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“Bloed, zweet en tranen door noeste veenarbeid. 
’t Schiep bij de mensen onderlinge saamhorigheid. 

 
Want vele sterke mannen gingen dagelijks heen. 

Om te zwoegen voor een toekomst en te werken in het veen.” 
 
 

Deel van tekst bij de kieplorrie in Nieuw-Balinge.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Klein wagentje waarin veen werd vervoerd op smalspoor. 
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aandacht te pakken. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in het arbeidersverleden en met dit werk 
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Jeroen Benders heeft mij zeer goed en kundig begeleid in het scriptieproces. Op alle vragen had hij 

een goed antwoord klaarliggen en zijn enthousiasme voor de geschiedenis werkte zeer aanstekelijk. 

Bedankt daarvoor! De tweede lezer Michiel Purmer wil ik ook bedanken. Hij heeft me erg goed 

geholpen met het opstarten van de scriptie. Dit onderwerp stond hoog op zijn lijstje om eens 

onderzocht te krijgen en daardoor kon ik goed uit de startblokken. Het was ook zeer leerzaam om met 

hem door Nieuw-Balinge te lopen en nieuwe dingen te leren.  

 

Ten slotte wil ik mijn enthousiaste familie bedanken die altijd erg geïnteresseerd is geweest in mijn 
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Isan Odding 
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Samenvatting 
Er wordt te weinig aandacht gegeven aan het arbeidersverleden. Dit verleden is minder goed in het 

landschap zichtbaar: gebouwen en woningen waren vaak van mindere kwaliteit dan de goed 

gebouwde woningen van de rijkeren. Dit onderzoek stelt het arbeidersverleden centraal. Tegelijkertijd 

wilde Natuurmonumenten graag meer weten over het landarbeiderslandschap in Nieuw-Balinge 

(Drenthe), waar zij een deel van in beheer hebben. Door Natuurmomenten is dit landschap in 

publicaties landarbeiderswetgebied genoemd, echter heeft deze scriptie het over het 

landarbeiderslandschap. Deze masterscriptie wil laten zien welke relicten van de Landarbeiderswet 

uit 1918 overgebleven zijn in het landschap vandaag de dag. Het doel van dit onderzoek bestaat eruit 

dat de kennis over het landarbeidersverleden van Nieuw-Balinge bekend wordt zodat bij toekomstig 

beleid rekening wordt gehouden met de waarde van dit verleden. Om dit te bewerkstelligen is voor 

de volgende hoofdvraag gekozen: 

Wat was de Landarbeiderswet van 1918, welke sociale en landschappelijke impact heeft de wet gehad 

in Nieuw-Balinge (Dr.) in de periode 1918-1940 en wat is hiervan tegenwoordig nog te zien? 

 

Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is gebruikt gemaakt van literatuuronderzoek, 

archiefonderzoek, kaartonderzoek, veldbezoek en verschillende contacten met experts.  

 

In heel Europa groeide in de negentiende eeuw het arbeidersbewustzijn. In Europa braken 

verschillende revoluties uit en er kwamen steeds meer initiatieven om de armen een beter bestaan te 

geven. In navolging hierop kwam in Nederland in 1874 de eerste sociale wet tot stand: de Kinderwet. 

In 1901 volgden de Woningwet en de Gezondheidswet. Naast deze ontwikkelingen hadden tal van 

andere landen in de loop van de negentiende eeuw een wet die land gaf aan arbeiders of kleine 

boeren. De komst van de Landarbeiderswet was dus niet uniek voor Nederland. 

 

De Landarbeiderswet die in 1918 van start ging gaf landarbeiders in Nederland de mogelijkheid om 

een kleine boerderij en een lap grond te huren zodat zij gebonden werden aan een locatie en zij naast 

hun werk in loondienst extra inkomsten konden vergaren. De boerderij met de lap grond werd een 

plaatsje genoemd. De landarbeider moest tussen 25 en 50 jaar oud zijn en enig kapitaal bezitten, want 

hij moest minimaal tien procent van de kosten van het plaatsje direct betalen. De maximale kosten 

van een plaatsje mochten f 4000,- zijn. De landarbeider kreeg het geld als voorschot van de gemeente 

(of van een uitvoerend orgaan opgezet door de gemeente). In de eerste drie jaren na de start van zijn 

plaatsje moest hij aan de gemeente vier procent rente betalen over zijn schuld. Het jaar daarop begon 

de aflossingsperiode waarin in dertig jaar jaarlijks 54/5 procent aan de gemeente moest worden 

afbetaald. Met name in Drenthe, Groningen en Friesland waren de plaatsjes talrijk. In totaal kende 

Nederland meer dan 2000 plaatsjes, waarvan meer dan de helft in deze drie provincies. 

 

In Nieuw-Balinge maakten dertig landarbeiders gebruik van de Landarbeiderswet. Zij hadden plaatsjes 

die verspreid door het dorp en iets daarbuiten lagen. De grootte van de lappen grond varieerden van 

0.75 tot 7.27 hectare. Omdat de woningen in dertig jaar afgelost moesten worden, waren de arbeiders 

erbij gebaat dat de bouwkwaliteit goed was zodat zij niet voor hoge onderhoudskosten kwamen te 

staan. Echter bleek dat dit niet altijd het geval was. Gelukkig voor de arbeiders maakten de gemeente 

en de inspecteur voor Volkshuisvesting hier werk van. Ook kwamen er financiële problemen: bijna de 

helft van de landarbeiders in Nieuw-Balinge had een betalingsachterstand bij de gemeente. Dit had 



 
 

onder andere te maken met dalende landbouwinkomsten en hogere werkloosheid in de jaren ’20 van 

de vorige eeuw.  

 

Door de bouw van de plaatsjes is het landschap van Nieuw-Balinge veranderd. Het dorp heeft in 

honderd jaar zelfs drie grote veranderingen in het landschap meegemaakt: eerst was er heide die 

plaatsmaakte voor de plaatsjes waardoor er grote stukken landbouwgrond kwamen en vervolgens is 

veel landbouwgrond weer teruggegeven aan de natuur in de jaren ’90 van de twintigste eeuw. 

Er is een aantal boerderijen in Nieuw-Balinge die nog over zijn van de periode van de 

Landarbeiderswet. Ook een aantal percelen is nog te herkennen. Dit maakt dat de geschiedenis van 

de landarbeiders vandaag de dag nog goed te zien is in het dorp. Dit is belangrijk omdat dit ook 

onderdeel is van de historische ontwikkeling van het dorp. De kennis hierover zorgt hopelijk ervoor 

dat deze relicten bij toekomstige besluiten gewaarborgd blijven. De uitwerking die de wet nog steeds 

heeft op het dorp is uitgewerkt in onderstaande afbeelding. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zou voor de kennis over de uitwerking van de Landarbeiderswet zeer waardevol zijn als 

soortgelijke onderzoeken in andere gebieden van Nederland plaatsvinden. Veel meer gemeenten en 

dorpen in Nederland hebben dergelijke landarbeiders gehad waarvan de uitwerking nog in het 

landschap te zien is. Er is bijvoorbeeld nog nooit een totaaloverzicht van gemaakt. Hier zitten kansen 

voor toekomstige onderzoeken over de Landarbeiderswet van 1918.   

Figuur S.1 Met rode driehoekjes staan de woningen aangegeven waarin 
landarbeiders uit de Landarbeiderswet gewoond hebben die nog steeds 
overeind staan. De blauwe lijnen zijn perceelsgrenzen die nog te zien zijn in het 
landschap (bewerkt door auteur). 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
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Nieuw-Balinge (figuur 1.1) is een laatnegentiende-eeuws verveningsdorp2 waar landarbeider Geert de 

Jonge in 1919 het eerste voorschot werd toegezegd op een eigen woning ten gevolge van de 

Landarbeiderswet van 1918.3 Deze wet, waarbij landarbeiders een boerderij met nog te ontgonnen 

grond, of een al bestaande boerderij met land, relatief goedkoop konden krijgen, heeft de 

geschiedenis van het toen nog jonge dorp zowel landschappelijk als ruimtelijk beïnvloed (zie figuur 1.3 

voor een voorbeeld van een dergelijke boerderij). Tilbusscher (2015) somt de kern van de wet op in 

de volgende vier punten: 

• “Landarbeiders kregen het recht een stukje land te kopen om daarop een eigen huis te bouwen. 

Het werd gewoonte om zo’n lapje grond met huis een ‘plaatsje’ te noemen. 

• Het land moesten landarbeiders kunnen kopen van grondbezitters, dus meestal boeren. 

• Waren die boeren niet bereid de gevraagde grond te verkopen, dan konden de landarbeiders 

hun gemeentebestuur vragen de grond te onteigenen. 

• Huis en grond samen mochten maximaal fl. 4.000,- kosten, een landelijke norm. De 

landarbeider moest voor 10 procent eigen geld inbrengen, de rest werd door het Rijk verstrekt 

als lening (hypotheek), af te lossen in dertig jaar tegen 4 procent rente.”4  

 

 

  

 
2 Dorp gesticht als basis voor de turfwinning. 
3 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Inventaris Gemeentebestuur Westerbork 1920-1998. 
Toegangsnummer 000070-000046, inventarisnummer 4048: Overzicht van verleende voorschotten ingevolge 
de Landarbeiderswet over de jaren 1919 t/m 1938. 
4 Tilbusscher, 2015, p. 59. 

Figuur 1.1 Nieuw-Balinge op een 
moderne topografische kaart. 

Figuur 1.2 Overzichtskaart van Drenthe 
met Nieuw-Balinge in de gemeente 
Midden-Drenthe. 
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Volgens Tilbusscher was de rente 4 procent bij de aflossing in dertig jaar, zoals hierboven staat, echter 

was dit volgens het Staatsblad dat de wet uitvaardigde 54/5 procent.5 

 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Naast dat de Landarbeiderswet zijn weerslag heeft gehad op het landschap door de komst van de 

plaatsjes, heeft het ook een ruimtelijk aspect, in het dorp werden namelijk de nieuwe boerderijen 

gebouwd. Deze beïnvloeding wil ik in deze studie onderzoeken. Ook delft de arbeidersgeschiedenis in 

onderzoek vaak het onderspit tegen de geschiedenis van de ‘rijken’. Waar de uit baksteen 

vervaardigde woningen van werkgevers van goede kwaliteit waren, waren de onderkomens van de 

arbeiders dit doorgaans niet, althans totdat de Landarbeiderswet van 1918 landarbeiders de kans gaf 

een woning van betere kwaliteit aan te schaffen. Voor deze woningen golden de bouwvoorschriften 

van de Woningwet uit 1901.6 Hierdoor waren ze van veel betere kwaliteit dan de geïmproviseerde 

woningen waarin de arbeider eeuwenlang heeft gewoond. Dit onderzoek wil juist de 

arbeidersgeschiedenis in het landschap in kaart brengen, omdat ook deze geschiedenis het verdient 

om verteld te worden. In deze studie zoek ik uit hoe deze geschiedenis heden ten dage in het 

landschap terug te vinden is en welke ontwikkeling zij heeft doorgemaakt. Bovendien kan door deze 

elementen uit het landschap in kaart te brengen, er meer waarde aan dergelijke landschappen 

toegeschreven worden, wat helpt bij het vertellen van dit verhaal. Natuurmonumenten beheert 

momenteel grote gebieden rondom Nieuw-Balinge, voornamelijk in het Mantingerveld en -zand, een 

groot heidelandschap. Ook zij willen graag meer kennis hebben over de Landarbeiderswet en Nieuw-

Balinge. In 1964 

eindigde de wet, 

terwijl er in Nieuw-

Balinge sinds begin 

jaren ’30 van de 

twintigste eeuw al 

geen gegadigden 

meer bijkwamen.7 

 
5 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 34. 
6 Tilbusscher, 2015, p. 60. 
7 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1963-1964, officielebekendmakingen.nl. 

Figuur 1.3 
Landarbeiders-
woning in Nieuw-
Balinge, gebouwd 
in 1925. De kosten 
van deze woning 
waren f 2500,-. 
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1.2 Stand van het onderzoek 
1.2.1 De Landarbeiderswet 
“Den 20sten April 1918 is in Nederland tot stand gekomen een Wet tot verkrijging door landarbeiders 

van land met woning in eigendom of van los land in pacht.”8 Cohen (1919) schreef ter uitleg van de 

wet een praktisch handboek. Hierin legt hij onder meer uit hoe de gemeenten aan de te verworden 

gebieden kwamen en welke arbeiders aanspraak konden maken op de wet. In hoofdstuk twee wordt 

hier dieper op ingegaan. Cohen noemt de wet om meerdere redenen belangrijk: met deze wet heeft 

de overheid zich het standpunt ingenomen dat de verkrijging van land door landarbeiders van publiek 

belang is en dat dit belang door het Rijk krachtig wordt bevorderd.9 Hij zegt ook dat het Rijk met deze 

wet het mes durft te zetten in de eigendomsordening zodat grond overgaat “…op hem, die daaraan 

meer behoefte heeft dan degene die tot nu toe het eigendomsrecht uitoefende.”10. Hij schreef dit boek 

op verzoek van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.11  

In 1926 kwam al het eerste proefschrift over het onderwerp uit. Een studente van Cohen, De Jonge 

onderzocht de feitelijke resultaten van de wet. Hierbij stuurde zij minstens 275 vragenlijsten rond die 

door 96 mensen volledig zijn ingevuld.12 De Jonge had vier verschillende vragenlijsten gemaakt, deze 

zijn te raadplegen in bijlage 1. Met de vragen wilde De Jonge antwoorden krijgen op praktische vragen 

zoals hoeveel plaatsjes er per gemeente werden uitgegeven, wat de arbeider verbouwde op het land, 

wie de woning liet bouwen, wat de kwaliteit van de grond was et cetera. Zij deed dit voor zowel 

Groningen als Drenthe. De Jonge neemt 1906 als aanvangspunt van de geschiedenis van de 

Landarbeiderswet, omdat in dat jaar in het “Voorloopig Verslag over Hoofdstuk X der 

Staatsbegrooting” de wens werd geuit “om een onderzoek te doen instellen naar den toestand der 

landarbeiders en kleine boeren.”13 In 1926 waren in de provincie Drenthe in totaal 543 plaatsjes 

aangewezen naar aanleiding van de wet, waaronder 21 in Westerbork, de gemeente waarin Nieuw-

Balinge lag.14 Het werk van De Jonge geeft een schat aan informatie voor dit huidige onderzoek, als 

studente van Cohen heeft zij zeer veel informatie weten te bemachtigen over de essentie en de 

uitvoering van de wet. Het boek zal dan ook veelvuldig worden gebruikt. 

 

Een erg belangrijk onderdeel in het leven van de landarbeiders was dat zij nu als eigenaar van de 

woning werden gezien: “De drang om eigen bezit te verwerven toch, zit onze kleine plattelanders in ’t 

bloed.”15 Rietema (1926) beschrijft de gang van zaken dat een landarbeider moet volgen heel helder: 

de arbeider die denkt dat hij aanspraak maakt op de wet moet zich wenden tot het bestuur van een 

vereniging of stichting die zich dan weer wendt tot de gemeenteraad die een beslissing neemt. Bij een 

afwijzing heeft de arbeider recht op hoger beroep bij Gedeputeerde Staten en bij een toewijzing 

vraagt het gemeentebestuur een bedrag voor deze arbeider aan bij de regering.16 Rietema benadrukt 

dat de verhoudingen tussen grondbezitter en arbeider ongelijk is: de grondbezitters vroegen in veel 

 
8 Cohen, 1919, p. 3. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Initiatief opgericht in 1784 die het bevorderen van de maatschappij tot doel had. 
12 De Jonge, 1926, p. 1. 
13 Beide citaten: De Jonge, 1926, p. 9 
14 De Jonge, 1926, p. 41. 
15 Rietema in Haagsch Maandblad, mei 1926, p. 524. 
16 Rietema in Haagsch Maandblad, mei 1926, p. 525. 
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gevallen een hogere vraagprijs dan de waarde van de grond, en gemeentebesturen betaalden die prijs 

want “het benoodigde geld kwam immers toch uit de staatskas…”.17 Dat dit nadelig uitwerkte voor de 

landarbeider was duidelijk, want hierdoor werd de hypotheek van de arbeider hoger. Hier kwam de 

overheid ook achter en spoedig controleerden zij de stukken land waar belangstelling voor was.18 

Terwijl de landarbeider de woning in dertig jaar diende af te betalen, waren niet alle woningen na 

dertig jaar nog in goede staat. Hierdoor was de mogelijkheid dat de landarbeider er in de laatste jaren 

van zijn afbetaling hoge onderhoudskosten bijkreeg.19 Echter werden de woningen wel gebouwd met 

het doel minstens dertig jaar mee te gaan.20 Mocht een plaatsje worden verkregen die het maximale 

4000 gulden kostte, moest de arbeider 400 gulden zelf inleggen. Dat was voor een jonge arbeider 

enorm veel geld. Rietema had een advies voor hen: “Daarom moet hem door zijn leiders – geestelijke 

zoowel als maatschappelijke – meer en meer worden ingeprent dat hij in zijn jonggezellentijd er niet 

langer van uit moet gaan om, zooals thans helaas nog al te veel gebeurt, alles met wat hij verdient tot 

den laatsten cent te verteren.”21 

 

Barentsen heeft de Landarbeiderswet in 1928 van een hernieuwde toelichting voorzien. Hij 

publiceerde de dan meest recente versie van de wet, nadat er kleine wijzigingen hebben 

plaatsgevonden in 1920 en 1927.22 Zeer interessant aan dit werk is een lijst van gewisselde stukken en 

beraadslagingen in de Tweede Kamer van eind jaren ’10 en jaren ’20 van de vorige eeuw.23 Deze lijst, 

inclusief de bladzijdenummers in de Kamerstukken, helpen enorm bij het begrijpen van de aanleiding 

van de Landarbeiderswet, zoals beschreven wordt in paragraaf 2.2. 

Moderne literatuur van Tilbusscher gaat kort en helder in op de Landarbeiderswet. Hij beschrijft de 

aanloop naar de wet en hij noemt ook het jaar 1906 als uitgangspunt. De Landarbeiderswet is volgens 

hem mede het gevolg van de leegloop op het platteland: door de arbeider aan hun land te binden 

wilde de overheid de leegloop terugdringen.24  Hij legt de wet uit en geeft aandacht aan de toepassing 

van de wet in met name Groningen, waarop het boek is gespecificeerd. Dit is een helder geschreven 

naslagwerk, dat een goed beeld geeft van de wet. 

Door zeer geringe aandacht aan de Landarbeiderswet in moderne literatuur is onderzoek doen naar 

de wet des te belangrijker voor de algehele kennis (over de uitwerking) van de wet. 

 

1.2.2 De algehele situatie van de landarbeiders 
Jan Kalter heeft de Arbeidsenquête van 1891 doorgewerkt en heeft de inkomsten van veenarbeiders 

opgesomd. Destijds woonden enkele landarbeiders nog gratis bij hun verveners in, maar betaalde men 

gemiddeld 20-25 gulden per jaar voor de inwoning.25 Seizoenarbeiders verdienden voor tien weken 

arbeid variërend van 100-150 gulden.26 Voor Drenthe is tot op heden helaas nog geen compleet 

overzicht gemaakt van de financiële situatie van arbeiders. Voor Groningen wel, in 1991 publiceerde 

Priester een onderzoek waarin hij schreef dat arbeiders omstreeks 1856 ongeveer 48 cent per dag 

 
17 Rietema in Haagsch Maandblad, mei 1926, p. 525. 
18 Rietema, 1926, p. 526. 
19 Ibidem. 
20 Cohen, 1919, p. 50-51. 
21 Rietema in Haagsch Maandblad, mei 1926, p. 527. 
22 Barentsen, 1928, p. 1. 
23 Barentsen, 1928, p. 61. 
24 Tilbusscher, 2015, p. 9. 
25 Kalter, 2021, p. 72, verwijst naar de Arbeidsenquête van 1891. 
26 Staatscommissie voor den Landbouw, 1908, p. 175. 
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verdienden, inclusief maaltijd of 98,20 cent zonder maaltijd.27 Tussen 1854 en 1860 verdienden 

arbeiders in Groningen gemiddeld f 257,- per jaar.28 Wat betekende dit voor de koopkracht van de 

arbeider? Een veenarbeider uit het Drentse Schoonoord vertelde dat hij in de winter tevreden was als 

hij tien tot twaalf stuivers per dag verdiende.29 Voor tien weken turf afgraven in Appelscha kreeg de 

landarbeider f 10,-, hier was hij erg tevreden mee, want anderen die bij voorbaat een prijs hadden 

afgesproken kregen f 9,50.30 Van deze veenarbeider is een wekelijks budget uit 1869 bewaard 

gebleven (tabel 1.1)31:  

Product Prijs per week 

24 kg roggebrood f 2,08 

10 kg boekweitmeel f 2,20 

1 kg gesmolten vet f 0,75 

1 kg boter f 1,10 

Koffij32 f 0,75 

1 kg cichorei33 f 0,20 

1 kg zout f 0,14 

1 kg grove gort f 0,16 

2,5 kg rijst f 0,55 

1 hectoliter aardappelen f 1,50 

1 liter raapolie f 0,45 

6 liter melk f 0,40 

Totaal f 10,28 

Tabel 1.1 Wekelijkse begroting van het gezin van Bruin Tjibbes Bruinsma Drenthe (1869). 

Daarnaast had de landarbeider in het verleden een zeer gebrekkige woning gehad waar hij  

f 30,- huur voor betaalde, waarschijnlijk per jaar. Volgens Giele is het erg uniek dat van deze tijd een 

weekbegroting is bewaard gebleven. Deze weekbegroting was genoeg voor de veenarbeider zelf, zijn 

vrouw en zes kinderen. Het feit dat de landarbeider minimaal tien weken turf moet afgraven voor één 

week boodschappen doet mij vermoeden dat deze boodschappen of voor meerdere weken werden 

gebruikt, of dat de landarbeider en zijn gezin extra inkomsten hadden. Volgens Van der Woud was het 

een heel kleine groep die 10 gulden tot zijn beschikking had.34 De weekbegroting van een landarbeider 

in 1885 uit Loon was namelijk maar f 4,64, terwijl zijn inkomsten gemiddeld f 5,- per week was.35 Ook 

de weekbegroting van een arbeidersgezin (ouders, oma en vijf kinderen) uit de textielindustrie van 

Tilburg uit 1871 is bekend (tabel 1.2)36:  

 

 

 
27 Priester, 1991, p. 187. 
28 Paping, 1995, p. 198. 
29 Giele, 1979, p. 236 verwijst naar de Enquête 1890, Veenderijen. (24-09-1891). Verhoor van Bruin Tjibbes 
Bruinsma. Pp. 232-236. 
30 Ibidem. 
31 Giele, 1979, p. 234 verwijst naar Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de 
nijverheid (1871) p. 23. 
32 Koffiebonen. 
33 Surrogaatkoffie uit de wortels van sommige planten. 
34 Van der Woud, 2021a, p. 66 
35 Giele, 1979, p. 231 verwijst naar Recht voor Allen, 26-09-1885. 
36 Van der Woud, 2021a, p. 64-65. 
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Product Prijs per week 

Huur van de woning f 0,70 

21 kg roggebrood f 2,10  

Half tarwe f 0,15 

Beschuit f 0,18 

50 liter aardappelen f 1,20 

2 kg rijst of gerst f 0,40 

250 g rundervet f 0,15 

Beenderen voor soep f 0,15 

1 kg boter f 1,15 

Stokvis, haring en bokking f 0,15 

Petroleum f 0,20 

Brandhout en steenkolen f 0,50 

Koffie en thee f 0,40 

Zout en azijn f 0,10 

Tabak f 0,15 

Zakgeld f 0,30 

Totaal f 7,98 

Tabel 1.2 Wekelijkse begroting van een arbeidersgezin uit Tilburg (1871). 

De prijzen van de twee genoemde begroting komen zeer overeen. Zo was in 1869 1 kg boter op het 

Drentse platteland een stuiver goedkoper dan in Tilburg.  

Volgens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat een omrekentool heeft, komt de   

f 10,28 die landarbeider Bruin Tjibbes Bruinsma in een week aan boodschappen uitgaf overeen met € 

123,01 in 2021.37 Nogmaals, ik denk dat Bruinsma secundaire inkomsten had om zoveel te besteden 

in één week. De f 4,64 van het arbeidersgezin uit Loon uit 1885 komt omgerekend overeen met € 

63,58 in 2021. Ten slotte had het gezin uit Tilburg omgerekend € 91,56 die week uitgegeven, waarvan 

de huur ongeveer € 32,- bedroeg en dat voor acht personen! 

 

Een veelvoorkomende gedachte is dat (veen)arbeiders een ellendig leven hadden. Dit beeld is 

alomtegenwoordig. De Telegraaf kopte op Eerste Kerstdag 1921 een fotoreportage van de Drentse 

arbeiders (figuur 1.4, volgende pagina). Volgens Van der Woud had de Nederlandse samenleving in de 

negentiende eeuw te maken met drie standen ofwel klassen, waarvan de derde klasse de laagste was. 

Deze derde klasse bestond ook weer uit drie subklassen. De hoogste daarvan waren de geschoolde, 

goedbetaalde vaklui. Deze groep zat dicht tegen de tweede stand aan. De onderste laag van de 

werkende derde klasse, bestond uit dagloners die verschillend werk hadden.38 Hier kan Bruin Tjibbes 

Bruinsma van de vorige pagina onder geschaard worden.  

 

 
37 Tool van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: 
www.iisg.amsterdam/nl/onderzoek/projecten/hpw/calculate.php 
38 Van der Woud, 2021a, p. 57. 
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Figuur 1.4 Een fotoreportage op 25 december 1921 van De Telegraaf: "De nood in de venen en 
op de heide in het Noorden". 
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Ingezoomd in het krantenartikel kunnen we onderin het volgende bericht lezen (figuur 1.5): 

De woningen, zoals die in het artikel, werden onder andere gemaakt van turf. Via spitbulten werden 

grote stukken turf uit de bolster gestoken. De bolster is de bovenste +/- 50 cm van de veengrond. Deze 

spitbulten boden goede isolatie tegen hitte en kou.39 Vandaar ook de naam spitketen voor 

plaggenhutten. Tassenaar, hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen stelde: “De geschiedenis 

creëert voortdurend haar eigen mythes, en een van die mythes is het beeld van bittere armoede in de 

Drentse veengebieden. Toen ik als student een referaat hield over de levensstandaard in negentiende-

eeuws Drenthe dacht ik aanvankelijk ook aan plaggenhutten en ellende, maar ik ontdekte dat het in 

de veengebieden juist goed ging met de arbeiders.”40 en: “Voor de veenafgravingen waren veel 

arbeiders nodig. Die kwamen alleen als er gunstige arbeidsomstandigheden heersten en als de lonen 

hoog waren.”41 Volgens Tassenaar viel het dus wel mee met de armoede in de Drentse venen. Volgens   

Boekholt waren er in Drente in totaal 1266 dergelijke spitketen. In 1930 waren hier nog 662 van over. 

Echter waren er in Emmen nog wel 2383 eenkamerwoningen, waar hele gezinnen in leefden. Dit was 

zo’n 25 procent van heel de bevolking van Emmen. In heel Amsterdam waren in 1930 maar zo’n 3343 

woningen.42 Relatief gezien woonden dus veel meer Emmenaren in krotten dan in de hoofdstad. In 

1899 vormden de éénkamerwoningen nog 28,3% van het totale woonaanbod in Nederland.43 Hele 

gezinnen verbleven in een dergelijke woning, ouders met kinderen sliepen samen in een bedstee, zo 

konden ze elkaar ook warm houden.44 Volgens Boekholt zorgde deze gegevens en publicaties voor 

collectes en liefdadigheid aan de Drenten. Dit heeft voor een zeer negatief imago over Drenthe en van 

de inwoners ervan gezorgd.45 Gerding bevestigt dit beeld, volgens hem heeft ‘de foto’ bijgedragen aan 

het negatieve beeld van het leven als veenarbeider.46 Ook al hadden landarbeiders geld voor een 

 
39 Gerding, 1995, p. 23. 
40 Van der Vlis sprak met Tassenaar in Historisch Nieuwsblad, 2000, nr. 8. 
41 Ibidem. 
42 Boekholt in Heringa et al., 1985, p. 640. 
43 Prak in Klep et al., 1987, p. 250. 
44 Ibidem. 
45 Boekholt in Heringa et al., 1985, p. 641. 
46 Gerding in Paping, 1995, p. 127. 

Figuur 1.5 Ingezoomd 
stukje van het 
krantenartikel van de 
vorige pagina. Volgens 
de krant moesten deze 
mensen wel een 
verschrikkelijk leven 
hebben.  
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1 

stenen woning, door het afwisselende werk dat ze in verschillende delen in het land deden, was het 

haast niet mogelijk om op één plek te wonen. Vandaar ook dat de Nederlandse regering met de 

Landarbeiderswet van 1918 arbeiders aan een stukje grond wilde binden.  

In de jaren ’90 was een verhitte discussie op gang gekomen tussen mensen die meenden dat het wel 

meeviel met de armoede in de Drentse venen en een groep die uitging van extreme armoede. Richard 

Paping heeft een overzicht gemaakt van deze discussie die zich vooral in dagbladen afspeelde.47  

 

1.2.3 Landarbeiderslandschap en heideontginningen 
Natuurmonumenten schrijft in haar Natuurvisie 2012-2030 over het Mantingerveld, Mantingerbos en 

-weiden dat de landarbeiders een stuk van de heide zelf moesten ontginnen.48 Vergelijkend onderzoek 

tussen de moderne kaart (figuur 1.6, met in het kader een deel van het dorp met veel 

landarbeiderswoningen) en de historische kaart uit 1900 (figuur 1.7) toont aan dat het huidige 

landarbeiderslandschap destijds heideveld was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Op de zandgronden van Drenthe was naar alle waarschijnlijkheid de helft van alle gronden woest. 

Deze woeste gronden bestonden uit natte- en droge heide, (afgegraven) veen en zandverstuivingen.49 

Terwijl het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge in 1900 nog vooral woeste grond was, werd er 

aan de Middenraai (bij Nieuw-Balinge de Boksloot genoemd) al wel turf gewonnen, zoals te zien aan 

de rechterkant van figuur 1.6. In 1813 werd er in het nabijgelegen Nieuweroord al turf gewonnen en 

afgevoerd door de Compagnie van de 5000 Morgen.50  

De Compagnie van de 5000 Morgen was één van de particuliere ondernemingen die de turfwinning 

op zich nam. Nadat Roelof van Echten (1592-1643) het niet was gelukt zelfstandig een onderneming 

te starten, stichtte hij in 1631 samen met Leidse notabelen en familie van zijn vrouw, de Bentincks, de 

Algemene Compagnie van de 5000 Morgen. Iedere participant bracht een hoeveelheid morgen in dat 

het totaal op 5000 morgen bracht. Eén morgen komt ongeveer overeen met één hectare. Deze 

compagnie startte in de zeventiende eeuw met het winnen van turf in Meppel en Hoogeveen.51 Vanaf 

1813 ook in Nieuweroord. Vanuit deze verveningen zijn de dorpen Tiendeveen later Nieuweroord 

 
47 Paping, 2000.  
48 Nitters, 2012, p. 14-15. 
49 Thissen, 1993, p. 9. 
50 Gerding, 2013, p. 16. 
51 Gerding, 1995, p. 227-229. 

Figuur 1.6 en 1.7. In het kader (links) een 
ontgonnen gebied na de invoering van de 
Landarbeiderswet. Op 1.6 aan de 
noordwestkant van Nieuw-Balinge is een groot 
heidegebied te zien. 
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ontstaan. Nieuweroord was eerst een veengebied waar arbeiders naartoe kwamen als er werk was.52 

Pas later is het uitgegroeid tot dorp. Vanuit deze verveningen moet ook het ontstaan van Nieuw-

Balinge gezien worden, echter is het precieze verloop van omstandigheden onbekend.53 In hoofdstuk 

3 wordt een vermoedelijk ontstaan geschetst.  

 

1.2.4 De rol van Natuurmonumenten ten opzichte van het landarbeiderslandschap 
Natuurgebied het Mantingerveld grenst direct aan het landarbeiderslandschap, zowel in het noorden 

als in het westen. Ondanks dat veel heidevelden ontgonnen zijn in Drenthe, is het Mantingerveld lange 

tijd woest gebleven. Een reden hiervoor kan zijn dat dit gebied natter en geïsoleerder was dan andere 

heidegebieden.54 Echter zal de voornaamste reden zijn dat na de stichting van Nieuw-Balinge het 

hoogveen aan het begin van de twintigste eeuw al uitgeput raakte, waardoor er geen reden tot 

uitbreiding was, waardoor dit gebied woest bleef.55 Dit is ook één van de redenen dat de 

Landarbeiderswet zo gelegen kwam voor de arbeider, er was namelijk steeds minder werk te vinden 

in de regio. 

 
1992: Plan Goudplevier 

 Voor het grootschalige natuurontwikkelingsplan kocht Natuurmonumenten landbouwgrond 

 aan om zo vier bestaande natuurgebieden te verbinden (Mantingerzand, Hullenzand, 

 Lentsche Veen en Martensplek) tot één groot aansluitend natuurgebied.56 Dit plan paste in 

 het onderzoek van de jaren ’90 van de vorige eeuw: kleine, geïsoleerde natuurgebiedjes 

 waren  niet meer in stand te houden.57 Het landarbeiderslandschap kreeg in dit plan nog 

 geen specifieke aandacht. De bekendmaking van dat plan aan de bevolking verliep uiterst 

 moeizaam: “In de streek sloeg de bekendmaking van Plan Goudplevier in als een  bom.”58 De 

 landbouwgronden in het gebied moesten ineens wijken voor natuur, dat stootte tegen het 

 verkeerde been van veel omwonenden.59 

2012: Natuurvisie 2012-2030: Mantingerveld, Mantingerbos en -weiden 

 Terwijl in Plan Goudplevier de aandacht naar grootschalige natuurontwikkeling ging, 

 veranderde die visie in de loop der jaren. De aandacht verplaatste zich naar de kleinschalig-

 heid van de landarbeiderswetontginningen, terwijl gelijktijdig de grootschalige veen- en 

 heideontginningen in het landschap waren uitgewist.60 Van deze ontginningen is niets meer 

 te zien. De basisgedachte die verwerkt is in de op de lange termijn gerichte Natuurvisie van

  2012-2030 is de geleidelijk minder sturende hand van de mens hoe verder men afgaat van de 

 bewoning. Terwijl bij de dorpen het landschap actief wordt beheerd door de mens (waaronder 

 het landarbeiderslandschap),  wil Natuurmonumenten ‘de natuur’ meer haar gang laten gaan 

 in de verder afgelegen plekken.61 Het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge neemt een 

 centrale plek in de Natuurvisie in. In de schets van de Natuurvisie is te zien dat het 

 
52 Gerding, 2013, p. 24. 
53 Gerding, 2013, p. 24. 
54 Nitters, 2012, p. 13. 
55 Nitters, 2012, p. 15. 
56 Natuurbalans, 2004. 
57 Nitters, 2012, p. 16 
58 Purmer, 2018, p. 369. 
59 Purmer, tijdens een wandeling in Nieuw-Balinge op 13 april 2022. 
60 Purmer, 2018, p. 395. 
61 Nitters, 2012, p. 40. 
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 landarbeiderslandschap is ingedeeld als kleinschalig cultuurlandschap (figuur 1.8). De 

 kern van de nieuwe visie is erop gericht om de relatie met de omgeving op te zoeken, dit is 

 een verandering ten opzichte van het beleid van Plan Goudplevier. In de nieuwe visie wil 

 Natuurmonumenten juist gaan samenwerken met particuliere eigenaren om zo het 

 kleinschalige karakter van het landarbeiderslandschap te versterken.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Nitters, 2012, p. 44. 

Figuur 1.8 het streefbeeld naar aanleiding van de Natuurvisie 2012-2030 van 
Natuurmonumenten.  
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1.3 Probleem- en vraagstelling 
Over de arbeidersgeschiedenis van Nederland als geheel is erg veel geschreven.63 Echter besteedt erg 

weinig literatuur aandacht aan de Landarbeiderswet als een opzichzelfstaand onderwerp. Ik wil met 

dit onderzoek in dit gat springen en juist die Landarbeiderswet aandacht geven. In dit onderzoek doe 

ik dat door Nieuw-Balinge als toepassing van deze wet te bestuderen. 

Zoals in de aanleiding al is genoemd, is het arbeidersverleden in het landschap minder aanwezig, 

simpelweg omdat veel gebouwen die verband hielden met arbeiders van zodanige kwaliteit waren, 

dat ze er tegenwoordig niet meer staan. Dit onderzoek wil tonen wat er in het huidige landschap voor 

arbeidersgeschiedenis te vinden is, en dan met name in Nieuw-Balinge. Deze kennis is belangrijk, want 

zonder deze kennis kan men geen rekening houden met de waarde van het landschap. Zonder deze 

waarde is de toekomst van het landschap niet gegarandeerd in gemeenten die steeds verder 

uitbreiden. Ook voor Natuurmonumenten, die het huidige beheer voert in delen van het 

landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge, is deze kennis belangrijk om het landschap op de juiste 

manier te kunnen behouden. Of zoals ze zelf in de huidige Natuurvisie stellen: “Met kennis van 

ontstaansgeschiedenis, van de sturende processen en van de ideeën uit de streek maken we keuzes 

voor de toekomst.”64 Voor toekomstig beleid is het van belang dat Natuurmonumenten, dat delen van 

het gebied beheert, en de gemeente veel kennis heeft van het verleden en daar wil deze studie aan 

bijdragen. Ten slotte wil dit onderzoek de chronologische ontwikkeling van Nieuw-Balinge, met nadruk 

op het landarbeiderslandschap, duidelijk maken. Dit facet van de landschappelijke ontwikkeling mist, 

en daar wil dit onderzoek invulling aan geven. 

 

De bovenstaande motieven, die in de kern draaien om een bijdrage aan de bestaande kennis over dit 

onderwerp, leiden tot de volgende hoofdvraag: 

 

Wat was de Landarbeiderswet van 1918, welke sociale en landschappelijke impact heeft de wet gehad 

in Nieuw-Balinge (Dr.) in de periode 1918-1940 en wat is hiervan tegenwoordig nog te zien? 

 

1.4 Theoretisch kader en onderzoeksafbakening 
De hoofdvraag wordt uiteengezet in de volgende drie delen: 

1) De landschappelijke veranderingen die het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge heeft 

ondergaan in de periode circa 1918-1940. 

2) De sociale geschiedenis die hieraan ten grondslag ligt.  

3) Het in kaart brengen van de cultuurhistorische relicten. 

In deze paragraaf zullen deze drie componenten worden uitgediept en zal een basis worden gelegd 

voor het onderzoek. 

 

 

 

 

 
63 Bijvoorbeeld: Paping, 2000, Gort, 1995, en Giele, 1979. 
64 Nitters, 2012, p. 38. 
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Verantwoording hoofdvraag 
De drie bovenstaande genoemde delen worden hier ontleed waarna er betekenis aan de begrippen 

zal worden gegeven, ook worden de verschillende elementen van de hoofdvraag uitgelegd.  

 

1) Landschappelijke veranderingen 
Hier zit het begrip landschap in. Om landschappelijke veranderingen te kunnen afbakenen 

moet helder zijn wat het begrip landschap betekent. Hier volgt een korte geschiedenis van het 

begrip.  

Het begrip landschap is door de eeuwen heen van betekenis veranderd en is bovendien 

plaatsafhankelijk. Voor de prehistorische jager-verzamelaar was het belangrijk dat hij 

optimaal kon profiteren van de hulpbronnen die een landschap aanbood. Een landschap is in 

deze betekenis een geheel van economische hulpbronnen. Ook was er in prehistorische 

perioden sprake van een culturele of rituele betekenis van het landschap, zoals Stonehenge 

uit de Jonge Steentijd.65 Dichterbij huis kunnen we ook de grafheuvels en hunebedden van 

Drenthe erbij rekenen.  

Oorspronkelijk betekende het Germaanse *landa ‘ontgonnen en bewerkt stuk grond’. Tijdens 

de Middeleeuwen werd land langzaamaan een verzamelnaam voor grotere eenheden, zoals 

gewest, streek of gebied. Het achtervoegsel -schap betekende mogelijk scheppen: iets maken, 

creëren of inrichten. Samenvoegend kan het woord landschap voor de Middeleeuwen ‘gebied 

dat door de mens is ontgonnen of ingericht’ betekenen. Een andere betekenis is ‘de manier 

waarop het land gestructureerd en georganiseerd is’ als het begrip -schap als bijvoeglijke 

bepaling wordt gebruikt, dus: ‘een toestand of eigenschap van iets’. Ten slotte kan het 

Middeleeuwse lantscap het geheel zijn van een gebied, de samenleving die tot dat gebied 

behoord en de in die samenleving geldende tradities en gewoonten. Een voorbeeld hiervan is 

de Olde Lantscap van Drenthe.66 

 

Vanaf de Renaissance (vanaf circa de vijftiende eeuw gingen de mensen zelf het landschap 

ontdekken. De Italianen gingen vanaf het einde van de Middeleeuwen terugverlangen naar 

de Oudheid, met de Romeinen als ultieme vorm van beschaving. De Middeleeuwen was voor 

hen een donkere periode. Deze gedachte liet zich zien in de kunst, beroemde kunstenaars als 

Leonardo Da Vinci, Donatello en Masaccio lieten zich inspireren door de kunst uit de 

Oudheid.67 In de plaats van de kerk als opdrachtgever, werden kunstenaars nu betaald door 

de wereldlijke en geestelijke elite.68 Daarnaast nam de cartografie en de kennis over het 

landschap toe door de vele ontdekkingsreizen die werden gemaakt in de vijftiende en 

zestiende eeuw. Vanaf de zestiende eeuw krijgt het begrip landschap een meer visueel-

esthetische lading.69 Mensen gingen ook naar landschappen kijken omdat het mooi was. Een 

bekend voorbeeld hiervan is de Nederlandse Jan van Goyen. Deze landschapsschilder 

schilderde veel verschillende landschappen (figuur 1.8). Deze visie op het landschap werd 

uitgebreid tijdens de Romantiek. Tijdens deze periode gedurende de achttiende en 

 
65 Johnson, 2005, p. 157. 
66 Spek, hoorcollege op 3 september 2021. 
67 Lenders, hoorcollege op 13 juli 2021. 
68 Spek, hoorcollege op 3 september 2021. 
69 Spek, hoorcollege op 3 september 2021. 
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negentiende eeuw zagen 

kunstenaars een landschap 

als iets ongetemds. Er werd 

iets romantisch gezien in de 

landschappen.70 

Het Engels landscape was 

oorspronkelijk een 

leenwoord van landschap.71 

De Engelse criticus Henry 

Peacham schreef het 

volgende over deze 

betekenis: “Landtskip is a 

Dutch word and it is as much 

as wee shoulde say in english 

landship, or expressing of the land by hills, woodes, Castles, seas, valleys, ruines, hanging 

rocks, Citties, Townes, andc. As farre as may bee shewed within our Horizon”.72 De Duitse 

wetenschapper Alexander von Humboldt noemde landschaft “der Totalcharakter einer 

Erdgegend” waarmee hij bedoelde dat het landschap allesomvattend is.73  

De Britse historicus Schama schreef: “Landscapes are culture before they are nature; 

constructs of the imagination projected onto wood and water and rock.”74 Ik vind deze 

betekenis belangrijk voor deze studie, omdat het landschap waar het om gaat in Nieuw-

Balinge volledig cultureel is. Waar het landarbeiderslandschap aan het begin van de 

negentiende eeuw nog volledig heide was, als gevolg van de verdwenen bossen die daarvóór 

het landschap bepaalden, is het volledige gebied opnieuw gecultiveerd: alle bomen, struiken 

en bloemen zijn door de mens ingebracht sinds het begin van de twintigste eeuw. 

 

Landarbeiderslandschap 

Dit omvat het gebied waarop de woningen voor de landarbeiders zijn gebouwd en waar de 

plaatsjes vergeven zijn aan deze landarbeiders. Het gebied wordt gekenmerkt door 

kleinschaligheid, voortgekomen uit de kleine akkertjes van de arbeiders ten tijde van de 

Landarbeiderswet. Purmer (2018) omschrijft het gebied als: “…de overgangszone tussen de 

‘grote stille heide’ en het dorp Nieuw-Balinge met een duidelijke referentie aan de vroegere 

kleinschaligheid van de particuliere ontginningen in het kader van de Landarbeiderswet.”75 

Purmer noemt het gebied Landarbeiderswetgebied.76 Echter is het gebied niet een 

afgebakend geheel, maar een vervlechting met het landschap, waardoor in dit onderzoek het 

woord landarbeiderslandschap wordt gebruikt. In figuur 1.10 staat het gebied waar 

oorspronkelijk de plaatsjes hebben gelegen aangeduid. Doordat percelen in de loop van de 

tijd verdwenen zijn de meeste grenzen niet op een meter nauwkeurig aangegeven. Ter 

 
70 Little, 2013, p. 73. 
71 Kwa in The European Legacy, 2005, p. 150.  
72 Ogden & Ogden, 1955, p. 5. 
73 Taranov & Taranova, 2001, p. 269. 
74 Schama, 1995, p. 61. 
75 Purmer, 2018, p. 397. 
76 Purmer, 2018, p. 388 & 397. 

Figuur 1.9 Landschapsschilderij van Jan van Goyen. 
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vergelijking zijn op figuur 1.11 de grenzen van het landarbeiderslandschap aangegeven op de 

kaart van jaren ’40 van de twintigste eeuw. 

 

 

 

 

  

Figuur 1.10 Met rood staan de oude percelen van de landarbeiders bij benadering aangegeven. 
Het dorp zelf is van een klein dorp uitgebreid naar het huidige aantal woningen (bewerkt door 
auteur). 
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Figuur 1.11 De plaatsjes aangegeven binnen de rode kaders op een kaart uit de jaren 1940 
(bewerkt door auteur). 
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De periode 1918-1940 

In de afbakening in tijd is aan de ondergrens het jaar 1918 een logisch startpunt, in dit jaar is 

namelijk de Landarbeiderswet van start gegaan. Echter wordt bij het beschrijven van de 

maatschappij waarin Nederland verkeerde in de loop naar de wet toe wel gerefereerd naar 

eerdere tijden. 1940 als eindjaar is gekozen omdat het onderzoek zich niet wil wagen aan de 

periode van de Tweede Wereldoorlog en daarna, dit zou het onderzoek te omvattend maken.  

 

2) De sociale geschiedenis in de periode voor de start van de Landarbeiderswet in 1918.  

Om deze studie tot een chronologisch geheel te maken, dient te worden begonnen met de 

aanleiding en de oorzaken van de Landarbeiderswet. De wet kwam niet zomaar uit de lucht 

vallen maar de invoering ervan had tal van redenen in de voorgaande periode. Het is zowel 

belangrijk als interessant voor de kennis over het landarbeiderslandschap om meer algemene 

kennis te vergaren over wat deze wet precies inhield en hoe deze tot stand kwam. De studie 

begint dus met een beschrijving van de Landarbeiderswet van 1918 en de periode daarvóór. 

Deze begint voor Nieuw-Balinge rond 1850. 

 

3) De waarde van het landarbeiderslandschap 

Voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Veerman stelde dat het 

belangrijk is om de waarde van natuur en landschap in geld uit te drukken.77 Dit bedoelt deze 

studie niet met de waarde van een landschap. Rolston (1981) schreef dat er tien waarden 

geassocieerd worden met natuur: “(1) Economic value, (2) life support value, (3) recreational 

value, (4) scientific value, (5) aesthetic value, (6) life value, (7) diversity and unity values, (8) 

stability and spontaneity values, (9) dialectical value, and (10) sacramental value.”78 Een 

landschap is uiteraard iets anders dan de natuur, op waar de bovenstaande tien waarden zijn 

gebaseerd. Natuur kan onderdeel zijn van een landschap zoals een park onderdeel kan zijn 

van een stedelijk landschap. 

 

Waarde toekennen aan een landschap is een ingewikkeld proces. Menig theorie hierover is 

weerlegd omdat deze moeilijk te objectiveren was.79 Henk Baas, hoofd Landschap van de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), beaamt dit. Ook een waarderingstheorie die hij gemaakt 

heeft bleek voor velen te ingewikkeld te zijn vanwege de rekenmethode die erin verwerkt 

zat.80 Echter bestaat er volgens Baas over een aantal criteria over waarde toekennen aan een 

landschap consensus: 

1) Kenmerkendheid voor het landschap; 

2) Wordingsgeschiedenis; 

3) Zeldzaamheid; 

4) Gaafheid; 

5) Samenhang, bijvoorbeeld de ensemblewaarde: gaat het om een functionele, ruimtelijke 

of temporele samenhang? 

 

 
77 Voorwoord van Veerman in: Kuhlman, 2006, p. 5. 
78 Rolston, 1981, p. 113. 
79 Theo Spek, e-mail, 24-06-2022. 
80 Henk Baas, e-mail, 28-06-2022. 
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Bovendien is de karakterisering van een landschap, bijvoorbeeld door het maken van een 

(landschaps)biografie, de methode die onder meer het RCE gebruikt, al een waardering op 

zich.81 Ik vind het idee van een landschapsbiografie erg fascinerend. Dit onderzoek is in 

compactere mate een biografie over het landarbeiderslandschap in Nieuw-Balinge zijn.  

 

Voortbordurend hierop schrijft Hendrikx (1999) dat een waardering van een landschap begint 

bij een beschrijving van het gebied. Volgens zijn theorie werkt de beschrijving van groot naar 

klein in schaalniveaus. Een eerste stap zou de fysische ontstaansgeschiedenis zijn.82 Verder 

inzoomend kan kenmerkendheid worden toegevoegd als criterium waarbij wordt gekeken 

naar concrete voorbeelden in het landschap zoals ensembles, elementen en patronen.83 

Vervolgens kunnen de gevonden relicten worden gerangschikt op basis van zeldzaamheid en 

gaafheid.84 Hendrikx’ theorie deelt het landschap in landschapsvormende functies in, 

bijvoorbeeld landbouw, wonen, transport en recreatie.85 Bovenstaande theorie die in de jaren 

’1990 door Hendrikx is opgeworpen, komt bijna één-op-één overeen met de vijf punten die 

het RCE gebruikt. Bovenstaande nog niet uitgelegde begrippen betekenen: 

• Zeldzaamheid: komt het landarbeiderslandschap en de relicten die het bevat vaker voor, 

of is het uniek? 

• Gaafheid: de ongeschondenheid of intactheid van de relicten.   

• Samenhang: samenhang van de relicten onderling en de ruimtelijke samenhang van het 

landarbeiderslandschap met de omgeving. 

 

1.5 Onderzoeksthema’s 
Het onderzoek bevat vier thema’s: 

1) Sociaal-politieke geschiedenis 

2) Fysisch- en sociaalgeografische geschiedenis 

3) Landschappelijke ontwikkeling 

4) Cultuurhistorische waarde 

 

In het volgende schema staan de deelvragen die bij elk thema horen: 

Per thema worden de volgende deelvragen behandeld: 

 

 

Thema Deelvragen Hoofdstuk 

1) Sociaal-politieke 

geschiedenis 

Wat was de Landarbeiderswet van 1918: welke inhoud had 

deze, hoe was de aanloop naar de invoering ervan en hoe was 

de algemene uitvoering van de wet in Nederland? 

 

2 

 
81 Henk Baas, e-mail, 28-06-2022. 
82 Hendrikx, 1999, p. 43. 
83 Hendrikx, 1999, p. 45. 
84 Hendrikx, 1999, p. 55. 
85 Hendrikx, 1999, p. 46. 
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2) Fysisch- en 

sociaalgeografische 

geschiedenis 

Welke fysisch-geografische geschiedenis ligt ten grondslag aan 

het huidige Nieuw-Balinge en wat is de ontstaansgeschiedenis 

van dit dorp?  

 

 

3 

1) Sociaal-politiek 

geschiedenis en 3) 

landschappelijke 

ontwikkeling 

Hoe verliep de uitvoering van de Landarbeiderswet in Nieuw-

Balinge van circa 1918 tot 1940 en welke ontwikkelingen zijn in 

het landschap waar te nemen van het landarbeiderslandschap 

tot het heden?  

 

4 

3) Landschappelijke 
ontwikkeling en 4) 
cultuurhistorische 
waarde 

Welke landschapsrelicten zijn vandaag de dag nog in het 

landschap rond Nieuw-Balinge terug te vinden en welke 

cultuurhistorische waarden hebben deze elementen? 

 

5 

 

1.6 Bronnen en onderzoeksmethode 
 
Literatuuronderzoek: Heel veel informatie is te verkrijgen uit geschreven werken. Originele werken 

over de Landarbeiderswet zijn ruim verkrijgbaar. Een groot deel van de bronnen voor dit onderzoek 

komt uit de bestaande literatuur en eerdere onderzoeken. Echter is over het landarbeiderslandschap 

in Nieuw-Balinge nog geen overzicht geschreven. Met dit onderzoek voeg ik dat in de bestaande kennis 

over de Landarbeiderswet toe. 

 

Archiefonderzoek: In het archief van de voormalig gemeente Westerbork, dat ligt opgeslagen bij de 

huidige gemeente Midden-Drenthe is veel informatie over de Landarbeiderswet te vinden. Dit archief 

vormt het centrale punt voor historische informatie. In de volgende archieven is gezocht, waarin niet 

altijd relevante informatie is gevonden: Gemeente Midden-Drenthe, Groninger Archieven, Drents 

Archief, gemeente Aa en Hunze, gemeente Borger-Odoorn en het archief van Natuurmonumenten. 

 

Kaarten: De ontwikkelingen in het landschap zijn erg goed terug te zien in de beschikbare 

(topografische) kaarten.  Aan de hand van deze kaarten is de ontwikkeling in beeld gebracht van het 

landarbeiderslandschap. 

 

Veldbezoek: Met erfgoedspecialist Michiel Purmer van Natuurmonumenten is een veldbezoek 

gebracht aan Nieuw-Balinge om inzicht in het gebied en meer informatie te verkrijgen over de huidige 

stand van kennis over het landarbeiderslandschap. 

 

Contact met experts: Door in contact te komen met verschillende experts zijn vragen beantwoord die 

niet of nauwelijks door de literatuur te beantwoorden zijn. Deze experts zijn: Michiel Purmer 

(landschapshistoricus en landschaps- en erfgoedadviseur bij Natuurmonumenten), Henk Baas (hoofd 

Landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Michiel Gerding (Provinciaal Historicus 

Drenthe).  
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De Landarbeiderswet 
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Dit hoofdstuk heeft als doel de Landarbeiderswet te verduidelijken. Het is namelijk van belang enige 

kennis van deze wet te hebben alvorens de wet wordt toegepast op Nieuw-Balinge in de volgende 

twee hoofdstukken. Als uitgangspunt wordt de volgende onderzoeksvraag gehanteerd: 

 

Wat was de Landarbeiderswet van 1918: welke inhoud had deze, hoe verliep de aanloop naar de 

invoering ervan en hoe verliep de uitvoering van de wet? 

 

Om deze vraag behapbaar te maken wordt deze in een drietal deelvragen gesplitst:  

 

2.1 Wat waren de hoofdpunten uit de Landarbeiderswet?  

2.2 Hoe verliep de aanloop naar de Landarbeiderswet in de Nederlandse politiek, en hoe paste dit in 

de situatie in Europa? 

2.3 Hoe verliep de uitvoering van de wet?  

 
 

2.1 De hoofdpunten uit de 
Landarbeiderswet 
Op 20 november 1918 treedt de Landarbeiderswet 

in werking. In dat jaar wordt de bekendmaking 

gepubliceerd in het Staatsblad (zie figuur 2.1). De 

wet gaf landarbeiders de mogelijkheid een stukje 

grond te kopen op afbetaling, waarbij de 

landarbeider jaarlijks afbetaalde. Cohen (1919) 

schreef in zijn inleiding op de Wet: “Niet slechts 

wordt de landarbeider die aan zekere vereischten 

voldoet, g e s t e u n d in zijn pogingen om grond in 

eigendom of in gebruik te krijgen; hij krijgt zelfs een 

r e c h t daarop. De Staat roept organen in het leven 

die den landarbeider het door hem begeerde 

grondgebruik zullen verschaffen; hij stelt de schatkist 

open om daaruit de voor de beschikbaarstelling van 

gronden noodige geldmiddelen te putten; hij geeft 

gelegenheid om, wanneer in der minne de noodige 

gronden niet verkregen kunnen worden, ze aan de 

onwillige eigenaren te ontnemen door het 

dwangmiddel der onteigening.86 De wet was voor die 

tijd in Nederland revolutionair te noemen. 

Bovendien was dit de eerste keer in de geschiedenis 

van Nederland dat de politiek door middel van een 

hypotheekbeleid de woningmarkt wilde 

stimuleren.87 

 
86 Cohen, 1919, p. 3 
87 Tilbusscher, 2015, p. 59. 

Figuur 2.1 Uitgave van het Staatsblad waarin de wet 
wordt bekendgemaakt aan het volk.  
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2.1.1 Wie was de landarbeider? 
De landarbeider was volgens artikel 2 van de wet ieder persoon van wie zijn hoofdberoep het in 

loondienst verrichten van landarbeid was. Landarbeid werd gedefinieerd als alle werkzaamheden die 

in de landbouw, tuinbouw, bosbouw, veehouderij en veenderij plaatsvonden.88 Echter kwamen door 

deze definitie voormalige landarbeiders, die nu in fabrieken werkten omdat daar meer te verdienen 

viel dan op het land, niet in aanmerking voor een plaatsje. Op de vraag van De Jonge in haar enquête 

of er personen waren, die buiten artikel 2 vielen en toch wilden profiteren van de wet, reageerden 50 

van de 80 respondenten positief. Deze respondenten waren onder andere fabrieks- en 

spoorwegarbeiders, ambachtslui, vracht- en melkkoeriers, veldwachters en postbodes.89 Volgens de 

Jonge waren deze beroepen voortgekomen uit de landarbeidersstand en wilden ze daarom (ook) van 

de wet profiteren.  

 

Het Nederlandsch Landbouw Weekblad publiceerde op 3 april 1920 een discussie betreffende de dan 

voorgenomen wijzing dat ook fabrieksarbeiders aanspraak konden maken op de wet. Tweede 

Kamerlid Teenstra maakte zich zorgen over de uitbreiding want: “De landarbeiderswet is een wet voor 

landarbeiders, (…) men moet voorzichtig zijn deze wet uit te breiden tot menschen, die van landarbeid 

niet het allerminste begrip hebben.”90 Toenmalig minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Van 

IJsselsteyn begreep de zorgen en verzekerde dat er speciale maatregelen dienden te komen om te 

zorgen dat de arbeiders “landarbeid kennen en in hun jeugd dien arbeid hebben verricht of van wie 

men met groote zekerheid kan weten, dat zij voor dien arbeid bekwaam zijn.”91  Vrijwel alle 

Nederlandse dagbladen publiceren op 17 september 1920 een ingezonden mededeling dat bij de 

recentste wijziging ook voor fabrieksarbeiders op het platteland de mogelijkheid bestaat een klein 

boerenplaatsje te bemachtigen.92 Echter is dit niet in het Staatsblad dan wel in andere bronnen te 

verifiëren, zoals in oude krantenberichten. Bij de wetswijzing van 5 juli 1920 spreekt men nog steeds 

van de definiëring van het woord landarbeider zoals aan het begin van deze alinea is uitgelegd. 

Aangezien De Jonge in haar proefschrift uit 1926 nog steeds de discussie aanhaalt betreffende de 

uitbreiding van de wet, zoals hierboven besproken, kan worden geconcludeerd dat deze wijziging niet 

is doorgevoerd. 

 

De landarbeider diende, om aanspraak op een plaatsje te maken, “van goed zedelijk gedrag te zijn” 

en tussen de 25 en 50 jaar oud, bovendien moest hij al minstens twee jaar gewoond hebben in de 

kring van de vereniging of stichting, of, in het ontbreken hiervan, in de gemeente of een aangrenzende 

gemeente.93 De Jonge schreef: “Veel hangt hier natuurlijk af van den persoon van den landarbeider en 

van het plaatsje; is dit laatste nogal duur gekocht of staat de arbeider als niet al te degelijk bekend, 

dan zal men allicht een hoogere bijdrage vragen.”94 Volgens De Jonge waren er ook vrouwen die van 

de wet gebruik hebben gemaakt. Op haar enquête antwoordden 13 vrouwen (meestal weduwen). 

 
88 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 2. 
89 De Jonge, 1926, p. 119. 
90 Nederlandsch Landbouw Weekblad, 03-04-1920, p. 2. 
91 Ibidem. 
92 Onder andere: De Volkskrant, 17-09-1920, p. 2. 
93 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 3 
94 Citaat in De Jonge, 1926, p. 47-48. 
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Ook kwam het voor dat de vrouw in plaats van de man de aanvraag deed, omdat zij boven en hij onder 

de 25 jaar was.95 Ook bij de grens van 50 jaar deed dit zich voor.96  

 

2.1.2 De financiën van het plaatsje 
De arbeider moest tien procent van de kosten van het plaatsje met bebouwing uit eigen zak betalen.97 

Door het Rijk werden aan de gemeenten rentegevende voorschotten verleend om de 

Landarbeiderswet te financieren. Deze rente bedroeg 4 procent per jaar, de gemeente mocht dan 

weer rentegevende voorschotten verstrekken aan de verenigingen of stichtingen die de uitvoering 

van de wet op zich namen.98 De landarbeider betaalde de eerste drie jaren 4 procent rente over zijn 

schuld aan de gemeente, daarna betaalde de hij gedurende maximaal dertig jaar zijn aflossing af met 

een percentage van 54/5 procent per jaar, maar hij kon er ook voor kiezen per week te betalen.99 Naast 

een plaatsje met boerderij kon een landarbeider er ook voor kiezen los land te verkrijgen, mocht hij al 

in het bezit zijn van een boerderij.100 Die boerderij moest dan wel in de buurt liggen van het stuk 

land.101 De jaarlijkse pachtprijs over dit ‘losse land’ mocht niet meer dan f 50,- per jaar bedragen.102 

Dit was een vorm van huur, het stuk land kwam dus niet in het bezit van de landarbeider.103 De eigen 

inbreng die een landarbeider moest betalen om een plaatsje te bemachtigen was tien procent. Echter 

is het vaak voorgekomen dat arbeiders gemiddeld meer inbrachten om zo een lager totaalbedrag te 

hoeven aflossen. In Westerbork legden de landarbeiders gemiddeld 17,3 procent eigen geld in, wat 

een totaal maakte van f 497,-. Vaak varieerde de eigen inbreng tussen tien en twintig procent.104 

In totaal waren er binnen de Landarbeiderswet drie toepassingen mogelijk: 

1. De landarbeider kan zelf een plaatsje aanwijzen dat hij wil hebben;105 

2. De landarbeider wil aanspraak maken op de wet, maar kan zelf niet een plaatsje aanwijzen;106 

3. De landarbeider wenst los land in pacht te verkrijgen.107 

In paragraaf 2.3 wordt dieper ingegaan op deze toepassingen. 

 

Om de wet ten uitvoer te brengen konden gemeenten een vereniging of stichting oprichtten die zich 

gingen bezighouden met de taken, een gemeente kon er ook voor kiezen om dit zelf te doen.108 De 

maximale kosten van een dergelijk plaatsje werden geraamd op f 4000,-. Wilde de gemeente of 

vereniging een plaatsje uitgeven dat duurder was, moest het een verzoekschrift indienen bij de 

Koningin.109 In 1926 hadden slechts drie gemeenten in het noorden van Nederland belang bij een 

ruimer budget, vanwege de hoge bouw- en grondkosten. Dit waren Assen, Menaldumadeel en 

 
95 De Jonge, 1926, p. 84. 
96 Ibidem. 
97 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 3. 
98 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 7, 8 en 9. 
99 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 34. 
100 Staatsblad, 1918, no. 259, hoofdstuk IX. 
101 Cohen, 1919, p. 21. 
102 Staatsblad, 1918, no. 259, hoofdstuk III. 
103 Cohen, 1919, p. 27. 
104 De Jonge, 1926, p. 41-42. 
105 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 13. 
106 Staatsblad, 1918, no. 250, art. 17. 
107 Staatsblad, 1918, no. 250, art. 24. 
108 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 4. 
109 Cohen, 1919, p. 68-69. 
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Franeker.110 Echter was “…zelfs niet te Lisse” verruiming van de budgetgrens nodig.111 Deze was voor 

vrijwel alle gemeenten in Nederland ruim genoeg.  

De grootte van de plaatsjes stond niet vast, deze was afhankelijk van meerdere factoren. Was het stuk 

grond erg vruchtbaar en kon het intensief bebouwd worden, dan was het perceel kleiner.112 In 

Groningen waren de plaatsjes gemiddeld 61 are groot.113 Dit komt overeen met 0,61 hectare, één are 

is 10x10 meter en in één hectare gaan 100 are. In Drenthe waren de plaatsjes gemiddeld 146 are groot 

en in Westerbork 214 are met een totaal van 21 plaatsjes. Hier ga ik in hoofdstuk 3 verder op in. Ter 

vergelijking: de grootste plaatsjes kwamen in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-

Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg niet boven de 50 are uit.114 Er waren ook grote 

verschillen in de kostprijs. Zo kostte het enige plaatsje in Anna-Paulowna in 1926 f 3858,- en was deze 

maar 32 are groot, de gemiddelde prijs van de plaatsjes in Westerbork was f 2874,- en die waren 

gemiddeld maar liefst 214 aren groot. 

Ten slotte gaf de Landarbeiderswet het recht op onteigening. Mocht in het belang van het verkrijgen 

van land voor de landarbeiders ruimte nodig zijn, dan was de mogelijkheid tot onteigening in de wet 

ingebed. Onteigening kon alleen plaatsvinden voor open land, ruimte met bebouwing erop kon niet 

worden onteigend.115 Onteigening heeft in een aantal gemeenten plaatsgevonden. In het noorden van 

de provincie Groningen bijvoorbeeld “…omdat sommige grondeigenaren, niet inziende de groote 

sociale beteekenis der wet en zich niet bewust, dat ze niet alleen een recht, maar ook een plicht 

tegenover de maatschappij hebben te vervullen…”116 Omdat onteigenen duur was, maakte dat de 

vrijgekomen grond ook erg duur, daarom was het voordeliger grote stukken ineens te onteigenen. 

Onteigenen mocht echter alleen plaatsvinden om in de huidige behoefte te voldoen, en niet om een 

voorraad op te bouwen.117  

 

2.2 De aanloop naar de Landarbeiderswet 
2.2.1 Pruisen 
Verschillende andere landen hadden eerder dan Nederland een soortgelijke wet als onze 

Landarbeiderswet. Nederland heeft dus van andere landen kunnen leren. Al aan het einde van de 

negentiende eeuw sprak men in het toenmalige Pruisen van de nood om “…den Bauernstand aus 

seiner Unfreiheit und Hörigkeit zu lösen…”.118 Op 26 april 1886 trad een wet in werking om de boeren 

in de Pruisische provincies West-Pruissen en Posen (in het huidige Polen) de mogelijkheid te bieden 

een stuk land te pachten om een boerenleven op te bouwen.119 Posen was sinds de Poolse Deling van 

1793 onderdeel geworden van Pruisen.120 Ondanks deze ‘agressieve en ijskoude’ overname wilde 

Pruisen zich graag presenteren als beschermer van de kleine man.121 Het doel van de wet uit 1886 was 

 
110 De Jonge, 1926, p. 113. 
111 Ibidem. 
112 De Jonge, 1926, p. 43. 
113 De Jonge, 1926, p. 40. 
114 De Jonge, 1926, p. 40-42. 
115 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 40 en 105. 
116 De Jonge, 1926, p. 82. 
117 De Jonge, 1926, p. 83. 
118 Paaschse-Marburg in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1887, p. 209. 
119 Paasche-Marburg, 1887, p. 211. 
120 Winder, 2021, p. 273. 
121 Ibidem. 
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om de Duitse invloed door middel van nederzettingen in deze (rand-)gebieden te versterken.122 Dit 

was een reactie op de afnemende Duitse boerenstand in deze regio’s in de loop van de 19e eeuw, 

waardoor het grootgrondbezit verhoudingsgewijs toenam.123 Door de wet wilde de Pruisische regering 

het midden- en klein grondbezit stimuleren.124 Boeren konden tegen een jaarlijks bedrag het stuk land 

pachten van de staat of men kon het stuk land ineens kopen.125 Volgens Cohen (1919) ging het hier 

om een fonds van 100 miljoen mark en werd in de Pruisische provincies een commissie opgericht die 

het land zou kopen en aan arbeiders zou verpachten.126 Dit land werd door de commissie voornamelijk 

uit Poolse handen gehaald, dat onder het Pruisische Rijk viel.127 De Duitse boerenstand hadden 

privileges in het Poolse gebied. De Poolse boeren werden juist achtergesteld.128 De Duitse boerderijen 

hadden zo’n 11 à 12 hectare land en vanaf 1907 konden arbeiders kleine stukjes land van minstens 

12,5 are (0,13 hectare) in bezit krijgen.129 Het fonds werd tot 1913 uitgebreid tot in totaal 600 miljoen 

Mark.130 Bovenstaande wet in Pruisen moet gezien worden als gevolg van de eeuwenlange Deutsche 

Ostsiedlung waarin Duitsers zich verspreidden over Oost-Europa en daarmee de politiek en cultuur in 

die streken enorm beïnvloedden.131 Deze trek naar het oosten had een eerste golf in de 13e en 14e 

eeuw en een tweede golf in de 16e tot 18e eeuw. 132 Volgens de historische vereniging van Posen had 

dit in de 19e eeuw gezorgd voor vergaande veranderingen in de structuur van de landbouw, sociale 

lagen, het onderwijs en de verhoudingen tussen Duitsers en Polen.133 De Pruisische regering zorgde er 

bijvoorbeeld aan het begin van de negentiende eeuw voor dat de Poolse boeren uit lijfeigenschap 

werden bevrijd. Voor de Duitsers in dit gebied was dit al langer zo.134 In totaal is voor deze wet tot 

1916 462000 hectare land verworven en zijn er 22.603 bedrijven opgericht. 135 De Jonge heeft 

onderzocht hoe groot deze bedrijven waren136:  
 

                        

 

 

 

Tabel 2.1 Aantal bedrijven en oppervlakte van het land van deze bedrijven in West-Pruisen (1916).  
 

 
122 Sombart-Ermsleben in Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 
1890, p. 1093. 
123 Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes E.V., z.d. 
124 Sombart-Ermsleben, 1890, p. 1093. 
125 Sombart-Ermsleben, 1890, p. 1093. 
126 Cohen, 191, p. 4-5. 
127 Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes E.V., z.d. 
128 Ibidem. 
129 Cohen, 1919, p. 4-5. 
130 Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes E.V., z.d. 
131 Spek, hoorcollege op 4 maart 2019. 
132 Ibidem. 
133 Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes E.V., z.d. 
134 Ibidem. 
135 De Jonge, 1926, p. 136. 
136 Ibidem. 

Aantal bedrijven Aantal hectare 

6076 2,5  

2892  2,5-5 

4941 5-10 

6829 10-25 

1865 >25 
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Ter vergelijking: de plaatsjes in Westerbork waren gemiddeld maar 2.14 hectare groot. Uiteindelijk 

moest de Pruisische regering ongeveer 91.000 hectare teruggeven aan de Polen ten gevolge van 

gebiedsverlies na de Eerste Wereldoorlog.137  

 

2.2.2 Engeland 
Engeland had lange tijd te maken met toename van grootgrondbezit en het verdwijnen van kleine 

boerenbedrijven. In 1872 was 53 procent van de landbouwgronden in handen van 4500 eigenaren. De 

gedachte was dat de landbouwcrisis in Engeland aan het einde van de negentiende eeuw onder 

andere een gevolg was van het feit dat kleine boerenbedrijven die melk, groente, varkens, gevogelte 

en fruit hielden en produceerden beter de crisis doorkwamen dan de grotere boerenbedrijven die zich 

hadden toegelegd op graan, rundvlees, wol en schapenvlees. Mede daardoor waren in de jaren tachtig 

van de negentiende eeuw diverse invloedrijke Britse politici voorstander ervan om het 

boerenkleinbedrijf te stimuleren. Onder hen waren Joseph Chamberlain, Lord Randolph Churchill (de 

vader van Winston Churchill) en de aanstichter van het nieuwe beleid: Jesse Collings.138 In 1892 kwam 

onder leiding van Collings The Small Holdings Act tot stand. Deze wet is te vergelijken met de 

Nederlandse Landarbeiderswet van 1918. The Small Holdings Act van 1892 had als doel voor de eerste 

keer in de geschiedenis alle lagen van de bevolking op het platteland te voorzien van een stukje grond: 

een klein stukje voor landarbeiders, handelaren en dorpelingen die een stukje land wilden en een 

groot stuk land voor boeren die volledig van het boerenleven afhankelijk zijn.139 Een small holding 

waar de landarbeider recht op had was tussen de één en vijftig acres groot (twintig hectare), of als 

deze groter was, overschreed het de jaarlijkse waarde van £ 50,- niet.140 De wet kon niet als een succes 

gezien worden, want tussen 1892 en 1907 zijn er maar 881 acres (357 hectare) aan land verkocht of 

verhuurd binnen deze wet. De oorzaak hiervan kan gevonden worden in het feit dat de wet 

voornamelijk op verkoop gericht was, maar dat er zeer weinig mensen waren die kapitaal genoeg 

bezaten.141 De Small Holdings and Allotment Act van 1908 ging verder dan de eerste wet. Deze nieuwe 

wet was gericht op het vergroten van het aantal kleine boeren.142 Volgens The Fabian Society, een 

Engelse vereniging die als doel had, en nog steeds heeft, het welzijn van arbeiders te bevorderen, hield 

de wet in dat het de taak van lokale overheden was om stukken land te verpachten.143 Dit wilde men 

bereiken door drie elementen van de oorspronkelijke wet uit 1892 te verbeteren: 1. het Ministerie 

van Landbouw en Visserij van het Verenigd Koninkrijk kon rechtsreeks commissies aanwijzen om in 

stukken land te voorzien als de lokale overheid dit niet voldoende deed; 2. deze commissies of de 

lokale overheden hadden het recht om land te onteigenen of verplicht te leasen, en ten slotte 3. de 

aandacht verschoof van koop naar verhuur van land.144 De uitbreiding van de oorspronkelijk wet liet 

meteen een flinke verbetering zien: in april 1908 was er al voor 167000 acre (67500 hectare) aan 

aanvragen ingediend, en in juli 1909 waren al 130 verenigingen opgericht voor het uitvoeren van de 

 
137 Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes E.V., z.d. 
138 Hele alinea: Bone, 1975, p. 653-656. 
139 Miller, 1892, p. 4-5. 
140 Bone, 1975, p. 658. 
141 Bone, 1975, p. 659. 
142 Fay, 1910, p. 501. 
143 The Fabian Society, 1969, p. 78.  
144 Bone, 1975, p. 660. 
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wet.145 Ten tijde van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was er in totaal 205103 acre (83000 

hectare) aan land vergeven.146 Dit land was verdeeld over ongeveer 14000 kleine boeren.147  

 

2.2.3 Andere landen 
Ook in tal van andere landen zijn wetten geweest die gericht waren op het verkrijgen van land door 

landarbeiders. Hier volgt een beknopte opsomming. 

Noorwegen had een wet uit 1903 met als doel verhuizingen van het platteland naar de steden tegen 

te gaan. Gegadigden konden een stuk woeste grond pachten, vergelijkbaar met de plaatsjes in 

Nederland; hierdoor ontstonden op verschillende plekken arbeidersnederzettingen. Dankzij de wet 

konden sommige arbeiders zich opwerken tot kleine boeren.148 In Denemarken (1899) en Zweden 

(1904) gebeurde iets vergelijkbaars. In Denemarken zijn tussen 1900 en 1923 10825 leningen verstrekt 

van in totaal ongeveer 76 miljoen Deense kronen. De boerenbedrijven die tussen 1920 en 1923 

ontstonden waren gemiddeld 7 hectare groot. De voorwaarden om aanspraak te maken op de wet in 

Denemarken komen volgende De Jonge erg overeen met die van de Nederlandse Landarbeiderswet.149 

In Zweden zijn tot en met 1923 31433 leningen verstrekt, met een totale waarde van 133.852.555 

kronen. Een voorschot kon door een arbeider worden verkregen met een maximum van ongeveer 83 

procent op de waarde van de grond en ongeveer 75 procent op de waarde van het te bouwen huis.150 

In Finland kon iedere burger die kennis van zaken en genoeg kapitaal bezat een stuk land van maximaal 

20 hectare cultuurgrond pachten en in het noorden van het land kon dit oplopen tot 75 hectare 

bosgrond. In totaal waren in 1924 minstens 64000 boerderijen opgericht door deze wet met een stuk 

land van gemiddeld 17,75 hectare groot.151 

 

De resultaten van soortgelijke wetten die bekend zijn uit andere landen zijn verwerkt in tabel 2.2.152 

let wel: deze wetten waren niet per definitie bestemd voor landarbeiders. Wat de wetten gemeen 

hebben met de Nederlandse Landarbeiderswet is dat de overheden land hebben gegeven aan een 

deel van de bevolking met als doel hen van een stuk grond in eigendom te voorzien. 

Land Aantal hectare 

grond (in jaar) 

Gemiddelde grootte 

per stuk land 

Aantal landarbeiders/ 

bedrijven 

Letland 925.000 ha (tot 

1922) 

16,2 ha 43.000 nieuwe 

landbouwbedrijven 

Litouwen 65000 ha (tot 1923) 8 ha 8000 landarbeiders 

Polen 363.000 ha (tot 

1922) 

9 ha 40.500 ‘personen’. Na 

1923 is deze 

binnenlandse kolonisatie 

echter gestopt door de 

druk van 

grootgrondbezitters. 

 
145 Fay, 1910, p. 501. 
146 Komt ongeveer overeen met 2% van de oppervlakte van Nederland. 
147 Orwin & Darke, 1965, geciteerd in: Bone, 1975, p. 661. 
148 Voor het voorafgaande over Noorwegen: Cohen, 1919, p. 6-7. 
149 De Jonge, 1926, p. 140-141. 
150 De Jonge, 1926, p. 142. 
151 De Jonge, 1926, p. 132. 
152 De Jonge, 1926, p. 132-134. 
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Griekenland 101.250 ha 13,5 ha Onbekend 

Hongarije 257.000 ha 1,3 ha 191.000 stukken land. 

Tabel 2.2 Landen waarvan bekend is dat ze land hebben vergeven aan (land)arbeiders.  

2.2.4 De maatschappelijke situatie in Nederland aan het eind van de negentiende en 
aan het begin van de twintigste eeuw 
De Landarbeiderswet kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar was een logisch gevolg van de 

maatschappelijke en politieke situatie in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw in Europa. 

Hieronder wordt deze situatie weergegeven waarin de Landarbeiderswet tot stand kwam. In het 

onderdeel ‘Stand van Onderzoek’ is al aandacht gegeven aan de situatie van de arbeiders in Nederland 

rond 1918. In deze paragraaf zullen belangrijke maatschappelijke en politieke gebeurtenissen worden 

opgesomd die uiteindelijk tot de Landarbeiderswet leidden.  

 

In de negentiende eeuw kwam er steeds meer aandacht voor de 

arbeiders. Friedrich Engels kwam in 1844 met een boek waarin hij 

de leefsituatie van de arbeiders in Engeland in kaart bracht: The 

Condition of the Working Class in England (figuur 2.2). Engels had 

de ellendige situatie van de arbeiders zelf gezien toen hij van 1842 

tot en met 1844 in Manchester op een katoenboerderij van zijn 

vader werkte.153 Bij terugkomst ontmoette Engels op 28 augustus 

1844 zijn latere vriend Karl Marx.154 Vanaf die ontmoeting sloegen 

Engels en Marx de handen ineen en brachten ze in 1848 het 

Communistisch Manifest uit.  

 

De grondwet van Nederland werd in 1848 herzien. In deze 

grondwet werd de macht van koning ingeperkt, kreeg het 

parlement meer invloed en kwam er kiesrecht. Dit was echter maar 

relatief. Het betrof censuskiesrecht waar enkel welgestelde 

mannen die genoeg belasting betaalden mochten stemmen. Het 

aantal kiesgerechtigden steeg tussen 1848 en 1851 amper. In 1848 

mocht 7,3 procent van de mannelijke inwoners boven de 23 jaar 

stemmen, in 1851 was dit licht verhoogd naar 10,8 procent. Dit 

groeide in 1880 uit tot 12,1 procent.155 De grondwet uit 1848 wordt 

gezien als de basis voor het huidige stelsel van parlementaire 

democratie.156  

 

In 1848 braken overal in Europa revoluties uit157. Marx schreef op 7 juni 1849 in een brief aan Engels: 

“…never has a colossal eruption of the revolutionary volcano been more imminent that it is (…) 

today.”158 Als oorzaak van deze revoluties kunnen meerdere factoren aangewezen worden. Berger en 

 
153 McLellan, 2009, p. IX. 
154 Claeys, 2018, p. 51. 
155 Redactie van Historiek, 2020, historiek.net. 
156 De Nederlandse Grondwet, z.d., denederlandsegrondwet.nl. 
157 Onder andere: Kaelbe, 1998, p. 260. 
158 Marx, 1849, p. 199 in Golman (red.) 

Figuur 2.2 Die Lage der 
arbeitenden Klasse in England, 
in het Engels vertaald als The 
Condition of the Working Class 
in England.  
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Spoerer menen dat de revoluties vooral een gevolg waren van de verschillende economische crises in 

Europa, waaronder de slechte oogst van 1845 en de daaropvolgende hevige economische fluctuaties 

in Europa.159 Stearns betoogt dat de balans tussen de middenklasse en de lagere klassen ver te zoeken 

was en dat de onderklasse niet begrepen werd door de middenklasse.160 Wat de Europese revoluties 

gemeen hadden is dat het volk in opstand kwam tegen de agressors: vaak alleenheersers of landen 

die andere landen bezet hielden. De denkbeelden van de Franse Revolutie van 1789, die het volk lieten 

zien dat opstand zin had, waarden door Europa.161 Volgens Robertson hebben juist deze revoluties 

gezorgd voor het klassenbewustzijn dat later in de negentiende eeuw naar boven kwam.162 De sfeer 

die in deze negentiende eeuw in Europa hing, in combinatie met de leefsituatie van de arbeiders zoals 

besproken in paragraaf 1.2, zorgden in Nederland voor de komst van de eerste sociale wetten. 

 

De eerste sociale wet van Nederland trad op 15 oktober 1874 in werking: de Kinderwet van Samuel 

van Houten. Voorafgaande aan deze wet kwamen er pijnlijke feiten boven water. Zo werkten in 1871 

in de Overijsselse sigarenindustrie 408 kinderen en 620 volwassenen.163 In Leiden werkten kinderen 

van zes tot twaalf jaar in de dekenfabriek soms wel achttien uur per dag.164 Vanaf 1874 was het 

verboden kinderen tot twaalf jaar in dienst te hebben, echter werd voor landarbeid een uitzondering 

gemaakt.165 Door deze eerste wet was wel het schaap over de dam, mede doordat zowel liberalen én 

conservatieven voor deze wet hebben gezorgd.166  

 

Direct hierna werd in de Tweede Kamer vrouwenarbeid aan de kaak gesteld en een toenmalige 

minister had gezegd dat hij “… zeer zeker de bescherming zou uitbreiden”, doelend op onder andere 

de maximale duur van de arbeidsdag van vrouwen.167 Het wetsontwerp volgde in 1876 die een 

maximale duur van de arbeidsdag voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar én vrouwen bevatte. Nadat 

bedrijven na een rondvraag afwijzend stonden tegen deze ‘bescherming’, is de ‘persoonlijke vrijheid’ 

van de vrouw doorslaggevend geweest in het afwijzen van dit wetsontwerp: kinderen hadden geen 

eigen wil, maar vrouwen zijn vrij om keuzes qua werk te maken.168 Over het algemeen stond de 

meerderheid negatief ten opzichte van een beperking op vrouwenarbeid.169 De tijd was er nog niet 

rijp voor.  

 

De tendens stopte echter niet, want in 1889 kwam de Arbeidswet tot stand. In deze wet werd 

nogmaals genoemd, net als in de Kinderwet, dat het verboden is voor kinderen onder de twaalf jaar 

te werken. Bovendien werd een beperking opgelegd in het werken voor jongeren tussen de 12 en 16 

jaar en nu ook voor vrouwen. Deze groepen mochten vanaf nu maximaal 11 uur per dag werken, 

werken in de nacht werd helemaal verboden, net als het werken op zondag. Ditmaal werd de wet 

 
159 Berger & Spoerer in The Journal of Economic History, februari 2001, p. 318. 
160 Stearns, 1974, p. 229. 
161 Seaman, 1963, p. 32. 
162 Robertson, 1952, p. 412. 
163 Vleggeert, 1951, p. 13. 
164 Vleggeert, 1951, p. 12. 
165 Schenkeveld in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 2008, p. 33. 
166 De Vrankrijker, 1959, p. 139. 
167 Schilstra, 1976, p. 75 
168 Schilstra, 1976, p. 76. 
169 De Vrankrijker, 1959, p. 140. 
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beter nageleefd: de Arbeidsinspectie moest toezicht houden.170 Kinderen en vrouwen werkzaam in de 

landbouw werden ontzien: artikel 1 vermeldde duidelijk dat werkzaamheden in de landbouw, 

tuinbouw, bosbouw, veehouderij of veenderij werden uitgezonderd.171  

 

Ondertussen zorgde de Leerplichtwet van 1901 wel voor verlichting van kinderarbeid op het 

platteland. Kinderen tussen 6 en 13 jaar moesten nu verplicht onderwijs genieten, op school dan wel 

thuis. Artikel 12 van de wet vermelde een aantal “Geldige redenen van tijdelijk schoolverzuim…”, 

waaronder: “Vergunning om de school tijdelijk niet te bezoeken ten behoeve van werkzaamheden in 

of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, veehouderij of veenderij, verleend door den 

schoolopziener op grond van artikel 13.”172 Artikel 13 bevatte de bepaling dat een kind jaarlijks 6 

weken vrij mag van school ten behoeve van werkzaamheden in de landbouw, tuinbouw, veehouderij 

of veenderij.173  

 

De Woningwet van 1901 is een reactie op de slechte hygiënische omstandigheden die zich voordeden 

in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw. De Woningwet zorgde voor voorwaarden 

waaraan een woning moest voldoen, zoals de afmetingen, het sanitair en de het aantal kamers. De 

Woningwet focuste zich vooral op de armen in de steden. Gemeenten werden verplicht 

bouwverordeningen vast te stellen met expliciete eisen aan de woning.174 Huizen dienden vanaf nu 

aan voorwaarden te voldoen, werd er ingezet op gezondheid en moest de situatie voor de arbeider 

verbeteren. Zo moesten woningen minstens twee vertrekken bevatten, waarvan één een 

woonvertrek, voor elke twee bewoners moest er één slaapgelegenheid (bed of bedstee) zijn.175 

Woningbouwverenigingen moesten zorgen voor meer betaalbare woningen, echter bleek de 

uitvoering van de Woningwet lastig: de slagkracht ontbrak om krotten te onteigenen en de 

verenigingen hadden niet genoeg financiële draagkracht.176 Ook bleken de woningwethuizen vooral 

te worden gebouwd voor de rijkere arbeiders, waardoor de allerarmsten in de kou bleven staan. Dit 

was het gevolg ervan dat de opgezette woningbouwverenigingen voor de mensen met meer geld 

gingen bouwen.177 Woningen die werden gebouwd binnen de Landarbeiderswet werden volgens de 

voorwaarden van de Woningwet gebouwd, echter golden hierbij niet de eisen voor het bouwen van 

huurwoningen, aangezien veel landarbeiderswoningen minder slaapvertrekken bevatten dan de 

woningen van de Woningwet.178 De gemiddelde kostprijs van een landarbeiderswetwoning was in 

Westerbork 2874 gulden, zoals opgemaakt in 1925.179  

 

De Woningwet kwam bijna gelijktijdig met de Gezondheidswet. Dit was de eerste keer dat de overheid 

zich met volksgezondheid ging bezighouden, tot dat moment was het de taak van de samenleving zelf 

en van de gemeenten om hierop toe te zien.180 De Gezondheidswet zorgde ervoor dat er toezicht 

 
170 Kalter, 2021, p. 84. 
171 Staatsblad, 1989, no. 48. 
172 Beide citaten: Staatsblad, 1900, no. 111. 
173 Ibidem. 
174 Kort, 2001, p. 311. 
175 Kort, 2001, p. 312. 
176 Hartman in Historisch Nieuwsblad, 2019. 
177 Ibidem. 
178 Tilbusscher, 2015, p. 60. 
179 De Jonge, 1926, p. 41. 
180 Van der Woud, 2021, p. 93 (Het landschap. De mensen). 
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kwam op de volksgezondheid, door middel van toezichthouders die inspecties uitvoerden. De Centrale 

Gezondheidsraad moest hier leiding aan geven.181  

 

Syb Talma (figuur 2.3), die in 1911 met een wetsvoorstel voor de Landarbeiderswet kwam, kwam in 

hetzelfde jaar met een actualisatie voor de Arbeidswet. Vanaf 1911 werd de venen expliciet genoemd 

in de nieuwe Arbeidswet. Vanaf nu kwam er een verbod op het verrichten van arbeid door kinderen 

jonger dan 13 jaar, of die nog leerplichtig waren. Ook mochten jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud, 

én vrouwen, niet langer dan 10 uur per dag werken met een maximum van 58 uur per weer. Daarnaast 

werd er toegevoegd dat kinderen jonger dan 15 jaar geen volgeladen kruiwagens meer mochten 

verplaatsen, net als het fijntrappen en mengen van veen.182 Oud-veenarbeider J. Mulder werd als 

inspecteur aangesteld. Hij zag dat het aandeel kinderen in de arbeid was afgenomen, echter waren de 

venen zo uitgestrekt, dat het lastig was alle veengebieden te controleren. Bovendien kon men tijdens 

piekmomenten niet anders dan iedereen bij het werk betrekken, zoals de baggerbereiding en het 

drogen van turf.183 De Arbeidswet van 1919 verbiedt vanaf nu arbeid door kinderen jonger dan 14 jaar 

óf kinderen met leerplicht en verbood ook het verrichten van arbeid op zaterdagmiddag en zondag. 

Waar de maximale arbeidsduur in 1911 nog 10 uur per dag was met een maximum van 58 uur per 

week, werd dit in 1919 verkort naar maximaal acht uur per dag en 45 uur per week.184 Maar ook hier 

werden weer werkzaamheden in de landbouw ontzien.185 Pas in 1954, 80 jaar na de Kinderwet, werd 

landarbeid ingebed in de Arbeidswet van 1919, waardoor alle bepalingen die voor de industrie golden, 

nu ook voor de landbouw golden.186 De organisatie hiervan zou onder het nieuwe Landbouwschap 

vallen.187 De Volkskrant merkte nog op dat de pogingen om de landarbeid in te bedden in de 

arbeidswet al mislukt waren in 1912, 1917, 1921, 1928 en 1940.188 

 

 
181 Gezondheidsraad, z.d., gezondheidsraad.nl. 
182 Kalter, 2021, p. 87. 
183 Kalter, 2021, p. 88. 
184 Kalter, 2021, p. 91. 
185 Hacke, 1931, p. 10. 
186 Trouw, 10-07-1954, p. 4. 
187 De Volkskrant, 27-02-1954, p. 8. 
188 Ibidem. 
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2.2.5 Aanloop in de Nederlandse politiek 
Op 20 december 1911 is in de Tweede Kamer een Koninklijke 

boodschap binnengekomen 189. Deze bevatte een wetsvoorstel 

van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Syb 

Talma.190 Dit is de eerste keer dat een wet voor ‘Verkrijging 

door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los 

land in pacht’ wordt genoemd. In zijn Memorie van Toelichting 

op zijn wetsvoorstel schrijft Talma dat het voorstel een gevolg 

is van het onderzoek uit 1906 “…omtrent den oeconomischen 

toestand der landarbeiders in Nederland, wier aantal +- 400 000 

bedraagt.”191 Dit onderzoek is in paragraaf 1.2 ook al genoemd 

door De Jonge en Tilbusscher. Uit de Memorie van Toelichting 

van Talma kan inderdaad worden geconcludeerd dat 1906 het 

startsein geeft voor wat 12 jaar later uitmondt in de 

Landarbeiderswet. Talma beroept zich ook op de situatie in 

andere landen in Europa, genoemd eerder in deze paragraaf. Hij 

schrijft dat hieruit blijkt dat het van groot algemeen belang is 

om een “…krachtige, aan den bodem gehechte en stabiele landarbeidersbevolking ware te 

verkrijgen…”192 Landarbeiders liepen namelijk weg uit de gebieden, aangezien er door de 

teruglopende turfwinning steeds meer werkloosheid was.193 In artikel 61 schrijft Talma dat zijn 

wetsvoorstel voortaan Landarbeiderswet mag heten.194  

Op 11 november 1913, bijna twee jaar na het indienen van het wetsvoorstel, wordt het in de Kamer 

opnieuw besproken. Na intern onderzoek is er een reactie opgesteld op het voorstel van Talma.195 Er 

zijn geen principiële bezwaren, maar het ontwerp lijkt wel veel op de Woningwet. Terwijl de 

Woningwet voor iedereen geldt, is de Landarbeiderswet maar voor één bevolkingsgroep bedoeld, 

enkele leden van de onderzoeksgroep vonden dat de wet niet van nationaal belang was en er van 

mogelijke onteigening dus geen sprake moet zijn.196 Volgens het wetsvoorstel zou de landarbeider 

voornamelijk voor het eigen gezin moeten telen en niet voor de markt, mag het plaatsje niet verhuurd 

of verkocht worden en mag de landarbeider geen ander stuk grond hebben zolang zijn annuïteiten 

niet afbetaald zijn. Een aantal leden van de onderzoeksgroep vonden dat hierdoor de landarbeider 

onder curatele werd gesteld op zijn eigen land.197 Ook vinden sommige leden dat de wet niet 

vergenoeg gaat omdat de wet expliciet niet wil dat de landarbeider uitgroeit tot kleine boer.198 De 

nieuwe minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Willem Treub komt hierop met een aangepast 

voorstel, met onder andere een extra lid in het artikel over onteigening.199  

 
189 Handelingen Tweede Kamer 1911-1912, p. 1497. 
190 Wetsvoorstel Talma: Bijlage van Kamerstuk 202, nr. 1-2. 1911-1912. 
191 Memorie van Toelichting, bijlage van Kamerstuk 202, nr. 3. 1911-1912. 
192 Memorie van Toelichting, bijlage van Kamerstuk 202, nr. 3. 1911-1912. 
193 Nitters, 2012, p. 14. 
194 Wetsvoorstel Talma: Bijlage van Kamerstuk 202, nr. 2. 1911-1912. 
195 De leden van het onderzoeksteam bestonden uit Roodhuyzen, De Wijkerslooth De Weerdesteijn, Van 
Nispen tot Sevenaer, Van Doorn en Marchant.  
196 Kamerstuk 50, nr. 1. 1913-1914. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Kamerstuk 50, nr. 3. 1913-1914. 

Figuur 2.3 Syb Talma, ook wel ‘de 
rode dominee’ genoemd.  
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Pas in 1917, onder de nieuwe minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Folkert Posthuma, wordt 

de wet geaccepteerd in de Tweede Kamer. In de loop van 1917 dienen verschillende Kamerleden 

amendementen in en uiteindelijk stemt de Tweede Kamer op 27 november 1917 definitief over de 

Landarbeiderswet. Het voorstel is aangenomen zonder hoofdelijke stemming.200 Jan Schaper van de 

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij was in eerste instantie tegen de wet: de arbeider zou te veel 

worden gebonden aan zijn stuk grond en de regeling zou hem in betalingsproblemen brengen.201 

Echter besloot hij later dat zijn fractie alsnog vóór de wet zou stemmen omdat er in de nabije toekomst 

niets beters was te verwachten; een hoofdelijke stemming was niet nodig.202 In de Eerste Kamer is het 

wetsvoorstel vervolgens op 19 april 1918 met 23 tegen 8 stemmen aangenomen.203 De Arnhemsche 

Courant beschreef de bezwaren die geopperd werden als “… de bekende stokpaardjes (…) van de 

Eerste Kamer.”, doelend op bezwaren van juridische aard en bezwaren aan de grondwet ontleend.204 

Het doel van de nieuwe wet was om landarbeiders te steunen in hun poging hoger op de 

maatschappelijke ladder te geraken en zichzelf kunnen voorzien op hun oude dag.205 Tilbusscher 

(2015) betoogt echter dat de arbeider ook niet zoveel grond moest krijgen dat ze er volledig van 

zouden kunnen leven, de landarbeider moest namelijk ook in loondienst blijven. Volgens hem waren 

de plaatsjes een manier om de looneisen laag te houden.206 De Jonge schreef al in 1926 in haar 

conclusie “…dat de landarbeider gesteund wordt bij zijn opklimming tot kleinen boer, (…) niet 

gewenscht [is].”207 Het opklimmen tot kleine boer moet volledig aan de landarbeider overgelaten 

worden, hij krijgt daarbij geen hulp.208 Gronings hoogleraar Cohen maakt het duidelijk: het plaatsje 

van de arbeider moet enkel als aanvulling gelden op zijn loon.209 

 

2.3 De plaatsjes en de procedure voor het verkrijgen daarvan 
In deze paragraaf zal de uitvoering van de Landarbeiderswet in Nederland worden toegelicht. Er wordt 

ingegaan op aantallen plaatsjes die in Nederland verkregen zijn, alsook op de gang van zaken: hoe kon 

een landarbeider een plaatsje bemachtigen? Daarnaast zal er worden gekeken naar het succes dan 

wel de negatieve aspecten van de wet. 

 

2.3.1 Het verkrijgen van een plaatsje 
Een landarbeider kon op die manieren aanspraak maken op de wet: 

1. De landarbeider wijst zelf een plaatsje aan dat hij wil hebben.210 

2. De landarbeider kan geen plaatsje aanwijzen maar wil er wel één krijgen.211 

3. De landarbeider heeft al een boerderij en wenst slechts los land te verkrijgen.212 

 
200 Onder andere: Algemeen Handelsblad, ochtendeditie, 28-11-1917, p. 5, en: Het Vaderland, 27-11-1917, p. 
5. 
201 Tilbusscher, 2015, p. 59. 
202 Nieuwsblad van het Noorden, 28-11-1917, p. 1. 
203 Onder andere: Delftsche Courant, 20-04-1918, p. 2 
204 Arnhemsche Courant, 20-04-1918, p. 9. 
205 Barentsen, 1928, p. 13. 
206 Tilbusscher, 2015, p. 59. 
207 De Jonge, 1926, p. 151 
208 De Jonge, 1926, p. 148 
209 Cohen, 1919, p. 12. 
210 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 13. 
211 Staatsblad, 1918, no. 250, art. 17. 
212 Staatsblad, 1918, no. 250, art. 24. 
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Hieronder zullen alle drie mogelijkheden worden toegelicht. 

 

1. De landarbeider wijst zelf een plaatsje aan dat hij wil hebben. 

De landarbeider dient schriftelijk een verzoek in te dienen bij de stichting, vereniging of het 

gemeentebestuur van de gemeente waar hij een geschikt stuk land heeft gezien.213 Hij krijgt 

vervolgens een formulier waarin hij zijn naam, woonplaats, het bedrag dat hij wil aanvragen, de 

grootte en de ligging van het beoogde plaatsje en de kosten hiervan noteert.214 De landarbeider moet 

naast zijn schriftelijke aanvraag ook bewijsstukken kunnen tonen: 

1. Een verklaring, ondertekend door de eigenaar van de grond, die de landarbeider in bezit wil 

krijgen. De kosten van de grond moet erbij vermeld staan;215 

2. De landarbeider moet een schriftelijke verklaring van de burgemeester krijgen waarin de 

verklaring wordt afgelegd dat de landarbeider gedurende 24 maanden heeft gewoond in de 

gemeente waar hij een plaatsje wil bemachtigen, in een aangrenzende gemeente of binnen 

de kring van de vereniging of stichting die de verantwoordelijkheid heeft over de uitvoering 

van de wet.216 Zie afbeelding 2.4 voor een voorbeeld. 

3. De geboorteakte van de landarbeider;217 

4. Een bewijs waaruit de ‘gegoedheid’ van de arbeider blijkt, zodat blijkt dat de landarbeider 

daadwerkelijk tien procent van de kosten kan betalen;218 

5. De bouwkosten van de te bouwen woning.219 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur dat 

over de aanvraag gaat heeft wettelijk acht maanden de tijd om een beslissing te nemen. In bijlage 2 is 

 
213 Staatsblad, 1918, art. 13. 
214 Cohen, 1919, p. 62. 
215 Cohen, 1919, p. 63. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
218 Cohen, 1919, p. 64. 
219 Cohen, 1919, p. 64. 

Figuur 2.4 Bewijs 
getekend door 
de Burgemeester 
van Usquert dat 
landarbeider 
Reinder Tuitman 
minstens twee 
jaar in de 
gemeente 
gewoond heeft. 
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het formulier opgenomen waarop de definitieve beslissing moest worden gemaakt. De volgende 

vragen zijn minimaal voorwaarden waaraan een landarbeider moet voldoen om kans te kunnen 

maken op een plaatsje: 

1. “Is de aanvrager landarbeider? 

2. Is de aanvrager ingezeten des Rijks? 

3. Is de aanvrager Nederlands? 

4. Heeft de aanvrager bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak de beschikking of het 

beheer over zijne goederen verloren? 

5. Heeft de aanvrager gedurende ten minste twee jaren aan de aanvrage onmiddellijk 

voorafgaande, gewoond binnen den kring van de vereeniging of stichting – of waar zoodanig 

lichaam ontbreekt in de gemeente of eene daaraan grenzende gemeente – waar hij onroerend 

goed wenscht te verkrijgen? 

6. Is de aanvrager bekwaam voor zijn werk? 

7. Is de aanvrager van goed zedelijk gedrag? 

8. Heeft de aanvrager den leeftijd van 25 jaren bereikt en dien van 50 niet overschreden? 

9. Is de aanvrager voldoende gegoed om ten minste een tiende der kosten van het plaatsje te 

betalen? 

10. Is het aangewezen plaatsje voor het doel geschikt? 

11. Zal het plaatsje, met inbegrip van de eerste noodige verbeteringen aan bestaande gebouwen 

en land, niet meer dan f4000,- kosten?”220 

 

2. De landarbeider kan geen plaatsje aanwijzen maar wil er wel één krijgen. 

Ook nu wendt de landarbeider zich tot de stichting, vereniging of het gemeentebestuur dat belast is 

met de uitvoering van de Landarbeiderswet. De landarbeider moet hierbij wel zo specifiek mogelijk 

zijn wensen aangeven, dus bijvoorbeeld in welke omgeving hij een woning wil of de kosten die hij 

maximaal hieraan wil kwijt zijn. Landarbeider Gerard Bolt uit Usquert had een potentieel plaatsje 

gevonden, maar kon hem niet zelf verkrijgen, en probeerde dit via de gemeente alsnog te 

bewerkstelligen. Zijn aanvraag is bijgevoegd als bijlage 3. Het bestuur stelt ook nu weer dezelfde 

vragen zoals hierboven, met uitzondering van vragen 10 en 11, want daar is dan nog geen informatie 

over bekend.221 Vervolgens gaat de betreffende instantie op zoek naar een geschikt plaatsje. Mocht 

dit het geval zijn, dan waren zij gehouden dit binnen twee maanden aan de landarbeider kenbaar 

maken. De landarbeider heeft nu 30 dagen de tijd het plaatsje te accepteren of te weigeren. Ook 

diende hij een bouwplan voor de woning te overleggen, inclusief de geraamde kosten. Hierop neemt 

het bestuur de definitieve beslissing. Deze beslissing, gebeurde binnen acht maanden.222 Het formulier 

hiervoor is bijgevoegd als bijlage 4. 

 

3. De landarbeider wil slechts aanspraak maken op los land. 

Ook nu verloopt de aanvraag grotendeels hetzelfde als bij 1. en 2. Het verschil is dat de landarbeider 

moest aangeven waar zijn woning gelegen is en waar hij het stuk los land wil pachten en voor welke 

jaarlijkse pachtprijs.223 Het bestuur stelt nu de vragen 1 tot en met 7 van de vorige pagina. Er zit geen 

maximumleeftijd meer aan vast als een landarbeider los land wil pachten, hij moet alleen ouder zijn 

 
220 Cohen, 1919, p. 65-69. 
221 Cohen, 1919, p. 72-74. 
222 Cohen, 1919, p. 72-76. 
223 Cohen, 1919, p. 76. 
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dan 25 jaar.224 De maximum jaarlijkse pachtprijs voor een stuk land ligt op f 50,-. In bijlage 5 is een 

model opgenomen voor de besluitvorming door het bestuur over het verzoek tot het verkrijgen van 

los land. Bijlage 6 laat een model voor een pachtcontract zien van een stuk ‘los land’. 

 

2.3.2 Plaatsjes in Nederland 
Tot op heden is er geen totaaloverzicht gemaakt van alle landarbeidersplaatsjes in Nederland. Deze 

informatie ligt versnipperd over de vele gemeentearchieven. Er zijn echter twee belangrijke 

aanknopingspunten. De Jonge heeft over 1925 voor Groningen en Drenthe alle toen bekende plaatsjes 

opgesomd. Voor de gemeenten van de overige provincies in Nederland had ze de data niet compleet. 

Uit haar onderzoek blijkt echter wel dat de drie noordelijke provincies verreweg de meeste plaatsjes 

zijn uitgegeven. Op 1 november 1925 had Groningen in totaal 522 plaatsjes, Drenthe 544, Friesland 

403, Overijssel 276, Gelderland 185, Noord-Holland 44, Zuid-Holland 103, Utrecht 2, Noord-Brabant 

86 en Limburg 18.225 Een ander belangrijk aanknopingspunt is de kaart die Hofstee gemaakt heeft 

(figuur 2.5 op de volgende pagina).  

Op de kaart van Hofstee is te zien dat het aandeel plaatsjes van het totaal aantal landarbeiders per 

gemeente het hoogst is in het noorden van Nederland. In de tabel in bijlage 7 heb ik, gerangschikt 

naar provincie, de gemeenten opgesomd met een plaatsjesaandeel van acht procent en hoger over 

het totaal aantal landarbeiders in die gemeenten. 

  

 
224 Cohen, 1919, p. 76-77. 
225 De Jonge, 1926, p. 43 verwijst naar Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1925, 
no. 4, p. 41-43. 
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Figuur 2.5 Het aantal plaatsjes, in procenten van het totaal aantal mannelijke landarbeiders in 
1947. Hoe donkerder de kleur, hoe meer plaatsjes in die gemeente.  
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Opvallend aan de kaart op figuur 

2.5 is de concentratie van 

gemeenten in Groningen, 

Drenthe en een stukje Overijssel 

met een groter percentage aan 

plaatsjes dan andere gemeenten. 

Limburg lijkt ook een kern te 

hebben, maar deze provincie had 

destijds maar 18 plaatsjes in 

totaal. De kaart van Hofstee in 

vergelijking met de meest 

recente reconstructie van de 

bodem door P. Vos in figuur 2.6 

(een vergroting in bijlage 8) laat 

zien dat er een verband lijkt te 

bestaan tussen de bodem en deze 

concentratie. In het noorden van 

Nederland lijken de plaatsjes 

voornamelijk op veengronden en 

zandgronden te zijn vergeven. 

Voor Noord-Holland lijkt het 

voornamelijk om veen- en 

binnendijkse 

overstroomgebieden te gaan. De 

fysische geschiedenis van het 

gebied rondom Nieuw-Balinge 

wordt behandeld in het volgende 

hoofdstuk, om zo een completer 

beeld te krijgen bij (de 

geschiedenis van) het dorp. 

2.4 Conclusie 
De onderzoeksvraag die is behandeld in dit hoofdstuk is: Wat was de Landarbeiderswet van 1918: 

welke inhoud had deze, hoe verliep de aanloop naar de invoering ervan en hoe verliep de uitvoering 

van de wet? 

 

De vraag wordt beantwoord door middel van de volgende drie deelvragen die nu afzonderlijk 

beantwoord zullen worden. 

 

Deelvraag 2.1: Wat waren de hoofdpunten uit de Landarbeiderswet?  

Landarbeiders, oftewel arbeiders die in loondienst waren in de landbouw, tuinbouw, bosbouw, 

veehouderij of veenderij konden op eigen initiatief een stuk land krijgen, in Drenthe van gemiddeld 

1.46 hectare, waarop een woning werd gebouwd en ze land hadden om in de eigen voorziening te 

voldoen en om te kunnen verkopen. Echter werd het niet de bedoeling dat de Landarbeider uit 

loondienst trad. Hierop werden de afmetingen van het plaatsje gebaseerd. Een dergelijk stuk land met 

Figuur 2.6 Paleografische kaart van Nederland van omstreeks 
1850.  
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een woning werd een plaatsje genoemd. Ook was het mogelijk dat de woning al bestond of dat de 

landarbeider al een woning had, en dat ze enkel een stuk los land erbij wilden krijgen. De landarbeider 

moest zich bij het uitvoerende orgaan die deze wet behandelde melden. In veel gevallen waren dit 

speciaal opgezette stichtingen of verenigingen, maar ook kon een gemeentebestuur de leiding op zich 

nemen. 

 

De landarbeider was tussen de 25 en 50 jaar oud en moest aantoonbaar goed gedrag hebben laten 

zien. Dit kon zelfs invloed hebben op de eigen bijdrage die werd ingelegd voor een plaatsje. Volgens 

de Landarbeiderswet moest een landarbeider minstens tien procent eigen geld inleggen. In 

Westerbork bijvoorbeeld legden de landarbeiders gemiddeld 17,3 procent eigen geld in. Dit was een 

percentage van het bedrag dat door een landarbeider werd geleend. Het plaatsje mocht een maximale 

waarde van f 4000,- hebben. Nadat de landarbeider eigen kapitaal had ingebracht moest hij de eerste 

drie jaren van de lening vier procent rente betalen aan de gemeente. Vervolgens begon de aflossing 

van zijn plaatsje waarin de landarbeider in dertig jaar zijn schuld moest aflossen met een 

aflossingspercentage van 54/5 procent op jaarbasis. Dit bedrag mocht hij per jaar of per week betalen. 

 

Deelvraag 2.2: Hoe verliep de aanloop naar de Landarbeiderswet in de Nederlandse politiek, en hoe 

paste dit in de situatie in Europa? 

Verschillende Europese landen hadden aan het begin van de twintigste eeuw, of nog eerder, ook een 

wet die land gaf aan arbeiders of kleinere boeren. Pruisen liet in Posen (Polen) Duitse boeren land 

pachten met als doel de eigen situatie in de randgebieden van het Pruisische Rijk te versterken. In 

Engeland kwam er in 1892 een wet die kleine stukken land verkochten aan arbeiders of kleine boeren. 

Echter hadden zij geen geld om een stuk land te kopen en werd de wet geen succes. De wet werd in 

1908 uitgebreid in de Small Holdings and Allotment Act die het doel had het aantal boeren te 

vergroten.  

 

De negentiende eeuw werd gekenmerkt door verschillende revoluties. Ook kwamen de barre 

omstandigheden aan het licht waarin er in de fabrieken gewerkt werd. Hierdoor ging in 1874 de eerste 

sociale wet van Nederland van kracht: de Kinderwet. De sociale wetten die erna kwamen, kwamen 

voort uit het bewustzijn dat er voor arbeiders moest worden gezorgd. De Woningwet en 

Gezondheidswet uit 1901 waren voorlopers van de Landarbeiderswet van 1918: de bouweisen en de 

hygiëne-eisen van deze wetten werden geïmplementeerd in de Landarbeiderswet. 

 

In 1906 kwam er uit een onderzoek naar voren wat de economische toestand was van de ongeveer 

400.000 landarbeiders in Nederland. Dit onderzoek wordt gegeven als het beginpunt van de 

ontwikkeling van de Landarbeiderswet. Syb Talma, in 1911 minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel, kwam in dat jaar met een wetsvoorstel voor een wet met als beschrijving: ‘Verkrijging door 

landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht’. Deze wet zal zeven jaar later 

als de Landarbeiderswet uitgevoerd worden. 

 

Deelvraag 2.3: Hoe verliep de uitvoering van de wet?  

Op drie manieren kon een landarbeider aanspraak maken op de wet. Als een landarbeider een plaatsje 

aanwijst dat hij wil hebben, kan hij dit aanvragen, mits de eigenaar van het stuk grond hiermee 

akkoord gaat. De landarbeider moet een aantal bewijsstukken overleggen: de bouwkosten van de te 

bouwen woning, dat hij al minstens twee jaren gewoond heeft in de gemeente waar hij het potentiële 
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plaatsje gezien heeft, zijn geboorteakte en een bewijs van ‘gegoedheid’ waaruit blijkt dat de 

landarbeider daadwerkelijk kapitaal heeft om in te leggen.  

De twee manier waarop een landarbeider aanspraak wilde maken was als een landarbeider geen 

plaatsje kon aanwijzen, maar er wel één wilde. In dit geval maakte de landarbeider zijn wensen zo 

nauwkeurig mogelijk bekend en ging de uitvoerende instantie van de wet voor hem op zoek.  

Ten slotte was het mogelijk dat een landarbeider al een woning had, maar enkel los land wilde hebben. 

Nu moest de landarbeider dit stuk land aanwijzen met erbij voor hoeveel hij het maximaal wilde 

pachten op jaarbasis. Dit bedrag was maximaal f 50,- per jaar. Waar bij bovenstaande mogelijkheden 

de landarbeider tussen de 25 en 50 jaar moest zijn, was er bij een stuk los land geen bovengrens 

ingesteld. 

 

Op 1 november 1925 waren dit de aantallen plaatsjes in Nederland per gemeente: 

Groningen 522 

Drenthe 544 

Friesland 403 

Overijssel 276 

Gelderland 185 

Zuid-Holland 103 

Noord-Brabant 86 

Noord-Holland 44 

Limburg 18 

Utrecht 2 

 

De wet was vooral in de drie noordelijke provincies het populairst blijkt uit het aantal plaatsjes. 
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Hoofdstuk 3 

Ontstaansgeschiedenis 
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In hoofdstuk 3 worden de fysisch-geografische geschiedenis en de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-

Balinge besproken.  

De onderzoeksvraag die wordt behandeld is: 

 

Welke fysisch-geografische geschiedenis ligt ten grondslag aan het huidige Nieuw-Balinge en wat is de 

ontstaansgeschiedenis van dit dorp?  

 

Deze vraag wordt gesplitst in twee deelvragen: 

 

3.1 Wat is de fysisch-geografische voorgeschiedenis van het gebied waarin Nieuw-Balinge ligt? 

 

3.2 Wat is de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Balinge? 

 

3.1 Het fysisch-geografisch ontstaan van Drenthe 
In deze paragraaf zal de wording van het 

Drentse landschap in chronologische 

volgorde beschreven worden. Dit overzicht 

zal pogen te verklaren waarom het 

landschap rondom Nieuw-Balinge in 1918 

was zoals het was. Vanaf dat moment is 

het een goed startpunt om het landschap 

vanaf de invoering van de 

Landarbeiderswet in kaart te brengen; dit 

komt in hoofdstuk 4 en 5 aan bod. 

 

De geschiedenis van de aarde is 

onderverdeeld in Eon’s, Hoofdtijdperken, 

Perioden, Tijdvakken en subcategorieën, 

zie afbeelding 3.1 hiervoor. Als bijlage 9 is 

een vergrote versie te vinden, het is 

raadzaam om die erbij te pakken voor een 

beter begrip van onderstaande tekst. 

 

De aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar oud, 

evenals ons zonnestelsel. De oudste 

sterren zijn, voor zover wetenschappers 

weten, minstens 13,6 miljard jaar oud. Dit 

is dus de minimale ouderdom van het 

Melkwegstelsel.226  

 

 
226 Baker et al., 2005, geciteerd in: Stouthamer et al., 2020, p. 42 en Marshak, 2015, geciteerd in: Stouthamer 
et al. 2020, p. 42. 

Figuur 3.1 Geologische tijdschaal van de geschiedenis 
en ouderdom van de aarde. 
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3.1.1 Tertiair 
Lange tijd lag het gebied waar 

ruwweg Drenthe ligt in het 

deltagebied van de kustlijn die 

van Groningen naar Hoogeveen 

liep. Deze delta was van de 

oerrivier Eridanos. Dit was aan 

het einde van het Tertiair. (figuur 

3.2). Het Tertiair liep ongeveer 

van 66 miljoen jaar geleden tot 

2,6 miljoen jaar geleden. In de 

bodem is deze tijd altijd nog te 

onderscheiden. Op zo’n 200 

meter diepte bevindt zich deze 

laag van de Eridanos-afzettingen. 

Deze zijn te herkennen aan de 

witte kalkarme en kalkloze 

zanden met fijn grind.227 Uit de 

opstapeling van verschillende 

lagen kunnen wetenschappers 

herleiden wat de ouderdom van 

de lagen is. Hier geldt de wet van 

superpositie: jongere lagen van 

sedimentair gesteende worden 

afgezet bovenop oudere lagen.228 

Jongere lagen verdringen de 

oudere lagen dus naar de diepte. De oudste zichtbare landschaps-vormen en -lagen in Drenthe zijn 

ongeveer 20 miljoen jaar oud.229 Alleen bij Emmerschans komen Tertiaire afzettingen voor aan het 

 
227 Van der Sanden, 2018, p. 37. 
228 Stouthamer et al., 2020, p. 1. 
229 Van der Sanden, 2018, p. 37. 

Figuur 3.2 Het Tertiair liep van ongeveer 66 miljoen jaar geleden 
tot 2,6 miljoen jaar geleden. De oudste zichtbare 
landschapsvormen en -lagen aan het oppervlak in Drenthe 
stammen uit de tweede helft van het Tertiair. 

Kader – Oliewinning in Drenthe 
In 1943 ontdekte de voorloper van Shell, de Bataafsche Petroleum Maatschappij, een olieveld 
onder het Drentse dorp Schoonebeek. Hier werden tussen 1947 en 1996 ongeveer 250 miljoen 
vaten olie gewonnen. 
De oorsprong van deze olie stamt uit het Perm (299-252 miljoen jaar geleden), waar dikke lagen 
zand plantenresten van de weelderige plantengroei uit het Carboon (359-299 miljoen jaar geleden) 
samendrukten waardoor door die druk gas ontstond. Ook in het Perm ontstonden grote lagen 
steenzout (Haliet) door de enorme verdamping van het zeewater, wat wel 40 graden Celsius kon 
worden. Haliet heeft de eigenschap om ondoorlaatbaar te zijn voor gas. Bovendien is Haliet onder 
druk enorm plastisch, waardoor onder druk in Drenthe zoutpijlers omhoogkwamen zodat de olie 
goed winbaar werd. 
 
Bregman et al., 2015, p. 21-23. 
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aardoppervlak.230 De meeste lagen zijn opgeruimd of naar de diepte verdrongen door veel jongere 

lagen. 

 

3.1.2 Kwartair: Drenthe neemt vorm aan (Pleistoceen) 
Het Kwartair start rond 2,6 miljoen jaar geleden, 

wanneer het Tertiair is afgelopen. Het loopt door 

tot op heden. Het Kwartair is onderverdeeld in 

twee tijdvakken: het Pleistoceen dat loopt vanaf 

het begin van het Kwartair tot ongeveer 11.700 

jaar geleden en het Holoceen, het tijdvak vanaf 

11.700 duizend jaar geleden tot het heden.  

 

Gedurende het Pleistoceen zijn er minstens tien 

glacialen te onderscheiden, perioden waarin het 

aanzienlijk kouder was. Ter vergelijking: 

waarschijnlijk leven we nu in een interglaciaal, 

een periode waarin het warmer is. De glacialen in 

het Pleistoceen zijn achtereenvolgens Pretiglien, 

Eburonien, Menapien, Bavelien, Cromerien, 

Elsterien, Saalien en Weichselien (figuur 3.3).231 

De laatste drie zijn het belangrijkste geweest voor 

Drenthe.  

 

Terwijl vroegere Perioden werden onderscheiden 

in het voorkomen van fossielen, wordt het 

Kwartair onderscheiden in 

klimaatveranderingen.232 In de glacialen 

(ijstijden) was de juli-temperatuur in Nederland 

gemiddeld 5 graden Celsius en in de 

interglacialen (warmere perioden) gemiddeld 18 

graden Celsius. Zowel glacialen bevatten 

warmere perioden (die warmere perioden 

worden interstadialen genoemd) als 

interglacialen die koudere perioden bevatten 

(stadialen).233 Deze temperatuurverschillen 

worden onder andere veroorzaakt door verschillen in de scheefstand van de aarde, de schommelingen 

om haar as alsmede de veranderingen van de baan van de aarde om de zon. Door deze variabelen 

verschilt de hoeveelheid zonlicht en zonnewarmte die binnenkomt op de aarde. Deze cycli worden de 

Milankovitch-cycli genoemd.234 De klimaatveranderingen hebben wetenschappers weten te 

reconstrueren door een combinatie van pollenanalyse en het voorkomen van kryoturbate 

 
230 Van Heuveln, z.d., geheugenvandrenthe.nl 
231 Van der Sanden, 2018, p. 38. 
232 Stouthamer et al., 2020, p. 113. 
233 Van der Sanden, 2018, p. 38. 
234 Meijles, 2015, p. 4. 

Figuur 3.3 Onderverdeling van het Kwartair. Het 
Pleistoceen neemt verreweg de meeste tijd in 
beslag.  
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verschijnselen.235 Kryoturbate verschijnselen zijn zichtbare veranderingen in de bodem als gevolg van 

vorst en dooi. Wetenschappers kunnen op deze manier koudere en warmere perioden 

onderscheiden.236 

 

Kwartair: Elsterien 
De eerste ijstijd die grotere invloed had op Drenthe was het Elsterien (380-335.000 jaar geleden). 

Tijdens deze ijstijd kwam het landijs uit Scandinavië tot de lijn Den Helder-Lemmer-Stadskanaal (figuur 

3.4). In deze ijstijd werden veel tunneldalen afgezet (figuur 3.5). 

  

Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van tunneldalen geopperd, maar de meest gangbare 

theorie is dat de tunneldalen zijn gevormd door de afvoer van smeltwater van de ijskap.237 In het 

noorden van Nederland kunnen de dalen twintig tot honderd kilometer lang zijn met een breedte van 

drie tot vijf kilometer. De dalen liggen ongeveer honderd tot driehonderd meter diep.238 De zanden 

die zijn afgezet tijdens het Elsterien in Drenthe worden tot de Formatie van Peelo gerekend. Dit betreft 

potklei, een stevige donkergrijze klei die werd gebruikt voor potten- en steenbakkerijen en zeer fijn 

spierwit zand met glinsteringen erin (mica).239 Op figuur 3.6 is dit zand erg goed te zien. Onder andere 

bij ’t Nije Hemelriek is dit spierwitte zand te vinden. Door het zand rustig rond te wrijven in de palm 

van de hand, zijn de glinsteringen goed te zien. 

 
235 Stouthamer et al., 2020, p. 138. 
236 Stouthamer et al., 2020, p. 203-204. 
237 Meijles, 2015, p. 6. 
238 Ibidem. 
239 Meijles, 2015, p. 6 & Formatie van Peelo, z.d., geheugenvandrenthe.nl 

Figuur 3.4 Het landijs kwam tijdens het Elsterien 
tot de lijn Den Helder-Lemmer-Stadskanaal. 
Door dit ijs werden de Rijn en de andere rivieren 
naar het zuiden afgebogen. 

Figuur 3.5 De tunneldalen die vermoedelijk zijn 
gevormd door het smeltwater van het landijs 
tijdens het Elsterien. 
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Figuur 3.6 De witte laag 
is smeltwaterzand uit 
het Elsterien. Het is 
duidelijk te 
onderscheiden van 
jongere lagen uit het 
Saalien daarboven. 

 

 

Kwartair: Saalien 
Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, dat liep 

van 380-130.000 jaar geleden, kwam tijdens de 

Drenthe fase het landijs tot in Nederland.240 Het 

landijs kwam toen tot de HUN-lijn, de lijn die alle 

leerlingen van het voortgezet onderwijs bekend 

voorkomt. HUN staat voor Haarlem-Utrecht-

Nijmegen. De genoemde Drenthe fase duurde van 

160-150 duizend jaar geleden.241 Op dit punt was 

het landijs maximaal uitgebreid. Het Drentse 

landschap is flink door deze ijstijd beïnvloed. Dit zal 

nu worden besproken. 

 

Het landijs kon honderden meters dik worden.242 

Door het enorme gewicht heeft het veel impact 

kunnen uitoefenen op het aardoppervlak. In 

Drenthe springt voornamelijk het Hondsrug-

complex in het oog (figuur 3.7, zie ook de 

geomorfologische kaart in bijlage 10). Waar het 

ontstaan van de Hondsrug, nu een UNESCO Geo-

park, lange tijd mysterieus was, is Bregman in 2012 

gepromoveerd op het onderwerp en kwam met 

 
240 Stouthamer et al., 2020, p. 171. 
241 Ibidem. 
242 Van der Sanden, 2018, p. 41. 

Figuur 3.7 Overzicht van het Hondsrug-
complex. De Hondsrug omvat ook de kleinere 
Rolderrug. 
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een nieuwe theorie. Bregman concludeerde in zijn proefschrift dat het Hondsrug-complex bestaat uit 

megafluten.243 Het is dus geen stuwwal, wat lange tijd werd aangenomen.244 Een megaflute is erg 

zeldzaam in Europa, de Hondsrug is daar zelfs alleen in. Alleen in Noord-Amerika komt dit vaker 

voor.245 De Hondsrug is gevormd door een ijsstroom (de Hondsrug-Hümmling ijsstroom) die stroomde 

in noordnoordwestelijke richting, richting Groningen. Vanwege een breuk in het ijs kwam de ijsstroom 

op gang. Bregman noemt dit a push-pull ice stream.246 

 

Naast de hoogtes van de Hondsrug baande het smeltwater zich een weg naar beneden via het 

Hunzedal. Deze smeltwaterstroom had in het verleden een hoogteverschil van maar liefst vijftig meter 

met de Hondsrug.247 

Tegenwoordig is dit 

hoogteverschil nog maar vijftien 

meter.248 In figuur 3.8 zijn de 

Hondsrug en de Rolderrug goed te 

zien als hoogtes in het landschap. 

Aan de oostkant van de Hondsrug 

is het Hunzedal te zien.249  

 

Het landijs uit Scandinavië, dat 

tijdens het hoogtepunt van het 

Saalien enkele honderden meters 

tot misschien wel een kilometer 

dik was, nam de zwerfstenen mee 

waarmee later de hunebedden 

zouden worden gebouwd in 

Drenthe.250 Door middel van 

onderzoek naar kristallijne 

fragmenten uit de zwerfstenen 

konden wetenschappers achterhalen uit welk brongebied in Scandinavië de stenen kwamen. Dit 

worden de Hesemann-tellingen genoemd.251  

 

Kwartair: Weichselien 
Het laatste onderdeel uit het Kwartair dat wordt behandeld is het Weichselien, dat liep van ongeveer 

115-11.700 jaar geleden (figuur 3.9). Tijdens deze laatste ijstijd kwam het landijs niet tot Nederland. 

Echter was het gedurende duizenden jaren extreem koud in Nederland. Tijdens de koude fasen werd 

het in juli maximaal vijf graden Celsius.252 Tijdens de zogenoemde Laatste Glaciale Maximum (LGM) 

 
243 Bregman & Smit, 2012, p. 105. 
244 Oomen, 01-11-2014, geografie.nl 
245 Ibidem. 
246 Bregman & Smit, 2012, p. 105. 
247 Meijles, 2015, p. 11. 
248 Berendsen, 2008, p. 74. 
249 Schroor & Meijering, 2007, p. 49. 
250 Van der Sanden, 2018, p. 40. 
251 Stouthamer et al., 2020, p. 184. 
252 Van der Sanden, 2018, p. 45. 

Figuur 3.8 AHN3-kaart in dynamische opmaak. Hiermee is het 
hoogteverschil extra geaccentueerd en is het Hunzedal goed te 
zien. 
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stond de zeespiegel ongeveer 120 meter lager dan tegenwoordig. Tijdens deze periode lag de 

Noordzee droog.253 Nederland bestond in de koude momenten uit een poolwoestijn, met een 

ondergrond die altijd bevroren was: permafrost.254 In interstadialen, toen het in Nederland wat 

warmer was, kwamen echter ook bossen van den en berk op.255 Deze perioden waren met name in 

het Vroeg-Weichselien en het Laat-Weichselien te vinden. In deze perioden kwamen ook momenten 

voor dat de julitemperatuur tot boven 15 graden Celsius steeg.256 

De volgende landschapselementen 

zijn gevormd tijdens het Weichselien. 

 

In Drenthe komen veel pingoruïnes 

voor. Dit zijn overblijfselen van de in 

de Weichselien ontstane pingo’s. 

Deze fenomenen zijn ontstaan tijdens 

de laatste fase van het Weichselien. 

Pingo komt van het Inuit, en betekent: 

heuvel die groeit.257 Pingo’s ontstaan 

in een landschap met een niet volledig 

gesloten permafrostbodem. Wanneer 

de permafrost niet gesloten is, kan 

onder druk grondwater in contact 

komen met de permafrost. Hierdoor 

ontstaat een ondergrondse ijslens die 

steeds groter wordt en de 

bovenliggende grond omhoog duwt, waardoor een heuvel ontstaat (in figuur 3.10, a. en b. staat dit 

schematisch weergegeven).258 Een pingoruïne kan wel 60 meter hoog worden met een diameter van 

300 meter.259 Nadat het klimaat warmer wordt en de ijslens bloot komt te liggen, smelt deze af. Nadat 

deze is ingestort ontstaat een meertje: de pingoruïne (figuur 3.10, b. en c).260 In Drenthe zijn er 

tientallen pingoruïnes die bewezen zijn, en dat aantal is mogelijk zelfs 2500 pingoruïnes.261 Eén 

kilometer ten noorden van Nieuw-Balinge bevindt zich een pingoruïne: het Mekelermeer. Tijdens het 

pingoprogramma in 2019 onder leiding van Anja Verbers heb ik samen met Landschapsbeheer 

Drenthe en de Universiteit Utrecht meertjes getest of het pingoruïnes zijn. Door middel van 

grondboringen kon de bodem worden bekeken, waaruit kon worden herleid of een meertje een 

pingoruïne was of iets ander.  Mijn oud-medestudent en goede vriend Bart Koops heeft een 

masterscriptie over het onderwerp geschreven.262 

 

 
253 Stouthamer et al., 2020, p. 195. 
254 Stouthamer et al., 2020, p. 197. 
255 Stouthamer et al., 2020, p. 196. 
256 Ibidem. 
257 Verbers, z.d., pingoruines.nl. 
258 Stouthamer et al., 2020, p. 206. 
259 Geologie van Nederland, z.d., geologievannederland.nl. 
260 Stouthamer et al., 2020, p. 207. 
261 Verbers, z.d., pingoruines.nl. 
262 Pingoruïnes in Noord-Nederland, te lezen via 
www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/hoofdpagina/onderzoek/masterscripties/masterscripties 

Figuur 3.9 Het Weichselien. Met name in het Pleniglaciaal 
waren de koude perioden, waarin poolwoestijnen 
voorkwamen. 
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Doordat het landschap tijdens de koude fasen van het Weichselien vrijwel kaal was, kon zand over 

grote afstanden vrij door de wind worden afgezet. Grote gebieden werden toen door het zand 

bedekt.263 Dit wordt dekzand genoemd. Waar men vroeger aannam dat het dekzand uit de 

drooggevallen Noordzee kwam, wordt tegenwoordig gedacht dat het zand meer plaatselijk werd 

getransporteerd en dat ook een deel uit de Noordzee kwam.264 Door het dekzand konden 

dekzandruggen ontstaan. Een dergelijke rug ligt onder Nieuw-Balinge (figuur 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
263 Stouthamer et al., 2020, p. 201. 
264 Onder andere: Cnossen & Heijink, 1963, p. 45, Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap & Van der Sanden, 2018, p. 47. 

Figuur 3.10 Schematisch 
overzicht van het 
ontstaan van de pingo. 
Nadat er door een niet 
gesloten 
permafrostbodem een 
ijslens heeft kunnen 
ontstaan, is deze steeds 
groter gegroeid waardoor 
een heuvel is ontstaan. 

Figuur 3.11 De dekzandrug onder 
Nieuw-Balinge. Rijdend, fietsend of 
lopend door het dorp merk je het 
hoogteverschil ook op. 
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Kwartair: Holoceen 
Ten slotte het Holoceen, dat loopt van 11.700 jaar geleden tot het heden, waarin de veenvorming 

centraal staat. De volgende paragraaf gaat over de turfwinning nabij Nieuw-Balinge, nu zal het 

ontstaan van dat veen worden behandeld. Veen is een opeenhoping van dode plantenresten in een 

waterrijke omgeving.265 Door de hoge waterstand hadden dode plantenresten geen zuurstof om te 

vergaan; ze groeiden sneller aan dan dat ze vergingen. Hierdoor ontstonden op den duur meters dikke 

lagen veen.266 Het veen wordt steeds dikker, zodat het na een tijd boven de waterspiegel uitkomt. Nu 

overleven de voedsel- en mineraalrijke laagvenen niet meer en nemen veenmossen het over. Dit 

voedselarme hoogveen wordt enkel gevoed door regenwater en bestaat uit veenmos (Sphagnum). 

Veenmos heeft geen wortels en kan enkel door regenwater zijn voedingsstoffen krijgen.267 In figuur 

3.12 is de verlanding van een eutrofe plas te zien, dit wordt hieronder uitgelegd. De eerste venen die 

te zien zijn, zijn vaak rietveen, want riet groeit zeer snel, waardoor het rietveen hoger wordt.268  

 

Tijdens de zogeheten Grote Ontginningen tussen circa 950 en 1300 werden grote stukken veen in 

cultuur gebracht in met name Holland en 

Utrecht.269 Door middel van ontwatering, aanleg 

van percelen en de bouw van boerderijen werd 

dit veen in landbouwproductie genomen.270 

Veen dat groeide in zeer voedselrijk water wordt 

eutroof veen genoemd. Doordat het veen veel 

minerale stoffen bevat, levert de verbranding 

veel as op en is daarom niet geschikt om als 

brandstof te gebruiken.271  

 

Hoogveen daarentegen is zeer voedselarm, het 

zijn oligotrofe veensoorten. Door het ontbreken 

van voedingsstoffen en mineralen is dit veen 

zeer geschikt om als brandstof te worden 

gebruikt. Over het algemeen zijn de hoogvenen 

op de pleistocene bodems oligotroof.272 

Drenthe was dus bij uitstek geschikt voor de 

turfwinning.  

 

Het waren kooplieden uit het westen die in de 

zeventiende eeuw, na al eeuwenlang veen te 

hebben gewonnen in Holland en Utrecht, naar 

Drenthe kwamen om het Drentse hoogveen af 

te graven. Dit deden zij in de vorm van 

 
265 Barends et al., 2010, p. 63. 
266 Geologie van Nederland, z.d., geologievannederland.nl & Van den Brink et al., 2018, p. 18. 
267 Van den Brink et al., 2018, p. 18-19. 
268 Stouthamer et al., 2020, p. 233. 
269 Barends et al., 2010, p. 66. 
270 Spek, hoorcollege op 19 november 2021. 
271 Stouthamer et al., 2020, p. 230. 
272 Ibidem. 

Figuur 3.12 De vorming en verlanding van veen. 
Eerst wordt door de hoge waterstand eutroof 
(voedselrijk) veen geaccumuleerd. Nadat de plas 
is verland groeit het hoogveen verder. Dit veen is 
zeer geschikt om te winnen als turf om 
vervolgens als brandstof te gebruiken. 
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compagnieën. Hoogeveen was een erg handige plek, omdat de turf vanaf daar snel naar de Zuiderzee 

en op die manier snel naar de afzetmarkt in het westen kon worden getransporteerd.273 Bij Hoogeveen 

begon de Compagnie van de 5000 Morgen turf te winnen. Dit wordt besproken in de volgende 

paragraaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
273 Van den Brink et al., 2018, p. 44. 

Kader – Turfwinning in Drenthe 
Alvorens turf kon worden gewonnen, moest allereerste het ruwe veen (rauwveen) worden 
ontwaterd. Hiervoor werd het veen verdeeld in een rastervormig patroon om het ontwateren te 
vergemakkelijken. Deze activiteit werd gruppen of gruppelen genoemd. Hierna werd het eerste 
veen gewonnen. Dit turfgraven had minstens vijf (voornamelijk mannelijke) mensen nodig. Het 
drogen werd vooral door vrouwen gedaan. De turven werden opgestapeld om te drogen (figuur 
3.13). Zodra dit was gebeurd werd het op het turfschip geladen. De schippers kochten de turf van 
de verveners. Hele arbeidersgezinnen werden hiervoor ingehuurd. Kinderen moesten de turf op 
de kruiwagen stapelen en de vaders reden de kruiwagen op het schip. Eenmaal op het schip 
verdeelden de moeders de turf. Toen alle veen was afgegraven, bleef de dalgrond over. Deze 
bodem werd vermengd met de bovenste vijftig centimeter van de turf, de bolster. Dit zorgde 
voor een vruchtbare bodem. Dit is ook de reden dat in de Veenkoloniën landbouwgronden te 
zien zijn op plekken waar voorheen veen heeft gelegen. 
 
Van den Brink et al., 2018, p. 44, 58-62.  
 
 

Figuur 3.13 Een fabrieksvoorraad turf nabij 
Klazienaveen. Fabrieken waren veruit de 
grootste afnemers van de Drentse turf. 
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3.2 Het ontstaan van Nieuw-Balinge  
In Op de rand van veen en zand is het precieze verloop van het ontstaan van Nieuw-Balinge 

omschreven als “…volstrekt duister”.274 Wel staat in het boek dat het verband moet houden met de 

verveningen bij Nieuweroord en Tiendeveen. In deze paragraaf ga ik een geschiedenis van dit begin 

schetsen. 

 

3.2.1 Roelof van Echten en de Compagnie van de 5000 Morgen 
Roelof van Echten begon al in de zeventiende eeuw met de winning van hoogveen bij Meppel en 

Hoogeveen (lees ook paragraaf 1.2.3). Deze ontginningen waren vanaf het begin al ruim van opzet.275 

Van Echten was een telg van het oude Drentse geslacht Van Echten dat al sinds de veertiende eeuw 

omvangrijke bezittingen bezat in de wijde omstreken.276 Op het kaartfragment van de Topografisch 

Militaire Kaart uit 1850 op figuur 3.14 uit 1850 zijn de wijken van de turfwinning vanuit Hoogeveen 

goed te zien. 

In de rode cirkel is Nieuweroord aangegeven. Toen in 1849 niet-afgegraven veen door de 

markegenoten van de Broek- en Westerborkvenen werd verkocht aan de rijke kooplieden uit Utrecht 

en Amsterdam, namelijk Rahder, de Wilde, van de Wall Bake, Kooi en Koopmans, verhuisde de 

eerstgenoemde in 1850 naar een woning in het pas aangekochte gebied. Hieromheen werd het 

nieuwe dorp Nieuweroord steeds verder uitgebreid.277 Rahder werd bekend doordat hij in 1863 een 

 
274 Gerding, 2013, p. 24. 
275 Bouwer in Heringa, 1985, p. 125. 
276 Gerding, 1995, p. 226. 
277 Gerding, 1995, p. 240. 

Kaart 3.14 Kaartframent van de Topografisch Militaire Kaart van 1850 waarop Hoogeveen, 
Tiendeveen, Nieuweroord (rood) en de Middenraai (blauw) is aangegeven. Na de verlenging van 
de Middenraai is Nieuw-Balinge ontstaan (bewerkt door auteur). 
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locomobiele kneed- en persmachine introduceerde (ook wel malaxeur genoemd). Zijn nazaten 

bouwden in Nieuw-Amsterdam in zijn naam een turffabriek, de Machinale Turffabriek Rahder, die 

zelfs nog tot 1970 zou functioneren.278   

 

De Middenraai is een wijk die werd gebruikt gebruik om de turf die werd gewonnen bij de nieuwe 

afgravingen bij Nieuweroord naar de Hoogeveensche Vaart te transporteren. Dit gebeurde in 1852. 

Een jaar later, in 1853, verwierven de eerder genoemde vijf heren ook 700 hectare veengrond in 

Tiendeveen, ten westen van de Middenraai, ook te zien op figuur 3.1.279 Op dit punt zijn de afgravingen 

vanuit Hoogeveen al de grens met de gemeente Westerbork overgegaan met de Middenraai en met 

gemeente Beilen (Tiendeveen). De gemeentegrenzen zijn op figuur 3.15 te zie aan de doorbroken 

lijnen. Terwijl Rahder in Nieuweroord woonde, scheidde hij met de overige heren en kwam hij in het 

bezit van Tiendeveen. De rest van de heren kreeg Nieuweroord. Rahder verhuisde toen van 

Nieuweroord naar Tiendeveen waar hij ook weer een wijk naar het noorden bouwde.280 

 

3.2.2 Eerste bewoning in Nieuw-Balinge 
Vanuit Nieuweroord schoof de bewoning langzaam naar het noorden op. In 1900 werd Nieuw-Balinge 

nog niet als topografische entiteit onderscheiden van Nieuweroord. Ook in de volkstelling van 1899 

 
278 Geheugen van Drenthe, z.d., geheugenvandrenthe.nl. 
279 Gerding, 1995, p. 240. 
280 Ibidem. 

Kaart 3.15 Kaartfragment van een provinciekaart van Drenthe uit 1900. Vanuit Nieuweroord is 
bewoning naar het noorden te zien. Nieuw-Balinge ontstond bij de knik in de Middenraai 
(aangegeven met de zwarte pijl), die vanaf daar de Boksloot genoemd werd. De gemeentegrenzen 
zijn aangegeven met doorbroken lijnen. Waar de zwarte pijl staat, is de gemeente Westerbork, ten 
westen ervan gemeente Beilen (bewerkt door auteur). 
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bestaat Nieuw-Balinge nog niet, maar Gerding denkt dat de inwoners bij Nieuweroord werden 

gerekend.281 De volgende twee kaarten laten een tegenstelling zien. Op figuur 3.15, een kaart uit 1900, 

is Nieuw-Balinge niet te zien. Deze kaart is gevonden in het Drents Archief. Op figuur 3.16, ook uit 

1900, is Nieuw-Balinge echter wél te zien. Dit is een Bonnekaart uit de Grote Historische Atlas van 

Drenthe uit 2006, die ook gebruikt wordt op topotijdreis.nl. Ik vermoed dat de verschillen in de kaarten 

uit dezelfde tijdperiode verschillende redenen kunnen hebben. Ten eerste is de topografische kaart 

van figuur 3.16 veel gedetailleerder (zie bijvoorbeeld de zandduinen op 3.15), ten tweede is de kaart 

van figuur 3.16 verkend in 1900, maar uitgegeven in 1903. De kaart van figuur 3.15 is uitgegeven in 

1900, maar wellicht was de verkenning hiervoor (veel) eerder en ten slotte zijn de dorpjes op de 

volledige kaart van figuur 3.15 enkel als zwarte cirkels aangegeven (zie figuur 3.17 voor een 

voorbeeld). 

  

 
281 Gerding, 2013, p. 29. 

Kaart 3.16 Kaartfragment van een kaart uit 1905. Nieuw-Balinge is langs de knik in de Middenraai 
te zien met een aantal huizen langs de Boksloot (vanaf de Middenraai zo genoemd) en op de 
zandrug. Er zijn dertig tot veertig woningen en boerderijen op te zien. 
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Het bovenstaande doet vermoeden dat Nieuw-Balinge ergens tussen de laatste jaren 1890 en de 

eerste jaren nul van de twintigste eeuw moet zijn gesticht. Bij een zoektocht naar de eerste vermelding 

van Nieuw-Balinge in een krant blijkt dat dit het geval was op 30 januari 1901 in de Provinciale 

Drentsche en Asser Courant. Een maand ervoor zou Jan L. uit Nieuw-Balinge in een dronken toestand 

“…zonder eenige aanleiding” op een passant zijn afgestormd.282 Ik vermoed dat er in het grondgebied 

van het huidige Nieuw-Balinge wellicht al wel mensen hebben gewoond, maar die werden nog tot 

Nieuweroord gerekend, wat in hoofdstuk 4 bij een aantal landarbeiders ook zal blijken. 

 

Mijns inziens kan het niet anders dan dat Nieuw-Balinge ‘toevallig’ is ontstaan. Toevallig in de zin dat 

er arbeiders nabij het latere dorp aan het werk waren, door de naar het noorden verschuivende 

turfwinning, en dat Nieuweroord tegelijkertijd erg naar het noorden uitdijde. Op een gegeven moment 

moet een inwoner zich niet meer thuis hebben gevoeld in Nieuweroord en een nieuwe plaatsnaam 

hebben bedacht. Hoe echter diegene bij de naam ‘Nieuw-Balinge’ kwam weet niemand zeker. Volgens 

de mensen die ik sprak in het buurtcafé was het logischer geweest als het ‘Nieuw-Mantinge’ had 

geheten, omdat dit veel dichterbij ligt dan Balinge. In het genoemde boek onder redactie van Gerding 

spreekt men over hetzelfde, het gebied was voorheen onderdeel van het Mantinger Veld, dus waarom 

die naam niet? 

In het boek worden twee mogelijke oorzaken besproken.283 

1. Boeren uit Balinge zochten grond voor het boekweitbranden. Uit afgunst jegens Mantingers 

zouden zij deze plek Nieuw-Balinge gaan noemen. 

2. Het was de Topografische Dienst die de naam bedacht heeft. Nieuw-Balinge staan op 

kaartblad 240, samen met Nieuweroord als belangrijkste plaats aangegeven. Het kaartblad 

daar recht boven is kaartblad 223 dat ‘Balinge’ draagt. Zouden zij daarom het kaartblad daar 

recht onder Nieuw-Balinge hebben genoemd? 

 
282 Provinciale Drentsche en Asser Courant, 30-01-1901, p. 4. 
283 Gerding, 2013, p. 26-27. 

Figuur 3.17 Ander 
kaartfragment uit dezelfde 
kaart als gebruikt in figuur 
3.15. Er zijn vrijwel geen 
woningen afgebeeld 
(behalve in de noord-
oosthoek). Dorpen zijn als 
cirkels weergegeven. 
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Mijn vermoeden is dat het wellicht arbeiders uit Balinge waren die zich vestigden ten zuiden van 

Mantinge en dat er daarom in de volksmond over Nieuw-Balinge werd gesproken. Vaak hebben deze 

‘mysteries’ simpelere oorsprongen dan er vaak wordt geschreven. 

 

3.3 Conclusie 
De onderzoeksvraag van dit hoofdstuk is: Welke fysisch-geografische geschiedenis ligt ten grondslag 
aan het huidige Nieuw-Balinge en wat is de ontstaansgeschiedenis van dit dorp?  
 

Om deze vraag te beantwoorden dienen de twee componenten uit deze onderzoeksvraag te worden 

beantwoord: 

 

Deelvraag 3.1: Wat is de fysisch-geografische voorgeschiedenis van het gebied waarin Nieuw-Balinge 

ligt? 

Aan het reliëf in Nieuw-Balinge is een dekzandrug te zien. Dergelijke hoogtes in het landschap zijn 

gevormd in het Weichselien (115-11.700 jaar geleden). Deze periode, dat de laatste ijstijd van Europa 

omvat, heeft zand uit de drooggevallen Noordzee en lokaal zand doen verstuiven door een gebrek aan 

beplanting. Nederland kende namelijk een poolklimaat. Grote delen van Nederland werden toen met 

zand bedekt, waaronder ook het zandlandschap van Drenthe. In deze tijd zijn in Drenthe ook vele 

pingo’s gevormd, waarvan de pingoruïnes nu nog te zien zijn. Een pingo is een ijslens dat door druk 

omhoog is gekomen in een niet gesloten permafrostbodem. Nadat het klimaat warmer werd, is de 

ijslens gesmolten en is de omhooggekomen bodem ingezakt. Een voorbeeld hiervan is het 

Mekelermeer, dat een kilometer ten noorden van Nieuw-Balinge ligt. 

 

In het holoceen, dat liep van 11.700 jaar geleden tot nu, is veel veen gevormd in grote delen van 

Nederland, waaronder in Drenthe. Door het warmere klimaat van het holoceen, dat het koude klimaat 

van het Weichselien opvolgde, steeg de waterspiegel. Hierdoor hadden dode plantenresten geen 

zuurstof om te vergaan; ze lagen al snel onder de waterspiegel. Door dit mechanisme zijn metersdikke 

lagen veen ontstaan. Dit wordt laagveen genoemd. Vanaf het moment dat het veen boven de 

waterspiegel uitkomt en alleen nog maar gevoed kan worden door regenwater, wordt het hoogveen 

genoemd. Drenthe kende meters dikke lage veen dat boven het zandlandschap is afgezet, zo ook in 

de omgeving van Nieuw-Balinge. Echter kwam men erachter dat gedroogd veen uitstekende brandstof 

was. Ideaal was hoogveen: door het ontbreken van voedingsstoffen leverde de verbranding hiervan 

geen as op. In de omgeving van waar later Nieuw-Balinge zou liggen, is al in de zeventiende eeuw 

begonnen met het winnen van turf. 

 

Deelvraag 3.2: Wat is de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Balinge? 

Vanaf de zeventiende eeuw werd er door Roelof van Echten hoogveen gewonnen vanaf Hoogeveen. 

Kort gezegd breidde deze activiteiten zich in de loop van de eeuwen uit. Zo ontstond rond 1850 nabij 

Hoogeveen het dorp Nieuweroord doordat in 1850 een rijke kooplied uit Amsterdam zich er vestigde 

die met een aantal andere rijke westerlingen grote stukken niet-afgegraven veen hadden opgekocht. 

De Middenraai was een wijk die werd aangelegd om de gewonnen turf te verschepen. Het zou aan dit 

gegraven kanaal zijn dat Nieuw-Balinge is ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw. De 

stichting van het dorp staat dus in direct verband met de turfwinning vanuit Hoogeveen. Rond de 
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eeuwwisseling en in de eerste jaren van de twintigste eeuw werden de namen Nieuw-Balinge en 

Nieuweroord nog gemengd gebruikt voor het dorp.  

 

Al staat het ontstaan van het dorp niet zwart-op-wit, is het dorp naar mijn vermoeden toevallig 

ontstaan doordat veenarbeiders vanuit Nieuweroord erg noordelijk turf gingen winnen, waardoor zij 

zich niet meer in Nieuweroord waanden, maar in een nieuw gebied. Mogelijk zaten er Balingers bij de 

veenarbeiders die het nieuwe gebied Nieuw-Balinge gingen noemen. 
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Hoofdstuk 4 

 

Het landarbeiderslandschap van 
Nieuw-Balinge 
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In hoofdstuk 4 wordt de uitvoering van de Landarbeiderswet in Nieuw-Balinge besproken. Er wordt 

aandacht gegeven aan de landarbeiders die een plaatsje in Nieuw-Balinge hadden. 

Daarnaast zullen moeilijkheden voorbijkomen die de gemeente Westerbork ervoer met het uitvoeren 

van de Landarbeiderswet en de financiële problemen waartegen de landarbeiders aanliepen. In de 

laatste paragraaf wordt de lezer via een kaartenanalyse geleid door de landschappelijke 

veranderingen van het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge. Dit geeft een aanzet voor het 

laatste hoofdstuk, waar wordt ingezoomd op de op de relicten. 

 

De hoofdvraag die wordt behandeld is: 

 

Hoe verliep de uitvoering van de Landarbeiderswet in Nieuw-Balinge van circa 1918 tot 1940 en welke 

ontwikkelingen zijn in het landarbeiderslandschap waar te nemen? 

 

De hoofdvraag wordt verdeeld in de volgende deelvragen: 
 
4.1 Hoe verliep de start van de Landarbeiderswet in 1918 in Nieuw-Balinge? 

4.2 Tegen welke uitdagingen zijn de arbeiders en de gemeente Westerbork aangelopen in de jaren van 

de uitvoering van de Landarbeiderswet? 

4.3 Welke veranderingen heeft het gebied rondom de plaatsjes gehad tijdens de periode van de 

Landarbeiderswet? 

 

4.1 Hoe het begon in Nieuw-Balinge 
Zoals behandeld in paragraaf 2.3.1 lag het initiatief voor het verkrijgen van een plaatsje grotendeels 

bij de landarbeider. Hijzelf moest naar de gemeente stappen als hij aanspraak op de wet wilde maken. 

In de regio van Nieuw-Balinge wordt een eerste melding gemaakt in een brief van de burgemeester 

van Hoogeveen aan de burgemeester van Beilen. Hij schrijft (onleesbare woorden met een vraagteken 

aangeduid): “Zoopas kwam bij mij zekere Lunenborg, die een plaatsje krachtens de Landarbeiderswet 

wenschte en daartoe bij U was geweest met bewijs (?) art. 14a der bedoelde wet.” Later in de brief: 

“…meen ik zoo vrij te mogen zijn (?) op te merken, dat bedoelde handelswijze mij niet bevorderlijk is 

tot uitvoering der wet en helemaal niet om de arbeiders gunstig voor zich te stemmen. Waarom moet 

op zoo’n wijze de revolutionaire geest aangewakkerd worden?”284 Het is duidelijk dat de nieuwe wet 

door sommigen als erg vooruitstrevend werd gezien. De burgemeester van Hoogeveen was er in ieder 

geval nog niet klaar voor. 

 

4.1.1 Landarbeiders in Nieuw-Balinge 
In Nieuw-Balinge kreeg Geert de Jonge in 1919 als eerste landarbeider succesvol een plaatsje 

toegewezen.285 Deze landarbeider heeft een voorschot ontvangen van f 1800,- voor een plaatsje van 

vier hectare. Bijzonder is dat de ligging van het plaatsje in een brief uit 1924 Nieuweroord wordt 

 
284 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Bestuursarchief gemeente Beilen 1917-1972, 
inventarisnummer 2221, brief van 15 januari 1919. 
285 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Overzicht van verleende voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet over de jaren 
1919 t/m 1938. 
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genoemd, maar hetzelfde plaatsje later in Nieuw-Balinge ligt.286 Het kan zijn dat De Jonge van plaatsje 

is veranderd, maar ik vermoed eerder dat dit te maken heeft met het voortkomen van Nieuw-Balinge 

uit Nieuweroord (besproken in paragraaf 3.2). De geschiedeniswerkgroep van Nieuw-Balinge heeft in 

haar boek onder leiding van M. Gerding een plattegrond gemaakt van het landarbeiderslandschap 

met de oude bewoners van de panden voor zover bekend. Geert de Jonge heeft op de plek van de 

huidige Hullezandweg 21 gewoond (figuur 4.1). Door zijn plaatsje liep destijds nog een weg, te zien op 

de kaart van figuur 4.1. Het plaatsje heeft met name in de rechterbovenhoek een afgeronde vorm. 

Tegenwoordig (figuur 4.2) is dit perceel veel efficiënter ingedeeld. De weg loopt er nu langs en de 

hoeken zijn rechter gemaakt. Met Geert de Jonge is in 1919 een begin gemaakt met de inrichting van 

het landarbeiderslandschap te Nieuw-Balinge.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede naam die wordt genoemd is A. Mulderij. Hij heeft in 1920 een voorschot aangevraagd van 

1.500,- gulden op een plaatsje van één hectare.287 Nadat hij dit in eerste instantie wellicht heeft 

gekregen, is het later ingetrokken, wat blijkt uit het ontbreken van zijn naam in financiële stukken en 

het ontbreken in een totaaloverzicht van de landarbeiders.288 Zijn naam is in het register van verleende 

voorschotten doorgestreept en vervangen door H. Lowijs.289 Mulderij heeft het in 1924 opnieuw 

 
286 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, bijlage brief van 29 augustus 1924 & brief van 18 mei 1936.  
287 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, te vinden achter brief van 3 november 1924. 
288 Bijvoorbeeld: Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Overzicht van verleende voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet over de jaren 
1919 t/m 1938. 
289 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Register van verleende voorschotten ingevolge de landarbeiderswet. 

Figuur 4.1 Het landarbeiderslandschap op 
een Topografisch Militaire Kaart van 
omstreeks 1930. Het plaatsje van 
landarbeider De Jonge is rood omlijnd. 
Met De Jonge is een begin gemarkeerd in 
dit interessante verleden. 

 

Figuur 4.2 Het perceel van Geert de Jonge 
rood omlijnd op een moderne luchtfoto. 
Het perceel heeft een heel andere vorm 
gekregen dan destijds. 
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geprobeerd in Westerbork, blijkt uit een brief van de burgemeester van die gemeente aan de 

burgemeester van Beilen (figuur 4.3)290. De laatstgenoemde reageert zo:  

“In antwoord op Uw schrijven dd. 14 februari j.l. heb ik de eer U mede te deelen, dat Albert Mulderij 

bekwaam is voor zijn werk, van goed zedelijk gedrag en niet ongunstig bekend staat. 

Hij heeft echter een bezwaarlijk gezin, 

man, vrouw en 7 kinderen; een zoon van 

21 jaar, een meisje van 19 jaar, een 

jongen van 16 jaar, een jongen van 12 

jaar, een jongen van 8 jaar, een meisje 

van 4 jaar en een meisje van 1 jaar.  

Wat zijn gegoedheid betreft. In mijne 

gemeente zoude hij geen voorschot 

kunnen krijgen.”291 

In 1938 heeft ene J. Mulderij, 

waarschijnlijk een van de zoons van 

Albert, wel een plaatsje toegewezen 

gekregen in de gemeente Westerbork, 

dit was echter niet in Nieuw-Balinge.292 

 

Op 18 mei 1936 is een brief naar alle 

landarbeiders van de gemeente 

Westerbork uitgegaan waarin de 

burgemeester de landarbeiders vraagt 

om een kwitantie te laten zien dat zij de 

premie voor de verzekering tegen 

brandschade hebben betaald. De 

geadresseerdenlijst van deze brief laat 

alle landarbeiders, inclusief hun 

woonplaats, zien die op die datum een 

plaatsje hadden. In tabel 4.1 volgt een 

overzicht van alle landarbeiders die op 

dat moment in Nieuw-Balinge woonden, 

op volgorde van degenen die er het eerst 

woonden; tussen haakjes staat het 

jaartal van het verleende voorschot.293  

 
290 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Beilen 1917-1972, inventarisnummer 
2221, brief van 14 februari 1924. 
291 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Beilen 1917-1972, inventarisnummer 
2221, brief van 7 maart 1924. 
292 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Overzicht van verleende voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet over de jaren 
1919 t/m 1938. 
293 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, bijlage brief van 18 mei 1936 (twee brieven) & Archief gemeente Midden-Drenthe, 
locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, inventarisnummer 4048, overzicht van verleende 
voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet over de jaren 1919 t/m 1938. 

Figuur 4.3 Brief van de burgemeester van Westerbork 
aan de burgemeester van Beilen waarin hij vraagt naar 
de ‘gegoedheid’ van Albert Mulderij. 
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1. Geert de Jonge Rzn. 

(1919) 

2. Hilbert Lowijs (1920) 3. Lukas Boes (1921) 

4. Albert Pieters (1921) 5. Albertus Post (1924) 6. Jan Vos 

7. Hendrik Boertien 

(1927) 

8. Albert Prins Azn. 

(1929) 

9. Geert Span (1929) 

10. Berend Wielink (1929) 11. Hendrik Kats (1929) 12. Wolter Strijker (1930) 

13. H. Wielink (1930) 14. P. Geers (1930) 15. Klaas Spallink (1929) 

16. Jannes Ham (1931) 17. A. Prins Wzn. (1931) 18. Hilbert van Zwol 

(1932) 

19. R. van Zwol (1932) 20. G. Wielink (1932) 21. W. Prins Hzn. (1932)  

22. Anne Jansen (1932) 23. E. Sok (1932) 24. J. Dekker (1933) 

25. H. Kroezen (1933) 26. J. Slomp (1933) 27. P. Kats (1933) 

28. H. Prins Hzn. (1933) 29. H. Kleine (1933) 30. A. Prins Hzn. (1934) 

Tabel 4.1 De landarbeiders die een plaatsje of een stuk land hadden als uitvloeisel van de 

Landarbeiderswet van 1918 in Nieuw-Balinge.  

 
 

4.1.2 De locaties van de plaatsjes 
Ik heb de woonadressen van bovenstaande landarbeiders op de volgende plaatsen vastgesteld (figuur 

4.4). Dit heb ik gedaan met behulp van de namen uit het archief en het historisch huizen- en bewoners 

onderzoek dat Gerding met de geschiedeniswerkgroep uit Nieuw-Balinge heeft gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4 Reconstructie van de woonadressen van de landarbeiders op een kaart van omstreeks 1940. 
Nummers 5 en 7 hebben een * omdat op die plek geen woning te zien is, maar die er wel gestaan heeft. 
Bijzonder zijn de vier omcirkelde woningen met een X aangeduid. De namen van de boeren die hier 
woonden komen niet in het archief terug als landarbeiders, wellicht waren dit grotere boeren, die een 
aanzienlijk stuk land in bezit hadden; lees hiervoor 4.1.3 omvang landarbeiderslandschap (bewerkt door 
auteur). 
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Een aantal opmerkingen bij de kaart: 

- Klaas Spallink (nummer 15) en Jans (Jannes) Ham (nummer 16) hebben voordat ze een 

woningwetwoning kregen, een plaggenhut gehad, in het zuidwesten van het dorp294. 

- Albert Pieters (nummer 4), had een woning aan de Boksloot.295 Echter is de locatie van zijn 

woning niet bekend, ook is het onbekend of het hier om een plaatsje gaat. 

- P. Geers (nummer 14) is niet terug te vinden op een locatie. 

- H. Kleine (nummer 29) komt enkel voor als Hendrik Kleine die fietshandelaar was, de H. Kleine 

die landarbeider was heb ik niet kunnen vinden. 

- Albert Prins en Geert Span (nummers 8 en 9) hadden een gedeeld perceel.296 

- Opvallend is dat Wolter Strijker, Hendrik Wielink en Pieter Geers bij Nieuweroord worden 

gerekend. De eerste twee hebben ook zuidelijk liggende woningen, wat ermee te maken kan 

hebben dat die locaties nog tot Nieuweroord gerekend werden.297 In de jaren ’20 van de 

twintigste eeuw lijkt er nog steeds overlap te zijn tussen de twee dorpjes. 

 

Een aantal landarbeiders had woningen verder buiten het centrum. De locaties van deze plaatsjes zijn 

in figuur 4.5 te zien. 

 
294 Gerding, 2013, p. 140. 
295 Gerding, 2013, p. 155. 
296 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Register van verleende voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet. 
297 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Register van verleende voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet. 

Figuur 4.5 Locaties van plaatsjes van landarbeiders in het dorp zelf of daarbuiten. 
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4.1.3 De omvang van het landarbeiderslandschap 
Het meest in het oog springend zijn echter de vier locaties in het landarbeiderslandschap waar een X 

aangegeven staat in figuur 4.4. Op deze locaties zijn geen landarbeiders bekend. Het is bekend dat op 

de onderste aangegeven X een Harm Kikkert gewoond heeft. Waar de landarbeiders op alledrenten.nl 

aangegeven staan als ‘arbeider’, staat Harm Kikkert aangegeven als ‘landbouwer’.298 Ook op de plek 

erboven is geen landarbeider bekend. Ook op de meest linkse plek van de twee noordelijke locaties 

aangeduid met een X woonde een ‘landbouwer’ en geen arbeider.299 Op de meest rechter X woonde 

wel een persoon die sowieso in 1910 een arbeider is geweest, maar toen kan hij nog niet op deze 

locatie hebben gewoond. Het gaat hier om Hendrik Zwiep. Op de huwelijksakte van zijn dochter, 

Sjoukje Zwiep, die in 1910 trouwde, staat dat haar vader winkelier was op dat moment.300 Hij was dus 

geen landarbeider. Op dat moment was Sjoukje 18 jaar. Op de huwelijksakte van Hendrik’s 24-jarige 

zoon uit 1923 staat dat Hendrik Zwiep arbeider was.301 Waarschijnlijk had hij zijn beroep als winkelier 

opgegeven. Hij was in ieder geval geen landarbeider die een plaatsje had, dan had hij in de archieven 

hiervan moeten voorkomen. Bovenstaande kan leiden tot een conclusie dat de vier woningen binnen 

de twee cirkels op figuur 4.4 geen plaatsjes waren van landarbeiders, maar woningen van grotere 

boeren of mensen met een ander beroep. Hieruit volgend waren de landbouwgronden om de 

woningen met een X aangeduid heen geen grond van landarbeiders en daardoor vervallen de 

volgende stukken grond van het gebied dat 

tot nu toe werd aangeduid als 

landarbeiderslandschap (figuur 4.6). 

 

Waar ik dacht dat het 

landarbeiderslandschap in Nieuw-Balinge 

ongeveer het gebied bestreek dat in figuur 

4.6 te zien is, blijkt het gebied veel 

omvangrijker en verspreider. Het 

landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge 

bestaat niet als afgebakend gebied maar ligt 

verweven in het grondgebied van het dorp, 

tussen de andere woningen en percelen 

door. 

 

De omvang van het landarbeiderslandschap 

ziet er als volgt uit (figuur 4.7). Let wel, de 

grenzen zijn bij benadering. Omdat het dorp 

sinds de eerste helft van de vorige eeuw 

enorm is uitgebreid, met name in het centrum, zijn de grenzen van die plaatsjes moeilijk exact te 

herleiden, omdat veel veranderd is, waaronder het stratenpatroon. 

 

 

 

 
298 Alle Drenten, 1943, alledrenten.nl. 
299 Ibidem. 
300 Alle Drenten, 1910, alledrenten.nl. 
301 Alle Drenten, 1923, alledrenten.nl. 

Figuur 4.6 De gebieden in rood gearceerd zijn niet van 
een landarbeider geweest. Deze gebieden vallen weg 
als het landarbeiderslandschap (bewerkt door 
auteur). 
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Figuur 4.7 De grenzen van het landarbeiderslandschap. De grenzen zijn niet op de centimeter 
nauwkeurig, omdat er met name in het centrum van Nieuw-Balinge veel is gebouwd sinds de 
invoering van de Landarbeiderswet en het daardoor lastiger is om de grenzen exact te bepalen. 
(bewerkt door auteur). 
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4.1.4 De grootte en de kosten van de plaatsjes 
Purmer schreef dat de plaatsjes in Nieuw-Balinge twee bunder (=twee hectare) groot waren.302 Echter 

had Lukas Boes in 1921 een plaatsje van maar liefst 7 hectare en 27 are.303 De eerste landarbeider 

Geert de Jonge had een plaatsje van 4 hectare en 57 are.304 Dit komt vrijwel overeen met de 

oppervlakte van zijn plaatsje in figuur 4.1 en 4.2. Geert de Jonge kreeg 1.800 gulden toegekend voor 

dit plaatsje. Voor het grootste plaatsje van Nieuw-Balinge kreeg Lukas Boes 3.000 gulden.305 

 

Hier volgt een overzicht van de grootte van de plaatsjes en het toegekende bedrag met in tussen 

haakjes de kosten van het plaatsje (tabel 4.2). Deze kosten zijn inclusief de woning die in de meeste 

gevallen nog gebouwd moest worden. Vanaf nummer 16 is de informatie in de archieven helaas niet 

meer beschikbaar die de grootte van het plaatsje laat zien. Ook zijn voor die jaren alleen de 

gemiddelde kosten voor alle nieuwe plaatsjes beschikbaar.306 Deze zijn echter niet op de persoon te 

herleiden, maar wel op de personen die per jaar een voorschot ontvingen.  

Bijvoorbeeld: in 1931 kregen Jannes Ham (nummer 16) en A. Prins Wzn. (nummer 17) een voorschot. 

Het bedrag dat er bij staat voor dat jaar is een gemiddelde. Bovendien hadden ook landarbeiders uit 

andere dorpjes in die jaren plaatsjes toegewezen gekregen, daarom is van die jaren het gemiddelde 

genomen van alle toegewezen plaatsjes in de gemeente Westerbork samen. 
 

Landarbeider Grootte van het plaatsje Toegekend bedrag in guldens 

(met de kosten van het 

plaatsje) 

1. Geert de Jonge 4 ha 57 a 1.800 (2.000) 

2. Hilbert Lowijs 1 ha 3 a 1.500 (1.700) 

3. Lukas Boes 7 ha 27 a 3.000 (3.700) 

4. Albert Pieters 0 ha 75 a 2.400 (2.400) 

5. Albertus Post 1 ha 99 a 1.750 (2.000) 

6. Jan Vos 4 ha 14 a 1.375 (1.675) 

7. Hendrik Boertien 2 ha 80 a 2.000 (2.500) 

8. Albert Prins Azn. 3 ha 50 a 2.090 (2.325) 

9. Geert Span 3 ha 60 a 2.180 (2.425) 

10. Berend Wielink 1 ha 51 a 2.440 (2.740) 

11. Hendrik Kats 2 ha 58 a 2.325 (2.600) 

12. Wolter Strijker 1 ha 18 a 1.770 (1.972) 

13. Hendrik Wielink 1 ha 50 a 2.240 (2.677) 

14. Pieter Geers 1 ha 80 a 2.700 (3.050) 

15. Klaas Spallink 1 ha 0 a 1.760 (2.021) 

16. Jannes Ham X 2.200 (2.450) 

 
302 Purmer, 2018, p. 364. 
303 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048, Register van verleende voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet. 
304 Ibiden. 
305 Ibidem. 
306 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4053, Beredeneerd verslag over 1931. 
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17. A. Prins Wzn. X 1.890 (1.890) 

18. Hilbert van Zwol X Gemiddeld: 1.971 (2.194) 

19. R. van Zwol   

20. G. Wielink   

21. W. Prins Hzn.   

22. Anne Jansen   

23. E. Sok   

24. J. Dekker X Gemiddeld: 2.190 (2.439) 

25. H. Kroezen   

26. J. Slomp   

27. P. Kats   

28. H. Prins Hzn.   

29. H. Kleine   

30. A. Prins Hzn. X Beredeneerd verslag van 1934 

ontbreekt. 

Tabel 4.2 De landarbeiders met de grootte van de plaatsjes (indien bekend) en het bedrag dat ze 

kregen (met de kosten van het plaatsje). 

 

Er is een grote verscheidenheid aan oppervlakten van de plaatsjes als ook een verscheidenheid in de 

kosten daarvan. Een groter plaatsje betekent niet automatisch dat dit plaatsje ook duurder is. Dit kan 

met de vruchtbaarheid van de grond van het perceel te maken hebben.307 Ook kan dit te maken 

hebben met fluctuerende prijzen van landbouwgronden door de jaren heen als ook het bedrag dat 

een landarbeider in staat is te lenen, hij moest namelijk tien procent meteen inleggen. 

 

4.2 De uitdagingen van de Landarbeiderswet  
Waar veel gemeenten een stichting of vereniging hadden opgericht om de Landarbeiderswet vorm te 

geven, deed Westerbork dit niet. Het gemeentebestuur van Westerbork gaf het volgende aan: “De 

oprichting eener vereeniging als bedoeld bij art. 6a der wet wenschen wij niet te bevorderen, wijl wij 

de toepassing der wet zelf willen beheerschen.”308 Zoals beschreven in paragraaf 2.1.2 diende de 

landarbeider de eerste drie jaren zijn schuld aan de gemeente met vier procent rente af te betalen. 

Daarna moest hij dertig jaar lang het plaatsje afbetalen tegen 54/5 procent rente.309  Door de gemeente 

Westerbork is dit netjes bijgehouden én bewaard gebleven. Deze paragraaf zal aandacht besteden 

aan de moeilijkheden die voorkwamen in het verloop van de uitvoering van de wet in Nieuw-Balinge. 

 

4.2.1 Gebrekkige huisvesting 
Ir. A.H. Liebert was de inspecteur voor de Volkshuisvesting voor Friesland en Drenthe in de jaren 1930. 

De inspecteurs werden geïntroduceerd met de Gezondheidswet en Woningwet van 1901.310  In 1946 

werd hij gepromoveerd tot hoofdingenieur-directeur Volkshuisvesting van Friesland. In 1930 heeft hij 

 
307 De Jonge, 1926, p. 43. 
308 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 16 maart 1921. 
309 Staatsblad, 1918, no. 259, art. 34. 
310 Gezondheidsraad, z.d., gezondheidsraad.nl. 
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een brief verzonden naar de burgemeester van Westerbork met de zorgen die hij had over een aantal 

plaatsjes. Allereerst stond het vervangen van bedsteden door “kleine luchtige slaapkamertjes” hem 

“zeer wel aan”. Hij voegt toe dat dat hij hoopt dat de bedsteden met “als scheiding het rudimentaire 

kastje in Drenthe zal verdwijnen”. Bovendien vindt de inspecteur de slaapgelegenheid in de woning 

van Spallink klein met het oog op uitbreiding van het gezin en vond hij de woning van Span slordig 

afgewerkt. Ook zegt hij dat de schoorsteen van H. Wielink (met potlood is de H. vervangen door B.) 

“nog steeds niet in orde [is].” Hij zegt hierbij dat het gezin Wielink een kostganger heeft, wat volgens 

de inspecteur geen probleem is zolang de kinderen beneden twaalf jaar zijn, daarna “…moet ’t uit zijn 

met slapen bij hun ouders”.311  

De brief van de inspecteur staat echter wel vol met fouten. Zo noemt hij Nieuw-Balinge Nieuw-Spaling, 

noemt hij de landarbeider Spallink Spalink en vergist hij zich in H. Wielink en B. Wielink. Deze fouten 

zijn met potlood verbeterd, echter is niet bekend door wie. 

 

Inspecteur Liebert wijst de gemeente Westerbork erop dat hij streng toezicht wil hebben op de 

oplevering van de woningen, om te voorkomen dat de landarbeiders later grote onderhoudskosten 

hebben.312 Ook zegt hij omdat “…speciaal te Nieuw Balinge vele landarbeiderswetwoningen worden 

gebouwd, zou te overwegen zijn den bouw dezer woningen meer te combineren of de materialen 

tegelijk in grootere hoeveelheden te bestellen en te laten aanvoeren, zoodat de landarbeider meer 

profiteert van de lage prijzen.” Bovendien vindt hij dat het schilderwerk “met de lage materiaalprijzen 

beter verzorgd [kan] worden dan tot nu toe het geval is”.313 In reactie schreef de gemeente Westerbork 

terug dat woningen “misschien” te combineren zijn en dat “bestelling of aanvoer van grootere 

hoeveelheden der materialen … wellicht bezwaren ontmoeten.”314 De schrijver van deze brief legt 

echter niet uit wat die bezwaren zouden kunnen zijn.  

 

Op 15 november 1932 is een brief naar timmerman H. Vos uit Nieuw-Balinge gestuurd dat de 

gemeente niet tevreden is met de afwerking en dat hij met veel minder zorg werkt dan aannemer 

Nijlunsing uit Westerbork. In de woning van Jannes Ham staat de achtergevel van de woning 

bijvoorbeeld niet precies in het lood (zie de volledige brief in bijlage 11).315 Naar aanleiding van het 

advies van de inspecteur om voorwaarden te stellen aan de bouw van woningen in zijn brief van 9 

januari 1933, heeft de gemeente Westerbork later die maand een zevental voorwaarden opgesteld 

(figuur 4.8). Echter kwam dit voor Nieuw-Balinge te laat, want na 1933 is er nog maar één plaatsje 

opgeleverd. 

 
311 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 8 april 1930. 
312 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 6 juli 1932. 
313 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 6 augustus 1932. 
314 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 11 oktober 1932. 
315 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 15 november 1932. 
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Figuur 4.8 Voorschriften voor 
het bouwen van landarbeiders-
wetwoningen. De gemeente 
Westerbork heeft dit 
document opgesteld na veel 
kritiek van de inspecteur van 
Volkshuisvesting op de 
kwaliteit van landarbeiders-
woningen in de gemeente. 

 

Waar in de brief aan 

timmerman H. Vos nog werd 

verwezen naar Nijlunsing als 

een aannemer die het goede 

voorbeeld gaf, is zijn krediet 

anderhalf jaar later ook op, 

wanneer inspecteur Liebert aan 

de gemeente Westerbork 

schrijft dat Nijlunsing “…nooit 

een woning geheel afmaakt.” 

De inspecteur had kritiek 

gekregen van meerdere 

landarbeiders uit Nieuw-

Balinge. Liebert raadt ook aan 

deze aannemer uit te sluiten 

van andere aanbestedingen, 

want “…’t gaat niet aan dat een 

landarbeider, die in aanmerking 

komt voor een voorschot 

volgende de Landarbeiderswet, gedupeerd wordt door een nonchalanten aannemer.”316 

Een maand later is een handgeschreven notitie (wellicht door inspecteur Liebert) binnengekomen bij 

de gemeente Westerbork waarop allerlei onvoltooide of te repareren onderdelen van de woningen 

worden opgesomd.317 Wellicht gaat het hier om kritiek van de arbeiders dat hierboven werd 

geschreven (een vraagteken betekent dat een woord niet te lezen is): 

“P. Kats 

1. Regenwaterafvoerpijp herstellen. 

2. Kast is niet geverfd. 

J. Slomp 

1. Lood in de schoorsteen te hakken en met portlandcement (?) aan te voegen. 

 
316 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Brief van 28 juni 1934. 
317 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Ingekomen stuk van 9 augustus 1934. 
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2. De pannen welke met kalkspecie bemorst zijn schoon te maken. 

H. Kleine 

1. Voegwerk netjes afwerken. 

2. Stucadoorwerk. 

3. Goten hooger op brengen zoodat de deuren goed vrijloopen (niet met houtjes aan te vullen 

als vorige keer). 

4. W.C. deur goed sluitend op te leveren. 

5. Deuren goed gangbaar en sluitend te maken. 

6. Bij de koestal is geen (?) gemaakt. 

7. Boven de varkenhokken zijn geen balkjes gelegd.” 

 

Al met al was er dus veel kritiek op de kwaliteit van de bouw van de woningen.  

 

4.2.2 Lastige financiën bij de landarbeiders 
De wet gaf landarbeiders meer individuele vrijheid, doordat ze nu een eigen huis bezaten. Echter blijkt 

dat van de 74 landarbeiders die in de gemeente Westerbork tussen 1919 en 1938 een plaatsje hebben 

gekregen, er op 18 augustus 1939 voor 28 een brief werd verzonden omdat deze arbeiders een 

achterstand op de rente/annuïteitenbetalingen hadden.318 In de brief stond onder meer het volgende: 

“Wanneer het ons blijkt, dat het U geen ernst is met de aanzuivering en geregelde en tijdige betaling, 

zal tot verkoop van Uw plaatsje worden overgegaan. We hebben meermalen waarschuwingen doen 

uitgaan, doch het is nu voor de laatste keer. Het staat thans reeds vast, dat in den aanstaanden herfst 

tot verkoop van eenige plaatsjes zal worden overgegaan. U hebt het in Uw eigen hand of Uw plaatsje 

al dan niet daar bij zal zijn.”319 Bijna 38 procent van de landarbeiders die een plaatsje hadden gekregen 

in de periode 1919-1938 had dus een betalingsachterstand. Dit roept vragen op in hoeverre dit het 

gevolg is van het gedrag van de landarbeiders zelf. De Jonge heeft op grond van haar vragenlijsten uit 

1925 geconcludeerd dat “…alle plaatsjes zijn uitgegeven in de jaren 1920 tot 1922, jaren met hooge 

prijzen van grond, huizen en producten, hooge loonen en zonder werkloosheid.” maar: “Hoeveel anders 

is dat alles thans geworden!”320 De prijzen van landbouwproducten en van onroerende goederen 

waren in die jaren sterk gedaald, ook was er sterke werkloosheid en kon men simpelweg de aflossing 

niet opbrengen.321 De verliezen die de landarbeiders hadden gemaakt konden niet door de gemeenten 

worden gecompenseerd, omdat zij ook zware verliezen hadden geleden.322 De gemeente Odoorn in 

Drenthe wendde zich tot de minister van Financiën om de waarde van plaatsjes te herschatten, want 

door een herschatting kon het verschil tussen de oorspronkelijke en nieuwe prijs worden ingezet als 

renteloze, uitgestelde schuld, of liever nog, dat het Rijk deze schuld op zich zou nemen.323 In reactie 

kregen de gemeente te horen dat het gemeentebestuur verantwoordelijk was voor de financiële 

gevolgen van de wet, en niet het Rijk.324 Op 11 maart 1938, ruim anderhalf jaar voordat de 

landarbeiders bovenstaande brief ontvingen, stuurde de burgemeester van Westerbork een brief naar 

de minister van Financiën, waarin hij zei dat de achterstand in betalingen opliep en dat dit veelal met 

 
318 Aantal landarbeiders in gemeente Westerbork uit: Gemeentearchief Midden-Drenthe, archiefstuk 4048. 
319 Burgemeester en Wethouders van Westerbork (18-08-1939) brief aan landarbeiders. 
320 Beide citaten: De Jonge (1926) 55. 
321 De Jonge (1926) 55-58. 
322 De Jonge (1926) 58. 
323 De Jonge (1926) 58-59. 
324 De Jonge (1926) 59. 
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onmacht te maken had: ziekte, tegenslagen (zoals het plotseling sterven van vee), slechte financiën 

(lagere opbrengst van producten, beperking van de varkenshouderij en kalverteelt en mond-en-

klauwzeer onder het vee, en bovendien waren volgens hem met name de oudere plaatsjes te duur 

voor de landarbeiders. De burgemeester riep de minister op om de rente van de voorschotten te 

verlagen.325 Helaas is hier geen reactie op terug te vinden.  

 

Voor sommige landarbeiders waren de achterstanden aanzienlijk. Jan Vos had eind 1936 al een 

achterstand van f 212,28 terwijl dat een jaar later al was opgelopen tot f 283,04. Van de dertig 

landarbeiders in Nieuw-Balinge hadden eind 1937 maar zeven geen achterstand. Dit waren vooral 

landarbeiders die pas sinds enkele jaren een plaatsje hadden. De 23 landarbeiders die wel een 

achterstand hadden, hadden een schuld van gemiddeld f 127,87.326  Dit komt overeen met 

omgerekend € 1335,36 in hedendaagse euro’s.327 Bedenkt dat de inkomsten van landarbeiders (zoals 

besproken in paragraaf 1.2.2) op jaarbasis gemiddeld f 257,- was in Groningen tussen 1854 en 1860. 

Dit bedrag klopt ongetwijfeld niet meer voor het jaar 1936, maar het laat wel zien dat de schuld een 

enorme hap was uit de jaarinkomsten van de arbeider. 

 

4.3 De ontwikkeling van het landschap in kaarten 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het landschap van het landarbeiderslandschap visueel 

getoond, vanaf het einde van de negentiende eeuw tot en met het heden. Hiervoor wordt Topotijdreis 

gebruikt. Via de bijschriften wordt de lezer door deze veranderingen geleid.  

 

 

  

 
325 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Ingekomen stuk van 11 maart 1938. 
326 Archief gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
inventarisnummer 4048. Overzicht van den achterstand in de betalingen door de plaatsjeshouders van de door 
hen verschuldigde rente en annuïteit per 31 december 1936 en 31 december 1937. 
327 Tool van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: 
www.iisg.amsterdam/nl/onderzoek/projecten/hpw/calculate.php 
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Figuur 4.9 Op deze 
Topografisch Militaire 
Kaart (TMK) van 1850 
zijn heidevelden te zien 
(Groote Veld), en 
diverse venen. Vanuit 
het zuiden is het 
slotenpatroon voor de 
turfwinning zichtbaar 
vanuit Nieuweroord 
(bewerkt door auteur). 

Figuur 4.10 In deze 
TMK uit 1903 is een 
aantal woningen in 
Nieuw-Balinge te 
zien. Dit is de periode 
vóór de Land-
arbeiderswet. Aan de 
Boksloot zijn ont-
ginningen zichtbaar. 
Het Groote Veld is 
nog niet in cultuur 
gebracht. 
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Figuur 4.11 Op deze Bonnekaart uit omstreeks 1930 is een aantal plaatsjes te onderscheiden. 
Degene die rood omringd zijn, zijn van de volgende landarbeiders geweest, van boven naar onder: 
Jan Vos, Geert de Jonge, Lukas Boes, Albert Prins en Geert Span, Hendrik Boertien, Berend Wielink, 
Hendrik Wielink en Hendrik Kats. Het ontgonnen gebied in het noordwesten, boven de woning van 
Lukas Boes, is op latere kaarten niet ontgonnen. Vermoedelijk heeft men het eerst ontgonnen, 
waarna bleek dat de grond toch niet geschikt was. Tegenwoordig is het een nat stuk ‘natuur’. Op 
figuur 4.12 zijn twee zwarte punten in dit gebied te herkennen. Het kan hier gaan om kleine 
arbeidershuisjes of wellicht om twee schuren. Dit gebied is dus wel degelijk een tijdlang gebruikt. 
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Figuur 4.12 Op deze Bonnekaart uit begin jaren ‘1940 zijn alle plaatsjes al te zien. Helemaal in het 
zuidwesten had Hilbert van Zwol een afgelegen plaatsje. Op de Haarweg (met rood gemarkeerd) die 
dwars door Nieuw-Balinge loopt, zit een hoek met een aantal plaatsjes. Ook ten zuiden daarvan is 
een aantal losse plaatsjes te zien. 
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Figuur 4.13 Deze TOP25-kaart van rond de wisseling tussen de jaren '50 en '60 van de twintigste 
eeuw, laat de 'eindstand' zien van de inrichting van het landarbeiderslandschap. In 1964 liep de wet 
officieel ten einde, terwijl er vanaf eind jaren '1930 geen nieuwe landarbeiders in Nieuw-Balinge 
meer bij kwamen. Waarin de jaren ’40 van de vorige eeuw nog heidevelden en venen te zien zijn, is 
het gebied in de jaren ’60 volledig in cultuur gebracht. Alleen het Hullenzand, het Lentsche Veen en 
de heide in het noordoosten zijn nog niet in cultuur gebracht.  
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  Figuren 4.14 en 4.15 Op deze kaartdelen uit 
de jaren ’60 (boven) 
en ’70 (onder) van de twintigste eeuw, 
heeft schaalvergroting plaatsgevonden op 
wat daarvoor de plaatsjes waren van onder  
andere E. Sok, P. Kats, J. Slomp en A. 
Prins Hzn. Perceelscheidingen zijn 
opgeheven en er bleven grotere stukken 
land over. Bovendien zijn er ook weggetjes 
verdwenen aan de linkerkant van de kaart. 

Figuur 4.16 en 4.17  De bovenste kaart 
komt uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, 
de onderste kaart uit begin jaren 2000. Te 
zien is dat de natuur een veel 
prominentere rol heeft gekregen binnen 
het landschap, als gevolg van plan 
Goudplevier dat Natuurmonumenten in 
1992 lanceerde (zie ook paragraaf 1.2.4). 
In het Groote Veld is het Mantingerveld 
ontstaan dat in verbinding ligt met het 
Lentsche Veen en Hullenzand. Grote 
percelen landbouwgronden werden aan 
de natuur teruggegeven, wat resulteerde 
in een compleet veranderd landschap. 
Het landarbeiderslandschap kwam niet 
voor in de plannen, en daar is dus ook niet 
ingegrepen. Plaatsje nummer 6 van 
landarbeider Jan Vos bestaat niet meer en 
is opgenomen in het Mantingerzand. 
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Figuur 4.18 Satellietfoto van de plek waar de voormalige plaatsjes lagen met de nummers 7, 13, 15, 
16, 17 en 19 t/m 22. Van alle woningen staat de woning aan Haarweg 53, waar Klaas Spallink 
gewoond heeft, als enige nog overeind (rood omcirkeld), zij het met behoorlijk wat renovaties. Dit 
komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Klaas Spallink kreeg in 1929 een plaatsje toegewezen en 
deze woning is in 1930 gebouwd. Alle woningen eromheen zijn van latere tijden.  
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Figuur 4.19 De rood omcirkelde woningen zijn gebouwd ten tijde van uitvoering van de 
landarbeiderswet. De woning van voormalig landarbeider Lukas Boes, geheel links te zien, is 
gebouwd in 1920. De andere aangegeven voormalige landarbeiderswetwoningen hebben een 
ouderdom van boven naar onder uit 1930 (hier woonde landarbeider Geert de Jonge echter al tien 
jaar eerder, dit is dus niet de originele woning), 1924 (niet bewoond door een landarbeider), 1932 
(P. Kats woonde hier vanaf 1933), 1929 (J. Slomp woonde hier vanaf 1933) en 1925 (A. Prins Hzn. 
woonde hier vanaf 1934). 

 

4.4 Conclusie 
De onderzoeksvraag van hoofdstuk 4 is: Hoe verliep de uitvoering van de Landarbeiderswet in Nieuw-
Balinge van circa 1918 tot 1940 en welke ontwikkelingen zijn in het landarbeiderslandschap waar te 
nemen?  
 

De twee componenten uit deze onderzoeksvraag zijn uitgewerkt in drie deelvragen die antwoord 

geven hierop. 

 

Deelvraag 4.1: Hoe verliep de start van de Landarbeiderswet in 1918 in Nieuw-Balinge? 

Terwijl de Landarbeiderswet eind 1918 in werking trad, kreeg in 1919 de eerste landarbeider een 

plaatsje toegewezen in Nieuw-Balinge: Geert de Jonge. De Jonge kreeg een stuk land van vier hectare 

en ontving hiervoor een lening van f 1800,-. In Nieuw-Balinge zouden uiteindelijk dertig landarbeiders 

een plaatsje ontvangen. Deze plaatsjes kwamen verspreid door het hele dorp te liggen met een 
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zwaartepunt op twee locaties. Voor dit onderzoek aan was er een afgebakend gebied dat onder 

andere door Natuurmonumenten werd aangewezen als landarbeiderslandschap. Echter blijkt dat hier 

maar acht van de dertig landarbeiders woonden. Het blijkt het landarbeiderslandschap door het hele 

dorp en de buitengebieden verspreid ligt. 

 

Van de helft van de landarbeiders is bekend hoe groot hun stuk land was, hoe duur dat land was 

inclusief woning en wat het bedrag was dat ze als lening kregen. Voor de vijftien laatste landarbeiders 

is dit helaas niet meer exact bekend. Van hen zijn enkel de gemiddelden van alle landarbeiders in de 

gemeente Westerbork die dat jaar een plaatsje kregen bekend. 

 

Deelvraag 4.2: Tegen welke uitdagingen zijn de arbeiders en de gemeente Westerbork aangelopen in 

de jaren van de uitvoering van de Landarbeiderswet? 

De woningen die gebouwd werden voor de landarbeiders moesten voldoen aan de eisen van de 

Woningwet uit 1901. Ir. A.H. Liebert had als inspecteur voor de Volkshuisvesting voor Friesland en 

Drenthe echter veel aan te merken op de bouwkwaliteit. Hij vond verschillende woningen slordig 

afgewerkt. Hij was ook bang dat de woningen niet toekomstbestendig waren, dat de landarbeiders 

later voor onderhoudskosten kwamen te staan, terwijl ze dan nog bezig waren met het aflossen van 

de lening. De gemeente Westerbork ging mee in zijn kritiek en stuurde dan ook klachten op naar de 

aannemer en de timmerman die werkten aan de woningen. In 1933 stelde de gemeente een lijst op 

met zeven voorwaarden waaraan de bouw van een woning moest worden voldoen. Voor de 

landarbeiders die in Nieuw-Balinge woonden kwam dit te laat: na 1933 is er nog maar één plaatsje 

opgeleverd. Dit was in 1934. 

 

Ten slotte was de aflossing van het plaatsje een probleem geworden voor bijna de helft van de 

landarbeiders en liepen zij tegen hoge schulden op. Oorzaken hiervoor konden zijn dat de 

werkloosheid in de jaren na 1922 opliep. Landarbeiders die een plaatsje hadden moesten immers ook 

in loondienst zijn. Ook waren de opbrengsten in de landbouw gedaald, evenals de waarde van 

onroerende goederen. Hierdoor hadden de landarbeiders die vóór 1923 een plaatsje kregen, meer 

betaald dan landarbeiders erna. Volgens de burgemeester van Westerbork, die in 1938 een brief naar 

de minister van Financiën stuurde, hadden de landarbeiders van zijn gemeente te maken gehad met 

ziekte, slechte financiën door een lagere opbrengst van producten, beperking van de varkenshouderij 

en mond-en-klauwzeer onder het vee en het plotseling sterven van vee. De financiën van de gemeente 

Westerbork was echter niet zo goed dat ze de landarbeiders konden compenseren, en zagen geen 

andere uitweg dan de arbeiders een ultimatum te stellen waarin ze dreigden met de verkoop van de 

woning en het land. Echter is niet bekend of dit daadwerkelijk gebeurd is. 

 

Deelvraag 4.3: Welke veranderingen heeft het gebied rondom de plaatsjes gehad tijdens de periode 

van de Landarbeiderswet? 

Verschillende stukken land werden ontgonnen voor de wet wat daarvoor heide was. Zo zijn grote 

stukken heide veranderd in landbouwgrond, niet alleen maar door deze wet. Nadat de 

Landarbeiderswet in 1964 afliep zijn de perceelscheidingen verdwenen tussen de plaatsjes en is het 

hele gebied grootschaliger geworden. Sinds Natuurmonumenten in 1992 plan Goudplevier lanceerde, 

zijn grote stukken landbouwgrond weer teruggegeven aan de natuur. Het landschap van Nieuw-

Balinge heeft in honderd jaar drie grote omwentelingen gezien: eerst heide, toen landbouwgrond en 

ten slotte natuur. 
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Hoofdstuk 5 

 

Relicten in het landschap  
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Op de titelpagina van dit hoofdstuk staat een oude kieplorrie. Kieplorries zijn gebruikt om veen vanuit 

het veld naar de turfschepen te vervoeren. Dit exemplaar is een aantal jaren geleden gekocht voor 

€ 1500,- door initiatiefnemers uit het dorp om het veenverleden te laten zien.328 

In dit hoofdstuk staan de relicten centraal die over zijn gebleven uit de periode van de 

Landarbeiderswet. Aan de hand van de vijf kenmerken van waardebepaling die in het theoretisch 

kader zijn behandeld wordt een leidraad geschetst voor het behouden van waardevolle elementen in 

het landarbeiderslandschap. Dit zijn de vijf aspecten van waardering: 

1) Kenmerkendheid; 

2) Wordingsgeschiedenis; 

3) Zeldzaamheid; 

4) Gaafheid; 

5) Samenhang. 

 

Het is nodig om waarde toe te kennen aan het gebied, zodat het duidelijk wordt waarom dit gebied 

belangrijk is voor behoud. Op deze manier is de kennis paraat om te kunnen beargumenteren waarom 

het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge belangrijk is en behouden moet blijven vanwege de 

historische significantie.  

 

De onderzoeksvraag die behoort bij dit hoofdstuk is: 

 

Welke landschapsrelicten zijn vandaag de dag nog in het landschap rond Nieuw-Balinge terug te 

vinden en welke cultuurhistorische waarden hebben deze elementen? 

 

Het slothoofdstuk wordt in de volgende paragrafen verdeeld: 

 

5.1 Welke relicten van het landarbeiderslandschap zijn er te vinden? 

 

5.2 Welke waarde hebben zij voor toekomstig behoud, bepaald met behulp van de vijf genoemde 

aspecten? 

 

5.1 Relicten uit de tijd van de Landarbeiderswet 
De relicten worden verdeeld naar landschapsvormende functies, zoals Hendrikx in zijn waardemodel 

heeft gebruikt.329 De landschapsvormende functies die in dit onderzoek gebruikt worden zijn: 

1. Wonen; 

2. Landbouw. 

 

5.1.1 Wonen 
De eerste relicten die in kaart gebracht worden zijn de boerderijen die er, al dan niet na verschillende 

renovaties, nog steeds staan en zijn gebouwd voor landarbeiders in de jaren ‘10, ‘20 en ‘30 van de 

twintigste eeuw. In paragraaf 4.1.2 zijn de locaties van de (voormalige) woningen van landarbeiders 

 
328 RTV Drenthe, 15-04-2011, rtvdrenthe.nl. 
329 Hendrikx, 1999, p. 46. 
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besproken. Het is raadzaam die paragraaf erbij te pakken voor een goed begrip waar de woningen 

stonden.  

Hilbert Lowijs, nummer 2, Bleistroekenweg 1, bouwjaar 1922. 

Figuur 5.1 Deze woning stamt uit 1922, maar van de oorspronkelijke vorm is weinig meer te zien. 
Nu staat deze woning als op een eiland te midden van woningen uit de jaren 1980. 
A. Prins, nummer 17, Mantingerweg 36, bouwjaar 1929. 

 
 
 

 

  

Figuur 5.2 Het model van deze woning is veel terug te zien bij woningen gebouwd als 
landarbeiderswoning. Achter de woning zijn grote boerenschuren bijgebouwd.  
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Hendrik Boertien, nummer 7, Mantingerweg 35, bouwjaar 1925. 

 
Figuur 5.3 De vorm van deze woning hadden veel woningen in hun oorspronkelijke staat. De betere 
achterkant verschafte meer ruimte dan het smalle voorhuis. Ten tijde van de bouw van de woning, 
lag de weg aan de andere kant van het huis. Alle wegen waren er toen nog onverhard. 

Jannes Ham, nummer 16, Mantingerweg 46, bouwjaar 1932. 
Figuur 5.4 De woning 
van Jannes Ham staat 
naast de woning op 
figuur 5.2 van A. 
Prins. Er zijn veel 
overeenkomsten te 
herkennen in beide 
woningen. Een 
opvallend verschil is 
dat de woning van 
Jannes Ham in zijn 
huidige staat 
verlengd is ten 
opzichte van de 
woning aan 
huisnummer 36. 
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Klaas Spallink, nummer 15, Haarweg 53, bouwjaar 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Jansen, nummer 22, Haarweg 40, bouwjaar 1923. 

Figuur 5.5 Van de oorspronkelijke woning is vrijwel niets meer te herkennen. Ook lijkt 
in het perceel in latere tijden kunstmatige verhogingen te zijn aangebracht. In de tuin 
kunnen toeristen slapen in een bakstenen plaggenhut. 

Figuur 2.6 Deze 
woning heeft de 
karakteristieke 
vorm die hierboven 
ook al is gezien. Het 
perceel van Anne 
Jansen was veel 
groter dan het 
huidige perceel. 
Eromheen zijn in de 
jaren ’70 van de 
vorige eeuw veel 
nieuwe woningen 
gebouwd. Wat 
oorspronkelijk een 
boerderij was met 
ongeveer twee 
hectare grond, ligt 
nu midden in het 
dorp.  
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G. Wielink, nummer 20, Haarweg 79, bouwjaar 1930. 

Hendrik Wielink, nummer 13, Haarweg 44, bouwjaar 1930.  

Figuur 5.7 Van deze woning is, 
behalve de vorm, niets meer te 
zien van de 
landarbeiderswoning die het 
eens was. Het perceel is, volgens 
een buurtbewoner, aan de 
achterkant afgeknipt sinds de 
komst van het sportveld. 

Figuur 5.8 Deze woning, gebouwd 
in 1930 en destijds eigendom van 
Hendrik Wielink, is tegenwoordig 
van kleinzoon Henk Wielink. Net 
als veel andere woningen in deze 
paragraaf, had dit huis ook een 
bredere achterkant, echter heeft 
Henk’s vader, het huis 
rechtgemaakt. Het meest 
interessant aan de woning is de 
keuze van de bakstenen: deze 
komen van het origineel uit 1930. 
Het perceel is nog steeds even 
groot als dat het tweeëntachtig 
jaar terug was. 

Figuur 5.9 Foto van de muur van 
de woning aan Haarweg 44. De 
stenen zijn nog over van het 
origineel. De vader van de huidige 
bewoner heeft dezelfde stenen 
gebruikt bij een renovatie. 
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W. Prins, nummer 21, Haarweg 85, bouwjaar 1932.

 
Figuur 5.10 Deze woning heeft de herkenbare bouwstijl, bovendien lijkt deze niet recent 
gerenoveerd. Aan de toerit naar het huis staan wat jonge bomen. Net als bij de buurhuizen, is het 
perceel ook hier aan de achterkant afgeknipt. 

H. Prins, nummer 28, Breistroekenweg 19, bouwjaar 1925. 

Figuur 5.11 Deze woning, waar 
nog steeds familie Prins woont, 
heeft aan de voorzijde een 
moestuintje waar zij groenten 
langs de weg verkoopt. De grootte 
van het oorspronkelijke perceel is 
onbekend, echter zal dat richting 
de nieuwbouwwijk aan de 
achterkant van de woning 
geweest moeten zijn, aangezien 
het buurhuis uit 1935 stamt.  
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W. Strijker, nummer 12, Meeuwenweg 21, bouwjaar 1925. 

 

H. Kroezen, nummer 25, Meeuwenweg 13, bouwjaar 1933. 

  

Figuur 5.12  
Dit huis heeft aanbouw 
gekregen. Het voorhuis 
lijkt ook gerenoveerd 
te zijn. Het muurtje aan 
de zijkant ziet er nog 
wel oud uit. 

Figuur 5.13  
Buiten de 
karakteristieke 
vorm om, heeft 
deze woning 
geen ken-
merken meer 
van eerdere 
tijden.  Echter 
is het perceel 
nog wel her-
kenbaar, wat 
aan de rode 
komt in de 
volgende 
paragraaf. 
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Lukas Boes, nummer 3, Hullenzandweg 18, bouwjaar 1920. 

 
Figuur 5.14 Dit was de woning van landarbeider Lukas Boes, hij had het grootste plaatsje van alle 
landarbeiders in Nieuw-Balinge, namelijk meer dan zeven hectare. De woning heeft dezelfde 
karakteristieke trekken als de andere huizen. De tuin met de beplanting is een stuk recenter. 

P. Kats, nummer 27, Koolveen 8, bouwjaar 1929.  

Figuur 5.15 
Wegens een 
waarschuwend
e bord was er 
niet dichterbij 
de voormalige 
woning van P. 
Kats te komen. 
Echter lijkt de 
woning 
grotendeels in 
originele staat. 
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A. Prins, nummer 30, Koolveen 4, bouwjaar 1925. 

 
 
 
 

 
 
  

Figuur 5.16 Negen jaar 
na het bouwjaar van 
deze woning is A. Prins 
hier komen wonen. Dit 
kan te maken hebben 
met het feit dat er zes 
landbouwers waren die 
Prins heetten, waarvan 
drie met de beginletter 
‘A’. Wellicht had hier 
een andere A. Prins 
gewoond dan degene 
die in 1934 een plaatsje 
toegewezen kreeg, 
maar dit is niet in de 
archieven terug te 
vinden. De modern 
ogende woning ziet er 
niet meer uit zoals het 
moest zijn geweest. Aan 
de voorgevel zijn 
bijvoorbeeld ramen 
bijgeplaatst. 
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5.1.2 Landbouw 
De manier om te achterhalen of de perceelsgrenzen van nu overeenkomen met de perceelsgrenzen 

in de jaren 1918-1940 is door kaartmateriaal en luchtfoto’s te vergelijken. Kaarten zijn niet altijd 

betrouwbaar omdat lijntjes van een perceel op een kaart gebaseerd zijn op wat de kaartenmaker zag. 

Op die manier kunnen zomergranen anders op een kaart worden weergegeven dan wintergranen, 

omdat deze er voor de kaartenmaker anders uitziet. 

 

De eerste kaart die percelen van de Landarbeiderswet in Nieuw-Balinge laat zien is de Topografisch 

Militaire Kaart (TMK) uit 1900, die herzien is in 1923 en 1926 (figuur 5.17). Het beginnende perceel 

van Geert de Jonge (nummer 1) is al goed te zien. De woning daaronder is niet van een landarbeider 

geweest. De boerderij aan de linkerkant was van landarbeiders Lukas Boes (nummer 3). Boes had het 

meeste land van alle landarbeiders die gebruik maakten van deze wet in bezit. Dit was zo’n 7.3 

hectare; het blok staat aangegeven in figuur 5.19.  

  

Figuur 5.17 TMK waar de plaatsjes tot omstreeks 1926 te zien zijn. Het blok in de linkerbovenhoek 
is nooit gebruikt als landbouwgrond voor de landarbeiders. Bij de nummers zijn de percelen van de 
landarbeiders aangegeven, deze zijn overgenomen uit tabel 4.1 in paragraaf 4.1.1 (bewerkt door 
auteur). 
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Figuur 5.19 Het oude perceel van 
Geert de Jonge (rechtsboven in 
kader) is duidelijk te zien. De huidige 
perceelgrenzen komen grofweg 
overeen. De grootte komt ook erg 
overeen met het oude perceel. Het 
perceel staat in historische 
verbinding met dat van Geert de 
Jonge. De grootte van het perceel van 
Lukas Boes is aangegeven in het rode 
kader links. Het perceel erboven is 
tegenwoordig ‘natuur’, maar er zijn 
nog wel oude lijnen in te herkennen. 
Dat stukje is eerder ontgonnen, 
echter was dit waarschijnlijk in 
handen van een grotere boer. Het 
perceel van de huidige bewoners van 
de boerderij (dat uit 1920 stamt) is 
kleiner dan dat van Boes was 
(bewerkt door auteur).  

Figuur 5.18 Ter verduidelijking, omdat hieronder wordt verwezen naar nummers, hier 
nogmaals figuur 4.4. 
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Figuur 5.20 De oude boerderijen 
van landarbeiders Albert Prins 
en Geert Span, die een gedeeld 
landbouwperceel hadden, 
bestaan niet meer. Echter zijn op 
ongeveer dezelfde plekken 
nieuwe boerderijen neergezet 
(respectievelijk in 1963 en 1993). 
Ook het perceel is nog zichtbaar. 

Figuur 5.21 & 5.22 De figuur links geeft het perceel van Jan Vos (nummer 6) weer. Het perceel is vanuit de lucht 
nog steeds te onderscheiden in het landschap (rechts). Nu is het een natuurgebied van Natuurmonumenten. Ook 
zijn de oude wegen nog te herkennen in het Mantingerzand. De gestreepte weg vanuit het zuiden is goed te zien, 
evenals de wegen aan de rechterkant van de luchtfoto. 

Figuren 5.23 & 5.24 Het perceel 
van nu is nog steeds te 
herkennen met de bovengrens 
van het perceel van Jannes Ham 
in de jaren ’40 van de twintigste 
eeuw. 
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Figuur 5.25 & 5.26 De woning en perceel van landarbeider Hendrik Wielink die in 1930 een 
plaatsje toegewezen gekregen (in kader). Het perceel is vandaag de dag nog exact even groot 
als negentig jaar geleden: 1.50 hectare. Zijn kleinzoon Henk Wielink is de derde generatie die 
op deze locatie woont. Volgens Henk Wielink zijn de meeste percelen al lang niet meer intact, 
die zijn later verkleind, onder andere door de aanleg van de sportvelden en een 
nieuwbouwwijk (bewerkt door auteur). 

 
Figuur 5.27 In deze hoek 
waren veel plaatsjes 
gelegen vanaf eind jaren 
'20 van de vorige eeuw. 
Echter zijn door de bouw 
van het sportveld de 
percelen afgeknipt. In de 
inzet is te zien dat dit 
gebied begin jaren 1940 
landbouwpercelen en 
heide bevatte. Er is veel 
veranderd sinds die tijd. 
De woningen die erbij zijn 
gekomen zijn met name 
sinds de jaren 1980 
gebouwd volgens het 
Kadaster. 
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Figuur 5.28 en 5.29 Links een Bonneblad uit de jaren 1940 en rechts een hedendaagse 
luchtfoto. Enkel van het plaatsje van Wolter Strijker (nummer 12) was de grootte  
bekend: 1,12 hectare. Helaas is dit niet meer terug te vinden in het landschap. De 
structuur in het landschap om de plaatsjes 24 en 25 heen (respectievelijk van Jan Dekker 
en Hendrik Kroezen is echter nog wel herkenbaar. Op die locaties zijn geen extra 
woningen gekomen, wat aan de overkant van de Meeuwenweg, waar de boerderijen 
aan lagen, wel duidelijk te zien was. 

Figuur 5.30 & 5.31 Links een Bonneblad uit de jaren 1940 en rechts een luchtfoto uit 2021. Het 
perceel in de linkeronderhoek is waarschijnlijk altijd al van een grotere boer geweest; hier heeft 
geen landarbeider gewoond. De woningen van nummers 23, 26, 27 en 30 zijn nog goed te herkennen 
op de foto rechts. De grootte van de oorspronkelijke plaatsjes is niet in de archieven bijgehouden, 
maar is wel te herkennen op de kaart uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zie de volgende afbeelding 
(bewerkt door auteur). 
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Figuur 5.32 Een topografische kaart 
uit de jaren '50 van de twintigste 
eeuw. De percelen van de nummers 
23, 26, 27 en 30 zijn nu veel beter 
zichtbaar op de kaart. Zoals op de 
vorige afbeelding te zien was, zijn 
nu goed de percelen te vergelijken. 
Het lijkt erop dat de bomenrijen die 
nu het gebied een kleinschalig 
karakter geven, pas vanaf de jaren 
’70 van de vorige eeuw zijn 
geplaatst. De luchtfoto uit de jaren 
1970 in handen van 
Natuurmonumenten (bijlage 12), 
geeft weer dat het landschap een 
opener karakter had (bewerkt door 
auteur). 

 
 

5.2 De waarde van het landarbeiderslandschap in Nieuw-Balinge  
Aan de hand van vijf kenmerken die in het theoretisch kader zijn behandeld en aan het begin van dit 

hoofdstuk nog eens zijn herhaald, wordt beschreven wat de waarde van de relicten is die vandaag de 

dag nog in het landschap te zien zijn.  

 

 

Kenmerkendheid 

Nieuw-Balinge is uniek. Het arbeidersverleden dat het dorp kent, het hoogteverschil als je door 

het dorp wandelt, de akkerlanden en de ‘nieuwe natuur’ zijn een bijzondere mix die dit dorp heel 

waardevol maakt. De komst van de dertig landarbeiders die tussen 1919 en 1934 een plaatsje 

kregen in Nieuw-Balinge heeft het dorp een eigen karakter gegeven. De plaatsjes, waarvan het 

kleinste 0,75 hectare was en het grootste bijna tien keer zo groot, moet een variërend 

boerenlandschap hebben doen ontwikkelen. Dit is het beste te zien op het gebied van figuur 

5.32. Sommige boerderijen staan nog op dezelfde plek als honderd jaar geleden en zelfs sommige 

percelen zijn nog intact. 

 

Wordingsgeschiedenis 

Deze masterscriptie wil bijdragen aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het 

landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge. Het dorp zou zich anders hebben ontwikkeld als de 

Landarbeiderswet er niet was geweest. De geschiedenis is verweven met de identiteit van het 

dorp. Hoe meer kennis over de geschiedenis, hoe meer waarde kan worden toegekend aan dit 

gebied. Dit onderzoek heeft dit gedaan door nieuwe kennis aan de bestaande kennis toe te 

voegen.   
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Zeldzaamheid 

Tot nu toe is er van geen enkel ander gebied in Nederland, waar de Landarbeiderswet van 1918 

centraal stond, zoveel bekend als over dat van Nieuw-Balinge. Dit gegeven maakt het gebied 

uitzonderlijk in Nederland.   

 

Gaafheid 

De gaafheid van een relict laat zien in hoeverre dat relict nog intact is. De boerderijen die voor 

de landarbeiders gebouwd werden, zijn vaak gerenoveerd. Ook zijn ze soms niet meer aanwezig. 

Los van de vorm en in sommige gevallen nog de originele bakstenen is er weinig nog in originele 

staat. Dit geldt ook voor de percelen. Veel oorspronkelijke grenzen zijn verdwenen of lastig in 

het veld terug te zien. Het is belangrijk voor behoud van het landschap om de huidige relicten te 

conserveren en te behoeden voor verdere afbraak. 

 

Samenhang 

De wisselwerking tussen het dorpsleven en de geschiedenis van de landarbeiders is 

buitengewoon. Oude boerderijen staan tussen jaren ‘1970 en ’80-woningen. Ook is het contrast 

tussen de kern van het dorp en de landarbeiderswoningen er net buiten erg mooi. Wandelend 

vanaf het dorp naar de carpoolplek naast de N374 zullen weinig mensen acht slaan op de 

boerderijen en percelen die ze passeren. Echter maakt dit dat het dorp een lange overgangszone 

heeft naar het platteland, waar alles veel grootschaliger is of naar de N-weg. Het dorp dooft als 

het ware als een kaars langzaam uit. Op deze manier is er een prachtige samenhang en 

wisselwerking tussen het dorp met zijn landarbeidersboerderijen en de grootschalige omgeving. 

 

 

5.3 Conclusie 
Een landschap in waarde uitdrukken is niet iets wat gemakkelijk kan. Er is geen puntensysteem 

waardoor een landschap in waarde kan stijgen of dalen. Want in hoeverre heeft een landschap 

waarde? Betekent het dat een landschap belangrijker is voor een regio of dat het meer geld oplevert? 

Heeft het landarbeiderslandschap te Nieuw-Balinge meer waarde dan een soortgelijk gebied in 

Friesland of Zuid-Holland waar nooit onderzoek naar is gedaan?  

 

De reden dat waardering voor het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge belangrijk is, is dat dit 

gebied wordt meegenomen in toekomstige plannen. De waardering moet ervoor zorgen dat het 

landschap in de toekomst belangrijk blijft; dat er rekening mee wordt gehouden in ruimtelijke plannen 

van de gemeente of hogere overheden. Iets wat hier enorm bij zal helpen is door informatieborden in 

Nieuw-Balinge te plaatsen waarop voorbijgangers kunnen lezen over het ontstaan van het dorp en 

over de bijzondere Landarbeiderswet van 1918, die vele landarbeiders een stabieler bestaan heeft 

geboden. Door mensen meer kennis over het gebied te geven, zal de geschiedenis ervan een 

prominentere plaats innemen in de besluitvorming. 
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Hoofdstuk 6 

 

Slotconclusie, discussie en 
aanbevelingen 
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Slotconclusie 
Deze scriptie over de Landarbeiderswet van 1918 en haar inslag op het landschap van Nieuw-Balinge 

heeft de informatie gebundeld die er op dit moment te verkrijgen is. Daardoor is een antwoord te 

geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

 

Wat was de Landarbeiderswet van 1918, welke sociale en landschappelijke impact heeft de wet gehad 

in Nieuw-Balinge (Dr.) in de periode 1918-1940 en wat is hiervan tegenwoordig nog te zien? 

 

De Landarbeiderswet, die in 1911 in een wetsvoorstel aan de hand van Syb Talma de Tweede Kamer 

in is gebracht, heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 1918 meer dan 2000 plaatsjes te vinden waren in de 

Nederlandse provincies. Het zwaartepunt van de aantallen lag in Drenthe, Groningen en Friesland. 

Een plaatsje omvatte een stuk land (in Drenthe met een gemiddelde grootte van 1.46 hectare) met 

een woning erop waarin een landarbeider met zijn, en sommige gevallen ook haar, gezin woonde. De 

landarbeider was in loondienst bij een boer en kon nu zelf ook wat vee houden en gewassen telen. 

Door deze ontwikkeling werd de landarbeider gebonden aan zijn land. De landarbeider die gebruik 

wilde maken van de wet ging naar de gemeente of uitvoerend orgaan van de wet toe, waarin hij te 

kennen gaf een stuk land te hebben gezien waarop hij een boerderij wilde laten bouwen met een stuk 

land erbij. In sommige gevallen had de landarbeider al een boerderij en wilde hij enkel land. De waarde 

van deze plaatsjes was maximaal f 4000,-. Mocht de aanvraag geaccepteerd worden moest hij direct 

een eigen inleg betalen van minimaal tien procent van het bedrag dat hij wilde lenen om de bouw van 

de woning en het stuk land te financieren. De eerste drie jaren na de start van de lening moest de 

landarbeider vier procent rente van zijn lening betalen aan de gemeente. Na drie jaren begint de 

aflossingsperiode waarin de landarbeider gedurende dertig jaar zijn lening afbetaald met een 

aflossingspercentage van 54/5 procent op jaarbasis. 

 

In Nieuw-Balinge waren dertig landarbeiders die een plaatsje toegewezen kregen. De stukken land 

van deze landarbeiders varieerden van 0.75 hectare tot 7.27 hectare. De kosten van de plaatsjes 

varieerden van f 1675,- en f 3700,-. De grootte van een plaatsje zei niet altijd iets over hogere kosten, 

de vruchtbaarheid van het land was hier een belangrijke factor in. Hoe vruchtbaarder een stuk land, 

hoe kleiner het perceel was dat een landarbeider kreeg.  

 

De dertig landarbeiders die in een tijdsbestek van 1919 tot 1934 in Nieuw-Balinge een plaatsje kregen, 

hebben het landschap doen veranderen. De plaatsjes waren kleiner dan het land van boeren en lagen 

door het dorp verspreid. Sommige plaatsjes waren een eind buiten het dorp gesitueerd en andere wat 

meer in de buurt van andere woningen. De woningen en percelen die vandaag de dag nog te zien zijn 

in Nieuw-Balinge zijn op figuur 6.1 uitgewerkt.  

 

Dit onderzoek is van belang voor de kennis over de Landarbeiderswet. De wet wordt bijna altijd enkel 

terloops in een paar zinnen besproken. Al decennialang is er geen werk meer geweest dat de wet in 

zijn totaliteit behandeld. Deze scriptie doet dit ook niet in zijn totaliteit, maar bundelt wel alle kennis 

hierover samen tot een goed overzicht. Hierdoor heeft de scriptie nieuwe kennis toegevoegd aan de 

bestaande kennis over de wet. Daarnaast is het landarbeiderslandschap in Nieuw-Balinge grondig 

onderzocht. Dit onderzoek geeft informatie over het dorp en de wet die tot op heden nog niet 

gevonden en samengesteld is. 
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Discussie 
• Dit werk heeft ingezoomd op de uitwerking van de Landarbeiderswet op Nieuw-Balinge. 

Echter zijn er in Nederland nog minstens 2000 andere plaatsjes geweest die verdeeld zijn over 

bijna alle provincies. Een onderzoek doen naar al deze mogelijke plaatsjes door heel het land 

is voor één persoon onbegonnen werk. Echter zou het enorm bijdragen aan de kennis en 

uitvoering van de wet als een soortgelijk onderzoek op andere locaties in Nederland 

Figuur 6.1 De rode driehoeken zijn de woningen gebouwd voor de landarbeiders van de 
Landarbeiderswet uit 1918 die nu nog te zien zijn vanaf de weg. De blauwe lijnen zijn 
perceelsgrenzen die nog te zien zijn in het landschap (bewerkt door auteur). 
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plaatsvindt. Een totaaloverzicht van alle plaatsjes in heel Nederland zou bijvoorbeeld erg 

interessant zijn. 

• Ik heb deze scriptie gemaakt vóór dat ik het vak over het Geografische Informatiesysteem 

(GIS) heb gevolgd. Als deze volgorde andersom was geweest zouden de gemaakte kaartjes 

professioneler hebben geleken.  

• Het onderzoek zou een persoonlijk tintje hebben gekregen als er met meer (klein-)kinderen 

van de voormalige landarbeiders is gesproken. Op die manier zou er wellicht een schat aan 

nieuwe informatie bekend zijn geworden. 

• Tijdens mijn veldwandelingen door Nieuw-Balinge bedacht ik dat het handig zou zijn als ik de 

beschikking had over de kennis van een ecoloog of een expert op het gebied van bomen en 

beplanting zodat ik dat kon betrekken bij de studie. Hierdoor waren wellicht meerdere oude 

grenzen bekend geworden.  

• Ten slotte had ik graag meer tijd gehad om de details uit te zoeken over het onderwerp. Ik 

wilde bijvoorbeeld graag weten hoe het proces van heide tot plaatsje er precies aan toe ging. 

Helaas kon ik hier niets over vinden en was een uitgebreidere zoektocht hiernaar nodig dan 

nu mogelijk was. 

 

Aanbevelingen 
• Ten eerste hoop ik dat dit onderzoek bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van de 

relicten van de Landarbeiderswet. De kennis zal hopelijk ervoor zorgen dat de wet meer wordt 

belicht in Nieuw-Balinge. Op deze manier zal er in de toekomst met ruimtelijke plannen 

hopelijk rekening worden gehouden met de het landarbeiderslandschap van Nieuw-Balinge.  

• In verlengde hiervan zal het enorm interessant zijn als er informatieborden in Nieuw-Balinge 

worden geplaatst. Hiermee kan de wandelaar en de geïnteresseerde lezen over de 

interessante geschiedenis die de wet heeft gebracht. Op een van de wandelpaden van Nieuw-

Balinge zou een bord kunnen komen waar een korte samenvatting kan komen over de wet en 

de uitvoering hiervan in Nieuw-Balinge. 

• Ten slotte heeft deze scriptie maar een dertigtal landarbeiders onderzocht van één dorpje in 

Drenthe. Wellicht zullen er mensen in andere delen van Nederland iets soortgelijks willen 

doen. Er zullen ongetwijfeld meerdere landarbeiderslandschapen zijn! 
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gemeente Midden-Drenthe, locatie Beilen. Archief gemeente Westerbork 1920-1997, 
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Bijlage 12 – Luchtfoto uit jaren omstreeks 1940 (Topografische Dienst via 
Natuurmonumenten).  

 
In de linkerbenedenhoek zijn de plaatsjes te zien op deze luchtfoto. Tussen de percelen onderling 
is geen kleinschalig karakter te zien. Struiken- en bomenrijen schijnen pas van latere perioden te 
stammen. 
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