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Abstract
The study of 17th-century Dutch culture requires a geographical model which is capable of analysing the

cultural tensions between central and peripheral regions. In fact, the economic and cultural dynamics

typical of the urbanized core may be responsible for conservative reactions in peripheral regions such as

Northern Germany.

 
Holland en zijn achterland
 
De plaats die regionale verschijnselen in de geschiedenis der Nederlanden hebben ingenomen,
wordt vaak miskend. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw was de regionale cultuur het
terrein van de sociografie, het ambachtelijke zusje van de sociologie en de toegepaste geografie.
Maar de teloorgang van dit vak heeft een leegte achtergelaten die ondanks de inspanningen van
auteurs als Hans Knippenberg en Ben de Pater niet adequaat is gevuld.2 Ook de Wageningse
historische school wilde aanvankelijk een soort historische sociografie bedrijven. Het resultaat
bestond echter vooral uit kwantitatief ingestelde streekbeschrijvingen die het specifieke karakter
van de betreffende regio onvoldoende voor het voetlicht brachten.3 Microhistorische
verklaringsmodellen boden hier evenmin een alternatief. De groeiende aandacht voor regionale
geschiedschrijving heeft weliswaar geleid tot een explosieve toename van het aantal plaats- en
streekgebonden publikaties, maar daarbij ontbreekt het doorgaans aan een vergelijkend
perspectief. Dat is jammer, want specifieke regionale verschijnselen komen pas tot hun recht als
ze gezien kunnen worden in het licht van een ruimere geografische en historische context.
          Zou dit te wijten zijn aan het huidige politieke, culturele en economische klimaat in
Nederland? Dit is nu eenmaal tamelijk centralistisch ingesteld. Zeker in vergelijking met de
buurlanden waar het regionale bewustzijn een veel grotere rol speelt in het openbare leven. Onze
media worden meestal op polderhollandse keuveltoon gevuld met zaken die in Groot-
Amsterdam in de mode zijn. Van hieruit gaat de blik dan al snel naar de Angelsaksische wereld,
terwijl onze naaste buren nagenoeg onbekend blijven. Waar de Randstad enkele decennia
geleden nog als de tegenhanger van een handvol andere regio's gold, is deze Großstadt Holland
nu zo sterk gegroeid, dat er nog slechts een vormloos platteland omheen lijkt te liggen. In deze
door de massamedia gereguleerde stadscultuur levert 'de provincie' vooral een extra dosis aan
authenticiteit, goed voor reisverslagen en columnisten, maar niet voor een beter begrip van de
regionale veelvoud in Europa. Het historische onderzoek lijkt van dit alles een behoorlijke tik te
hebben meegekregen.
          Vergelijkende studies over de grenzen heen zijn ook al niet populair. Voor een
kosmopolitische land als het onze is dat verwonderlijk. Nederland heeft immers tot in de



negentiende eeuw deel uitgemaakt van een groter Noordwest-Europees geheel, waaruit het zich
eerst heel geleidelijk heeft losgemaakt.4 Toch zullen weinig Nederlands zich ervan bewust zijn
dat regio's als Oost-Friesland, Lingen, Bentheim en Kleef tot in de negentiende eeuw het
Nederlands als cultuurtaal gebruikten, net als de burgerij van Bremen of bijvoorbeeld het kleine
Friedrichstadt in Sleeswijk-Holstein.5

          In de zestiende en zeventiende eeuw was dit nog vanzelfsprekender. Steden als Keulen,
Frankfurt, Hamburg, Dantzig, Gotenburg, Rijsel, Duinkerke en Londen herbergden invloedrijke
Nederlandstalige gemeenschappen. En ook op het platteland mogen we de invloed van de
Nederlandse cultuur niet onderschatten. In een brede zone van Sleeswijk-Holstein via Westfalen
en het Rijnland tot in de Eifel was dit Nederlandse cultuurgoed toonaangevend. Langs de
Weichsel, aan de Oostzeekust, in Brandenburg en in de Wetterau (bij Frankfurt) waren
Nederlanders opvallend aanwezig.6 We hoeven alleen maar denken aan de pretentieuze
tentoonstelling in Oranienburg in 1999, waar de invloed van de Hollandse stadhoudersfamilie op
de Brandenburgse hofcultuur nog eens treffend werd aangetoond.7 We kunnen ook wijzen op de
protestantse stedelijke burgerij van East-Anglia en West-Frankrijk.8 Maar zelfs in het roomse
Frans-Vlaanderen waren de contacten met het noorden rond 1650 nog niet geheel afgebroken,
zoals blijkt uit de vestiging van tientallen West-Friese boeren in dit gebied.9

          Tot dusverre is gesproken over 'Nederlands' cultuurgoed alsof dit de cultuur van het hele
Nederlandse taalgebied betreft. Dat zou echter tot misverstanden kunnen leiden. Toonaangevend
in de zeventiende eeuw was vooral de verburgerlijkte stadscultuur van de kustprovincies
Holland, Zeeland en Friesland, waarover met name Simon Schama aanschouwelijk heeft
geschreven.10 Maar we moeten ook daarbij de invloed van de oudere Zuid-Nederlandse
beschaving niet onderschatten. Het gros van de Vlaamse en Brabantse ballingen kwam
weliswaar terecht in de Hollandse steden, maar juist in de buitengewesten was hun invloed nog
opvallender. In Hamburg bijvoorbeeld trok vooral het Brabantse element de aandacht. Onder
deze Brabanders bevonden zich nogal wat lutheranen die zich in Holland minder thuis voelden.11

          Daarnaast fungeerden ook de oostelijke provincies en het aangrenzende Duitse gebied,
waar het Nederduits van de hanzesteden de voertaal was, als een belangrijk intermediair met het
Duitse achterland. De Nederlandse immigranten in Noord-Duitsland spraken allen Nederduits,
net als trouwens de leden van Nederlandse kolonie op het eiland Amager (bij Kopenhagen) en de
doopsgezinde boeren in Polen, die zich later in de Oekraïne vestigden.12Hetzelfde geldt
bovendien voor de meeste buitenlanders op de vloot en voor de huursoldaten in het Staatse leger.
De universiteiten van Groningen, Franeker en Harderwijk waren - behalve in de eigen regio -
vooral bij Noord-Duitse studenten populair.13

          We kunnen ons zelfs afvragen hoe lang het eigenlijk heeft geduurd voor die oostelijke
provincies daadwerkelijk bij de Republiek gingen horen. Men sprak en schreef er aanvankelijk
een andere taal, men hanteerde een andere kalender, de karrensporen waren er breder en het
bestuur lag gedeeltelijk in handen van een andere stadhouder, die zijn thuisbasis in de Wetterau
had.14

          Deze inleidende opmerkingen kunnen ons helpen onze blik te verleggen van het centrum
naar de periferie: van Holland naar - in dit geval - het Duitse achterland. Het is nu eenmaal zo
dat hedendaagse staatsgrenzen nauwelijks geschikt zijn om de vroegmoderne cultuurgebieden af
te bakenen. Pas geruime tijd na het einde van het Ancien Regime maakte de geografische
ordening van het oude Europa plaats voor de ons bekende nationale grootheden.
 
Centrum en periferie



 
Toen de bekende historicus Barthold Georg Niebuhr in 1808 vanuit Friesland naar het oosten
reisde, was het hem direct duidelijk dat hij zich van de toenmalige beschavingscentra
verwijderde. Zodra hij de grens van het Groningerland had overschreden, liet hij zich
overmannen door allerlei indrukken die hem aan zijn Noord-Duitse geboortegrond deden
denken. Weliswaar gold voor hem Nederland als het toonbeeld van een republikeins bestel dat
beschaving en publieke welstand bevorderde. Maar in Groningen vielen hem bijzonder die zaken
op, waarin de bewoners tekortschoten. Hij ergerde zich zowel aan de platduitse spraak als aan de
onhebbelijkheden van het gewone volk, die hem aan Holstein en Hamburg deden denken.
Slechts het verbale antisemitisme van de Groningers kon hem nog een beetje amuseren. De
Groninger, schrijft Niebuhr, heeft in tegenstelling tot de Fries
 

niets van de rijzige  gestalte en de krach tige blik, de uiting va n kracht en ze lfbewustzijn ; hij heeft

eerder iets slaps, iets kinderachtigs; hij lacht luidruchtig en onnozel, terwijl de Fries of de

Hollan der alleen  maar glim lacht, of ju ist schaterlac ht met al z ijn lichaa msspie ren. U z ult daarin

helaas veel overeenkomsten met de gewone Holsteiner vinden. En ook zijn kleding lijkt op de

hunn e; vanaf d e Lauw ers drage n de bo eren bla uwe h emdro kken, d e Fries loo pt [daare ntegen ] in

het zwart. De klederdracht van de vrouwen is bij de grens nog zoals in Friesland, maar die komt

verderop steeds minder voor, en de schoonheid van de vrouwen houdt bij de grens op.15

 
Dit harde oordeel is welhaast symptomatisch voor de vroegmoderne waarneming van
beschavingsgrenzen en cultuurgebieden. Terwijl nieuwkomers zich al in Oost-Friesland door een
zeker enthousiasme lieten meeslepen dat toenam naarmate zij de Nederlandse grens naderden,
moesten de vertrekkende reizigers zich vaak over hun teleurstelling heen zetten. 'De Oost-
Friezen zijn niet meer zo goedaardig als de Nederlandse Friezen', schrijft Knut Jungbohn
Clement in 1846. De Oldenburgers zijn nog 'tamelijk trouw en rechtschapen', zelfs meer dan de
Oost-Friezen, maar voorbij de Wezer zijn de mensen 'listiger, niet meer zo oprecht en trouw', om
van de huichelachtige Denen maar helemaal te zwijgen. Een uitzondering maakte Clement
slechts voor zijn Noord-Friese landgenoten die sinds jaar en dag op Nederlandse schepen
aanmonsterden.16

          Dit negatieve oordeel over Noord-Duitsland heeft zich in de loop der eeuwen nauwelijks
gewijzigd. Al in 1587 liet Justus Lipsius zich in uiterst denigrerende termen uit over de
residentie van de graaf van Oldenburg, waar in plaggenhutten dwazen en beestmensen woonden,
die zich in leven hielden met brij en varkensvlees.17 In de Friese kuststreken werd deze
'Westfaalse slavernij' dikwijls als het tegendeel van de eigen vrijheid afgeschilderd.18 En in
Holland golden de Duitsers en Denen die daar iedere zomer het ruige werk deden, als een
verachtelijk soort volk dat men straffeloos kon uitschelden voorpoep, knoet of mof. De eerste
term, afkomstig van het woord bube ('knecht', 'boef'), duidt in de meeste dialecten tevens op de
katholieke ('paapse') herkomst van de gastarbeiders. De tweede term staat vermoedelijk voor
spitsboef of hoorndrager ('kornuit', cornutus) en de derde term geeft aan dat men deze lieden
'muf' vond stinken.19

          Langs de hele Noordzeekust, van Calais tot Ribe, hebben de bewoners van de vruchtbare
kuststreek neergekeken op de minder succesvolle boerenbevolking uit de achterliggende
zandgebieden. Voor de Noord-Friezen golden de Denen als het meest verachtelijke volk dat men
kende. De naburige grensgebieden vormden in hun ogen 'het zwarte Jutland van heide, klompen,
adders, luizen en snotziekte'.20Soortgelijke patronen waren herkenbaar in vruchtbare
riviervalleien, rijke akkerbouwgebieden en welvarende textieldorpen, maar ook rond



havensteden en residenties, waar men zich ver verheven voelde boven de inwoners van de
omliggende heidedorpen en bergstreken.
          De mentale landkaart van het vroegmoderne Europa was grotendeels uit zulke ecologische
en economische constateringen opgebouwd. Niet politieke grenzen, maar de eigen positie in de
ontluikende wereldmarkt was maatgevend voor het regionale zelfbewustzijn.
Bodemvruchtbaarheid en marktgerichtheid bepaalden voor een groot deel of men nieuwste
culturele trends kon volgen, dan wel of men in staat was vast te houden aan de eigen traditie.
Waar beide factoren ontbraken, moest men zich eenvoudig neerleggen bij de fluctuaties van het
internationale verkeer in goederen en ideeën. Innovatiecentra, waar nieuwe gewoonten
vroegtijdig werden overgenomen, en relictgebieden, waar achterhaalde tradities extra lang stand
hielden, hadden dikwijls gemeen dat de maatgevende sociale groepen door een zekere welstand
ten opzichte van hun omgeving uit de toon vielen. Weliswaar kon ook armoede een zekere
conserverende tendens bewerkstelligen, of omgekeerd een zekere neiging tot noodinnovaties
(zoals de aardappel).21 Voor de waarneming van het eigentijdse cultuurlandschap was dit echter
nauwelijks van belang, omdat het idee van vooruitgang dat inherent is aan onze huidige
waardering van innovatie de toenmalige mensen nog geheel vreemd was.
 
Noordzeesysteem
 
De Nederlanden en Noordwest-Duitsland vormden tussen 1500 en 1800 een samenhangend
economisch gebied, dat weliswaar uit verschillende economische deelgebieden bestond, maar
dat alleen in zijn geheel goed te bevatten is. Zo meende de nestor van het historische
gebiedsonderzoek in Münster, Franz Petri, dat de hele regio een afzonderlijk historisch
landschap vormt dat hij Nordwestraum heeft genoemd.22 Wilhelm Müller-Wille heeft gesproken
over een Nordseesektor die zich als een taartpunt van Frankfurt uit over de verschillende
ecologische zones tot aan de Noordzeekust uitstrekt.23 De historisch-geograaf Hans-Jürgen Nitz
heeft een beeld geschetst à la Von Thünen, waarbij het economische centrum Holland door een
serie opeenvolgende cirkels van de halfperifere kustgebieden tot in de verst afgelegen
laagvlakten en hooggebergten wordt omsloten.24 En in Nederland was het vooral Jan Lucassen,
die de regionale arbeidsmarkt als een Noordzeesysteemheeft gekenschetst.25 Wat deze auteurs
gemeen hebben, is een geografisch perspectief dat nauw aansluit bij de ruimtelijke ordening van
het landschap zoals die werd ervaren door de tijdgenoten.
          Natuurlijk waren er ook andere ruimtelijke factoren die van betekenis waren voor het
vroegmoderne besef van ruimte. De stedelijke elites namen deel aan een netwerk van
bovenregionale contacten, dat zich vooral in de Nederlanden en Zuid-Duitsland tot complete
stedelijke landschappen verdichtte. De landelijke cultuur, dat wil zeggen de cultuur van de rurale
bovenlaag, werd hier in verregaande mate door stedelijke voorbeelden gekleurd. Soortgelijke
dwarsverbindingen bestonden ook in het eigenlijke Hanzegebied, maar daar werd de stedelijke
invloed op het platteland tot op zekere hoogteafgezwakt door de landjonkers en
grootgrondbezitters. In beide gevallen boden handwerkers, geleerden en internationale
kooplieden de belangrijkste groepen, die het culturele contact tussen de wijd verspreide
plattelandssteden onderhielden. Ook joodse gemeenten en kerkelijke minderheden als de
hugenoten stonden met elkaar in verbinding over grote afstanden. Bovendien bestond er een
hecht netwerk van persoonlijke en intellectuele contacten tussen vorstelijke hoven,
provinciehoofdsteden, universiteiten en kerkelijke centra, dat zich vertakte tot aan de
dorpspredikanten en overheidsdienaren in de verst afgelegen nederzettingen. Langs deze weg



konden politieke en kerkelijke vernieuwingsbewegingen als het piëtisme zich gemakkelijk van
het ene naar het andere territorium verbreiden.
         Tenslotte moeten we ook rekening houden met de militair-strategische en geopolitieke
factoren, die het toenmalige ruimtelijke besef beïnvloedden. Sommige regio's - zoals Oost-
Friesland, de oevers van de Elbe en de Nederlandse generaliteitslanden - vormden militaire
bufferzone's voor de grootmachten, waardoor de plaatselijke bevolking allerlei overlast voor lief
moest nemen. Andere regio's werden uitsluitend gebruikt om legereenheden op de been te
houden of om de staatskas van de ene of andere bezettingsmacht te spekken. In de loop van de
zeventiende eeuw werden grote delen van de Noord-Duitse laagvlakte feitelijk onder de
grootmachten verdeeld en als koloniën bestuurd.26 Deze protestantse machtspolitiek werd
gerechtvaardigd door te wijzen op de katholieke dreiging uit het zuiden, ook al werden de
machtsblokken meermalen herverkaveld.
          Desondanks waren het vooral natuurlijke en verkeerstechnische factoren, die ruimtelijke
opbouw van dit gebied bepaald hebben. Magere bodems, ontoegankelijke hoogvenen en
dichtgeslibde rivierlopen hebben ervoor gezorgd dat grote delen van de Noord-Duitse laagvlakte
en het aangrenzende Nederlandse gebied geen steden kenden. Bovendien bevonden zich hier
weinig belangrijke domeinen of landgoederen, waaromheen een krachtig vorstendom of een
machtige landadel zich kon groeperen. De proto-industriële dorpen en de stadjes in het
voorgebergte werden als het ware door een sanitair kordon gescheiden van de rijke kustzone: een
kordon dat uitsluitend te doorkruisen was via modderige karrensporen, de zogenaamde
Hessenwegen.27 Waar rivierlopen een betere verbinding mogelijk maakten, bevonden zich aan de
riviermonding machtige kuststeden als Antwerpen, Amsterdam en Hamburg, die de toegang naar
de zee volledig reguleerden. Zelfs binnen de eigenlijke kustzone hebben deze steden een
sleutelpositie ingenomen, omdat de meeste havens aan de Waddenzee en de Zuiderzee niet
toegankelijk waren voor grotere schepen.
          Door dit alles was de regionale cultuur van het achterland vooral een landelijk fenomeen,
dat voornamelijk aan zijn randen door stedelijke voorbeelden werd bepaald. In de kustdistricten
was de grootstedelijke-burgerlijke cultuur van de Nederlanden maatgevend. Antwerpen
fungeerde hier in eerste instantie als de toegangspoort, waardoor de verworvenheden van de
Italiaanse renaissance in Noordwest-Europa bekend werden. Toen deze stad vervolgens in 1585
politiek en economisch vleugellam gemaakt werd, nam Amsterdam haar leidende plaats over.
Daarnaast heeft de Zuid-Nederlandse vluchtelingenstroom ervoor gezorgd dat de bijbehorende
levensstijl ook in de noordelijke Nederlanden en Noordwest-Duitsland werd overgenomen.
Behalve de verworvenheden uit eigen land hebben de Nederlanders in toenemende mate nieuwe
impulsen uit de buurstaten Engeland en Frankrijk doorgegeven, zodat men nog aan het einde van
de achttiende eeuw bij hen te rade kon gaan om op te hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen in de burgerlijke cultuur.
          In het binnenland domineerde daarentegen de traditionele cultuur der Hanzesteden, die
weliswaar uiteengevallen was in een protestants en een katholiek blok, maar van waaruit toch
een conserverende werking op de omgeving uitging.28 Tegenover de levenswijze van de
Nederlanders - ogenschijnlijk dynamisch, extrovert, kosmopolitische, ondogmatisch en egalitair
- stond daarom een culturele sfeer die sterker in zichzelf gekeerd was, beheerst door religieuze
dogma's en sociale taboes. Het ideaaltypische leven van de Nederlanders speelde zich af in een
reeks van overlappende sociale kringen, waarin voor eenduidige groepsdefinities geen plaats
was. De macht van ambachtsgilden en buurtschappen was nogal ingeperkt, de religie was
grotendeels geprivatiseerd, terwijl standsbesef en erekwesties juridisch als een privé-zaak



werden gezien.29 In de Noord-Duitse steden en dorpen wonnen daarentegen allerlei inclusieve
groepsdefinities gedurende de zestiende en zeventiende eeuw aan populariteit. De publieke
claims van ambachtsgilden, buurtschappen en brandverzekeringsclubs groeiden navenant, terwijl
rangordeconflicten, erezaken en uitsluitingen bij tijd en wijle tot absurde proporties werden
doorgevoerd.30 Dit opvallende contrast is door historici nog nauwelijks onderzocht, hoewel het
toch fundamenteel lijkt te zijn voor de culturele verschillen tussen Duitsland en de Nederlanden.
 
Onzichtbare dynamiek
 
De belevingswereld van het vroegmoderne tijdvak is ons vreemd geworden. Dat hangt
grotendeels samen met het feit dat de opbouw van de nationale staat in de negentiende eeuw
oudere vormen van ruimtebeleving heeft doen vergeten. We mogen de fundamentele
veranderingen in ons geografische wereldbeeld, die zijn ontstaan door de opbouw van een
nationaal transportsysteem, de ontwikkeling van een centraal bestuursapparaat, de vorming van
een uniform onderwijssysteem en de groei van een nationale identiteit, niet onderschatten. In
twee of drie generaties hebben spoorrails en straatwegen een volledige omkering van de
infrastructuur bewerkstelligd, waardoor eertijds perifere regio's als het Roergebied tot nieuwe
economische kerngebieden zijn geworden, terwijl oude overslaghavens in een uithoek kwamen
te liggen. Daarbij kwamen in Duitsland nog de grote oorlogen, die een nieuw vaderlandsgevoel
opriepen dat niet meer gebaseerd was op feitelijke nabijheid of distantie, maar op het horen bij
een imaginair grondgebied. Naburige regio's werden daardoor tot buitenland, terwijl men zich
het lot van ver afgelegen provincies juist bewust werd. Tamelijk bekend is de grap over een
Oost-Friese grootmoeder die haar kleinzoon beklaagt, omdat de arme jongen 'helemaal in
Duitsland' werk moet zoeken. Het verhaal is geloofwaardig en klinkt desalniettemin komisch in
de oren omdat ons hedendaagse ruimtebesef het bekrompen identiteitsgevoel van sommige Oost-
Friezen achterhaald heeft gemaakt.31

          Minstens zo belangrijk als deze politieke en economische veranderingen was echter het
veranderde tijdsperspectief, dat ons geleidelijk van de schijnbaar onveranderbare gegevenheden
van de zeventiende en achttiende eeuw heeft weggevoerd.32 De vroegmoderne mens was ervan
overtuigd dat hij zich in een onveranderlijke wereld bevond, waarin tijdelijke voorspoed alleen
maar gezien kon worden in het licht van een gevreesde terugval in primitievere omstandigheden.
Vooruitgang en achterstand vormden een onlosmakelijkekluwen, die zich niet eenzijdig
ontwarren liet. Kon men de vooruitgang nog - zoals Max Weber vaststelde - als een samenspel
van hemelse zegen en morele zelfwerkzaamheid voorstellen, een achterstand gold
daarentegenals bewijs dat men gefaald had in het navolgen van de overgeleverde morele
voorschriften.33 De gereformeerde Nederlanders ervoeren hun welstand als het resultaat van
goddelijke uitverkiezing, de katholieke en lutherse Duitsers zagen daarentegen - zo kunnen we
tenminste vermoeden - het grotere geluk van hun Hollandse beschermheren en zakenpartners
vooral als straf voor de eigen tekortkomingen. In die zin heeft men de voortschrijdende integratie
van de wereldeconomie wel opgemerkt, maar men reageerde juist met een versterkte
betrokkenheid op de eigen omgeving.
          De vroegmoderne wereld kenmerkt zich door een uitbarsting van plaatselijke en sociaal
begrensde tradities, met name in haar buitengewesten en voorsteden, waar de spanning tussen
vertrouwde patronen en nieuwe verlokkingen het sterkste was. De oude gebruiken werden
opnieuw beleefd, gereorganiseerd en vaak ook opnieuw uitgevonden, opdat de lokale
samenleving zich beter weren kon tegen de negatieve uitwerking van lange afstandshandel,



arbeidsmigratie en vrije uitwisseling van gedachten. We zijn geneigd deze traditionalisering van
de populaire cultuur als een negentiende-eeuws verschijnsel te dateren.34 Maar de zestiende en
zeventiende eeuw vormden juist de hoogtijdagen van een kleurrijk volksleven dat zich veelal
beriep op het verleden om eigentijdse aspiraties kracht bij te zetten.35Welvarende
plattelandsbewoners gingen opvallende kleding dragen, waarmee ze zich van naburige
bevolkingsgroepen onderscheidden. Stedelingen koesterden de gemeenschapsrituelen die hun
eigen speelruimte ten opzichte van het staatsgezag nauwkeurig afbakenden. Afstammingsmythen
en apocriefe kronieken, tot stand gekomen dankzij de vindingrijkheid van geleerde humanisten,
werden gemeengoed bij lokale elites die hun vermeende rechten en privileges wilden staven.
Arbeidsverhoudingen die pas kort geleden waren ontstaan, kregen in de ogen van
ambachtsgezellen en dagloners de status van eeuwenoude verworvenheden, waaraan niet getornd
mocht worden.
          De volkskundige Konrad Köstlin heeft deze 'definitieve dogmatisering van de
volkscultuur' herleid tot de realiteit van kleine territoria, waarin de onderdanen worden gevangen
in een steeds verder uitgesponnen web van loyaliteiten.36 Inderdaad hebben de landsheren steeds
hun best gedaan de mensen, die losbraken uit de gefragmenteerde personele verbanden van de
middeleeuwen, institutioneel en territoriaal te organiseren. Maar deze onderdanen was er ook
zelf veel aan gelegen hun strijdige wensen op schijnbaar traditionele wijze te articuleren. Hoe
groter de welstand, des te rijker de culturele neerslag. Hoe groter de opgeroepen spanningen, des
te halsstarriger en grotesker was de culturele weerslag op de sociale structuur. Traditierijke
gemeenschappen als Volendam, Marken of het Alte Land bij Hamburg ontstonden uitgerekend
aan rand van grote havensteden. Behoudende handwerkersgebruiken en gildevoorschriften
hebben zich ook binnen die steden doorgezet, zoals het voorbeeld van Hamburg laat zien.37 En in
het voorland van die steden ontwikkelde zich vervolgens weer een eigenaardige
plattelandscultuur, die feitelijke openheid en dynamiek combineerde met een uitgesproken hang
naar gestileerde symboliek. Met name in de havenstadjes, op de eilanden en in de vissersdorpen
rond de Zuiderzeemonding ontstond een veelkleurige en extroverte kustcultuur die zich door
opvallende kleding, bont geschilderde huizen en een rijke ornamentiek van haar omgeving
onderscheidde.38

          De plaatsgebonden en standsbewuste volkscultuur bereikte zijn hoogtepunt in een tijdperk,
waarin de mogelijkheden voor welstandsverbetering geleidelijk terugliepen. Gedurende de lange
zestiende eeuw heeft de groeiende wereldeconomie onophoudelijk nieuwe kansen geschapen, die
tot in de verst afgelegen regio's doorgegeven werden. Maar de algemene economische crisis van
de zeventiende eeuw en de gevolgen van de Dertigjarige Oorlog hebben de ontwikkelingen in
grote delen van het Hollandse achterland sterk afgeremd. Terwijl de Hollanders open bleven
staan voor vreemde invloeden, heeft men zich in het Duitse achterland meer of minder tegen
nieuwe ontwikkelingen afgeschermd, blijkbaar om de eigen samenleving te beschermen tegen
ongewenste effecten.
          Het is voor ons niet gemakkelijk een dergelijke vijandigheid tegen iedere vorm van
vooruitgang te begrijpen, omdat ze helemaal tegen ons moderne tijdsbesef ingaat. De
Scandinavische cultuurfixeringstheorie heeft dit conservatisme willen verklaren uit de nawerking
van eerdere bloeiperioden, zoals in ons gebied de Rijnlandse gotiek en de Hollandse Gouden
Eeuw.39 Daarmee werd echter voorbijgegaan aan het feit dat heel wat tradities achteraf uiterst
productief bleken en in staat tot vernieuwing. Niet zonder reden heeft de volkskundige Günter
Wiegelmann al voor jaren het vermoeden uitgesproken, dat we hier eerder met reacties te doen
hebben die juist 'voor de dynamische, prestatiegerichte samenleving van het moderne



Noordwest-Europa bijzonder karakteristiek zijn'.40

          We kunnen ons beter op sociologische verklaringen concentreren, die zich concentreren op
de gespannen verhouding tussen gevestigden en buitenstaanders. Volgens dit model bedienen
gevestigde groepen zich, om hun maatschappelijke kansen te monopoliseren, dikwijls van
culturele uitdrukkingsvormen waar de nieuwkomers nog geen toegang toe hebben.41 Tussen de
verschillende elites en hun concurrenten ontwikkelt zich een wedren van distinctiedrift en
nabootsing, waardoor de cultuurproductie opgejaagd wordt. Innovaties ontstaan blijkbaar juist
daar, waar de maatschappelijke stimuli zich ophopen. Is de keuze echter beperkt, dan heeft - zo
kunnen we vermoeden - een verdere uitbouw van de traditie de voorkeur.
          Een dergelijk proces laat zich slechts bij benadering met E.P. Thompsons bekende begrip
moral economy beschrijven. Eigenlijk wordt daarmee een systeem van morele voorschriften
bedoeld, dat dient om een (fictieve) situatie van gelijke kansen te creëren. De verschillende
sociale groepen rekenen erop dat de overheid garandeert dat zij ieder 'op een eerlijke wijze' in
hun behoeften kunnen voorzien.42 Niettemin zijn de definities van eer en behoefte constant in
beweging. Ze veronderstellen een open samenleving, waarin de individuen gedwongen zijn te
kiezen uit een voorhanden cultuuraanbod dat overeenkwam met hun mogelijkheden en
aspiraties.43

          Traditiebewuste samenlevingen zullen zich daarentegen- zo kunnen we deze redenatie
vervolgen - eerder laten leiden door de retoriek van het ganze Haus (Otto Brunner), de fictieve
huishouding van de landsheer. Zij eisen niet in de eerste plaats een rechtvaardig bestuur, maar
het oude recht op billige Nahrung - een gegarandeerd levenspeil in overeenstemming met de
eigen stand en in de beschermende gemeenschap van gilde, kerspel en vorstendom.44 Culturele
voorwerpen en gedragswijzen dienen hier niet zozeer de sociale zelfrepresentatie, maar zijn
instrumenteel voor de toegang tot afzonderlijke gemeenschappen en het aanzien dat men
daarbinnen wil kopen. In plaats van culturele veelvoud en verfijning streeft men vooral overdaad
en luxe na.
          Het bovenstaande model zal zeker niet voldoende zijn om de verschillen tussen Nederland
en het Hanzegebied, tussen het economische centrum en het halfperifere voorland geheel te
kunnen verklaren. De argumentatie is ongetwijfeld ook niet nieuw. Maar zo'n modelmatige
aanpak heeft tenminste het voordeel dat hij de vanzelfsprekendheid van het vooruitgangsdenken
achter zich laat en ons tijdelijk verplaatst in de fictieve gedachtenwereld van een onveranderlijke
maatschappijstructuur.
 
De Waddenkust als historisch landschap
 
Het gebied rond de Waddenzee kan als voorbeeld dienen van een regio, waarvan de geschiedenis
niet binnen het kader van nationale grenzen kan worden geschreven.45 In feite vormt dit gebied
een afzonderlijk historisch landschap, dat zich kenmerkte door het feit dat het een tussenpositie
innam tussen de Hollandse steden en de omliggende plattelandsgebieden.46

          Tot in de zestiende eeuw bestond er tussen Holland, Friesland en het Hanzegebied geen
eenduidige grens. De belangrijkste cultuurgrens was degene, die Niebuhr nog drie eeuwen later
opmerkte. Friesland oriënteerde zich voornamelijk op Holland en Utrecht, terwijl men zich in
Groningen vooral op Westfalen en het Hanzegebied richtte. De Friese volkstaal werd hier al in
de veertiende of vijftiende eeuw ingeruild voor het Nederduits. De politieke invloedssfeer van de
Nederlanden was überhaupt nog niet afgebakend. Groningen werd eerst in 1536 door de
Habsburgers verworven en Gelderland zeven jaar later. De keizer was van plan grote delen van



Noord-Duitsland in zijn greep te krijgen: hij financierde militaire expedities in Denemarken, hij
maakte aanspraken op delen van Oost-Friesland en veroverde Lingen. Het beleg van Bremen in
1547 liep echter uit op een mislukking. Daarmee was de latere staatsgrens definitief
afgebakend.47 Toch kunnen we vaststellen dat deze door de steden gefinancierde expansiedrift
eerst na extra inspanningen door de armlastige rijksstanden van Noord-Duitsland geblokkeerd
kon worden.
          Gedurende de reformatie werd het culturele onderscheid tussen Noord-Duitsland en de
Nederlanden herkenbaarder. De beweging van de wederdopers, die vooral in de Hollandse en
Friese kustgewesten aansloeg, heeft de Wezer nooit bereikt.48Gedurende het verloop van de
Tachtigjarige Oorlog werden de noordelijke Nederlanden voor een belangrijk deel gereformeerd,
waarbij omvangrijke katholieke, doopsgezinde en aanvankelijk ook onbesliste minderheden
overbleven.Daarentegen werd Noord-Duitsland grotendeels door de lutherse orthodoxie
gekleurd, hetzij in een landsheerlijk jasje, hetzij door een stedelijke reformatiebeweging.
Religieuze minderheden werden uitsluitend geduld op grond van specifieke vrijheidsprivileges.
Vooral Hamburg ontwikkelde zich, ondanks het grote aantal immigranten, vroegtijdig tot een
bolwerk van rechtzinnigheid. Excessen tegen buitenlanders en religieuze minderheden waren
hier aan de orde van de dag. Ze hoopten zich op in de jaren na 1680, toen het publieke leven in
de greep van een kleinburgerlijke protestbeweging raakte.49

          Desondanks was de Nederlandse cultuur in het hele kustgebied maatgevend, zoals
hierboven al werd aangegeven. Tot in de kleinste dorpen hebben zich Hollandse, Friese en soms
ook Vlaamse immigranten gevestigd, waaronder sectariërs van allerlei richtingen. De
davidjoristen bijvoorbeeld hebben hun geheime netwerk tot in de tweede helft van de
zeventiende eeuw in stand weten te houden. Bovendien hebben zich rond 1550 tientallen
protestantse geestelijken in Noord-Duitsland gevestigd, waar zij veelal als luthers dorpspredikant
optraden. Innovaties in de veehouderij en de kaasbereiding, in de akkerbouw (koolzaadverbouw,
voetploeg, wanmolen), in de molentechniek, in de scheepsbouw, in het kruidenierswezen en in
het bakkersbedrijf hebben zich vooral dankzij de Nederlandse immigranten verbreid.50 Bijna alle
nieuwe technieken en organisatievormen in de dijkbouw stammen uit de Nederlanden. En ook
voorlopers van de Friese schuur en de stolpboerderij hebben zich tussen 1550 en 1625
vermoedelijk vanuit West-Vlaanderen en Brabant langs de Noordzeekust verbreid.51

          Eerst in de loop van de zeventiende eeuw raakten de confessionele grenzen scherper
afgebakend. Het geschreven Nederduits werd opgegeven ten gunste van het moderne Hoogduits
of het Nederlands, zoals dat uit het Hollandse dialect vermengd met Zuid-Nederlandse invloeden
was ontstaan. De gereformeerden en doopsgezinden hebben zich over het algemeen van deze
Nederlandse schrijftaal bediend: mede hierdoor werden de Duitse grensgewesten tot een
voorpost van de Nederlandse cultuur. In lutherse gewesten werd daarentegende Hoogduitse
cultuur maatgevend. Bovendien kwam ook de migratiebeweging tot stilstand, terwijl de eerder
aangekomenen zich terugtrokken op hun eigen enclaves of juist assimileerden. De materiële
verworvenheden van de Nederlandse cultuur bleven in zwang, maar op de Hollanders zelf begon
men af te geven.
          Dit culturele verschil laat zich goed omschrijven als een tweezijdige conservatieve reactie.
In luthers Noord-Duitsland viel men terug op starre gedragsregels en een overdadige
consumptiepatroon, waarmee men zich als het ware tegen de kosmopolitische cultuur van de
Hollanders te weer stelde. In de grensprovincies van de Republiek en de naburige Duitse
districten bediende men zich daarentegenvan dezelfde motieven om juist de versimpelde
leefwijze van de gereformeerde piëtisten te omarmen. In de achttiende eeuw stonden langs onze



oostgrens twee culturen tegenover elkaar: het goede leven tegenover bekrompen spaarzaamheid,
publiek vermaak tegenover private gezelligheid, royale aalmoezen tegenover georganiseerde
armenzorg, opdringerige bedelaars tegenover gedisciplineerde armoede.52 Beide culturen -
luthers en gereformeerd - waren echter in essentie conservatief.
          En tegenover deze beide stromingen namen de minder dogmatische Noord-Hollanders en
een deel van de Friezen weer een geheel eigen positie in. De kleurrijke stadjes rond de
Zuiderzeemonding vormden in feite, samen met de Waddeneilanden, een intermediair dat de
felbegeerde objecten van burgerlijke beschaving uit Nederland aan het Noord-Duitse publiek
doorgaf.53

 
Termen als centrum en periferie, stad en platteland, kust en achterland kunnen behulpzaam zijn
om regionale cultuurverschillen in kaart te brengen. Het blijft voor ons echter moeilijk voor te
stellen hoe men de geografische ruimte beleefde in een tijd dat termen als vooruitgang, integratie
en ontwikkeling nog niet bestonden. Waar het ons vooral aan ontbreekt, zijn historisch-
sociologische aanzetten die de grote omwentelingen van de laatste paar eeuwen scherper in beeld
brengen. Wat we nodig hebben, is een soort historische sociografie die ons in staat stelt een brug
te slaan tussen de feitelijke verbreiding van cultuurelementen en het verdwenen ruimtebesef dat
mensen vroeger hadden. We zullen als het ware het gesprek met Niebuhr en zijn voorgangers
weer moeten aangaan om hen beter te kunnen begrijpen. Alleen op die manier kan het regionaal
getinte historische en volkskundige onderzoek de simpele kwantificering - die nog altijd opgeld
doet - overstijgen.
 
 
 
 
 
Noten 
 
1. Een eerdere versie van deze tekst werd uitgesproken voor de Volkskundliche Kommission für

Westfalen und Lippe en haar zusterorganisatie in Nedersaksen en Bremen, Lingen, 9-10 april 1999.

 

2. H. Kn ippenbe rg en B. de P ater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds

1800, Nijmegen  1988. H . Knipp enberg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische

spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden,  Assen/Maastricht 1992. Vgl. H.

Heeren, Van sociografie tot sociologie. De Amsterdamse sociografische school en haar betekenis voor de

Nede rlands e sociolo gie, Utrecht 19 93. R. van  Ginkel (sam enst.), Het verloren paradijs: sociografie van

stad en land, Amsterdam 1998.

 

3. B.H. S licher van Ba th, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland van

Overijssel, Assen 19 57, 2e dr. U trecht 1977 , p. 1-11. A .M. van d er Wou de, Het Noorderkwartier. Een

region aal-his torisch o nderzo ek in de d emog rafische  en econ omische gesc hieden is van w estelijk

Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw, Wageningen 1972, p. 13-18.

Zie ook H.D. Flap, 'Het belan g van de sociografie voor de regionale geschiedschrijving', in: J. Frieswijk

et al. (red.), Frieslands verleden verkend. Problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot de

Friese geschiedenis na 1750, Leeuward en 198 7, p. 39-52 . 

 

4. K. Da vids en J. Lu cassen (red.), A Miracle Mirrored. The Dutch Repub lic in European Perspective,

Cambridge1996. K. David s, M. 't Hart, H. K leijer en J. Luca ssen (red.), De Republiek tussen zee en



vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800, Leuven,

Apeldo orn 199 5. J. Rod ing en L. H eerma van V oss (red.), The No rth Sea an d Culture  (1550-1 800).

Proceedings of the International Conference held at Leiden 21-22 April 1995, Hilversum1996.

 

5. L. Krem er, Das N iederlän dische a ls Kultu rsprach e deutsc her Ge biete , Bonn 1 983 (= N achbarn, 2 7).

W. M itzka, 'Das N iederlän dische in  Deutsc hland ', in: Niederdeutsche Studien. Festschrift für Conrad

Borchling, Neum ünster [193 2], p. 207 -228. L. K remer en T . Sodma nn (red.), "... die ihnen so liebe

hollän dische S prach e". Zu r Gesch ichte des  Nieder ländisc hen im  Westm ünsterla nd un d in der  Grafsc haft

Benth eim , Vreden 1998.

 

6. L. Thijsse n, 1000 jaar Polen en Nederland,  Zutphen 1992. K. Fabricius, L.L. Hammerich, V.

Lorennzen en J.B . Hartman n (red.), Holland Danmark. Forbindelse mellem de to lande gennem tiderne,

2 dln., Ko penhage n 1945 . Auf den Spuren der Niederländer zwischen Thüringer W ald und Ostsee, 2 dln.,

Berlijn  1991 -1994 . H. M enke, '"H et beloofd e land".  Zur Sp rache u nd G eschich te der N iederlän der im

nordelbisch en Küsten raum', in: H. M enke (red.), Die N ienderlan de un d der eu ropäis che No rdosten . Ein

Jahrtausend weiträumiger Beziehungen (700-1700), Neumünster 1992, p. 261-298. R. D rögereit, 'Der

Stader R aum u nd die N iederlan de', in: Stader Jahrnbuch 61 (1971), p. 7-49. D. Kausche, 'Harburg und

die Nie derland e 166 0-173 0', in: Zeitschr ift des Ver eins für H amb urgisch e Gesch ichte  67 (1981), p. 75-

103. Bremen und die Niederlande, Bremen 1997 (= Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 1995/96). B.

Scheper, Die Niederlande und der Unterweserraum, Bonn [1 971] (= N achbarn, 1 4). W. F oerste, Der

Einfluß des Niederländischen auf den Wortschatz der jüngeren niederdeutschen Mundarten Ostfrieslands,

Ham burg 1 938, re pr. Leer 1 975, p . 7-51. R .A. Eb eling, 'Ned erlands in  Oost-Fr iesland', in : Groninger

Kerken 7 (1990 ), p. 38-50. L . Kremer, Sprache und Geschichte im westfälisch-niederländischen

Grenzraum. Ein Abriß der sprach- und  kulturhistorischen Wechselbeziehungen , Vreden 1978. Ondan ks

het nationalistische  perspectief nog  altijd blikverruim end: F. D ekker, Voortrekkers van Oud Nederland.

Uit Ne derlan d's gesc hiendenis buiten de grenzen, Den H aag 1938 . Idem, Voortrekkers van Oud-

Nede rland in  Enge land, F rankrijk , Achter -Indië, F ormo sa en P erzië, Den Haag 1947.

 

7. H. Lad emacher (red .), Onder de Oranjeboom. Textband: Dynastie in der Republik, Das Haus Oranien-

Nassau als V ermittler niederländischer Kultur in deu tschen territorien im 17. und 1 8. Jahrhund ert,

München 1999.

 

8. D.W . Davies, Dutch Influences on English Culture 1558-1628, Ithaca NY 1964.

 

9. P. Vandewalle, 'Hollandse migratie naar de Kasselrij Sint-Winnoksbergen tijdens de zeventiende eeuw.

Een sta tus que stionis', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor G enealogie en het Iconografisch

Bureau 46 (1992), p. 169-177.

 

10. S. Sc hama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1988.

 

11. H. S chilling, Niederländis che Ex ulante n im 1 6. Jah rhund ert. Ihre S tellung  im So zialgefü ge un d im

religiöse n Leb en deu tscher u nd en glischer  Städte , Gütersloh 1 972. R . Van R oosbroeck, Emigranten.

Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600), Leuven 1968. Idem, 'Die Niederlassung von

Flame n und  Wallon en in H ambu rg (156 7 bis 16 05): Ein  Überb lick', in: Zeitschrift des Vereins für

Ham burgis che G eschich te 49/50  (1964 ), p. 53-7 6. G. G rundm ann, 'Au f den S puren  der Nie derländ er in

Hamb urg' (1963), in : idem, Hamburg gestern und heute. Gesammelte Vorträge und Ansprachen zur

Architektur, Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt, Hamburg 1972, p. 99-114, 198-199. C.

Schellenb erg, Hamburg  und Holland. Kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen, Berlin 1940.

 

12. V. Winge, 'Zur Sprache und Geschichte der niederländischen Bauern auf der Insel Amager bei

Kopen hagen', in: M enke, Die Niederlande, p. 329-338. T. de Graaf en R. Nieuweboer, 'De taal der



Men noniete n in Sib erië en hu n relatie m et Ned erland', in: Doopsgezinde Bijdragen  19 (1993), p. 175-189.

Zie voor de d oopsgezind en ook H . Penner, Die ost- und westpreußischen Mennoniten in ihrem religiösen

und sozialen Leben, in ihren kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen, 2 dln., Weierhof 1978,

Kirchheim bolanden  1987. J . Friesen and  P.J. Klassen  (red.), Symposium: Mennonites in Poland and

Russia , Goshen  1992 (=  The M ennonite Q uarterly Review, 6 6, nr. 2).

 

13. H. S chnepp en, Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben von der Gründung der

Universität Leiden bis ins späte 18 . Jahrhundert , Münster 1960.

 

14. O.S. Knottnerus, 'Räume und Raumbeziehungen im Ems Dollart Gebiet', in: O.S. Knottnerus, P.

Brood, W . Deeters en H . van Lenge n (red.), Rond om E ems en  Dolla rd/Ru nd um  Ems u nd D ollart.

Historische ve rkenning en in het gren sgebied va n Noo rdoost-N ederland  en Noo rdwest-D uitsland [...] ,

Groningen, Leer 1992, p. 11-42 en 484-496, hier 38-40. Voor de dynastieke verwikkelingen ook H.

Ladema cher (red.), Oranien-Nassau, die Niederlande und das R eich. Beiträge zur Geschichte einer

Dyna stie, Münster, Hamburg 1995.

 

15. B .G. N iebuh r, 'Circularb riefe aus H olland v on 18 08', in: B.G. Niebuhrs Nachgelassenen Schriften

nichtp hilolog ischen In halts , Hamburg 1842, p. 241.E en Nederlandse vertaling van de hand van Jacob

Dirks ve rscheen  te Leeuw arden in  1844  onder d e titel Brieven over Friesland.

 

16. K.J. C lement, Reise durch Frisland, Holland und Deutschland im Sommer 1845, Kiel 1847, p. 138.

 

17. H. en  I. Schwarzw älder (red.), Reisen und Reisende in Nordwestdeutschland. Beschreibungen,

Tagebücher und Briefe; Iterinare und Kostenrechnungen, dl. 1: Bis 1620, Hildesheim 1987, p. 233.

 

18. Knottnerus, 'Räume' (noot 14), p. 34.

 

19. O.S . Knottneru s, 'Wanderarb eiter. Werken  over de grens', in A . Eiynck et al. (red.), Werken over de

grens. 350 jaar geld verdienen in het buitenland, Assen etc. 1993, p. 12 -21, hier p. 20-21. H. M ertens-

Westph alen, 'De Du itser en de Ho llandgange r in de kluchten  uit de 17e en  18e eeuw ', Ibidem, 52-59.

Lemm a 'Knoet', in : Woordenboek der Nederlandsche taal, dl. VII/2, k. 4725-4726.

 

20. N . Bøgh  And ersen, 'Sp redte ind tryk fra min  hjemb y Aven toft', in: Bygd 3 (1972), nr. 4, 28-31, hier

31. Zie voor de rijke kustgebieden vo oral O.S. Knottnerus, 'Structural Chracteristics of Coastal Societies:

Some  Cond ideration s on the H istory of the N orth Sea  Coastal M arshes', in: The North Sea  (noot 4), p. 41-

64.

 

21. H.J. T euteberg en  G. Wieg elmann, Der Wandel der Nahrun gsgewohnheiten unter dem Einfluß der

Industrialisierung, Göttingen 1972.

 

22. F. Pe tri, Zur Geschichte und Landeskund e der Rheinlande, Westfalens und ihrer westeuropäischen

Nachbarländer. Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten , Bonn 1973, p. 29, 392.

 

23. W. Müller-Wille, 'Nordwestdeutschland - Seine Stellung und Struktur im Nordseesektor', in:

Olden burg u nd de r Nord westen . Vorträ ge, Exk ursion en un d Arb eitsberich te, Münster 1971, p. 29-62.

 

24. H.-J. Nitz, 'Transformation of Old and Formation of New Structures in the Rural Landscape of

Northern  Central Eu rope durin g the 16th to 1 8th Cen turies under th e Impact of the E arly Modern

Com mercial E conom y', in: Tijdschrift van de Belgische Vereniging Aardrijkskundige Studies BEVAS

(1989), p . 267-29 0. Idem, 'The  Europea n World -System: A von  Thün en Interpretation o f its Eastern

Continen tal Sector', in: idem (red.), The Early Modern W orld System in Geographical Perspective,



Stuttgart1993, p. 62-83.

 

25. J. Luc assen, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektief, 1600-1900, Gouda

1984.

 

26. Bijvo orbeeld B .-C. Fiedler, Die Verwaltung der Herzogtümer B remen und Verden in der

Schwedenzeit 1652-1712. Organisation und Wesen der Verwaltung, Stade 1987. De semi-koloniale status

van N oordw est-Duitsla nd wo rdt sterk b enadru kt door L . Beutin , 'Die deu tsche N ordseek üste als

Schicksalsein heit' (1939), in: ide m, Gesa mme lte Schrifte n zur W irtschafts-  und S ozialge schichte , Köln,

Graz 1963, p. 198-216.

 

27. S.J . Fockem a And reae, 'Hess enweg en', in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen , afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 20 (nr. 11), Amsterdam 1957, p. 283-301.

 

28. Over de conserverende tendenzen in de cultuur van het Hanzegebied vooral: G. Wiegelmann en R.-E.

Mohrm ann (red.),Nahrung und Tischkultur im Hanseraum, Münster, New York 1996.

 

29. O.S. Kn ottnerus, 'Angst voor de zee: veranderende cu lturele patronen langs de Nederland se en Duitse

wadden kust (1500 -1800)', in: Da vids, De Republiek tussen zee en vasteland, p. 57-81, hier 70-72. Een

uitgebreidere versie van dit artikel verscheen onder de titel 'Die Angst vor dem Meer. Der Wand el

kultureller Muster an der niederländischen und deutschen Nordseeküste (1500-1800)', in: L. Fischer

(red.), Kulturlandschaft Nordseemarschen , Bredstedt, Westerhever 1997, p. 145-174.

 

30. M. W alker, German Home Towns.Community, State and General Estate 1648-1871, Ithaca, London

1971.Voor H amburg : Andreas G rießinger, Das symbolische Kapital der Ehre. Streikbewegungen und

kollektives Bewußtsein deutscher H andwerksg esellsen im 18. Jahrhu ndert, Frankfurt am Main 1981.

Voorbeelden on tleend aan de plattelandscultuur: O.S . Knottnerus, 'Moral Econom y behind the Dikes.

Class Relations along the Frisian and German North Sea Coast during the Early Modern Age', in:

Tijdsch rift voor S ociale G eschied enis  18 (1992), p. 333-352, hier 342-345. H. Beyer, 'Zur Entwicklung

des Ba uernstan des in S chlesw ig-Holstein  zwische n 176 8 und  1848 ', in: Zeitschr ift für Agr argesc hichte

und A grarso ziologie  5 (1957 ), p. 50-69. K . Köstlin, Gilden in Schleswig-Holstein. Die Bestimmung des

Standes durch  'Kultur', Göttingen 1976. K.-S. Kramer, 'Gemeinwesen in Schleswig-Holstein. Eine

historisch -volksku ndlich e Betrach tung', in: Kieler Blätter zur Volkskunde9 (1977), p. 5-29.

 

31. Vgl. W . Raveling, Die Wahrh eit über die Ostfriesenwitze, Leer 1992.

 

32. R. K oselleck, Vergangene Zukun ft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt 19 79. L. H ölscher,

Die En tdeckung de r Zuku nft, Frankfurt 1999.

 

33. M. W eber, 'Die Protestan tische Ethik u nd der G eist des Kapitalism us', in: idem, Gesamm elte Aufsätze

zur Relig ionsso ziologie , 1920-1921, repr. Tübingen 1978, dl. 1, p. 17-206.

 

34. E. H obsbaw m en T. R anger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.

 

35. Peter B urke, Popular Culture in Early Modern Europe, New York 1978.

 

36. K . Köstlin , 'Feudale  Identität und do gmatisierte  Volksk ultur', in: Zeitschrift für Volkskunde 73 (197 7),

p. 216-233, hier 222.

 

37. Grieß inger, Das symbolische Kapital (noot 30).

 



38. A. B runsting en M .H. Boetes, Typisch Hollands: Zuiderzeetradities op verschillende manieren

bekeken, Zutphen 1993. Vgl. W. Rudolph, 'Seefahrerdörfer der südlichen Ostseeküste: Tendenzen und

Periode n der E ntwicklu ng eine r regionale n Son derkultu r (16. bis  19. Jah rhund ert)', in: Jahrbuch für

Volksk unde  und K ulturge schichte  20 (1977), p. 105-130.

 

39. Voor de taalkundige neerslag hiervan: L. Kremer, 'Die "Westfälische" Expansion im niederländischen

Sprach raum. Z ur En twicklun g einer F orschu ngshyp othese', in: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche

Sprachforschung 103 (19 80), p. 72 -101. G.G . Kloeke, De Hollandsche expansie in de zestiende en

zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Proeve eener

historisch-dialect-geografische synthese , Den Haag 1927.

 

40. G. Wiegelmann, 'Wirtschaftslagen und kulturelles Verhalten. Die schwedische

"Kulturfixieru ngtheorie" in d er internationalen  Diskussion ', in: L. Elmevik (red.), Saga  och sed . Kun gl.

Gustav Adolf Akademiens Årsbok 1982, Uppsala 1982, p. 225-251, hier 245. Opnieuw in Idem,

Theo retische K onzep te der Eu ropäis chen E thnolo gie. Disk ussion en um  Regeln  und M odelle , Münster

1991, 2e uitgebr. dr. 1995.

 

41. N. E lias en J. Scotson , De gevestigden en de buitenstaanders. Een studie van de spanningen en

machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten, Den Haag 1985.

 

42. E. P. Th ompso n, 'The M oral Eco nomy of  the En glish Cro wd in th e Eighte enth C entury', in: Past and

Present 50 (19 71), p. 7 6-136 . M. G ailus en T . Lindenberge r, 'Zwanz ig Jahre " moralisch e Ökon omie". E in

sozialhisto risches K onzep t ist volljährig  geword en', in: Gesch ichte un d Gese llschaft  20 (1994), p. 469-

477.

 

43. Kn ottnerus, 'Angs t voor de zee' (noot 2 9), p. 70-72 . Dit in tegenstelling tot J .C. Scott, The Moral

Economy of the Peasant, New Haven 1976.

 

44. W. Schulze, 'Die ständische Gesellschaft des 16./17. Jahrhunderts als Problem von Statik und

Dynamik ', in: Idem (red.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, Münc hen 19 89, p. 1-17 . W.

Troßbach, 'Das "Ganze Haus" - Basiskategorie für das Verständnis der ländlichen Gesellschaft in der

frühen  Neuz eit?', in: Blätter fü r deutsc he La ndesg eschich te 129 (1993), p. 277-314.

 

45. O .S. Kn ottnerus , 'Das W attenme er als kultu relle Au sgleichsz one: ma ritime G esellscha ftsformen  im

Bereich de r Nordseem arschen (15 00-190 0)', in: H. Gersten berger en U . Welke (red .), Zur See? Maritime

Gewerbe an den K üsten von Nord- und Ostsee , Münster 1999, p. 31-50. Idem, 'Agrarverfassung und

Landsch aftsgestaltung in d en Nord seemarsche n', in: Fischer, Kulturlandschaft Nordseemarschen  (noot

29), p. 87 -106. Idem , 'Structural Chara cteristics' (noot 20).

 

46. K.-G . Faber, 'Was ist ein e Geschich tslandschaft?', in P . Fried (red.) Probleme und M ethoden der

Land esgesch ichte , Darmstadt 1978, p. 390-424. W. Zorn, 'Territorium und Region in der

Sozialgeschich te', in: W. Schied er en V. Se lling (red.), Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen

und Perspektiven im internationalen Zusammenhang, Göttingen 1986, dl. 2, p. 137-161.

 

47. W .-D. Moh rmann, 'Die G rafschaft Lingen  in der Politik K aiser Karls V.', in: B. S icken (red.),

Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V. Franz

Petri zum Gedächtnis (1903-1993), Keulen, Weimar, Wenen 1994, p. 113-136.

 

48. R. K lötzer, Die Täuferherrschaft in Münster. Stadtreformation und Welterneuerung, Münster 1992.

O.S. Knottnerus, 'Menno als tijdverschijnsel', in Doopsgezinde Bijdragen  22 (1996), p. 79-118.

 



49. H. R ückleben , Die Niederwerfung der HamburgischeRatsgewalt. Kirchliche Bewegungen und

bürgerlichen Un ruhen im au sgehenden 1 7. Jahrhund ert, Ham burg  1970. Da arente gen J . Wh aley,

Religious Toleration and Social Change in Hamburg 1529-1819, Cambridge 1985.

 

50. O.S. Kn ottnerus, '"Gylieden / die aen alle wateren zaeyt": Doperse immigranten in het N oordduitse

kustgeb ied (15 00-17 00)', in: Doopsgezinde Bijdragen  20 (1994), p. 11-60. Over de verspreiding van

Nederlandse kennis en techniek ook: C.A. Davids, 'On the Diffusion of Nautical Knowledge from the

Nethernlands to No rth-Eastern Eu rope, 155 0-1850 ', in: W.G. H eeres et al. (red.), From  Dun kirk to

Danzig.Shipping and Trade in the North Sea and Baltic, 1350-1850, Hilversum 1988, p. 217-236. Idem,

'The Tr ansfer of W indmill Techn ology from  the Neth erlands to  North-E astern E urope fr om the 1 6th to

the Early 19th  Century', in: J.P.S . Lemmin k en J.S.A .M. van K oningsbru gge (red.), Baltic Affairs.

Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800,  Nijmegen1990, p. 33-52. E.H.

Ackerk necht, 'H olland im  17. Jah rhund ert: mediz inisch u nd ku lturell', in: Gesnerus 28 (1971), p. 1-6. H.

Hering, Untersuchung über den Einfluß der Niederlande au f die Entwicklung der deutschen

Land wirtsch aft, Hohen Neuendorf bei Berlin 1932.

 

51. O.S. Knottnerus, 'Deicharbeit und Unternehmertätigkeit in den Nordseemarschen um 1600', in: T.

Steensen (red .), Deichbau und Sturmfluten in den Frieslanden. Beiträge vom 2. Historiker-Treffen vom

Nordfriisk Instituut, Breds tedt 199 2, p. 60 -72. Idem , 'Bergsch uren in  Vlaan deren', m anuscr ipt.

 

52. Knottnerus, 'Die An gst vor dem Meer' (noot 29), 16 3-164. Typerende  voorbeelden bij F. Aren ds,

Ostfriesland und Jever in geographischer, statistischer und besonders landwirthschaftlicher Hinsicht, 3

dln.,1818-1820, repr. Leer 1974, dl. 3, p. 238-239.

 

53. J. Ab rahamse, W . Joenje, N . van Leeuw en-Seelt (red.), Waddenzee. Natuurgebied van Nederland,

Duitsland en Denemarken , Harlingen 1 976, p. 2 23-242 . C. Borch ling en R. M uuß (red.), Die Friesen,

Breslau 1931.


