
6 ‘EE N R I J K E  B RO N VA N VO L K S K R AC H T’  
 Het ideeëngoed van H.D. Louwes in de jaren dertig

Zoals in de voorafgaande hoofdstukken bleek, maakte tijdens het Interbellum binnen de, door 
migranten gedomineerde, Groninger beweging het idee opgang dat Groningen een oeroud 
plattelandsgewest was met een hechte volksgemeenschap. Op basis van dit denkbeeld ontwikkelde 
men een eigen Groninger cultuur, die naar buiten toe werd uitgedragen. Sommige aspecten daarvan, 
zoals het Grönnens Laid, vonden hun weg naar de provincie Groningen. Deze cultuuroverdracht 
vond plaats in een periode dat de Groningse elite onder invloed van politieke en economische 
onzekerheid en heersend cultuurpessimisme naarstig zocht naar middelen ter bevordering van de 
gemeenschapszin. Dit en het volgende hoofd-
stuk gaan over het gemeenschapsstreven en regio-
naal besef van de Groningse elite gedurende de 
jaren dertig en het begin van de jaren veertig. 
Het interne Groningse discours bevatte denk-
beelden over identiteit die los van de ideeën van 
Ter Laan, Spitzen en andere oud-Groningers 
ontstonden. Pas in een latere periode kwam 
het tot een ontmoeting. (zie hoofdstuk 10) 
De toonaangevende Groninger Herman Derk  
Louwes betoogde dat de gezochte eendracht op 
het platteland kon worden gevonden.

‘KI N D E R E N VA N É É N VO L K S E I G E N’

Herman Derk Louwes (1893-1960) werd gebo-
ren als telg van een Gronings herenboeren-

H.D. Louwes, vermoedelijk in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw.
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geslacht. Zijn vader bezat een groot landbouwbedrijf ten noordwesten van het dorpje Ulrum aan de 
Waddenkust. Na drie jaar de HBS in Groningen te hebben bezocht en het diploma van de Rijks- 
landbouwwinterschool in dezelfde plaats te hebben behaald, nam Herman Derk in 1920 het 
bedrijf van zijn vader over. Dit betekende niet dat hij in het vervolg op het land zwoegde. Zoals 
het een Groninger herenboer betaamde, liet Herman Derk Louwes het lichamelijke werk op de 
boerderij over aan zijn arbeiders. In 1930 nam hij bovendien een bedrijfsleider in dienst, zodat hij 
ook voor de dagelijkse leiding niet meer op de boerderij aanwezig hoefde te zijn. Vanaf nu kon 
hij zich voluit richten op zijn andere bezigheden. Deze bestonden voornamelijk uit bestuurlijk en 
politiek werk. In 1930 werd Louwes gekozen tot voorzitter van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw, een belangenvereniging van Groningse boeren. Sinds 1923 was hij al bestuurslid van 
deze organisatie. In 1938 werd hij de voorzitter van de landelijke koepelorganisatie het Koninklijk 
Nederlandsch Landbouw-Comité. Tussen 1927 en 1933 was Louwes gemeenteraadslid te Ulrum 
namens de liberalen. Van 1933 tot 1937 zat hij voor de Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij in de 
Tweede Kamer.1

Als landbouwvoorman ontpopte Louwes zich tot een strijdbaar verdediger van de belangen 
van de boerenstand. In de jaren dertig en het begin van de jaren veertig van de twintigste eeuw 
reisde hij het hele land af om in meer dan honderd lezingen op te komen voor het boerenbelang. 
Deze lezingen leveren een fraaie kijk op Louwes gedachtegoed. Dat leunde zwaar op het idee van 
de stabiele, hechte plattelandsgemeenschap. Voor een herenboer als Louwes vormde dat beeld 
om meerdere redenen een aantrekkelijk perspectief. Een eerste reden hing nauw samen met de 
gespannen sociale verhoudingen op het Groningse platteland. Het Groningse platteland kende 
een rijk verleden van uiterst grimmige arbeidsconflicten. Nog in 1929 had in het Oldambt een 
grote, maanden voortslepende landarbeidersstaking plaatsgehad. Nadat bij een confrontatie tussen 
stakers en de marechaussee in het dorpje Finsterwolde een dodelijk slachtoffer was gevallen, was in 
het hele gebied de kleine staat van beleg afgekondigd. Het geëscaleerde arbeidsconflict van 1929 
had bij de boeren een grote bezorgdheid en bij de arbeiders een diepe verbittering achtergelaten.2 
Het is begrijpelijk dat Louwes als werkgever in de landbouwsector niet om nieuwe onrusten stond 
te springen.

Daarom verkondigde hij herhaaldelijk dat de (Groninger) boeren en landarbeiders ‘kinderen 
van hetzelfde volk’ of ‘kinderen van één volkseigen’ waren. Dankzij hun gemeenschappelijke 
achtergrond konden boeren en landarbeiders, aldus Louwes, vruchtbaar samenwerken aan de 
opbouw van een welvarende plattelandssamenleving. Dit betekende wel dat de landarbeiders 
zich afzijdig moesten houden van de nationale vakverenigingen, die te sterk uitgingen van de 
fabrieksarbeid met zijn relatief hoge lonen. Nog belangrijker was dat ze het marxistische idee van 
de klassenstrijd lieten varen. Hier stond tegenover dat de boeren hun sociale plicht als lid van de 
plattelandsgemeenschap goed behoorden te vervullen. Zij mochten zich niet in hun boerderijen 
terugtrekken, maar moesten actief deelnemen in allerlei sociale organisaties die werkten aan de 
lotsverbetering van de plattelandsbevolking. Louwes was zelf in 1931 betrokken bij de oprichting 
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van de Vereeniging tot Stichting van Volkshogeschoolen. Deze organisatie stichtte in Nederland 
verschillende zogenoemde volkshogescholen, waar vooral plattelandsbewoners terecht konden 
voor het volgen van cursussen. De initiators hoopten hiermee bij te dragen aan een ‘vernieuwing 
der volkscultuur en versterking der volksgemeenschap’. In de volkshogeschoolcursussen werd 
sterk op deze gemeenschapsgedachte gehamerd, terwijl er tevens aandacht was voor het leren van 
allerlei praktische vaardigheden.3 Ter verdediging van de volgens hem verplichte maatschappelijke 
betrokkenheid verwees Louwes naar het christelijke gebod tot caritas. Louwes was een diep- 
religieus man met een rotsvast geloof in de goedheid van God en in de mogelijkheid voor de 
mens om goed te doen. Hij behoorde tot de vrijzinnig-hervormde richting en preekte geregeld 
voor Nederlands Hervormde en doopsgezinde gemeenten. Kijkend naar de gewenste rol van de 
landarbeiders enerzijds en van de boeren anderzijds, kwam Louwes tot het idyllische totaalbeeld 
van een van christelijke naastenliefde en barmhartigheid doordrongen, corporatieve plattelands-
gemeenschap, trouw aan vaderland, Oranje en de wet.4

Louwes vatte de gedachte van de stabiele, hechte plattelandsgemeenschap op als een argument 
ter verdediging van de belangen van de landbouwsector binnen de bredere Nederlandse economie. 
Geconfronteerd met de heersende economische malaise, toonde hij zich in de jaren dertig een 
groot voorstander van beschermende overheidsmaatregelen voor de landbouw.5 Dit landbouw-
protectionisme verdedigde hij onder meer door de landbouw hoog aan te slaan ten opzichte 
van de meer stedelijke economische sectoren van handel en industrie. Iets breder opgevat, stelde 
Louwes de gehele plattelandssamenleving boven de stedelijke maatschappij. Volgens hem vervulde 
de landbouwsector binnen Nederland in meerdere opzichten een belangrijke rol. Ten eerste kon 
Nederland in tijden van oorlogsgevaar de voedselproductie van eigen bodem niet missen. Hiervoor 
verwees Louwes naar de penibele voedselsituatie uit het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. 
Daarnaast was er de rol van de boer als consument. Een kwijnende boerenstand betekende voor 
de industrie verminderde afzetmogelijkheden. Anderzijds, zo erkende Louwes, had de boeren-
stand belang bij een koopkrachtige industriebevolking. Hij toonde zich dan ook een voorstander 
van voortgaande industrialisatie.6 Met zijn benadrukking van de economische noodzaak van de 
landbouwsector sloot Louwes aan bij een lange traditie van fysiocratisch denken door voorname 
Groningse boeren.7 Tegelijk laat zijn positieve oordeel over het economische belang van de 
industriesector zien dat zijn visie breder en genuanceerder was.

Minstens zo belangrijk als de economische functie van de boerenstand was de morele rol die 
deze bevolkingsgroep vervulde, zo meende Louwes. Volgens hem droeg de boerenstand een aan-
tal belangrijke deugden in zich. Sommige hiervan hingen samen met de afhankelijkheid van het 
boerenbedrijf van de weerselementen. In plaats van na een goede oogst alle inkomsten ineens te 
spenderen, was de boer, aldus Louwes, gedwongen zich te beheersen omdat het volgende jaar de 
oogst weleens minder goed kon zijn. Hierdoor had de boerenbevolking zich door de generaties 
heen een rustige, sobere en spaarzame levenshouding eigen gemaakt. Dankzij de voortdurende 
confrontatie met het feit dat er machten waren die de mens te boven gingen, bezat de boeren-
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stand voorts een sterk godsdienstig besef. Zijn leven op een eenzame hoeve had de boer tot een 
individualist gemaakt. Hoe dit individualisme zich verhield tot de sterke gemeenschapszin van 
de plattelandsbevolking liet Louwes overigens in het midden. Verder had de boer aan zijn afge-
zonderde bestaan een sterk gevoel voor orde en gezag overgehouden. Op zijn eenzame, onverde-
digbare hoeve had hij maar al te goed ondervonden wat het ontbreken van een sterk gezag in de 
samenleving betekende. Van revolutie, wanorde en staatkundige proefnemingen moest de boer 
dan ook niets hebben, zo betoogde Louwes. Met zijn conservatieve, voorzichtige levenshouding 
stond de boer tegenover de veel meer voor beroering ontvankelijke, stedelijke ‘massa-mensch’. De 
boerenstand vervulde daardoor in het nationale leven een vergelijkbare en even onmisbare rol als 
de Eerste Kamer op staatkundig terrein: waken tegen de waan van de dag. 8

Louwes zag voor de boerenbevolking nog een belangrijke rol weggelegd. Volgens hem was de 
plattelandssamenleving dankzij haar relatief hoge geboortecijfer onmisbaar voor het op peil hou-
den van de stedelijke bevolking. Zonder de voortdurende instroom vanaf het platteland zouden de 
steden, die voor hun eigen instandhouding een te laag geboortecijfer kenden, snel zijn uitgestor-
ven. Het relatief hoge geboortecijfer van de landbouwende bevolking schreef Louwes toe aan de 
zijns inziens gunstige leefomstandigheden op het platteland. Dankzij de gezonde plattelandsarbeid 
in eenvoudige, natuurlijke levensomstandigheden, meende hij, durfde de plattelandsbevolking de 
strijd om het bestaan beter aan en beschouwde zij een groot gezin nog als een zegen. Niet alleen 
voor de omvang, maar ook voor de kwaliteit van de bevolking was het platteland onmisbaar, 
aldus Louwes. Hij redeneerde hierbij als volgt. De meest welvarende gezinnen krijgen gemiddeld 
genomen de minste kinderen. De stedelijke samenleving geeft veel meer gelegenheid om vooruit 
te komen dan de plattelandssamenleving met haar sterkere familietraditie, haar gehechtheid aan de 
bodem en haar geringere onderscheid in rang en stand. Het zijn ‘de flinksten’ die in de stedelijke 
maatschappij de betere levensposities weten te verwerven. In de stad krijgen dus juist de flinkste 
geslachten de minste kinderen, om zo na kortere of langere tijd uit te sterven. Op het platteland, 
waar de welstandsverschillen minder groot zijn, blijven ook de flinkere geslachten zich voortplan-
ten. Ergo, voor de kwaliteit van de bevolking is de samenleving afhankelijk van het platteland.9

HE T M Y S T I E K E P L AT T E L A N D

Vanwege de veelheid aan boerendeugden beschouwde Louwes het platteland in het algemeen en 
de boerenstand in het bijzonder als ‘een rijke bron van volkskracht’, of, iets anders geformuleerd, 
als ‘de jeugdbron der natie’. Hiermee greep Louwes terug op een gedachtegoed dat ook in de 
Duitse nazi-ideologie een plaats vond. Vanwege deze overeenkomst hadden de ontwikkelingen in 
nazi-Duitsland voor hem bepaalde aantrekkelijke kanten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende 
citaat uit een lezing die hij op 14 november 1933 – enkele maanden na de machtsovername door 
Hitler – hield voor de Groninger Maatschappij van Landbouw. Louwes sprak: ‘De gebeurtenissen 
in Duitschland hebben ook in ons land, ook onder ons landbouwers, groote beroering gewekt. 
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Wij wonen aan de Duitsche grens en velen onzer hebben in het grensgebied relaties. Het is zeker 
nog niet de tijd een oordeel over dezen geweldigen ommekeer van zaken uit te spreken. De natio-
nale landbouw, de boer, staat nu aan de Oostzijde van onze landsgrens wel in het centrum der 
belangstelling. Op hem en zijn geslacht steunt de omvang, de zuiverheid van het ras, steunt ook 
de geestelijke kracht en nationale weerbaarheid. In den boerenstand erkent men nu volledig den 
“Jungbrunnen” van de volkskracht, het reservaat voor alle lichamelijke, maatschappelijke en gees-
telijke deugden. Men toont zich “rücksichtlos” bereid voor het welzijn van den boerenstand de 
grootste offers te brengen. Wij willen ons hoeden voor alle overdrijving, maar wij zuchten toch wel 
eens: och, mocht er van dat inzicht, van dat begrip voor de beteekenis van een boerenbevolking 
ook eens wat meer doorbreken bij de Nederlandsche natie.’10

Louwes’ voorzichtig positieve oordeel over de Duitse erkenning van de landbouw als de ‘ver-
jongingsbron der volkskracht’ stond niet op zich. In de jaren dertig en het begin van de jaren 
veertig ontleende Louwes op meer punten inspiratie aan het door de Duitse nationaal-socialisten 
gevoerde landbouwbeleid. Een extra voorbeeld is hier op z’n plaats. Door de voortdurende groei 
van de plattelandsbevolking bestond in Nederland al langere tijd een grote vraag naar grond. Hier 
kwam bij dat de recessie met haar lage rentestand en dreigende muntdevaluaties het voor speculan-
ten extra aantrekkelijk maakte om kapitaal in land te beleggen.11 Dit wekte bij Louwes de vrees dat 
‘beleggers uit stedelijke kring’ de grondprijzen torenhoog zouden opdrijven. Nieuwe koop-, erf- 
en pachtwetten moesten de boerenstand verzekeren van een blijvende beschikbaarheid van grond 
tegen redelijke prijs, zo meende hij. Zijn hoogste ideaal in dit verband was dat iedere boerenfamilie 
een van geslacht op geslacht overervend stuk grond in eigendom kreeg.12 Ter verdediging van dit 
ideaal leverde Louwes een fraai gecombineerde interpretatie van enerzijds de joods/christelijke leer 
en anderzijds de Duitse bloed-en-bodem-gedachte. Hij deed dit in een lezing op 30 september 
1938 voor de Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep (VPRO).

Louwes begon z’n betoog voor de VPRO met een korte omschrijving van ‘het bodemvraagstuk 
uit het oogpunt der mystiek’. Hij vertelde de radioluisteraars dat vanuit deze optiek de bodem een 
totaal andere waarde had dan andere onroerende of roerende goederen. Vanuit mystiek oogpunt 
was de grond door het bestaan van een in de loop der tijden gegroeide verbinding met zijn bewo-
ners ‘geheiligd’. Dikwijls speelde ook het besef dat zich in de band tussen een bepaald volk en een 
bepaalde bodem ‘de wil der Voorzienigheid’ openbaarde. De bijzondere verbinding tussen volk en 
bodem verinnigde zich, aldus Louwes, ‘in den gewijden band tusschen een bepaald boerengeslacht 
en een bepaalde hoeve’. In Nederland was men zich de mystieke band tussen volk en bodem echter 
nauwelijks tot niet bewust. Louwes zei: ‘Onze nationale denkwijzen zijn en worden door onze 
koopsteden sterk beïnvloed, veel meer dan door onzen toch zooveel belangrijkeren landbouw. Zoo 
ligt de gedachte aan bodemmystiek ons wel zeer verre; de grond is een koopwaar als elke andere; 
daar komen geen bijzondere sentimenten en gevoelens bij te pas. Hier regeert (…) de nuchtere 
zakelijkheid.’ Het Nederlandse ‘cultureel gemis aan eerbied voor den eigen aard van den bodem’ 
was al heel oud en werd ook elders opgemerkt, zo liet Louwes weten. Ter illustratie citeerde hij 

‘EE N R I J K E  B RO N VA N VO L K S K R AC H T’



96

enkele regels uit Klaus Groths epische gedicht De Heisterkrog. In vertaling: ‘Dat waren de Friezen 
van de Maas; Van ’t Vlie, Leiden en de Zuiderzee; (…) Die kochten grond en bodem als slagers 
het spek; – Naar dat ze vet is, heeft de waar een prijs – .’

In haar gemis aan mystieke bodembeleving verschilde de Nederlandse bevolking van de Duitse,  
meende Louwes. Hij liet zijn luisteraars weten: ‘Zij [de bodemmystiek] is – na den nuchteren 
tijd der negentiende eeuwsche verlichting – volop bezig terug te keeren. Men zie maar eens naar 
Duitschland. Bloed en bodem worden daar in een mystieken band vereenigd en als grondslag der 
volkscultuur aanvaard. We moeten dit verschijnsel nu hier zien los van de politieke begeleidingsver-
schijnselen, louter als een feit op zich zelf. Men keert terug tot de vereering van den bodem, omdat 
er een bijzondere verhouding geacht wordt te bestaan tusschen den Duitschen bodem en het Duit-
sche volk. Dat is het huidige aspect van de zaak!’ Na deze analyse van de eigentijdse situatie, richtte 
Louwes zich op het Oude Testament met als doel een beeld te schetsen van de bodembeleving in 
het oude Israël. Hij vertelde het verhaal van de Jizreëliet Naboth, die met het argument ‘dat late de 
Heere verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen zoude geven’ weigerde zijn wijngaard aan 
koning Achab te verkopen, om vervolgens te worden gestenigd (I Koningen 21). Uit dit verhaal 
leidde Louwes af dat in het oude Israël sprake was van ‘mystieke beleving van het bodembezit, als 
deel der genadegave Gods’. In de voorschriften van Leviticus 25: 13-17 zag Louwes de wettelijke 
bekrachtiging van het door hem aan Nabot toegeschreven idee dat er een zich over de generaties 
uitstrekkende mystieke band bestond tussen een bepaald geslacht en zijn grond. Vervolgens legde 
Louwes de Duitse en de oude joodse bodemregels naast elkaar met de opmerking: ‘Duitschland 
heeft door zijn “Erbhofgesetz des Dritten Reiches” een geheelen ombouw van zijn bodemwetgeving 
aangevangen, als het niet te wonderlijk klonk, zou men kunnen zeggen: de Mozaïsche wetgeving 
naar ’s lands gelegenheid verduitscht.’ Hierna merkte hij terzijde nog op dat vele andere landen een 
vergelijkbare bodemwetgeving kenden, om tenslotte te concluderen: ‘wij moeten ons als volk dieper 
bewust worden, dat ook wij den band tusschen bodem en boerenstand moeten beschermen. (…) 
Het zal onze Regeerders van nu niet in hun eer te na komen van Mozes te leeren.’13

In zijn voordracht had Louwes het over een terugkeer van de bodemmystiek na de nuchtere tijd  
van de negentiende-eeuwse verlichting. Deze gedachte paste binnen zijn perceptie van de wereld 
om hem heen. In de loop van de jaren dertig raakte Louwes er steeds stelliger van overtuigd dat de 
westerse maatschappij een grote ommekeer doormaakte: een draai van het verstandelijke naar het 
gevoelsmatige en het mysterieuze. Louwes waardeerde deze wending positief. Voor hem viel een 
verschuiving naar het gemoed samen met een heroriëntatie op ‘de eeuwenoude boerenwijsheid’. 
De oude boerenervaring, meende hij, was ‘vol van mystiek en wonder’. Hoe was men gekomen 
aan de kennis van de tijd van zaaien en oogsten, aan de kennis van de fokmethoden en de beoor-
deling van het vee, aan de kennis van de temperatuurval der IJsheiligen en aan de kennis van de 
cyclus der zonsverduisteringen? Voor Louwes was het een raadsel. Een ding stond voor hem echter 
vast: het ontstaan van de boerenervaring vormde ‘een zichtbaar teeken van de leiding der Voorzie-
nigheid’. Ook in het overige ‘boereneigene’: de boerenbouwkunst, de folklore, streektaal, kleding, 
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symbolen, spelen, verhalen, dansen, liederen enzovoort, bespeurde Louwes een bovenmenselijke 
invloed. Daarom gold het gehele eigene voor hem als een ‘heilig bezit’ dat met ootmoedig respect 
diende te worden behandeld. Van eerbied voor het eigene was echter al lange tijd nauwelijks meer 
sprake, zo meende hij. Louwes analyseerde de voorgaande anderhalve eeuw als een periode waarin 
het verlichte rationalisme, de technische vooruitgang, het materialisme en de moderne zakelijk-
heid hoogtij vierden. Ook het platteland was volop meegegaan in het overweldigende proces van 
rationalisering en modernisering. Het gevolg was dat veel van de hechte, christelijke plattelands-
samenleving verloren was gegaan of dreigde te gaan: de afstand tussen de verschillende bevolkings-
groepen op het platteland was groter geworden, voor menigeen had God geen betekenis meer, er 
was een kilte over het leven neergedaald. 

Louwes wist het door hem ervaren gevoel van verlies beeldend te verwoorden. Op 23 septem-
ber 1938 – precies een week voor de eerder aangehaalde radiolezing – vertelde hij  voor de VPRO: 
‘Met geweldige vaart zijn wetenschap en moderne bedrijfstechniek bezig in het landbouwbedrijf 
gemeengoed te worden. (…) De moderne mechaniek heeft het landbouwbedrijf iets fabrieksma-
tigs gegeven en dorre rationalisatie. De figuur van den zaaier – uitgebeeld in zoo menige schilderij, 
bezongen in zoo menig lied – is geen werkelijkheid meer; hij is door de zaaimachine vervangen. 
En in plaats van sikkels en bindsters komt de zelfbinder het graan maaien en binden. Steeds meer 
verdrijft de motor het paard en zelfs het poëtische melkmeisje wordt door de prozaïsche melk-
machine vervangen. (…) Waar zoo de boer en zijn levensvormen bezig zijn het oude, het geijkte, 
het patriarchale te verliezen, daar is het geen wonder, dat deze moderne zakelijkheid ook het 
geheimzinnige, het mystieke, ja God zelf, uit het boerenleven dreigt uit te bannen. Men stelt zich 
den boer van vroeger voor als een patriarchale figuur, die bij de heilige handeling van het zaaien 
een gebed spreekt voor het welgelukken van het gewas; de moderne boer stuurt een grondmonster 
naar het proefstation om den oogst tot maximum grootte op te voeren. De Twentsche boeren 
deelden op den Ageler esch brooden uit aan de armen van Ootmarsum om hagelbuien af te weren 
en tusschen de Achterhoeksche roggeakkers staat nog een beschermend hagelkruis; de moderne 
boer heeft een polis van de hagelverzekering thuis.’ Volgens Louwes ging de westerse mens, door 
zijn sterke gerichtheid op het nuchtere verstand, gebukt onder een diepe geestelijke crisis. Om 
hem heen zag hij tal van symptomen van de heersende innerlijke nood. Hij noemde onder meer 
dancing en jazz, modern bijgeloof en ongezonde mystiek, onrust en teugelloosheid, stijlloosheid 
en onpersoonlijk, prullig huisraad. Met zulke ernstige tekenen van geestelijke ellende kon de wen-
ding naar het gevoelsmatige wat Louwes betreft niet snel genoeg doorzetten.14

TW I J F E L

Ondanks zijn warme gevoelens voor het oude boerenleven stond Louwes niet afwijzend tegen-
over modernisering van de landbouw. Integendeel, in veel van zijn lezingen bepleitte hij verdere 
rationalisering van het landbouwbedrijf en intensivering van het bodemgebruik. Onder meer 
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door gebruikmaking van betere landbouwmachines en toepassing van ruilverkaveling moest de 
productiviteit van de landbouwsector verder worden opgevoerd. In de agrarische sector, verkon-
digde Louwes, was een vorm van industrialisatie mogelijk die weliswaar minder tot de verbeelding 
sprak dan die van de grote fabrieken, maar die desalniettemin minstens zo zegenrijk was. Deze 
‘industrialisatie’ van de landbouwsector gold voor hem als bijkans onvermijdbaar. Niet dan tegen 
een hoge prijs kon het moderniseringsproces worden stopgezet. Op 3 december 1940 betoogde 
Louwes voor de Groninger Maatschappij van Landbouw: ‘Men moet toch den lust tot onderzoek 
en verbetering nooit stop zetten, want dan waren wij blijven steken bij braak en dorschblok, 
waardoor ons welvaartspeil ten zeerste zou gedrukt zijn. (…) Alleen bij rationeele werkmethoden 
kunnen uiteindelijk behoorlijke loonen worden betaald en kan de boer rijkelijk verdienen.’15 Ook 
voor Louwes telden dus de argumenten van het nuchtere, calculerende verstand, waar hij tegelijk 
zulke kritische kanttekeningen bij plaatste. Zijn denken kende een zekere gespletenheid: enerzijds 
geloofde hij in het belang van modernisering en rationalisering van de landbouwsector, anderzijds 
was hij bang dat dit vernieuwingsproces zou leiden tot verval van de samenleving.

De spanning tussen het geloof in vernieuwing en de angst voor verlies van het oude vormde 
voor Louwes een serieus probleem. Telkens weer stelde hij zichzelf de vraag hoe het platteland 
kon worden gemoderniseerd zonder dat dit leidde tot ontbinding van de hechte agrarische maat-
schappij. Hij kwam er niet goed uit. Zijn gedachten verschilden van lezing tot lezing. Soms sprak 
hij zich nadrukkelijk uit tegen een te sterke gerichtheid op het behoud van het eigene. Het met 
kunst- en vliegwerk in stand houden of tot nieuw leven brengen van oude uitdrukkingsvormen, 
zoals folklore, klederdracht en vroegere bouwkunst, had volgens hem geen zin. Als ‘het innerlijk 
leven’ erachter was verdwenen, werden het onherroepelijk ‘doode vormen zonder waarde’, die ver-
stikkend werkten voor de eigentijdse ontplooiingskansen. Een andere keer maakte Louwes echter 
de tegengestelde opmerking: ‘Laat de kerkbestuurders, als zij niet een architect kunnen vinden, 
die iets nieuws weet te scheppen, liever de oude bouwmeesters uit de Middeleeuwen nabouwen, 
die schiepen uit de volheid eener cultuur, dan ons land te bederven met leelijke gebouwen, als wij 
nu te veel vinden’.

Meermaals verkondigde Louwes de gedachte dat de ontwikkeling van de mensheid een groei-
stuip doormaakte, waardoor de oude vormen niet meer pasten, terwijl de nieuwe er nog niet 
waren. Deze groeistuip vroeg om vertrouwen op God en zijn Voorzienigheid. Welbewust probe-
ren snel nieuwe vormen te scheppen was geen optie. Dat leverde slechts ‘maakwerk zonder zin 
en blijvende waarde’ op. Wat men moest doen, was een eenvoudig, arbeidzaam, christelijk leven 
leiden. Dan zou uit de overblijfselen van de oude vanzelf een nieuwe, stijlvolle plattelandscultuur 
opbloeien. In dit verband maakte Louwes graag een vergelijking met het dialect, dat vrij van vooraf 
vastgestelde spellingsregels een natuurlijke ontwikkeling doormaakte. Soms meende hij al waar te 
kunnen nemen dat het met de plattelandscultuur weer de goede kant op ging. Natuurlijk gold de  
Duitse aandacht voor het platteland hier als voorbeeld, maar ook dichter bij huis zag Louwes teke-
nen van culturele herbloei. Zo vatte hij de publicatie van Rein Brouwers Groninger boerenroman 
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Dauw over dorstig land16 in 1941 op als een teken dat ‘de eigen, gezonde volkscultuur’ heropleefde. 
Toch waren er ook momenten waarop Louwes er niet zo zeker van was dat het in de snel moderni-
serende wereld vanzelf goed kwam met de maatschappij en haar cultuur. Vanuit deze twijfel pleitte 
hij voor een modernisering die nauw aansloot bij ‘het eigene’. Hij zag een schone taak weggelegd 
voor de sociologie. Deze wetenschap zou de informatie over ‘het volks-’ en ‘het landschapseigene’ 
kunnen leveren die nodig was om de modernisering van de samenleving in goede banen te leiden. 
Hij was dan ook enthousiast over de instelling in 1938 van een Sociologisch Instituut aan de 
Groningse universiteit.17

Louwes twijfelde over de juiste route naar de ideale maatschappij, maar over een ding was 
hij heel duidelijk: hoe inspirerend de landbouwpolitiek van het Duitse nationaal-socialisme 
ook mocht zijn, invoering van het nationaal-socialistische systeem in Nederland was geen optie. 
Daarvoor waren de aan dit systeem klevende nadelen te groot. Vooral de nationaal-socialistische 
schending van recht en vrijheid was onacceptabel. De problemen waar het Nederlandse volk voor 
stond, moesten volgens Louwes op basis van eigen aard, instellingen en rechtsopvattingen ‘op 
Nederlandsche wijze’ worden opgelost. Voor ‘buitenlandsche ideologieën’, waartoe hij naast het 
nationaal-socialisme ook het communisme rekende, was in Nederland geen plaats. Daarom sloot 
hij zich aan bij de, in 1935 opgerichte, Nederlandsche Beweging voor Eenheid en Democratie. In 
1938 vervulde hij tijdelijk het voorzitterschap van deze organisatie die zich tegen het nationaal-
socialisme en het communisme richtte.18

Louwes’ gedachtegoed was er één vol spanningen en schijnbare tegenstellingen. Hij hechtte 
groot belang aan de waarden van de oude agrarische samenleving, terwijl hij de economische 
noodzaak van modernisering van het agrarische bedrijf terdege inzag. Hiermee onderscheidde hij 
zich van de verenigde oud-Groningers met hun nostalgische perceptie van de agrarische samen-
leving waarin slechts plaats was voor hetgeen verdween of leek te verdwijnen. Toch stond Louwes 
niet alleen met zijn interpretatie van de landbouw als fundament van economische vooruitgang en 
sociale stabiliteit. Hij sloot hiermee aan bij een in de jaren dertig breed voorkomend gedachtegoed, 
dat onder meer werd verkondigd door de vooraanstaande hoogleraar te Delft en latere politicus 
ir. W. Schermerhorn in zijn boek uit 1934  De boeren in onze volksgemeenschap.19 De basis voor 
het goed functioneren van de maatschappij kon echter ook elders worden gezocht, zoals hierna 
zal blijken.
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