 
houden met elkaar, een beduidend minder moralistisch argument. Hetzelfde argu-
ment staat dan ook ten dienste van andere rustzoekers dan alleen kerkgangers.

8.3 Bijdragen aan het geheel

Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap kan zich ook vertalen in inzet voor het col-
lectieve belang. Een bloeiend dorpsleven staat of valt met de inzet en deelname van 
bewoners. Of het nu gaat om een dorpsfeest, een voetbalvereniging of een jaarlijks 
uitje van de basisschool, het komt pas van de grond wanneer betrokkenen er warm 
voor lopen en er tijd, geld en energie insteken. Uit onderzoek blijkt dat veel platte-
landsbewoners zich inzetten voor een vereniging, jeugdwerk of school (Devilee en 
De Hart 2006). De betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het maatschappelijk 
middenveld blijkt ook uit het gegeven dat de inkomsten van vrijwilligersorganisaties 
op het platteland voor een groot deel bestaan uit bijdragen van bewoners, lokale 
bedrijven en gemeentesubsidies, terwijl stedelijke organisaties meer op fondsen en 
rijkssubsidies drijven (Devilee en De Hart 2006).

8.3.1 Meedoen aan lokale activiteiten
In hoofdstuk 5 werd al beschreven dat veel plattelandsbewoners met plezier deelne-
men aan lokale activiteiten, zoals het verenigingsleven en festiviteiten. Als gevolg 
hiervan bloeit het dorpsleven dan ook op veel plekken. Sommige verhalen geven aan 
dat het meedoen aan gemeenschappelijke activiteiten eigenlijk wel de norm is. Dit 
blijkt onder meer uit wat een vrouw in het Lauwersmeergebied zegt over deelnemen 
aan de tweejaarlijkse optocht in haar dorp. Hoewel rekening wordt gehouden met 
persoonlijke omstandigheden, is de traditie niet vrijblijvend:

‘Natuurlijk, de een heeft meer tijd dan de ander en de een kan meer dan de 
ander. [...] Maar goed, je wil wel graag dat iedereen zoveel mogelijk meedoet 
natuurlijk. Dat wordt wel verwacht, maar het is niet zo dat kinderen anders 
niet op de wagen mogen.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Bij een buurtactiviteit, zoals een barbecue, wordt vaak opgemerkt wie afwezig was, 
wat suggereert dat deelname eigenlijk wel verwacht wordt. Een vrouw in Twente 
merkt op dat zijzelf nooit naar het buurtfeest gaat, omdat ze op dat moment andere 
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bezigheden heeft. Ze hoopt maar dat haar buren haar dat niet kwalijk nemen. Vooral 
door nieuwe bewoners worden dergelijke feestjes vaak gezien als een uitgelezen 
gelegenheid om buurtgenoten te leren kennen, zo niet als een noodzakelijke voor-
waarde voor integratie op het platteland (zie § 7.1).

Toch zijn er ook mensen die niet meedoen aan deze activiteiten, wat uiteenlo-
pende reacties teweegbrengt. Het lijkt er echter op dat de meeste plattelandsbewo-
ners uiteindelijk vinden dat het ieders vrije keus is om wel of niet aan een activiteit 
mee te doen. Een boer uit Noord-Holland heeft er dan ook vrede mee dat een familie, 
die overigens geen boerenfamilie is, nooit naar de barbecue komt:

‘Maar wij hebben er ook geen last van. Ze zijn voor de rest vriendelijk. Die 
kiezen daarvoor.’
(boeren Kop van Noord-Holland)

8.3.2 Vrijwilligerswerk
Ook als het gesprek gaat over vrijwilligerswerk, verhalen tientallen deelnemers over 
hun activiteiten op dat gebied. Toch wordt duidelijk dat initiatieven moeilijker van de 
grond komen dan vroeger. Zo wordt een dorpskrantje in het Lauwersmeergebied niet 
meer huis-aan-huis bezorgd, door de afnemende belangstelling van vrijwilligers. 
Naar nieuwe vrijwilligers wordt vaak naarstig gezocht. Een nieuwe bewoonster van 
het Lauwersmeergebied vertelt hoe ze al snel na de verhuizing benaderd werd door 
iemand van de dorpsvereniging, met de vraag wat ze leuk zou vinden om te gaan 
doen. Toch geven bewoners nauwelijks blijk van een dwingende norm. Zo consta-
teert een vrouw in het Lauwersmeergebied, die zelf al veel vrijwilligerswerk deed, dat 
de belangstelling voor vrijwilligerswerk afneemt. Over haar werk voor de Welfare, 
een onderdeel van het Rode Kruis dat activiteiten organiseert voor mensen met een 
beperking, vertelt ze het volgende:

‘Toen ik begon, was ik een van de jongsten. Toen ik eruit ging, was ik nog een 
van de jongsten.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Maar voor het feit dat andere mensen hier niet aan toekomen, toont ze veel begrip:

‘Ik weet niet waar ik die [vrijwilligers] dan vandaan moet halen. Die zijn er niet 
meer overdag. En als ze de hele dag gewerkt hebben, en je moet ‘s avonds je 
eten nog verzorgen en weet ik wat, en je wilt ook nog een klein beetje tijd aan 
je partner of aan je verenigingsleven besteden, dan is daar gewoon geen tijd 
voor.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Een dwingende norm wordt door haar dus niet als oplossing gezien om voorzienin-
gen in stand te houden. In de groepsgesprekken komen voorbeelden ter sprake van 
creatieve manieren waarop plattelandsbewoners dingen organiseren, zodat mensen 
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toch in staat en bereid zijn om mee te doen en initiatieven te ondersteunen. Zo krij-
gen ouders tegenwoordig van school speelgoed mee naar huis om schoon te maken, 
terwijl moeders dat vroeger op school deden. Bij een rommelmarkt willen jongere 
vrouwen niet een hele dag komen helpen, maar zijn ze wel bereid zich een paar uur in 
te zetten. Ook worden vrijwilligerstaken soms ingevuld als stage of worden vrijwil-
ligers bij festiviteiten beloond met gratis toegang en consumptiebonnen.

8.3.3 Ondersteuning van lokale ondernemers
Ook ondernemers zijn afhankelijk van het draagvlak van bewoners. Met name de 
lokale middenstand kan alleen blijven bestaan wanneer bewoners er hun geld uitge-
ven. Een nieuwe bewoonster van het Lauwersmeergebied vertelt hoe een dorpsgenoot 
haar er subtiel op wees dat ze de lokale middenstand zou moeten steunen door er 
producten te kopen:

‘We hebben een Spar in het dorp en die verliest zijn klanten aan de Aldi. En een 
poosje geleden hadden we nog een bloemenwinkel, en dan hoor ik daar zo’n 
oudere meneer, zo in de loop, maar ik moest het geloof ik wel horen: “Wat je 
hier kan halen, haal je uit het dorp.” Zo, zeg maar, dat krijg je wel een beetje 
mee. Mijn buurman is groenteman en daar koop ik in ieder geval een gedeelte 
van mijn groente, uit loyaliteit zeg maar.’
(vrouwen Lauwersmeergebied)

Ook een nieuwe bewoner van Twente voelt zich solidair met de lokale middenstand:

Deelnemer: ‘Bentelo heeft één winkel, die wel van alles heeft maar…’
Gespreksleider: ‘Net niet wat je nodig hebt.’ [gelach]
Deelnemer: ‘Ja, toch ga ik er vaak wel bewust naar toe. Ik wil die mensen 

ook een beetje ondersteunen.’
(nieuwe bewoners Twente)

Het gegeven dat veel winkels op het platteland de deuren sluiten (Knol 2006), bewijst 
dat het draagvlak voor de lokale middenstand vaak tekortschiet. Ook middenstan-
ders zelf zijn sceptisch over de loyaliteit van hun klantenkring. ‘Trouw zit niet in 
je portemonnee’, zegt een ondernemer in het Groene Hart hier begripvol over. Een 
Zeeuwse fi etsenmaker heeft het er moeilijker mee. Hij vertelt hoe zwaar de concur-
rentie van aanbieders op het internet hem valt, wanneer klanten geen geld meer over 
hebben voor een goede, persoonlijke service. Hij nam de zaak over van zijn vader, die 
teleurgesteld raakte in de loyaliteit van zijn klanten, onder andere door de volgende 
conversatie:

‘Er was op een gegeven moment een man, die had ergens anders een fiets 
gekocht. Mijn vader zei: “Waarom koop je nu ergens anders? Ik heb altijd voor je 
klaargestaan en ik heb je altijd goed behandeld.” En die klant zei: “En ik heb je 
betaald en voor de rest hebben we niks.” Ja, als het dan zo moet worden… Het 
wordt steeds harder gewoon.’
(ondernemers Zeeland)
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Onder ondernemers lijkt de norm om elkaar te steunen sterker. Verschillende onder-
nemers geven aan hun lokale collega-ondernemers te steunen met hun klandizie. In 
de woorden van de Zeeuwse boer:

‘Als de aannemer me niet het vel over de neus haalt bij een opdrachtje, dan gun 
ik hem dat gewoon. Dan hoef ik niet een aannemer uit Goes te hebben. [...] En 
als ik een paar lampen moet hebben, dan ga ik ook het dorp in. Dan ga ik ook 
niet even naar de Gamma in Goes of zo.’
(ondernemers Zeeland)

Wat de positie van ondernemers extra moeilijk maakt, is dat van hen veel bijdragen 
verwacht worden aan lokale initiatieven. Met name lokale middenstanders wordt 
vaak gevraagd om verenigingen of evenementen te sponsoren of te helpen door een 
ruimte beschikbaar te stellen of spullen te leveren. Verschillende ondernemers gaven 
aan op veel verzoeken in te gaan om klandizie veilig te stellen. Zo ook twee onderne-
mers in Zeeland en het Groene Hart:

Deelnemer: ‘Het zijn iedere keer kleine [bedragen], de ene keer is het 
honderd euro en de andere keer is het twee tientjes en de 
andere keer een tientje, maar [...]. Ja, dat is toch wel een 
nadeel van het dorp, als ik niks doe, dan [...] gaat dat als een 
lopend vuurtje.’

Gespreksleider: ‘En wat voor soort dingen word jij geacht te doen?’
Deelnemer: ‘Nou, dat is toch eigenlijk wel bijna alles. [...] Een markt 

van die kerk en die kerk. Het zijn allemaal kerken, dat ook 
nog. En ja goed, het zijn allemaal ook klanten, dus ja, de 
vogelvereniging…’

(ondernemers Zeeland)

‘Je probeert veel te sponsoren. Het is niet alleen voetbal, het is tennis, het is 
weet ik veel wat allemaal en daar durf je geen nee te zeggen in verband met 
dat je je klanten kwijtraakt.’
(ondernemer Groene Hart)

Tot hun grote spijt leveren hun bijdragen niet de hoeveelheid waardering en loyaliteit 
op waar ze op hadden gehoopt, zo blijkt uit de conversatie tussen een supermarkt-
houder en een eigenaar van een horecagelegenheid:

Deelnemer A: ‘Als ik de voetbalvereniging niet meer sponsor en de rest 
van de ondernemers uit Nieuwveen [ook niet], dan gaat 
de contributie niet één keer omhoog, maar dan wordt hij 
gewoon wel het viervoudige. En wat betekent dat? Nou dan 
bestaat zo’n vereniging ook niet meer. En dat beseft men 
niet. [...] Ik denk dat elke onderneming veel te veel voor zijn 
gemeenschap betekent, maar er te weinig waardering voor 
krijgt.’ [...]
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Deelnemer B: ‘Nou in mijn geval... dan gaan ze bijvoorbeeld met een groep, 
met een elftal ergens eten. Maar dan gaan ze buiten het dorp 
eten. Want dat zijn ze gauw vergeten hoor, dat jij ergens bij 
hebt geholpen, of iets gesponsord hebt.’

(ondernemers Groene Hart)

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat ondernemers vrezen dat een negatief oordeel 
van lokale bewoners zich vertaalt in een afname van hun klandizie. Dat plattelands-
bewoners hun mening over ondernemers inderdaad laten blijken in hun koopgedrag, 
blijkt uit het volgende voorbeeld:

‘[We hebben in het dorp] een klein warenhuisje zitten. En je komt daar gewoon 
voor van alles en gewoon al jaren altijd. Als je wat nodig hebt, ga je er altijd 
naar toe, iedereen. Op een gegeven moment word je zo fout behandeld door de 
eigenaar en dan zijn we ook zo dat we zeggen: “Als het zo moet, dan komen we 
ook niet meer bij jou.” En dan biedt-ie wel weer zijn excuus aan en dan loopt dat 
allemaal wel weer goed. Maar in zo’n dorp speelt dan toch dat je dat dan tegen 
elkaar vertelt.’
(ondernemers Zeeland)

Geconcludeerd kan worden dat ook gedrag en normen rond het ‘bijdragen aan 
het geheel’ aan verandering onderhevig zijn. Vrouwen werken vaak buitenshuis en 
houden hierdoor geen tijd over voor vrijwilligerswerk, en grote winkels buiten de 
dorpen bieden meer voor minder geld dan de kleinere, lokale ondernemers. Dat 
mensen kiezen voor hun eigen verplichtingen en portemonnee wordt alom begrepen 
en van dwingende normen lijkt dan ook geen sprake te zijn. Wel wordt gezocht naar 
creatieve oplossingen, zoals het aanpassen van vrijwilligerstaken aan de moderne 
tijd. Dit beeld komt overeen met de bevindingen van Thissen en Droogleever Fortuijn 
(1999b), die constateren dat collectief gedrag in dorpen waar meer nieuwe bewoners 
zijn komen wonen, vrijblijvender wordt, wat overigens niet ten koste hoeft te gaan 
van het verenigingsleven (zie ook hoofdstuk 5). De verhalen van ondernemers geven 
aan dat van hen een onevenredig grote bijdrage aan lokale activiteiten en verenigin-
gen wordt gevraagd in de vorm van sponsoring en gratis of goedkope producten. 
Sommige bewoners geven aan dat ze de lokale middenstanders ook als een collec-
tief belang beschouwen, dat ondersteuning behoeft in de vorm van hun klandizie. 
De ondernemers zelf lijken de relatie met de sociale gemeenschap echter vooral als 
eenrichtingsverkeer te ervaren.

8.4 Variatie binnen het platteland

Ruimtelijke verschillen
In dit onderzoek werd geen vergelijking met stedelijke gebieden gemaakt, maar 
op het gebied van betrokkenheid vergeleken vele plattelandsbewoners hun eigen 
ervaringen op het platteland met hun ervaringen in stedelijke gebieden. Ze conclu-
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deerden dat mensen in hun landelijke woonomgeving meer betrokkenheid tonen 
dan bewoners van stedelijke gebieden. Ook op het platteland valt met enige voor-
zichtigheid een relatie waar te nemen tussen stedelijkheid en betrokkenheid. Het is 
niet zo dat er een duidelijk verschil is tussen enerzijds de drie perifere gebieden en 
anderzijds de drie peri-urbane gebieden, maar wel lijken twee regio’s, een perifere 
en peri-urbane, de uitersten te vormen van de schaal. Het Groene Hart, een naar 
verhouding zeer stedelijk gelegen plattelandsregio, is de enige regio waar bewoners 
stellig beweerden dat mensen elkaar steeds minder groeten op straat. Ook op de 
andere thema’s gaven de bewoners van deze regio minder blijk van sterke betrokken-
heid. In het perifere Lauwersmeergebied werd juist op alle vlakken veel blijk gegeven 
van onderlinge betrokkenheid. Bewoners gaven aan graag en veel te groeten, veel 
belangstelling voor elkaar te hebben en enthousiast mee te doen aan de vele lokale 
activiteiten. Ook gaven deelnemers uit deze regio aan de lokale middenstand te 
ondersteunen.

Binnen de regio’s lijkt er een relatie te bestaan tussen de omvang van de woon-
plaats en de onderlinge betrokkenheid. Zo is groeten niet gebruikelijk in het Noord-
Hollandse Hoogwoud (ca. 3000 inwoners), zelfs niet tussen ouders die hun kind van 
het kinderdagverblijf ophalen, maar wel in het kleinere naburige dorp Aartswoud 
(ca. 1250 inwoners). Een nieuwe bewoner van het Lauwersmeergebied merkt op dat 
Mensingeweer (ca. 200 inwoners) ‘gonst’ van een ‘verse roddel’, maar dat Kollum 
(ca. 5600 inwoners) daar ‘net iets te groot’ voor is. Ook zou een oudere bewoonster 
van het Groene Hart ‘absoluut niet meer terugwillen’ naar Aarlanderveen (ca. 1200 
inwoners), omdat ‘iedereen alles precies weet van elkaar’, en woont zij nu liever in 
Nieuwkoop (ca. 11.000 inwoners). Het lijkt erop dat kleinere dorpen meer onderlinge 
betrokkenheid kennen.

Tot slot lijkt de onderlinge betrokkenheid in het buitengebied sterker dan in de 
dorpen. Enerzijds vertellen bewoners van het buitengebied vol enthousiasme dat ze 
veel privacy hebben en geen rekening hoeven te houden met de buren. Anderzijds 
zijn ze meer aangewezen op hun buren dan dorpelingen. In geval van nood zijn er 
maar weinig mensen in de buurt, waardoor het belangrijk is dat buren op elkaar 
kunnen rekenen. Ook lijken in het buitengebied tradities van weleer, zoals het noa-
berschap, de onderlinge betrokkenheid nog sterker aan te wakkeren. Uit vergelijkend 
onderzoek blijkt dan ook dat buren in het buitengebied over het algemeen bijzonder 
goede relaties hebben (De Hart et al. 2002).

Groepsverschillen
Het lag in de lijn der verwachtingen dat senioren de voor het platteland kenmerkende 
onderlinge betrokkenheid en traditie het meest zouden waarderen en een afname 
daarin het meest zouden betreuren, terwijl jongeren en nieuwe bewoners de motor 
achter de afkalving van deze waarden en de vernieuwingen in het normenpatroon 
zouden blijken te zijn. De verschillen tussen groepen bleken echter lang niet zo 
scherp als verwacht. Onder alle groepen heerste enthousiasme over de grote onder-
linge betrokkenheid op het platteland. Tegelijkertijd werd bij alle groepen een te 
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sterke sociale controle genoemd als nadeel van deze onderlinge betrokkenheid en 
van traditionele denkbeelden. En juist onder senioren, bij wie de herinnering aan 
andere tijden nog het meest levendig was, leek de tevredenheid over de afname van 
de sociale controle het grootst. Wanneer de bewoners vertelden over de praktijk van 
alledag, werd echter de verwachte frictie tussen nieuwe bewoners en de oorspron-
kelijke bevolking inderdaad gevonden. Wanneer het gesprek bijvoorbeeld ging over 
groeten, over de zondagsrust en over het meedoen aan lokale activiteiten, merkten 
verschillende oorspronkelijke bewoners op dat de nieuwe bewoners zich aan deze 
gewoonten onttrekken. De gesprekken met de nieuwe bewoners plaatsten deze 
klachten in perspectief. Velen gaven aan dat ze de lokale normen in het begin inder-
daad niet goed aanvoelden. Door schade en schande wijs geworden conformeerden 
velen zich alsnog welwillend, bijvoorbeeld aan de zondagsrust, het groeten of de 
gewoonte om te zien naar zieke of bejaarde buren.

8.5 Concluderend

De verhalen lieten zien dat de komst van nieuwe bewoners, maar ook de indivi-
dualisering van de oorspronkelijke bewoners, een dynamiek oplevert waarbinnen 
de onderlinge betrokkenheid veelal nieuwe vormen aanneemt. Plattelandsbewo-
ners zijn het er grotendeels over eens dat mensen op het platteland nog veel voor 
elkaar overhebben, wat alom wordt gewaardeerd. Toch wezen de verhalen uit dat 
in het feitelijke gedrag de betrokkenheid minder wordt. Mensen groeten minder 
en onderlinge hulp blijft tegenwoordig beperkt tot kleine diensten, het lenen van 
spullen en hulp in noodgevallen. Mensen blijven zich om elkaar bekommeren, maar 
door een groeiende behoefte aan privacy wordt interesse al snel geïnterpreteerd als 
bemoeizucht. De deelnemers zijn het er ook over eens dat plattelandsbewoners veel 
over elkaar roddelen en oordelen. Dit aspect van de onderlinge betrokkenheid wordt 
veelal gezien als een noodzakelijk kwaad en velen doen er, bewust of onbewust, 
aan mee. Wel lijkt het roddelen minder invloed te hebben naarmate kernen groter 
zijn. Ook in de redeneringen rond sociale normen blijkt individualisering. Voorheen 
hadden veel normen een morele of religieuze basis, maar tegenwoordig worden ze 
beargumenteerd als vormen van ‘rekening houden met elkaar’. Normen verschuiven 
hierdoor en worden fl exibeler. Tot slot staat het draagvlak voor lokale, collectieve 
activiteiten en voorzieningen onder druk; meer vrijblijvende manieren om invulling 
te geven aan bijdragen aan deze zaken kunnen soms uitkomst bieden.
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9 Conclusie en slotbeschouwing

Hoe beleven en waarderen plattelandsbewoners hun leven op het platteland? Hoe 
functioneren hedendaagse plattelandsgemeenschappen? Dit zijn de onderzoeksvra-
gen die we in deze kwalitatieve studie willen beantwoorden. Het materiaal op basis 
waarvan we dat doen, is afkomstig uit interviews met mensen die uit hoofde van 
hun beroep de leefsituatie van de plattelandsbevolking kennen en uit verhalen van 
plattelandsbewoners zelf. In dertien focusgroepsgesprekken zijn bewoners van het 
platteland in zes verschillende regio’s uitgebreid aan het woord geweest. Met behulp 
van deze informatie hebben we getracht de betekenis van het sociale leven op het 
platteland van binnenuit te benaderen. De onderzoeksbevindingen zijn besproken in 
een bijeenkomst met professionals uit relevante onderzoeks- en beleidsvelden.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Sociale staat van 
het platteland (ssp). Dit programma heeft als doel het sociale leven op het platteland 
en veranderingen daarin in beeld te brengen. In de eerste publicatie in het kader 
van ssp getiteld Thuis op het platteland is de leefsituatie van de plattelandsbevolking 
in Nederland in kaart gebracht. Daarbij bleek uit enkele standaardindicatoren voor 
sociale cohesie dat de verbondenheid in plattelandsgemeenschappen sterker is 
dan in stedelijke gemeenschappen. In de huidige kwalitatieve studie zijn we dieper 
ingegaan op deze binding en op de onderlinge relaties tussen bewoners van het plat-
teland.

Volledigheidshalve vermelden we dat we in deze studie het platteland stringenter 
hebben afgebakend dan in Thuis op het platteland. In die publicatie bestond het plat-
teland uit de niet-stedelijke en weinig stedelijke postcodegebieden (<1000 omge-
vingsadressen per km2) in zowel landelijke als stedelijke gemeenten; in het huidige 
onderzoek werden deze postcodegebieden in stedelijke gemeenten buiten beschou-
wing gelaten. Dat betekent dat in de onderhavige studie vooral de leefgemeenschap-
pen in de meer landelijke plattelandsgebieden tegen het licht zijn gehouden.

Dit slothoofdstuk volgt de opbouw van het rapport. In paragraaf 9.1 beantwoor-
den we de onderzoeksvraag over beleving en waardering van het platteland, zoals 
behandeld in deel 1 van het boek; paragraaf 9.2 gaat in op het functioneren van de 
hedendaagse plattelandsgemeenschappen, zoals beschreven in deel 2. In paragraaf 
9.3 formuleren we de conclusies en plaatsen we de plattelandsgemeenschappen in 
de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot volgt in paragraaf 9.4 een 
nabeschouwing naar aanleiding van de bevindingen.

9.1 Beleving en waardering van het platteland

Hoe beleven en waarderen plattelandsbewoners het eigen leven op het platteland? 
Eerst is gevraagd wat plattelandsbewoners zelf onder ‘het platteland’ verstaan. 
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Vervolgens vertelden ze wat ze positief dan wel negatief vinden aan het leven op het 
platteland en welke kansen en bedreigingen ze zien voor de toekomst.

Het platteland is niet eenduidig te defi niëren
Veel bewoners van het buitengebied rekenen alleen het agrarische landschap tot 
het platteland. Het platteland stopt voor hen bij de dorpsgrenzen en ook natuur 
hoort volgens hen niet bij het platteland. Veel dorpelingen daarentegen rekenen al 
het gebied buiten de steden tot platteland, dus ook de dorpen. Naarmate mensen 
landelijker wonen, bakenen ze het platteland dus enger af. Dit geeft aan dat ‘het plat-
teland’ een sociale constructie is, waar niet iedereen op een gelijke manier tegenaan 
kijkt.

Wanneer bewoners het platteland beschrijven, noemen ze vooral landschappelijke 
kenmerken. Daarbij schetsen ze vaak een idyllisch beeld, met veel natuurschoon en 
aantrekkelijke landschappen. Opmerkelijk is dat de landbouw min of meer ontbreekt 
in de beschrijvingen, hoewel de agrarische productieruimte een belangrijk stempel 
drukt op de historie en het aangezicht van het platteland. Ook noemen de plattelan-
ders het sociale leven maar mondjesmaat, terwijl de sociale cohesie op het platteland 
later in de gesprekken geroemd wordt. Hierbij valt op dat de bewoners wel onmiddel-
lijk het sociale leven op het platteland spiegelen aan dat in de stad: het platteland is 
rustiger, socialer, gemoedelijker en veiliger dan de stad.

Een gunstige waardering overheerst, maar er worden ook bedreigingen 
gezien

De meeste bewoners van het platteland zijn enthousiast over hun leven aldaar. Ze zijn 
het overwegend met elkaar eens: het is een voorrecht te wonen temidden van zoveel 
rust, ruimte en natuur. Ook hun woning krijgt een positieve waardering. Enerzijds 
is dat vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding – meer huis en meer tuin voor 
minder geld –, anderzijds vinden ze het prettig om vrij te wonen: meer privacy, doen 
wat je wilt zonder overlast voor en door de buren.

Over het sociale leven zijn plattelandsbewoners even goed te spreken. Ze zijn 
enthousiast over hun lokale contacten, de prettige omgangsvormen en de saam-
horigheid in de gemeenschap. In een plattelandsomgeving kennen mensen elkaar, 
hebben ze tijd voor elkaar, zien ze om naar elkaar, is hulp geven vanzelfsprekend en 
kun je je veilig voelen, zo is de dominante mening. Wel ervaart een deel van de bewo-
ners de sociale controle als benauwend, maar dit wordt overstemd door de algehele 
tevredenheid. De positieve beleving van het rurale leven wordt nog uitvergroot wan-
neer de bewoners van het platteland hun leefomgeving afzetten tegen het kille beeld 
dat zij van de stad hebben: ‘Iedereen woont er in fl atjes’, ‘In de stad moet je googelen 
om groen te zien’ en ‘Daar ligt een overledene wekenlang dood in huis voordat ‘ie 
gevonden wordt.’ Het overheersend positieve beeld van het plattelandsleven is niet 
slechts een reclamepraatje van plattelanders, want ook de meeste nieuwe bewoners, 
van wie er velen jaren in de stad hebben gewoond, zijn zeer positief.

Plattelandsbewoners zien echter ook minder gunstige aspecten aan hun leven op 
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het platteland. Vooral het magere voorzieningenaanbod en de slechte bereikbaar-
heid van deze voorzieningen zijn belangrijke minpunten. Het openbaar vervoer zien 
velen niet als een reële vervoersoptie. De plattelandsbewoners vinden dat ze feitelijk 
afhankelijk zijn van de auto en dat blijkt ook uit het hoge autobezit op het platteland. 
Doordat ritten lastig te combineren zijn, kost het reizen op het platteland veel tijd 
en geld, aldus een aantal plattelandsbewoners, maar men vindt dat het beleid hier 
geen oog voor heeft. Voor de plattelandsbewoners die zich niet zelfstandig kunnen 
verplaatsen, kan de verschraling van het voorzieningenaanbod tot problematische 
situaties leiden en grote afhankelijkheid van anderen met zich meebrengen. Som-
mige plattelandsbewoners vrezen een neerwaartse spiraal in de leefkwaliteit: een 
verslechterend voorzieningenniveau zou een dorp minder aantrekkelijk kunnen 
maken, waardoor bewoners vertrekken, nieuwe bewoners wegblijven en bestaande 
voorzieningen verder in gevaar komen. Met name het sluiten van de dorpsschool zien 
velen als een bedreiging voor de sociale vitaliteit van het dorp.

9.2 Het functioneren van hedendaagse plattelandsgemeenschappen

Hoe functioneren hedendaagse plattelandsgemeenschappen? De tweede onderzoeks-
vraag werd in deze studie behandeld aan de hand van een viertal aspecten van de 
lokale gemeenschap: de sociale infrastructuur, sociale relaties, sociale scheidslijnen 
en sociaal gedrag. Hierbij staan twee visies op veranderende gemeenschappen tegen-
over elkaar (Wellman 1979; White en Guest 2003). In het community lost-perspectief 
gaat de onderlinge verbondenheid in lokale gemeenschappen op het platteland ver-
loren: sociale verbanden verwateren en de onderlinge solidariteit neemt af, waardoor 
bewoners zich minder thuis voelen in de lokale gemeenschap en deze haar functie 
van sociaal vangnet verliest. In het community transformed-perspectief passen sociale 
verbanden zich aan de tijdgeest aan: traditionele verbanden, zoals de familie, worden 
vervangen door nieuwe, zelfgekozen relaties en de voorgeschreven gedragsregels van 
weleer vernieuwen zich tot eigentijdse, lossere omgangsvormen (zie ook § 1.3).

Nieuwe segmenten ontstaan
Plattelandsbewoners worden kieskeuriger en selectiever in hun lokale contacten. 
Zo gaan buren op het platteland niet meer automatisch vriendschappelijk met 
elkaar om. Ze groeten elkaar in het voorbijgaan, maar pas wanneer ze zich nauw 
met elkaar verwant voelen, kunnen er warme vriendschappen ontstaan. Dit selec-
tiegedrag wordt bevorderd door de veranderingen in de sociale infrastructuur en 
in de bevolkingssamenstelling van het platteland. Want de dagelijkse routines van 
plattelandsbewoners voeren hen niet meer automatisch naar dezelfde plekken; 
ontmoetingen vinden steeds meer plaats op plekken die de bewoners doelbewust 
opzoeken. Deze plekken sluiten aan bij de eigen interesse, smaak en leefsituatie en 
zijn dus ook locaties waar men geestverwanten aantreft. De consequentie hiervan 
is dat de dorpsgemeenschap steeds meer uiteenvalt in nieuwe gemeenschappen van 
gelijkgestemden, die elkaar ontmoeten in hun eigen netwerk. Vanouds wordt hierbij 
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een grote rol gespeeld door de dorpsbelangenvereniging en de sport- en muziek-
verenigingen; daarnaast worden tegenwoordig verbanden als de natuurvereniging, 
de heemkundekring en de kunstkring steeds belangrijker. Deze nieuwe segmenten 
leiden tot contacten die vaak de bestaande scheidslijnen tussen ‘oude’ segmenten 
(zoals oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers) overschrijden. Zo voelen van 
oudsher veel boeren een afstand ten opzichte van de niet-agrarische burgers en 
buitenlui, maar vinden sommigen elkaar nu in gedeelde interesses voor bijvoorbeeld 
het agrarisch erfgoed, voor de lokale natuur of in gedeelde belangen. Vaak vormen 
collectieve waarden zoals de dorpscultuur, de natuur of het landschap verbindende 
factoren tussen verschillende gelederen van de zich vernieuwende plattelandsge-
meenschap. Doordat de plattelandsbewoners dus meer dan voorheen kunnen kiezen 
met wie ze omgaan, ontstaan steeds vaker nieuwe relaties die soms oude segmenten 
weer met elkaar verbinden.

Onderlinge betrokkenheid blijft bestaan, maar wordt vrijblijvender
Aan een verdwijnende traditie als het noaberschap op het Twentse platteland kan 
worden afgelezen dat de verplichtende normen van solidariteit vervagen. Buren 
helpen elkaar nog wel, maar de hulp blijft nu veelal beperkt tot kleine diensten in 
noodgevallen en het lenen van spullen. Voor veel zaken waarbij buren elkaar voor-
heen bijstonden, zoals arbeidsintensief werk op het land of het organiseren van de 
uitvaart, is tegenwoordig de noodzaak tot hulpbetoon komen te vervallen (door bv. 
mechanisering en verzekeringen). Ook de noaberplicht om de hele noabergemeen-
schap bij een bruiloft uit te nodigen is versoepeld; veel Twentenaren beperken dit 
tegenwoordig tot degenen met wie ze echt een relatie voelen. Ook in de andere 
regio’s werd duidelijk dat de dwingende betrokkenheid van plattelandsbewoners bij 
elkaars leven afneemt en bewoners aan individuele vrijheid winnen. Dit blijkt onder 
meer uit het feit dat verschillende plattelanders aangeven zich te onttrekken aan het 
lokale sociale leven, zonder dat daar ernstige sociale sancties tegenover staan.

Ook neemt de sociale controle af. Veel plattelandsbewoners houden hun medebe-
woners nog goed in de gaten, maar de normatieve meetlat waarlangs medebewoners 
elkaar leggen, is minder eenduidig gebaseerd op religieuze gedragsregels. Zo is de 
zondagsrust op veel plekken nog altijd een sociale norm waar veel bewoners waarde 
aan hechten, maar gaat het lang niet meer alleen om het kerkelijk gebod. Want 
ook niet-religieuze bewoners vinden het prettig om rust te houden na een drukke 
week en anderen houden uit zichzelf rekening met de rustbehoefte van hun buren. 
Plattelandsbewoners die de zondagsrust schenden, worden soms hierop aangespro-
ken, maar velen zijn van mening dat het al dan niet respecteren van de zondagsrust 
uiteindelijk een individuele keuze is.

Tot slot bleek dat collectieve zaken op een meer vrijblijvende manier worden geor-
ganiseerd dan voorheen. Verschillende mensen geven aan dat vrijwilligers steeds 
moeilijker te vinden zijn, wat toegeschreven wordt aan een meer individualistische 
instelling en vooral ook aan de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Men 
grijpt naar pragmatische oplossingen, zodat de betreffende vereniging, voorziening 
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of activiteit toch doorgang kan vinden. Zo wordt een kleinere tijdsinspanning per 
persoon gevraagd, waardoor meer mensen bereid zijn zich in te zetten voor bijvoor-
beeld een rommelmarkt. Ook de opkomst van grootschalige commerciële festivitei-
ten past in dit pragmatisme: met slechts een kleine tijdsinvestering ontmoeten de 
bezoekers van een feest veel mensen met vergelijkbare smaak en leefstijl.

Al met al krijgt het gemeenschapsleven op het platteland een vrijer karakter. Er 
ontstaat meer ruimte voor individuele keuzevrijheid, waarbij bewoners deelnemen 
aan die activiteiten waardoor ze zich aangesproken voelen en zich eenvoudiger 
kunnen onttrekken aan meer verplichtende aspecten van het gemeenschapsleven. 
Deelname aan de lokale gemeenschap wordt minder tijdsintensief en makkelijker in 
te passen in een druk bestaan.

Het beste van twee werelden
De veranderingen in de plattelandsgemeenschappen houden het midden tussen de 
twee visies op de veranderingen in lokale gemeenschappen die aan het begin van 
deze paragraaf zijn geschetst. We zien nieuwe vormen van gemeenschap ontstaan, 
maar deze kunnen de algemene tendens niet verhullen: de verbondenheid tussen 
plattelandsbewoners neemt af. De plattelandsgemeenschap is feitelijk veranderd 
in een ‘lichte gemeenschap’ (Duyvendak en Hurenkamp 2004), maar dan wel met 
behoud van de positieve karakteristieken van een hechte dorpsgemeenschap. Het is 
dus niet zo dat deze lichte gemeenschappen alle traditionele verbanden vervangen 
(community transformed-perspectief). Van een teloorgang van het gemeenschapsgevoel 
(community lost-perspectief) is evenmin sprake. Integendeel, veel plattelandsbewo-
ners onderhouden een lokaal sociaal netwerk, maar de lokale banden zijn losser, 
vrijblijvender en selectiever geworden en zijn daardoor gemakkelijker te combineren 
met netwerken buiten het dorp.

Het lijkt erop dat moderne plattelandgemeenschappen in de beleving van veel 
bewoners het beste van twee werelden combineren. Enerzijds ervaren ze de afname 
van dwingende sociale normen als een bevrijding. Anderzijds toont de plattelands-
bevolking massaal waardering voor de saamhorigheid die ze zo typerend vinden 
voor het platteland. Kortom, het platteland biedt de vrijheid van de stedelijke 
samenleving en de betrokkenheid van de dorpssamenleving. Hier en daar klinken 
geromantiseerde beelden door van het platteland, zeker wanneer plattelandsbewo-
ners hun leefomgeving vergelijken met het stadse leven. Maar of deze beelden nu 
reëel zijn of niet, de positieve beleving draagt wel bij aan het gevoel van onderlinge 
verbondenheid van het platteland. Met de beleving van hechtheid en onderlinge 
betrokkenheid onderscheidt deze lichte plattelandsgemeenschap zich dan ook van 
andere lichte gemeenschappen, zoals virtuele gemeenschappen op het internet.

Uit de verhalen blijkt dat het ene plattelandsgebied het andere niet is. De vorm die 
lokale gemeenschappen aannemen varieert enigszins tussen regio’s en laat soms 
grote verschillen zien tussen dorpen. Het geschetste beeld is dan ook zeker niet 
overal van toepassing. Sommige dorpen, vaak de sterk religieus gekleurde, doen nog 
altijd denken aan de traditionele dorpssamenleving van weleer. De bevolking is er 
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nog tamelijk homogeen en gesloten en het sociale leven wordt er nog altijd bepaald 
door strikte regels. In andere dorpen lijkt de gemeenschapszin grotendeels verlo-
ren te zijn gegaan: dorpsgenoten groeten elkaar nauwelijks nog en er zijn weinig 
plekken waar ze elkaar ontmoeten. De bewoners van dergelijke dorpen praten met 
weinig enthousiasme over het sociale leven. Het overheersende beeld wordt echter 
bepaald door de vele verhalen van bewoners die tevreden zijn met het sociale leven, 
dat vrijheid en betrokkenheid in zich combineert.

9.3 Sociale gemeenschap in context

Er doet zich een ogenschijnlijk tegengestelde beweging voor in de plattelandsge-
meenschappen. Enerzijds zijn er duidelijke invloeden die afbreuk doen aan de hecht-
heid van de lokale plattelandsgemeenschap. Anderzijds zijn er ook factoren die de 
gemeenschap in stand houden en ook weer nieuwe vormen van gemeenschap doen 
ontstaan.

9.3.1 Factoren die de gemeenschap minder hecht maken
Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, zijn bij de modernisering van de plattelandsge-
meenschap enkele maatschappelijke ontwikkelingen betrokken, die per saldo de 
verbanden in de lokale samenleving zwakker maken. Deze verdunning van relaties 
verschilt qua verschijningsvorm niet van wat zich in de steden voordoet, maar toont 
wel verschil in intensiteit.

In de eerste plaats heeft de ruimtelijke schaalvergroting ervoor gezorgd dat het 
dagelijks leven van plattelanders zich tot buiten de grenzen van het dorp of zelfs 
de regio uitstrekt, via hun werk of opleiding, het uitgaan of winkelbezoek. De auto 
is gemeengoed geworden en maakt het mogelijk dat veel bewoners de grote bood-
schappen doen bij de supermarkten buiten het eigen dorp. De plattelandsbevolking 
is hierdoor steeds minder lokaal gebonden en lokale contacten vinden hierdoor 
minder vanzelfsprekend dagelijks plaats.

In de tweede plaats is de dominantie van de landbouwsector afgenomen, waar-
door ruimte is ontstaan voor andere gebruikers van het platteland. De samenstel-
ling van de plattelandsbevolking en hun onderlinge binding is hierdoor veranderd: 
de populatie boeren is sterk uitgedund, de traditioneel sterke agrarische verbanden 
hebben aan belang ingeboet en de samenhang is grotendeels verloren gegaan. 
Sommige boeren vertellen dat ze door de toegenomen concurrentie en specialisatie 
minder contacten hebben met andere boeren. Elkaar helpen in geval van nood doen 
ze nog steeds, maar de noodzaak daartoe doet zich minder vaak voor.

Ten derde is de bevolking veel diverser van samenstelling geworden. In alle regio’s 
zijn nieuwkomers deel gaan uitmaken van de plattelandsgemeenschap, al blijkt er 
lang niet altijd sprake te zijn van onderlinge betrokkenheid of hechte contacten. De 
heterogeniteit van de hedendaagse plattelandsbevolking neemt toe, wat het minder 
vanzelfsprekend maakt dat mensen bij elkaar betrokken zijn en met elkaar in contact 
komen.
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Tot slot is ook een aantal sociaal-culturele ontwikkelingen van invloed op het losser 
worden van onderlinge relaties in de lokale gemeenschap, zoals dat ook in stedelijk 
gebied het geval was. De trends van individualisering en toegenomen keuzevrijheid 
vormen belangrijke factoren in de modernisering van plattelandsgemeenschappen. 
Steeds meer plattelandsbewoners hebben deeltijdbanen en delen de zorgtaken thuis, 
hebben familie buiten het eigen dorp en vertonen een op de steden gericht activitei-
tenpatroon. Ze staan hierdoor vrijer in de lokale samenleving. Als gevolg van onder 
meer de toegenomen arbeidsparticipatie van plattelandsvrouwen, is bijvoorbeeld 
een tekort aan vrijwilligers ontstaan. Kortom, plattelandsbewoners hebben meer 
behoefte en mogelijkheden om zelf te bepalen welke activiteiten ze met wie onder-
nemen. Ze gaan onderlinge relaties steeds meer aan op basis van gemeenschappe-
lijke interesses en belangen, steeds minder vanwege de verplichtingen voortkomend 
uit kerkelijke of familieverbanden en tradities.

9.3.2 Factoren die de gemeenschap in stand houden

Selectieve migratie
Veel nieuwe bewoners kiezen bewust voor een leven binnen een plattelandsgemeen-
schap vanwege de veronderstelde sociale samenhang. Vooral de jonge gezinnen 
onder de nieuwkomers tonen zich actieve leden van de lokale plattelandsgemeen-
schap. De rustzoekers onder hen houden zich meer afzijdig van het sociale leven, 
maar ook zij waarderen de gemoedelijke omgangsvormen. Het beeld dat de normen 
en waarden van stedelijke nieuwkomers botsen met die van de oorspronkelijke 
bewoners geldt dus niet altijd. In veel gevallen zoeken nieuwe bewoners immers 
weloverwogen een plattelandsomgeving uit met een sterke sociale samenhang en 
een meer traditionele mentaliteit. Op dorpsniveau draagt selectieve verhuismobiliteit 
vaak ertoe bij dat de geestverwantschap van de bevolking op constant niveau blijft, 
wat de onderlinge saamhorigheid bestendigt. Nieuwe bewoners zeggen vaak een 
dorp op te zoeken dat bij hen past, bijvoorbeeld omdat het religieus en behoudend 
is, of omdat het als kunstenaarsdorp bekendstaat. Verschillende deelnemers hebben 
ook een dorp verlaten omdat ze zich niet thuis voelden in de dorpscultuur. Ook deze 
verhuizingen dragen bij aan de instandhouding van een karakteristieke dorpsge-
meenschap. Deze verhalen ondersteunen de bevinding van De Wijs-Mulkens (1999), 
dat de woonplek onderdeel uitmaakt van de leefstijl waarmee mensen hun identiteit 
uitdrukken. Haar onderzoek richtte zich vooral op de Randstad, maar ook het plat-
teland lijkt gedifferentieerd te zijn naar woonmilieus, waarbinnen gelijkgestemden 
elkaar vinden.

Toch worden nieuwe bewoners in veel gevallen als een aparte groep gezien, zo 
bleek telkens wanneer de scheidslijn tussen gevestigden en nieuwkomers ter sprake 
kwam. Het niet of niet goed spreken van het lokale dialect speelt hierbij een rol. Er 
zijn drie typen relaties naar voren gekomen, die variëren in de mate waarin en de 
manier waarop deze twee groepen zich onderscheiden. In het Lauwersmeergebied 
lijkt er sprake te zijn van een succesvolle integratie: de oorspronkelijke bewoners 



176 Conclusie en slotbeschouwing

betrekken nieuwe bewoners welwillend bij lokale activiteiten en de nieuwe bewoners 
gaan hier enthousiast op in. In Twente wijzen verschillende verhalen op een meer 
gespannen verhouding tussen de twee groepen. Een aantal nieuwe bewoners geeft 
aan zich niet aangetrokken te voelen tot de ‘losbandigheid’ van de gevestigden bij 
bepaalde dorpsfeesten, en een aantal oorspronkelijke bewoners stelt zich veroorde-
lend en wantrouwend op ten opzichte van nieuwe bewoners. Weer een ander beeld 
komt naar voren in Zeeland, waar nieuwe bewoners gemakkelijk lijken te aarden, 
maar er nooit helemaal bij horen.

Kleinschaligheid en schaalvergroting
Het platteland is nog altijd relatief kleinschalig bebouwd, en grondgebonden wonen 
is er de regel. Hierdoor is in een dorp de directe woonomgeving meestal nog erg 
overzichtelijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de deelnemers aan de groepsge-
sprekken aangeven hun dorpsgenoten goed te kennen. Dit resulteert in een gevoel 
van verbondenheid, vertrouwen in elkaar en bereidheid om iets voor elkaar te doen. 
De gesprekken wijzen uit dat met name in kleinere dorpen bewoners elkaar nog 
groeten, wat de gedachte ondersteunt dat de kleinschaligheid van het platteland 
belangrijk is voor het gemeenschapsgevoel.

Desalniettemin hebben schaalvergroting en mobiliteit veroorzaakt dat platte-
landsbewoners zich minder eenzijdig zijn gaan richten op hun directe woonomge-
ving. Deze ontwikkeling wordt meestal gezien als een bedreiging voor de sociale 
gemeenschap, maar uit de gesprekken blijkt dat de schaalvergroting ook kansen 
biedt voor nieuwe vormen van gemeenschap. Plattelandsbewoners treffen elkaar 
nu buiten hun eigen dorp, in de grotere supermarkt of in het winkelgebied van het 
grotere dorp. Deze grotere dorpen krijgen hiermee een centrumfunctie in de regio. 
Bewoners gaven aan dat ook deze centrumdorpen voor hen belangrijke ontmoe-
tingsplekken zijn. Plattelanders tonen zich ook enthousiaste bezoekers van folklo-
ristische festiviteiten en grootschalige plattelandsfeesten. De vaak commerciële 
wijze waarop deze festiviteiten worden georganiseerd, wordt mogelijk gemaakt door 
het feit dat ze op een groter publiek gericht zijn dan alleen een dorpsgemeenschap. 
Het zijn weliswaar geen gelegenheden waar hechte, kleinschalige verbanden tot 
uiting komen, maar het zijn wel degelijk gelegenheden waarbij plattelandsbewoners 
mensen uit hun omgeving ontmoeten en lokale verbondenheid voelen.

Trots en plattelandsvernieuwing
In de gesprekken is naar voren gekomen dat plattelandsbewoners erg enthousiast 
zijn over de landschappelijke kwaliteiten van hun woonomgeving. De grote waarde-
ring voor de groene ruimte en de natuur blijkt een bindende factor voor bewoners, 
die de onderlinge verschillen overstijgt. Ook Overbeek et al. (2007) constateren dat 
nieuwe en oorspronkelijke bewoners elkaar vinden in vrijwilligerswerk ten behoeve 
van de natuur. Tevens blijkt dat verschillende plattelandsvernieuwingen die door 
de overheid worden nagestreefd, bijdragen aan de trots op en de betrokkenheid bij 
de woonomgeving. Zo geven verschillende bewoners aan dat de aanwezigheid van 
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recreanten en toeristen hen bewuster heeft gemaakt van hun mooie woonomgeving. 
Dit geldt in het bijzonder voor agrariërs die hun bedrijf hebben uitgebreid met een 
toeristische activiteit, maar ook dorpelingen zijn trots op de fi ets- en wandelroutes 
en andere trekpleisters in hun omgeving. Daarnaast geven veel bewoners er blijk van 
te denken vanuit het belang van de lokale economie voor de gemeenschap. Zo tonen 
veel niet-boeren begrip voor de moeilijke situatie van boeren als gevolg van natuur-
ontwikkeling en zeggen boeren met een agrotoeristisch bedrijf dat ze hun gasten 
stimuleren om gebruik te maken van lokale voorzieningen.

9.4 Nabeschouwing

De gesprekken met plattelandsbewoners hebben een forse hoeveelheid materiaal 
opgeleverd over het functioneren van plattelandsgemeenschappen. Het onderzoek 
is een momentopname van het sociale leven op het platteland, dat voor elk van de 
verschillende bevolkingsgroepen in de verschillende plattelandsregio’s een eigen 
inkleuring heeft. Het levert daardoor niet op alle punten een eenduidig beeld op. Wel 
zijn er voldoende overeenkomsten in de leefsituatie van al deze plattelandsgemeen-
schappen om een overkoepelende conclusie te rechtvaardigen. De lokale gemeen-
schap is er namelijk relatief kleinschalig en de onderlinge afstanden zijn er relatief 
groot. Een andere overeenkomst is dat de lokale gemeenschappen in grote lijnen 
dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen doormaken.

We zien als overheersend beeld in de verhalen dat de bewoners het sociale leven op 
het platteland op dit moment overwegend positief waarderen, ondanks of misschien 
wel dankzij de diverse veranderingen in de lokale gemeenschappen. Veel plattelands-
bewoners ervaren hun lokale leefgemeenschap als betrokken en tamelijk hecht. 
Ze ondervinden tegenwoordig minder last van de sterke sociale controle en zware 
verplichtingen die voortvloeiden uit de grote betrokkenheid die voorheen bestond in 
‘zware’ gemeenschappen zoals families en kerk. Onmiskenbaar neemt de onderlinge 
verbondenheid van de bewoners af doordat verbanden selectiever, losser en vrijblij-
vender worden. De plattelandsgemeenschap is een lichtere gemeenschap geworden, 
waarbinnen kenmerken van de dorpssaamhorigheid behouden zijn gebleven.

In de lichtere plattelandsgemeenschappen zullen steeds meer oorspronkelijke 
bewoners onder invloed van een doorzettende individualisering, individuele keuzes 
maken en zich onafhankelijker opstellen. Tegelijkertijd kiezen veel nieuwe bewoners 
van stedelijke herkomst met opzet voor een leven binnen een plattelandsgemeen-
schap vanwege de veronderstelde sociale samenhang. De vraag is of de stedelingen 
die geneigd zijn te integreren in de plattelandsgemeenschap, wel aansluiting zullen 
vinden bij de individualiserende lokale gemeenschap. Systematisch onderzoek is er 
hiernaar niet gedaan. Wel verschijnen in de media regelmatig verhalen van nieuwko-
mers die binnen een paar jaar gedesillusioneerd hun nieuwe woonplek op het plat-
teland weer verlaten. Het onderzoek van Van der Ziel (2003) doet vermoeden dat het 
verzet van de lokale bevolking tegen nieuwkomers vaak hieraan debet is.
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Naast deze groep contactzoekende nieuwkomers is er ook de groep ‘rustkopers’, die 
juist niet voor de contacten naar het platteland verhuizen, maar voor de rust en de 
privacy (Van der Ziel 2003). Ze houden zich meestal volledig afzijdig van de lokale 
gemeenschap, althans zolang ze er geen last van ondervinden, en dragen dus ook 
nauwelijks bij aan het sociale leven. Het is dan ook de vraag wat de voortdurende 
trek van stedelingen naar het platteland in de toekomst gaat betekenen voor de 
lokale gemeenschap. De ervaringen tot nu toe zijn zeer gevarieerd. Enerzijds zijn er 
positieve verhalen van nieuwe bewoners die goed integreren en participeren in de 
lokale gemeenschap. Anderzijds zijn er minder positieve verhalen, bijvoorbeeld dat 
de importbewoners een eigen gemeenschap vormen en totaal niet bijdragen aan de 
lokale gemeenschap. Of verhalen over nieuwe bewoners die zich dermate sociaal en 
participatief opstellen, dat de autochtone bewoners hun participatie ervaren als een 
machtsovername.

Verondersteld wordt dat de stroom nieuwkomers naar het platteland zich zal voort-
zetten. Kan tevens verondersteld worden dat de plattelandsbevolking zich verder 
zal segmenteren en zal bewegen in de richting van lichte gemeenschappen? Veel 
van de relatief hoogopgeleide nieuwkomers tonen zich geïnteresseerd in de lokale 
dorpshistorie en -cultuur. Dit lokale bewustzijn, in combinatie met vaak relevante 
ervaringskennis, maakt dat veel nieuwkomers participeren in lokale belangenvereni-
gingen en initiatiefgroepen op het platteland en zich zo in hun nieuwe leefomgeving 
inzetten voor het behoud van cultureel en agrarisch erfgoed, landschappen of de 
natuur. Ondanks de tendensen tot segmentering en de afname van verbindingen in 
de plattelandsgemeenschap, zouden nieuwkomers eraan kunnen bijdragen dat er 
nieuwe bindingen tussen de bewoners gaan ontstaan. Het is heel goed mogelijk dat 
in de toekomst bewoners elkaar vrijlaten in hun doen en laten, maar tegelijkertijd 
zich door de gedeelde belangen in een prettige woonomgeving met elkaar verbonden 
blijven voelen, zodat het gemeenschapsgevoel in stand blijft.

Over het algemeen lijkt de moderne plattelandssamenleving te voldoen aan de 
behoeften van de individualiserende plattelandsbewoners. Wellicht brengt het 
lichter worden van de lokale gemeenschap het risico met zich mee dat de onderlinge 
verbondenheid volledig vervaagt en de zelfredzaamheid van de plattelandsbevolking 
afneemt. Die zelfredzaamheid wordt wel afgelezen aan de mate van sociale cohe-
sie, die standaard met een aantal indicatoren wordt gemeten (Devilee en De Hart 
2006). Hoewel de verhalen getuigen van een afname van de participatie in de lokale 
gemeenschap, zetten nog steeds voldoende plattelanders zich in om collectieve 
zaken te organiseren. Ook de informele zelfredzaamheid blijkt gegarandeerd in de 
huidige lokale gemeenschappen door voldoende informele hulp. Een aantal plat-
telandsbewoners zegt informele hulp te bieden, zelfs als beide partijen elkaar op het 
persoonlijke vlak niet liggen. Wellicht typeert dit de onderlinge betrokkenheid van 
plattelandsbewoners.
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Toch zijn er ook op het platteland mensen die in eenzaamheid en isolement leven, 
maar daarover heeft dit onderzoek nauwelijks materiaal opgeleverd. De methodiek 
van focusgroepen leent zich er niet voor om onderzoeksinformatie over eenzaam-
heid, sociale uitsluiting en verwante thema’s te verzamelen. Aangezien deze onder-
werpen ook met kwantitatieve informatie nauwelijks in kaart te brengen zijn, vraagt 
dit om een verdere verdieping door middel van diepte-interviews. Hoe vergaat het de 
bewoners die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de sociale netwerken, bijvoor-
beeld omdat zij hulpbehoevend zijn en weinig te bieden hebben aan anderen? Zullen 
bewoners die zich alleen verbonden voelen met hun geestverwanten binnen de lokale 
gemeenschap, minder solidariteit kunnen opbrengen ten opzichte van dorpsgenoten 
met wie zij geen persoonlijke band hebben? Dergelijke vragen verdienen aandacht in 
het vervolg van het onderzoeksprogramma Sociale staat van het platteland.

In de programma’s voor plattelandsontwikkeling leunt de overheid sterk op de 
zelfredzaamheid van de plattelandsgemeenschap, dus eigenlijk op de civil society 
van de dorpsgemeenschap (De Hart et al. 2002). Engbersen en Sprinkhuizen (2004b) 
waarschuwen dat landelijke beleidsmakers de informele sociale structuur van het 
platteland vaak romantiseren en vormen van zelfhulp en zelforganisatie overschat-
ten. Zij stellen dat het beleid met het centraal stellen van zelfredzaamheid suggereert 
dat de plattelandsgemeenschappen een groot oplossend vermogen hebben en dat 
de overheid achterover zou kunnen leunen. Er blijken er vele initiatiefgroepen op 
het platteland te zijn, die gezamenlijk en bottom-up diverse vernieuwingen inzet-
ten (Remmers et al. 2000). Voor het peilen van collectieve behoeften, genereren 
van ideeën en vormen van coalities die met kennis en daadkracht plannen kunnen 
realiseren, zijn goede contacten en relaties van wezenlijk belang. Het is echter niet 
gezegd dat, ondanks alle burgerinitiatieven, de sociale behoeften van de meest 
kwetsbare groepen in de plattelandssamenleving voldoende zijn bediend. Boven-
dien is het de ervaring dat vernieuwingen waaraan op lokaal niveau behoefte is, 
vaak tegengehouden worden door wet- en regelgeving. Met name wanneer nieuwe 
initiatieven komen tot nieuwe combinaties die oude grenzen overschrijden en de 
sociale infrastructuur verbinden met bijvoorbeeld economische functies (landbouw) 
of ecologische functies (natuur), komt vernieuwing maar moeizaam op gang.
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Summary
The best of both worlds

The countryside is changing rapidly. Farming is dominating the rural landscape less 
and less, and in many places is making way for housing, recreation and nature. The 
population is marked by ageing and dejuvenation, and more and more town-dwell-
ers are seeking out the peace and quiet and space of the countryside. Meanwhile, the 
lives of rural dwellers are less and less territorially fi xed and are becoming more and 
more intertwined with the towns. Aided by increased car mobility and forced by the 
centralisation of provisions, country-dwellers are covering greater and greater dis-
tances to reach shops, educational facilities, work and entertainment amenities. The 
countryside has also not escaped the general trend towards individualisation. Rural 
dwellers attach ever greater importance to aspects such as autonomy, self-develop-
ment and privacy, and are structuring their lives accordingly.

The aim of this study is to present a picture of how rural dwellers perceive their 
lives in the changing countryside. The fi rst research question is accordingly: ‘How 
do rural dwellers perceive and appreciate their life in the countryside?’. This study 
is particularly concerned with social life in the countryside. Traditionally, the rural 
community existed within the context of the ‘autonomous’ village, where the inhab-
itants had been born and raised and where they passed their daily lives together with 
their friends and family who lived in the same village. Traditions played an impor-
tant role and the villagers supported each other and village life as a matter of course, 
so that they created a sturdy safety net for each other. The question is whether this 
close-knit social life still exists. The second research question is therefore: ‘How 
do local communities function in the modern-day countryside?’. In answering this 
question, the study looks at four mutually related aspects of the local community: 
the opportunities for country-dwellers to meet each other; the social relationships 
between rural dwellers; the social dividing lines between different social groups in 
the countryside; and the social behaviour between rural dwellers.

On the one hand, the concerns of policymakers betray the fears that the close-knit 
rural community is disappearing (community lost). If rural dwellers are less focused 
on their local setting, policymakers fear that this could threaten the social vital-
ity of the countryside, on which among other things the support for provisions and 
amenities depends; the level of these provisions and amenities in turn determines 
the feasibility of living in the countryside for less mobile groups. On the other hand, 
there are hopes that the rural community will be able to adapt to the changing times 
(́ community transformed )́. Traditional ties, and especially family relationships, are 
becoming less important, but the new ties which people choose for themselves are 
becoming more important. Community life could take on new forms around new 
economic initiatives, without this undermining the mutual cohesion and solidarity.
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Research method
In order to allow maximum scope for the views of rural dwellers themselves, an 
exploratory approach was chosen in the survey. By way of orientation, ten interviews 
were fi rst conducted with individuals who have a professional acquaintance with 
the way in which rural dwellers live. 13 focus group discussions were then held with 
rural dwellers. Finally, the survey fi ndings were submitted to a group of experts from 
the research and policy fi eld, who among other things considered the recognisability 
of the situation portrayed.

The research population was defi ned using the urbanisation criterion developed 
by Statistics Netherlands (cbs). We selected six rural areas, each consisting of two 
or three non-urban or low-urbanised communities (containing 1,000 addresses or 
fewer). When selecting the areas, an attempt was made to refl ect the wide variation 
in the rural areas as far as possible. One characteristic which unmistakably has a 
major infl uence on rural life is the distance from urban areas. As representatives of 
countryside areas located relatively close to urban areas (the ‘peri-urbasn country-
side’), we chose the Groene Hart area in the centre of the country, Zuidoost-Brabant in 
the south and Twente in the east. The countryside located somewhat further from 
urban areas (the ‘peripheral countryside’) was represented by the Kop van Noord-Hol-
land area in the north-west, Zeeland in the southwest and the Lauwersmeergebied area in 
the north-east. In order to refl ect the variation in population profi le, interviews were 
held with six different categories of residents: farmers, women, young people, older 
people, new residents and business owners. A total of 139 rural dwellers took part in 
the focus groups.

Perception and appreciation of rural life
People living in the countryside are found to use differing defi nitions and descrip-
tions of ‘the countryside’. Everyone sees the countryside in their own way, depending 
on their own experiences and frames of reference. Many rural inhabitants compare 
the countryside with the town: the countryside is everything that is not town. The 
more rurally people live, the more narrowly they defi ne the concept of ‘countryside’; 
for many people living in more isolated parts of the countryside, even the village is 
no longer part of the countryside. Inhabitants describe the countryside mainly on 
the basis of features of the landscape. In doing so they often paint an idyllic picture, 
with an emphasis on natural beauty and attractive landscapes. It is striking that 
agriculture is more or less absent from these descriptions, although the agricultural 
production area imposes a major mark on the history and appearance of the coun-
tryside. Rural dwellers also barely mentioned their social lives, whereas the social 
cohesion in the countryside was praised in the later discussions.

The majority of inhabitants take a positive view of life in the countryside. Their 
satisfaction relates in the fi rst place to aspects connected with the rural landscape: 
the peace and quiet, the space and the amount of green. The notion of space is also 
refl ected in their housing situation: they live in nice homes with lots of space. Rural 
dwellers obtain more house and garden for less money and enjoy a great deal of 
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privacy in and around their home. Despite this, rural dwellers enjoy living in an envi-
ronment where people know each other, have time for each other and are prepared 
to look out for each other. In the second place, therefore, their satisfaction is also 
related to the social life in the countryside. Positive experiences dominate very fi rmly 
in this regard over the sometimes claustrophobic feeling that this mutual involve-
ment can also bring. The majority of inhabitants feel safe, although many have the 
impression that crime levels are increasing where they live.

Rural dwellers also see the less positive aspects of living in the country, and in 
particular point to the meagre level of provisions and amenities. Many inhabitants 
fear that a vicious circle is at work here: the more the level of provisions declines, the 
less attractive the countryside becomes for residents who attach value to those provi-
sions, so that the rationale supporting those provisions reduces further. The result 
according to this reasoning is that villages are falling more and more silent and 
becoming less viable. Transport is also seen as a problem, especially for people who 
do not have a car, such as young people and many older people. The increasing urban 
sprawl is seen as a threat to the landscape. Rural dwellers are also sceptical with 
regard to the creation of new natural areas. Nature development on good farmland 
is considered unacceptable, and by no means only by farmers. Rural inhabitants 
feel that the various authorities sometimes take decisions too easily in this regard, 
without involving local residents. Negative views also predominate with regard 
to the socioeconomic vitality of the countryside. If a person with a higher educa-
tion background becomes unemployed, it is diffi cult for them to fi nd a suitable job 
locally. Many farmers and other business owners regard the complex legislation and 
regulations and the rigid attitudes of some administrators as diffi cult obstacles to 
surmount when seeking to adapt their business to the changing circumstances.

Opportunities to meet
Rural dwellers meet each other in many locations. For some, a visit to the central 
village is an important opportunity for meeting people; others meet their fellow 
villagers as part of associational life, in church, at the (old folks) club, or at their 
children’s school. Generally speaking, the opportunities for rural dwellers to meet 
each other in their day-to-day lives (at home and outdoors) appear to be reducing. 
This fi ts in with the fact that rural dwellers are becoming more mobile and are more 
often forced to look outside their local setting for work, education opportunities and 
amenities. By contrast, those locations where rural dwellers consciously seek each 
other out remain important meeting places. For example, many rural dwellers meet 
each other at club events and local festivities. The consequence of the social changes 
is that rural dwellers now also have to make more effort to meet each other, but at 
the same time – like their urban peers – are able to make more choices regarding 
those they wish to meet and can be more selective in their local contacts. The less 
obligatory nature of social life in the countryside appears to fi t in with the needs 
of today’s rural dwellers. Those who wish to do so can thus withdraw more readily 
from the social community life. It is also easier for rural dwellers to withdraw into 
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their own group. For example young people, new residents, farmers or members of 
a church community or association could focus strongly on this one relationship 
without too much diffi culty, which in turn would mean that the village community 
as a whole becomes less close-knit. For those who wish to take part, however, the 
local community spirit is still very much alive in the many neighbourhood and vil-
lage fetes.

Social relationships
Social relationships in the countryside are still characterised by a close-knit network 
structure. The majority of residents know each other personally or by sight. The 
accounts of rural dwellers also show that the village community occupies an impor-
tant place in their lives. Having social contacts close to home and sharing a common 
past still create a local community in which many people feel at home. Two aspects 
are important in the creation of social relationships. First, shared interests and 
activities infl uence the intensity of the contacts. If these correspondences are not 
present, the contacts often remains superfi cial. The more selective contacts probably 
increase, now that the rural population is becoming more diverse and the freedom 
of choice greater. Secondly, distance is important; the further apart from each other 
people live, the less often they meet each other. Short distances remain an important 
feature of local contacts, especially between neighbours. Neighbours are therefore 
very important in the countryside, and are still the people that rural dwellers turn to 
for help in emergencies and for keeping an eye on each other’s well-being. Whether 
neighbours also become friends depends on the degree to which they share inter-
ests and activities. The ties with relatives living nearby are also often close. Many 
farmers have strong ties with their family through their farming business. Friends 
and acquaintances are found in the local community based on shared activities and 
interests. Which contacts are most important varies from person to person. A few 
older focus group participants, living alone and without family, friends or acquaint-
ances close by, reported that their neighbours in particular are indispensable. 
Others feel that they could not do without their locally living relatives.

Social dividing lines
The accounts show that many rural dwellers draw a distinction between ‘us’ and 
‘the others’. A social dividing line arises particularly when ‘the other’ does not adapt 
or poses a threat to the existing status quo. The arrival of new residents is gener-
ally not regarded as negative, but the integration between newcomers and original 
inhabitants is not always an entirely smooth process. If new residents play little or 
no part in the community, they remain outsiders in the eyes of residents who were 
born and raised there. The positions of power which some new residents appropriate 
for themselves also reinforce these ‘them and us’ feelings. In Zeeland, in particular, 
original residents report that the ‘import’ of residents from the towns commandeer 
many administrative tasks in associational life, so that the original residents no 
longer get a look in. Many new residents in turn feel that, despite their participation 
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in the local community, they are still outsiders. Consciously or unconsciously, origi-
nal rural dwellers use regional language or dialect in order to hold onto their posi-
tion. The dividing line between ‘Western’ rural dwellers and ethnic minorities is also 
exacerbated in the eyes of participants if members of the ethnic group do not adapt. 
On the other hand, it is sometimes questionable how far ethnic minorities are given 
an opportunity to adapt. Some dividing lines have also developed historically, such 
as those between religious groups. Secularisation means that the differences based 
on religious convictions are now less visible, but the dividing lines remain palpable. 
Geographical dividing lines can also often be traced back to the past. Finally, some 
rural dwellers feel that townsfolk construct a social barrier between the ‘modern’ 
urban dweller and the ‘backward’ country person. This is evident from the fact that, 
according to some rural inhabitants, many town-dwellers describe the entire rural 
population as ‘farmers’.

Social behaviour
The interviews and discussions reveal that the arrival of new residents and also 
the individualisation of original inhabitants create a dynamic in which the mutual 
relationships between rural dwellers are taking on new forms. Rural inhabitants 
are in broad agreement that they still have a lot of time for each other, and this is 
something they greatly appreciate. Yet their accounts also show that when it comes 
to actual behaviour, people have less time for each other than in the past. People 
greet each other less and mutual help is today more often limited to minor services, 
lending items and providing help in emergencies. People still look out for each other, 
but a growing need for privacy means that interest is readily interpreted as nosiness. 
The participants were also agreed that rural dwellers gossip a lot about each other 
and are quick to judge. These forms of involvement are generally seen as a necessary 
evil and many take part in them consciously or unconsciously. The gossiping does 
appear to have less infl uence as the size of the community’s increases. Individualisa-
tion is also apparent in the argumentation used in relation to social norms. In the 
past, many norms had a moral or religious basis, but today they are justifi ed as forms 
of ‘taking each other into account’. As a result, norms are shifting and becoming 
more fl exible. Finally, the support for local, collective activities and provisions is 
under pressure. Often the organisation is adapted, so that participating and contrib-
uting to these collective activities demands less time and effort.

The best of both worlds
It can be concluded that the majority of people living in the countryside consider 
it a privilege to live in an environment which is so quiet and offers so much space 
and natural beauty. Rural dwellers are also very positive regarding the sense of 
community. Less positive aspects of living in the countryside, such as the meagre 
level of provisions and amenities, the dependence on the car and social control, are 
noted, but do not dent the great enthusiasm of rural dwellers for life in the country. 
The positive perception of rural social life is magnifi ed further when rural dwellers 
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compare their living environment with the chill image that they have of life in the 
towns. The predominantly positive picture of rural life is however not only based on 
negative prejudices about the town, because the majority of new residents, many of 
whom have spent years living in towns, are also very positive in their views.

The accounts given by rural dwellers point to a number of developments in com-
munity life. First, rural dwellers are becoming more choosy and selective in their 
local contacts, so that the local community is becoming divided up into segments of 
like-minded inhabitants. Changes in the social infrastructure and population profi le 
foster this selection behaviour. But these new segments also bring new contacts 
which cross the existing dividing lines between ‘old’ social groupings. Collective 
values such as the village culture, nature and landscape are binding factors between 
the original inhabitants and newcomers, or between ‘farmers’ and ‘citizens’. Sec-
ondly, the mutual engagements are becoming less obligatory. Norms relating to soli-
darity are less duty-bound and help is less far-reaching. The degree of social control 
is also reducing. Many rural dwellers still keep a close eye on their fellow residents, 
but the normative yardstick they use to measure each other is less uniformly based 
on religious rules of conduct. Collective activities are organised in a more voluntary 
way. And because volunteers are increasingly diffi cult to fi nd, including in the coun-
tryside, organisations are seeking pragmatic solutions for maintaining provisions 
and enabling activities to continue. All in all, community life in the countryside is 
becoming freer in nature. There is more scope for individual freedom of choice, with 
residents participating only in those activities which they fi nd appealing and being 
able to withdraw from other aspects of community life. Participation in the local 
community is becoming less time-consuming and easier to fi t into a busy life.

The changes taking place in rural communities follow a middle line between 
the ‘community lost’ and the ‘community transformed’ perspectives. We are seeing 
new forms of community emerge, but these cannot mask the general trend: the 
social ties between rural dwellers are weakening. The rural community has conse-
quently changed into a ‘light’ community, within which the social ties are looser, 
more voluntary and selective. As a result, it is easier to combine local social life with 
networks outside the village. There is certainly no question of a disappearance of 
community spirit. On the contrary, many rural dwellers maintain close contacts in a 
local network and attach great importance to them. In doing so they assign char-
acteristics to their surrounding community which recall the close-knit, traditional 
village communities of the past. These images are sometimes romanticised, but do 
contribute to the feeling of mutual connectedness. It would seem that, in the eyes of 
many inhabitants, modern rural communities to combine the best of both worlds. 
On the one hand they see the decline in mandatory social norms as liberating, while 
on the other the rural population displays a mass appreciation for the sense of 
belonging that they consider so typical of the countryside. In short, the countryside 
offers both the freedom of the urban community and the involvement and manage-
ability of the village community.
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In its rural development programmes, the government leans heavily on the self-reli-
ance of rural communities, in other words on the civil society of the village. Some 
authors warn that national policymakers often romanticise the informal social 
structure of the countryside and overestimate the capacity for self-help and self-
organisation. They argue that the policy of ‘self-reliance’ suggests that rural com-
munities possess a great problem-solving capacity and can manage without much 
government support. Generally speaking, the modern rural community does indeed 
appear to meet the needs of the individualising rural dwellers. However, the looser 
modern local community creates the risk that the mutual ties will weaken further 
and that the self-reliance of the rural population will reduce.
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Bijlage A Vooraf geïnterviewde personen

Mw. M. Tomasini Equivalent, experts in emancipatie
Mw. Y. te Poel kds (Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekontwikkeling)
Dhr. M. Emmering Kern8
Mw. J. Lomax Kern8
Mw. M. Bakker Nederlandse Vrouwen Raad
Mw. A. van der Kooij Movisie
Dhr. E. Jans Ondernemerschap Nieuwe Stijl
Mw. D. van Lieshout Plattelandsjongeren.nl (voorheen apjw)
Dhr. M. Groeneveld Plattelandsjongeren.nl (voorheen apjw)
Mw. A. Smit Scoop
Dhr. G. Titulaer Vrienden van het platteland
Mw. B. Bock wur, Rurale Sociologie
Mw. W. Echtelt Zijactief
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Bijlage B Deelnemers aan de validatiebijeenkomst op 24 mei 2007

Dhr. Th. Beckers (voorzitter) Telos 
Mw. A. Bruins ministerie van lnv, directie Platteland
Mw. M. Huybregts ministerie van lnv, directie Landbouw
Mw. M.M. van Essen ministerie van lnv, directie Platteland
Mw. H. Hollenberg ministerie van vws, directie Maatschappelijke
 ondersteuning
Dhr. V. Lub Movisie
Dhr. H. de Haan wur, Sociaal-ruimtelijke analyse
Dhr. H. Wiskerke wur, Rurale sociologie
Dhr. T. Duffhues zlto

Dhr. D. van der Wouw Scoop
Dhr. L. Overman  Primo
Dhr. Sj. Cox pon

De volgende drie personen konden niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn en deden 
hun suggesties in afzonderlijke gesprekken:

Dhr. T. van der Ziel freelance journalist en auteur Leven zonder drukte
Dhr. F. Thissen UvA, amidst
Mw. A. van der Kooij Movisie
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Bijlage D Achtergrondgegevens van de deelnemers

Tabel D.1
Kenmerken van de deelnemers, naar de categorieën bewoners

agrariërs vrouwen jongeren senioren
onder-
nemers

nieuwe 
bewoners totaal

mannen 15 0 18 13 6 8 60

vrouwen 5 30 21 6 5 12 79

14-19 jaara 0 0 29 0 0 0 29

20-29 jaar 0 2 10 0 1 0 13

30-39 jaar 6 5 0 0 5 5 21

40-49 jaar 10 5 0 0 1 9 25

50-59 jaar 4 8 0 3 3 5 23

60-69 jaar 0 9 0 6 1 1 17

70-79 jaar 0 1 0 10 0 0 11

geen verbondenheid met agrarisch bedrijfb 0 18 21 13 7 18 77

wel verbondenheid met agrarisch bedrijf 20 12 18 6 4 2 62

binnen bebouwde kom 0 14 21 12 4 12 63

buiten bebouwde kom 20 16 18 7 7 8 76

woont thuis bij ouders 2 0 37 0 0 0 39

woont alleen 1 2 1 6 2 3 15

woont zonder partner met kinderen 0 0 0 0 1 1 2

woont met partner 5 16 1 12 4 7 45

woont met partner en kinderen 12 12 0 1 4 9 38

0-5 jaar in huidige woonplaats 1 3 2 0 3 20 29

5-10 jaar in huidige woonplaats 0 4 3 3 1 0 11

11-20 jaar in huidige woonplaats 3 1 33 2 3 0 42

20+ jaar in huidige woonplaats 16 21 1 14 4 0 56

onbekend 1 1

altijd gewoond in huidige woonplaats 12 8 30 6 3 0 59

verhuisd tussen 0 en 19 jaar 1 1 8 1 2 0 13

verhuisd tussen 20 en 34 jaar 6 17 1 7 4 3 38

verhuisd na 34 jaar 1 3 0 5 2 17 28

onbekend 1 1

totaal 20 30 39 19 11 20 139
a De leeftijd ligt tussen de 14 en 80 jaar, met een gemiddelde van 41,8 jaar.
b Een binding met een agrarisch bedrijf is verondersteld wanneer een deelnemer woonachtig is op een agrarisch bedrijf, werkt op een 

agrarisch bedrijf van familie of een werkzaam leven heeft gehad op een agrarisch bedrijf.
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Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast.
De tekst van het lopende programma (2006-2007) is te vinden op de website van het scp: 
www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0267-8

SCP-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden 
op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten 
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector. isbn 90-377-0106-x
In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004. isbn 90-377-0159-0
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
The Quality of the Public Sector (Summary). Social and Cultural Report 2002. isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het SCR 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

SCP-publicaties 2006
2006/1 Thuis op het platteland (2006). Anja Steenbekkers, Carola Simon en Vic Veldheer 

(red.). isbn 90-377-0229-5
2006/2 Een eigen huis... Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische 

problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving (2006). M.H. Kwekke-
boom (red.). isbn 90-377-0246-5 

2006/3 Uitgerekend wonen (2006). Michiel Ras et al. isbn 90-377-0250-3
2006/4 Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006 (2006). Sjoerd Kooiker (red.). 

isbn 90-377-0200-7
2006/5 Hoe het werkt met kinderen (2006). Wil Portegijs et al. isbn 90-377-0238-4
2006/6a Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006). Saskia Keuzenkamp en Ans 

Merens (red.). isbn 90-377-0269-4
2006/6b De balans opgemaakt. De slotbeschouwing van de sociale atlas van vrouwen uit etnische 

minderheden (2006). Saskia Keuzenkamp. isbn 90-377-0251-1
2006/7 Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden (2006). Karin Wittebrood. 

isbn 90-377-0232-5
2006/8 Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven: gebruik, bereik en draagvlak (2006).

C.J. Maas-de Waal. isbn 90-377-0270-8
2006/9 Op weg in de vrije tijd (2006). Lucas Harms. isbn 90-377-0273-2
2006/10 Rapportage sport 2006 (2006). Koen Breedveld en Annet Tiessen-Raaphorst (red.). 

isbn 90-377-0252-x
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2006/11 Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op 
het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn (2006). Mirjam de Klerk en Roelof 
 Schellingerhout. isbn 90-377-0260-0

2006/12 Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop (2006). Alice H. 
de Boer (red.). isbn 90-377-0256-2

2006/13 Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs (2006).
Ria Bronneman-Helmers. isbn 90-377-0208-2

2006/14 Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (2006). Anna Adolfsen en 
Saskia Keuzenkamp, m.m.v. Linda Mans. isbn 90-377-0255-4

2006/15 Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2006). Saskia Keuzenkamp, 
David Bos, Jan Willem Duyvendak, Gert Hekma (red.). isbn 90-377-0257-0

2006/16 Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (red.). isbn 90-377-0271-6
2006/17 Publieke productie en persoonlijk profi jt (2006). Bob Kuhry en Evert Pommer, m.m.v. 

Jedid-Jah Jonker en John Stevens. isbn 90-377-0231-7
2006/18 Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht (2006). 

 Janneke Oppelaar en Karin Wittebrood. isbn 90-377-0231-7
2006/19 Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ van de onderwijsprofessional 

(2006). Ria Vogels en Ria Bronneman-Helmers. isbn 90-377-0291-0
2006/20 Maten voor gemeenten 2006 (2006). Bob Kuhry en Jedid-Jah Jonker, m.m.v. Bureau 

Zenc. isbn 90-377-0253-8
2006/22 Emancipatiemonitor 2006 (2006). Wil Portegijs, Brigitte Hermans en Vinodh Lalta. 

isbn 90-377-0286-4
2006/23 Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie vergeleken (2006). Jaco Dagevos, 

Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg. isbn 90-377-230-9

SCP-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (2007). 

isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin (2007). Marion Duimel en Jos de Haan. 

isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strategieën bij het onderzoek Culturele 

Veranderingen in Nederland (2007). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9
2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering (2007).

isbn 978-90-377-0280-4. 
2007/5 Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen eu-landen (2007). 

Evert Pommer, Edwin van Gameren, John Stevens, Isolde Woittiez. 
isbn 978-90-377-0258-3

2007/6 Prestaties van de rechtspraak: productiviteit in perspectief (2007). Ab van der Torre,
Jedid-Jah Jonker, Frank van Tulder, Theresa Steeman, Gerard Paulides.
isbn 978-90-377-0294-1

2007/7 Türken in Deutschland und den Niederlanden. Die Arbeitsmarktposition im Vergleich (2007). 
Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg.
isbn 978-90-377-0308-5

2007/8 Een gele kaart voor de sport. Een quick-scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken 
in en rondom de breedtesport (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0307-8

2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten (2007). Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
isbn 978 90 377 0143 2

2007/10 Sport in the Netherlands (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0302-3
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2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (2007). Jean Marie Wildeboer 
Schut en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1

2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (2007). Paul Dekker, Joep de Hart en Laila 
Faulk. isbn 978-90-377-0311-5

2007/13 Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leef baarheid en veiligheid (2007). 
Karin Wittebrood en Tom van Dijk. isbn 978-90-377-0309-2

2007/14 Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007 (2007). Mirjam de Klerk 
(red.). isbn 978-90-377-0310-8

2007/15 Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van 
interetnisch contact (2007). Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos.
isbn 978-90-377-0312-2

2007/16 Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg (2007). Alice de Boer en 
Joost Timmermans. isbn 978-90-377-0313-9

2007/17 Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht (2007). Paul Dekker en Tom van der 
Meer. isbn 978-90-377-0318-4

2007/18 Verbinding maken. Senioren en internet (2007). Marion Duimel.
isbn 978-90-377-0317-7.

2007/19 Moeders, werk en kinderopvang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvang-
beslissingen van moeders met jonge kinderen (2007). Ingrid Ooms, Evelien Eggink en 
Edwin van Gameren. isbn 978-90-377-0314-6

2007/20 De sociale staat van Nederland 2007 (2007). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer en Evert 
Pommer (red.). isbn 978-90-377-0321-4

2007/21 Toekomstverkenning informele zorg (2007). Alice de Boer (red.). 
isbn 978-90-377-0319-1

2007/22 Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting 
(2007). isbn 978-90-377-0327-6

2007/23 Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2007).
isbn 978-90-377-0324-5

2007/24 Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en 
inactieven (2007). Eric van Ingen, Jos de Haan en Marion Duimel.
isbn 978-90-377-0316-0

2007/25 Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland (2007). Carola 
Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers. isbn 978-90-377-0320-7

SCP-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978 90 5260 260 8

Werkdocumenten
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). Mirjam de Klerk, 

Jurjen Iedema en Crétien van Campen. isbn 90-377-0268-6
122 Gezond en wel met een beperking (2006). Crétien van Campen (red.). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). Henrieke 

Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0276-7
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125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006). Edwin 
van Gameren, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx. isbn 90-377-0278-3

126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). Arjan Soede. isbn 90-377-0241-4
127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profi elen en 

zoekstrategieën (2006). Henrieke Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0279-1
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). Jos Becker en Joep de Hart. isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). Isolde Woittiez en Michiel Ras. isbn 90-377-0288-0
130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organi-

saties en hun leden (2006). Esther van den Berg. isbn 90-377-0264-3
131  Bezoek onze site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp en Susanne 

 Janssen. isbn 90-377-0290-2
133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang (2007). Rob Gilsing. 

isbn 978-90-377-0297-2
134 De houding ten opzichte van homosekualiteit. Een beschrijvende literatuurstudie (2006). Lisette 

Kuyper en Floor Bakker. isbn 978-90-377-0299-6

Overige publicaties
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). Paul Schnabel, Paul Dekker en Vic 

Veldheer (red.). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). Jaco Dagevos. 

isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 

(2006). Jaco Dagevos en Maurice Gesthuizen. isbn 90-377-0249-x
  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). Kees Schuyt, Jan-Willem Duyvendak 

en Theo Roes. isbn 90-377-0272-4
  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. Summary (2006).

Anja Steenbekkers, Carola Simon en Vic Veldheer. isbn 90-377-0292-9
  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). Koen Breedveld, Andries van 

den Broek, Jos de Haan, Lucas Harms, Frank Huysmans en Erik van Ingen. 
  isbn 90-377-0283-x
  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (2006). Lucas 

Harms. isbn 90-377-0281-3
  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (red.). isbn 90-377-0293-7
  Visit our site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp en Susanne Janssen. 

isbn 90-377-0296-1
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978-90-377-0295-8
  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes en Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4

  Samenloop van regelingen (2007). Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers. 
isbn 978-90-377-0315-3
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