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Waar kom ik weg

215-10-2019

Je moeten der van haoln
Dat is wat ik doe
Bekend terein, vrumd genog
Hoe 't rök en vuuld, hoe het lek en klinkt
Elke straote ken ik, elke bocht
Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze 
elders in het land
Dan zeg ik, insgelijks, u ook, a'j 't zien 
van dizze kant

Hier kom ik weg, veur mien hiele leben
Ben 'k met dizze horizon verweben
Hier kom ik weg, hier stiet ons huus
En bliekbar kom ik daor altied weer 
terecht
Hier kom ik weg



Actor Netwerk Theory van Latour

• Agency: mensen en dingen beschikken over het 
vermogen om de wereld om zich heen te 
veranderen. 

• Een huis praat als het ware terug, vertelt een 
verhaal en beïnvloedt daarmee de bewoner. Net 
zoals de bewoner het huis verandert.

• Daarom niet alleen naar de bewoners kijken maar 
ook naar de dingen.

315-10-2019



Lezing

Deel 1 over de regio
Deel 2 over de uitsluiting
Deel 3 over waar naar toe

415-10-2019



Drie levensverhalen

• Verhaal wat je zelf vertelt
• Verhaal wat anderen over jou vertellen (vaak 

3 generaties)
• Als onderdeel van een collectief verhaal over 

de sociale en demografische geschiedenis

515-10-2019



Wat is collectief verhaal v/d OWO gemeenten? 

• Terug naar de geschiedenis
• Economisch

• landbouw 
• veenafgravingen

615-10-2019



Landbouw

• Waar het mogelijk was
• Eén weidegang met weinig hooi voor winter
• Daardoor weinig vee, weinig mest en weinig 

hooi
• Roggeteelt omdat de grond weinig vruchtbaar 

was
• Geen grote boerderijen met 30 hectare grond

715-10-2019



815-10-2019

Boerderijtje van Jim Heida anno ca. 1944, Wijnjewoude



Sociale verhoudingen

• ‘Gezinsboerderijen’
• Geen heer – knecht verhouding zoals in 

Noord- en Oost-Groningen

• Collectieve armoede bij slechte oogst of 
dalende prijzen

915-10-2019



Veenafgravingen

• Heeft sterk het ‘landschap’ van de OWO-
gemeenten bepaald

• Bloeiperiode 2e helft 19-de eeuw
• Tegelijkertijd opkomst industriële gebieden elders
• In dit tijd geen sociale bescherming; onder 

Thorbecke heerst een conservatief liberaal 
overheidsbeleid

1015-10-2019



Schrijnende verhalen uit de veengebieden

• Uitbuiting
• Gedwongen winkelnering

1115-10-2019



1215-10-2019

Interieur plaggenhut



Schrijnende verhalen

• Uitbuiting
• Gedwongen winkelnering
• Vrouwenarbeid
• Verwaarlozing kinderen

• Veel aanhangers socialisme
• Nu nog steeds terug te vinden

1315-10-
2019



Volkshogeschool Allardoog te Bakkeveen

1415-10-2019



1515-10-2019



Mobiliteit

• Gedwongen op zoek naar werk
• Van elders naar de veengebieden
• Van veengebieden naar industriegebieden:

• Tilburg
• Eindhoven
• Twente
• Limburg

1615-10-2019



1715-10-
2019

Ter illustratie mijn beide 
opa’s

Opa Polstra:
van Workum naar 
Hoensbroek



Mobiliteit

1815-10-
2019

Opa Bartels:
van Peelo (Assen) 
naar Lille (Fr)



1915-10-2019

Opa Bartels:
van Lille naar Geleen



Hier kom ik weg, veur mien hiele leben

• Gaat niet voor iedereen op
• Sociale zekerheid en voorzieningen maken dat men 

een keuze heeft, al voelt dat vaak niet zo.

2015-10-2019



Twee keer had men geen keuze

• Opvang Zuid-Molukse ex-militairen en hun gezinnen 
• Maatschappij van Weldadigheid

2115-10-2019



Kamp Ybenheer en Oranje

2215-10-2019



Kamp Ybenheer en Oranje

2315-10-2019

- In Tweede Wereldoorlog
- Strafkamp
- Werkkamp voor joodse mannen

- Daarna
- Interneringskamp voor NSB’ers en collaborateurs
- Woonoord voor Zuid-Molukse ex-militairen en hun 

gezinnen (1951- 1962/1966)



Maatschapij van weldadigheid

2415-10-2019

1e kolonie 2e kolonie



Maar waarom in deze regio

25

- Grond was goedkoop;
- 70 jaar later worden psychiatrische 

ziekenhuizen opgericht in de duinen, 
veengebieden en zandrijke bossen

- Ontginning van ‘woeste gronden’ voor 
economisch rendement

- ‘Uit het zicht’ van burgers die er niet bij 
hoorden

15-10-2019



Gevolgen voor de regio

2615-10-2019

- Groot aantal inwoners die gedwongen geïnterneerd 
waren

- Macht bestaat alleen als er verzet is
- Vorm van verzet is zich onttrekken aan het 

publiekelijk gezag
- Risico is verlies van binding; eigen morele opvatting 

of die van de eigen groep worden dan leidend



Theorie van gepland gedrag

27

Attitude

Waargenome
gedragscontrole

Subjectieve 
norm Intentie Gedrag

15-10-2019



Sociale omgeving van armoede

2815-10-2019

- Beperkt doe-vermogen; wel willen maar niet ertoe 
komen om het doen

- Lamme helpt de blinde
- Gevoel voortdurend object te zijn van nieuwe beleid:

- Toeslagen-circus
- Gezond eten
- Veel bewegen
- Stoppen met roken, niet meer drinken

- Wantrouwen t.o.v. instanties; verzet



Waargenome gedragscontrole

2915-10-2019

Boek: Mindset, de weg naar een succesvol leven van 
Carol S. Dweck

Vaststaande mindset < > op groei gerichte mindset



3015-10-2019

Vaststaand Op groei gericht
Vermijden Uitdaging Omarmen

Opgeven Tegenslag Volhouden
Zien als nutteloos Inspanning Hoort erbij

Negeren Kritiek Openstaan
Zich bedreigd

voelen
Succes anderen Bron van inspiratie



3115-10-2019

Miljoenairs gezin moet 
met 70 euro een week 
rondkomen. Samen 
besluiten ze auto’s te 
wassen voor elke 
vergoeding die ze 
krijgen. Binnen drie uur 
weekinkomen 
verdubbeld



Kansen zien en benutten

3215-10-2019

• Veengebieden liggen 
altijd in periferie

• Logistiek minder 
aantrekkelijk

• ‘Den Haag’ heeft 
weinig benul van 
afstanden



3315-10-2019

Zwart = Ooststellingwerf
Oranje = Opsterland
Rood = Weststellingwerf
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Aantal km van woon naar werk

Bron: CBS



3415-10-2019
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Banen x 1 000 Zwart = Ooststellingwerf
Groen = Opsterland
Rood = Weststellingwerf

Bron: CBS



Afstanden gelden ook voor voorzieningen

3515-10-2019

Bedreiging of kans? 

Wederkerigheidsgedrag in dorpsgemeenschappen is 
gestoeld op langdurige relatie

- Wederkerigheidsgedrag betekent iets doen zonder dat je er gelijk 
iets voor te krijgt. Je helpt de ander men z’n problemen en 
daarmee leg je een basis voor hulp in de toekomst



Rol gemeente

3615-10-2019

- Faciliteer de dorpsgemeenschap, 
maar maak er geen beleidsdoel 
van. Dat is dodelijk voor het 
wedekerigheidsgedrag.

- Bevorder deelname aan het 
verenigingsleven in de dorpen 
van de eigen medewerkers

- Zoek de burgers actief op daar 
waar ze zijn en niet waar ze naar 
toe moeten komen.



Louis Polstra

L.polstra@pl.hanze.nl
14 oktober 2019
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