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J.C. van Schagen als bron voor de sociale geschiedenis van Walcheren?

Dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Johan 
Christiaan Jacob van Schagen (1891-1985) groeide 
op in Middelburg en Domburg en woonde op latere 
leeftijd ook weer in Domburg. Van zijn verhalende 
stukken is vooral het opstel ‘Van de Geerse’s’ over 
de mentaliteit op Walcheren bekend geworden, dat 
in 1951 verscheen in het Zeeuws Tijdschrift. In dit 
artikel vraag ik me af of Van Schagen met dit 
opstel niet een te zwaar stempel heeft gedrukt op 
het beeld van het Zeeuwse dan wel het Walcherse 
platteland onder de Zeeuwse elite. Wat klopt er 
misschien wel en wat klopt er niet in het opstel en 
wat is er van Van Schagen te leren als het gaat om 
de sociale geschiedenis van Walcheren? Daarbij 
betrek ik ook de brieven van zijn hand die zijn  
uitgegeven onder de titels Ik doe niet meer mee en 
Je moet het zwijgen.1

Ik werd – niet voor het eerst – geconfronteerd 
met de status van Van Schagens opstel tijdens de 
voorbereidingen van deel IV van Geschiedenis 
van Zeeland. Bij de zin, in een vroege versie van 
mijn slothoofdstuk, waarin ik schreef dat het 
platteland zich met een positief zelfbeeld afzette 
tegen de stad, noteerde meelezer Bert Altena de 
vraag of Van Schagen op dat punt dan de plank 
had misgeslagen. Ik heb de zin laten staan. Deze 
ging over de welvaart van de boerenstand in het 
derde kwart van de negentiende eeuw die zich net 
als elders uitdrukte in het uitbouwen van de 
eigenheid van de diverse streekdrachten waarmee 
men zich afzette tegen de stad. Dat was in Zee-
land duidelijk het geval en wel het duidelijkst 
voor Zuid-Beveland. Van Schagen roert die 
emancipatie in het geheel niet aan; het is zelfs de 
vraag of hij van die emancipatie wist, en dat kan 
inderdaad aan zijn Walcherse afkomst hebben 
gelegen. Het waren de grotere boeren – op Wal-
cheren niet prominent aanwezig – die dat posi-
tieve zelfbeeld ten opzichte van de stad cultiveer-
den. Wat de streekdrachten betreft werden zij 
vervolgens nagevolgd door kleinere boeren en 
arbeiders, maar dat was dus een binnen-platte-
landse beweging.

Bovendien was Van Schagen geen historicus. 

Hij was jurist, had gewerkt op de Provinciale 
Griffie en bij de gemeente Rotterdam en was wat 
hemzelf betreft eerst en vooral letterkundige. “De 
historische curiosa en anecdotes”, schreef hij in 
1963, zijn “heus niet de meest importante van 
mijn bezigheden en ze liggen me ook niet het 
naast aan mijn hart.” Hoe hij zelf zijn opstel over 
de Geerses inschatte, weten we niet exact, maar 
enige relativering zal gepast zijn. Van Schagens 
hele werk is doortrokken van een sterke tendens 
tot relativering.2

Waardering

Van Schagens opstel werd indertijd wel hoog 
aangeslagen. De PZC beschreef het als een “uit-
stekende proeve tot onderscheiding van het 
Zeeuwse volkskarakter”. Later noemde de krant 
het een “even scherpe als vriendelijk-fonkelende 
karakteristiek”. “Als het ware een psychologische 

Johan Christiaan Jacob van Schagen (1891-1985), ca. 1960. 
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schets”, zo waardeerde het Zeeuws Dagblad het 
artikel; het tekende “de somberheid van veler 
bestaan op Walcheren, het zich niet kunnen ont-
worstelen aan de omstandigheden… zonder 
opstand.” In 1982 werd ‘Van de Geerse’s’ door 
Andreas Oosthoek in de PZC een “veelbesproken, 
druk beschreven opstel” genoemd.3

In 2004 wees Oosthoek erop dat Van Scha-
gens Zeelandbeeld “voor een bepalend deel het 
beeld van Walcheren” is. Hij noemde Van Scha-
gens geschreven nalatenschap voor zover die 
over Walcheren gaat, “een veelkleurige bijdrage 
aan de sociale geschiedschrijving van Walcheren 
in de vorige eeuw”. Oosthoek relativeert echter. 
“Als belangrijkste document, zelfs als kenschets 
bij uitstek van de Zeeuwse mens wordt vrij alge-
meen zijn verhaal van de Geerse’s aangehaald. 
Men moet, ook daarmee, maar wat voorzichtig 
zijn. Zeker is in elk geval, dat zeer weinig buiten-
Walcherse Zeeuwen zich zullen herkennen in de 
tekening van de buigzame, wat onderdanige 
kleine man die een leven lang berust in de weten-
schap dat zelfs de hoogste heer wat aarzelde om 
een gebogen hoofd af te hakken.”4 Oosthoeks 
voorbehoud is heel terecht. Het opstel gaat in eer-

ste instantie niet over Zeeuwen buiten Walche-
ren, hoewel Van Schagen zegt dat er toch veel 
algemeen-Zeeuws in die Walcherse Geerse te her-
kennen is. Maar Oosthoek had nog een ander 
voorbehoud kunnen noemen. Het opstel handelt 
niet zozeer over de twintigste eeuw, maar veeleer 
over de negentiende, met een echo – dat wel – in 
de eerste helft van de twintigste. Ook anderen 
hadden dat al opgemerkt. “De Geerse’s”, zo 
schreef Middelburger M.C. Verburg in 1960, “zijn 
niet meer van vandaag.” En een redacteur van de 
PZC wist het in 1969 ook: het ging om “het 
karakter van de vroegere Walcherse landarbei-
der”.5 

De Geerses

“Er gaat door onze familie een trek, die we allen 
kennen, die ons dikwijls ergert en die ons wel erg 
lief is”, schrijft Van Schagen. “Als we erop stui-
ten, zeggen we: daar heb je de Geertse weer.” Hij 
legt dan uit dat ze komt van zijn opoe Pietje 
Geertse, maar dat die naam altijd zonder de t 
werd uitgesproken uit overwegingen van nede-
righeid: “We weten onze plaats en dat is ook beter 

Dorpscentum Zoutelande met kerk en arbeidershuisjes. Aquarel uit 1865 door A.H. Bakhuijzen jr. Zeeuws Archief, Zeeuws Genoot-

schap, ZI, II-1338.
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zo.” Zowel de PZC als het Zeeuws Dagblad 
besteedden in hun commentaren bij het artikel 
ruime aandacht aan het weglaten van die t – het 
detail had blijkbaar veel overtuigingskracht –, 
maar het klopt niet. De naam van Pietje Geerse 
(1832-1879), de eerste vrouw van opa Van Scha-
gen, werd geschreven zónder een t. Er zijn ook 
Geertses mét een t, die meestal niet wordt uitge-
sproken, maar dat heeft niets met standsbesef te 
maken, wél met uitspraakgewoontes. De d van 
Willeboordse wordt ook niet uitgesproken.

Van Schagen heeft zijn opoe niet gekend, wel 
haar broer Gerrit en zijn vrouw Maatje. Nom Ger-
rit was landarbeider te Serooskerke en extreem 
onderdanig ten opzichte van zijn werkgever. Hij, 
Maatje en Gerrits broer en zussen staan eigenlijk 
model voor de Geerses in het artikel. “Ze werkten 
voor luttele koperen centen per dag, lang en hard 
en zwaar en ze waren arm en laag en minder dan 
de minste boertjes. Ze beulden en zeulden zonder 
op- of omzien.” Bovendien werden ze getekend 
door de ervaring dat opgespaard geld, belegd bij 
een notaris om te kunnen gaan boeren, ineens 
verdwenen bleek toen de notaris zelfmoord 
pleegde. Vader Geerse had nooit een kwitantie 
durven vragen; dat zou de notaris immers hebben 
kunnen opvatten als wantrouwen.

Bij dit verhaal past de opmerking dat de gene-
ratie van nom Gerrit (1836) het misschien wel het 
slechtst getroffen had van alle generaties van na 
1800. De rond dit jaar geborenen maakten deel uit 
van een soort geboortegolf veroorzaakt door een 
verminderde sterfte, en dat zorgde voor concur-
rentie op de arbeidsmarkt én op de grondmarkt. 
Het is dezelfde generatie van het echtpaar, afge-
beeld op de kaft van deel IV van Geschiedenis van 
Zeeland; de armoede staat op hun gezichten te 
lezen. Die dubbele concurrentie, op de arbeids- én 
de grondmarkt, zorgde ervoor dat deze generatie 
arbeiders amper profiteerde van de goede land-
bouwjaren vanaf het midden van de jaren 1850 
tot het midden van de jaren 1870. Vervolgens 
ondergingen nom Gerrit en zijn leeftijdgenoten de 
effecten van de grote landbouwcrisis. Toen die 
over begon te raken, rond 1895, waren zij oud en 
versleten. Geen wonder dat je dan overkomt als 
berustend. Als Van Schagen zijn oudoom had 
meegemaakt in bijvoorbeeld 1860, toen nom Ger-
rit en zijn vader nog dachten dat ze spaarden voor 
een boerderijtje, had hij misschien een heel 
andere indruk aan de man overgehouden. 

Pas een latere generatie, die geboren werd rond 
1860 of 1870 of 1880, had een veel betere kans 
om te ontsnappen aan het landarbeidersbestaan 
door het kopen of pachten van eigen land. 
Althans in die delen van Zeeland waar land 
beschikbaar was op de markt, en daar hoorde 

Walcheren zeker bij. Dat geeft aanleiding tot een 
tweede opmerking. Zó plooibaar, nederig en pas-
sief waren de Geerses niet. Zelfs ook niet de 
Geerses uit de familie van J.C. van Schagen. Opoe 
Geerse had ook een zus Elizabeth, die getrouwd 
was met kantonnier Ko Geldof uit Serooskerke. 
Hun zoon Eine Geldof stond in eigen omgeving 
model voor de ontsnappers aan het landarbeiders-
bestaan. Hij was boerenarbeider, maar begon 
rond de eeuwwisseling een bedrijf als stratenma-
ker, een bedrijf dat vandaag nog bestaat. Eine 
Geldof was een neef van de vader van J.C. van 
Schagen. Of dat verhaal hem niet bekend was, of 
dat het niet paste in zijn betoog, weten we uiter-
aard niet. 

Op zich is het verhaal over de Geerses-menta-
liteit niet onwaar. Mensen in lagere posities in het 
toenmalige Zeeland waren weerloos, onnozel en 
argeloos – enkele termen die Van Schagen 
gebruikt. De arts Coronel beschreef de Middel-
burgse arbeidersbevolking van de jaren 1850 als 
vriendelijk, argeloos, initiatiefloos en “aan zijn 
grond geworteld”. In zekere zin verwijt Van Scha-
gen deze laagst geplaatsten in de maatschappij 
dat ze niet in opstand kwamen: “De eerste 

Jacobus Paulusse en Anna Roose, Biggekerke, bij hun vijftig-

jarig huwelijk in 1903. Het landarbeiderspaar kreeg zeven kin-

deren van wie vier jong overleden. Op de schoorsteenmantel 

onder andere een bijbel. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, 

ZI, P 9198.
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Zeeuwse socialisten, Tak en De Jonge heetten ze, 
géén Geerse.” In het zinnetje erna volgt de reden: 
“Neen, laat ons maar werken.” Juist! Bij de uiterst 
lage daglonen van die tijd móesten de arbeiders 
wel voortdurend werken om rond te komen. Op 
het platteland werd nog tot na 1900 ‘van zunne 
toet zunne’ gewerkt, dus zolang het licht was. Tel 
daarbij op de ongeletterdheid van velen, de sterke 
sociale controle in de kleine dorpsgemeenschap-
pen en die op de boerderij waar je dagelijks con-
tact had met de werkgever. Plus de geringe inte-
resse van de socialisten voor het als sterk confes- 
sioneel beschouwde en moeilijk te bereizen 
Zeeuwse platteland. Geen wonder dat de eerste 
socialisten geen landarbeiders waren.

Volksaard?

Van Schagen contrasteert de Walchenaar of de 
Zeeuw die van de Geerses afstamt met de Hollan-
ders die hij zo goed kende uit zijn eigen jaren 
boven de rivieren van 1925 tot 1952. Daar woon-
den ook wel Zeeuwen, schrijft hij, maar die zaten 
er nooit aan de top. Ze konden beter werken dan 
streven, zegt hij eigenlijk. Ze gebruikten niet hun 
ellebogen, hadden geen “houding van vanzelf-

sprekende meerderheid” zoals de Hollandse elite 
en lieten niet het achterste van hun tong zien. Dat 
was in de thuissituatie, in Zeeland, ook overwe-
gend de verstandigste strategie geweest en deze 
mensen hadden dat zo meegekregen in de opvoe-
ding, verinnerlijkt, dat ze zich in Holland niet 
helemaal aanpasten aan de daar geldende mores. 
Trouwens, ze hadden als recente immigranten in 
Holland natuurlijk ook niet de beschikking over 
‘kruiwagens’; ze misten, zoals we tegenwoordig 
zouden zeggen, een netwerk. 

Van Schagen stelt dan níet die Hollandse cul-
tuur in Frage. Was of is de assertiviteit van de 
half of helemaal brutale Hollander wel zo nor-
maal? Die vraag stelt hij niet. Toch zijn er aan-
zetten voor die overweging in zijn opstel. Hij 
constateert een gevoel van verwantschap ten 
opzichte van de Brabander en de Vlaming, de 
Breton en de Ier. In plaats van de lijn door te 
trekken en de vraag te stellen hoe in deze streken 
de meerderheid van de bevolking overvleugeld 
werd of wordt door stedelijke grondbezitters of 
grote boeren, of erop te wijzen dat Zeeuwen, Bra-
banders en Vlamingen samen gewoon een aan-
zienlijk deel van de bevolking van de Lage Lan-
den vormen, gaat Van Schagen op de toer van de 

Arbeidershuisje te Koudekerke, ca. 1900. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, ZI, P 491.
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volksaard. “Waarschijnlijk dus toch ook weer 
zwakkere volken, die door rauwer, meedogenlo-
zer, onbeschaafder invallers werden teruggedrukt 
en die ten slotte stand hielden in minder toegan-
kelijke… restant-gebieden.”

Dat klopt misschien voor de Bretons, niet voor 
de Vlamingen en zeker niet voor de Zeeuwen. In 
de tijd dat de scheepvaart sneller ging dan land-
verkeer, zeg maar voor 1850, was Zeeland juist 
een relatief toegankelijk gebied.6 Voor 1750, met 
name tot 1650, speelde het zijn potje mee in de 
grote wereld. Bovendien waren de onderdrukkers 
van de Geerses gewoon andere Zeeuwen: de grote 
boeren en de heren uit de stad, landeigenaars en 
machthebbers. 

Van Schagen noemt de Geerses verder mensen 
met “ingeboren karakterbeschaving, ook bij de 
grootste primitiviteit”. “Er is een adel des geestes, 
die uit ‘zwakheid’ stamt.” Hij zet zwakheid dus 
tussen aanhalingstekens. Die zwakheid wordt 
ondersteund door de christelijke achtergrond van 
de Geerse. “De Bijbel heeft zijn leven doortrokken 
tot op het merg” en dat “heeft zijn eenvoud, zijn 
soberheid een eigen waardigheid gegeven”. Zijn 
gelatenheid uit noodzaak is gesublimeerd tot 
christelijke resignatie. Aan de geestesadel van de 
Geerses heeft de Bijbel zeker een belangrijke bij-
drage geleverd, zegt Van Schagen. 

Van Schagen complimenteert de mensen uit 
de Walcherse of Zeeuwse ‘onderlaag’ ook met hun 
veerkracht: ze krabbelen altijd weer op. Ook 
daarbij is weer de vraag te stellen of dat niet een 
veel algemener verschijnsel is. Zijn er ook bevol-
kingsgroepen die níet opkrabbelen? Is het niet 
een kenmerk van de mensheid in haar algemeen-
heid dat men altijd weer overleeft – hoe dan ook 
– ook in een situatie die helemaal niet aantrekke-
lijk is? 

Die veerkracht is groter, de echte Geerses-
mentaliteit minder, naarmate je dichter bij de 
kust komt, stelt Van Schagen. Hij wijst op de 
opstandige Westkappelse dijkwerkers en de stro-
pers van Domburg en Vrouwenpolder en nuan-
ceert dus nogmaals het Geerse-verhaal. Maar ook 
hierin blijkt hij de Walcherse samenleving niet 
helemaal te hebben gekend. Hij meent dat in het 
binnenland brutale stroperij zoals in de duindor-
pen “ondenkbaar” was en noemt dan Grijpskerke 
als voorbeeld. Maar in de binnenlanden werd wel 
degelijk driftig gestroopt, zoals Adriaan Kodde 
(1906) uit Aagtekerke mij in 1984 vertelde. In de 

vroege jaren twintig had hij op een avond vanuit 
een bovenraam in de boerderij aan de rand van 
de Pekelinge vijf of zes lichtbakken van stropers 
gezien. Er werd destijds zoveel gestroopt op Aag-
tekerks gebied, dat de ambachtsheer woedend uit-
bracht dat hij “nooit meer iets zou geven”, oftewel 

nooit meer aan onverplichte bedeling van de 
plaatselijke armen zou bijdragen zoals wel 
gebruikelijk was. 

Historie geworden

Tijd om terug te gaan naar mijn voornaamste 
reserve ten aanzien van de manier waarop Van 
Schagens opstel vaak is gebruikt. De dusge-
naamde Geerses-mentaliteit is een trekje dat Van 
Schagen in eerste instantie bij zichzelf en in zijn 
eigen familie ontdekte als restant uit het negen-
tiende-eeuwse en verdere verleden – hij heeft het 
zelfs en mogelijk met recht over een feodaal res-
tant. Bij uitbreiding past hij de naam toe op 

Stroper H. Maljers uit Aagtekerke werkte samen met 

A. Provoost, ca. 1935. Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank, 

recordnr. 55911.
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andere Walchenaren afkomstig uit de brede 
onderlaag en hij meent ook dat het verderop in 
Zeeland wel herkenbaar moet zijn. Maar aan het 
slot is de schrijver zelf heel duidelijk: “De Geerse 
der vóórgaande bladzijden is historie geworden, 
zijn emancipatie begon reeds vóór 1914.” Wat er 
tússen 1914 en 1950 gebeurde, vergelijkt hij zelfs 
met een revolutie. 

Toch kan Zeeland volgens hem niet begrepen 
worden zónder je rekenschap te geven van het 
Geerses-verleden: “Verschillende tijdperken wil-
len wel eens rustig naast elkaar doorbestaan … en 
het bloed emancipeert gewoonlijk niet zo snel als 
de omstandigheden.” Van Schagen wijst er dan 
nog eens op dat hij alleen maar geprobeerd heeft 
om één element, een minder glorieus element dan 
de tot dan toe beschreven aspecten van Zeeland, 
uit de geschiedenis van het gewest te belichten. 
Hiermee ageert hij duidelijk tegen de verheerlij-
king van de folklore die in de eerste helft van de 
twintigste eeuw bij de Zeeuwse elite gebruikelijk 
was geweest. 

Van Schagen heeft dus beslist oog gehad voor 
het historische karakter van wat het Geerses-
complex is genoemd. Het kwam voort uit vroe-
gere omstandigheden en verloor aan invloed 
naarmate de tijd verstreek en nieuwe generaties 
opgroeiden in andere omstandigheden. In 1954 
schreef hij in het Zeeuws Tijdschrift over de jon-
gerencultuur van Domburg: “Welke Piet of Bram 
van 1900 had de moed en de vrijheid, de onbe-

vangenheid opgebracht om een ‘sabeldans in 
piratencostuum’ voor het voetlicht te brengen 
zoals de Pieten en de Brammen van tegenwoordig 
hem dat leveren? Welke dorpsjongen had toen de 
zwier, de zelfverzekerdheid, de houding om een 
Spaanse dans te ver-dansen, zoals deze jeugd het 
presteert?” Voor de meisjes gold hetzelfde. “De 
bevrijding, die uit dit alles spreekt!” Bevrijding 
van wat? In een ander artikel van datzelfde jaar 
noemt Van Schagen als boosdoener de negen-
tiende-eeuwse dorpsgemeenschap. “Je had je in 
die gemeenschap eenvoudig niet senang gevoeld, 
als je anders was gaan doen dan de anderen.” 
Juist de dorpsgemeenschappen werden met de 
komst van de brommer en de auto in de jaren 
vijftig nog weer verder opengebroken.7

In mijn tekst voor deel IV van Geschiedenis 
van Zeeland wordt het artikel over de Geerses dan 
ook maar op één plek aangehaald. Aan het begin 
van de paragraaf over de sociale verhoudingen op 
het platteland vat ik het in één zin samen: “In de 
ogen van buitenstaanders vertoonden zeker de 
oudere generaties landarbeiders en (kleine) boe-
ren op Walcheren echter nog tot in de twintigste 
eeuw een ouderwets aandoende onderdanigheid.” 

Van Schagen over de stad

Van Schagen citeer ik daarentegen veel uitgebrei-
der in het stuk over het voortduren van de tradi-
tionele verhoudingen in de steden, en dan met 

Koolzaad dorsen te Biggekerke, ca. 1905. Zeeuws Archief, HTAM, P 1321.
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name Middelburg. Ik haal hem aan over de patro-
nage die nog tot in de twintigste eeuw voor-
kwam: de elite bevorderde het belang van een 
aantal mensen uit de lagere standen, mits die 
mensen niet de ongeschreven regels van de stan-
densamenleving overtraden. Dat ontleen ik niet 
aan het opstel over de Geerses, maar aan de twee 
boeken met brieven en losse citaten, Ik doe niet 
meer mee en Je moet het zwijgen. Mede door dat 
materiaal is Van Schagen een prima bron voor de 
sociale geschiedenis van Walcheren. In de eerste 
plaats voor de standensamenleving in Middel-
burg, maar ook wel voor het platteland.

Zo bevestigt Van Schagen wat we ook uit 
andere bronnen weten, namelijk dat het leven 
zich in Middelburg voor 1914 langzaam en stil 
voltrok: “De rust, de vastheid van die jaren.” De 
stadsbewoners waren stijf en probeerden netjes te 
leven. Uit de vroegere negentiende eeuw haalt hij 
overleveringen aan over een stand van grote 
heren die sindsdien bijna allemaal uit de stad 
verdwenen waren. “Heren, die nog wezenlijk 
landsheer waren” en die glorieuze feesten hiel-
den. Deze stand was grotendeels verarmd en/of 
verhuisd naar Nederland boven de rivieren. Wat 

er nog over was aan elite noemde hij de aristocra-
tie. Die in een koets met vier paarden reden, 
waren voornamer dan die met twéé paarden 
reden, maar vier paarden kwam allang niet meer 
voor. Zo’n aristocraat was commissaris der 
Koningin Dijckmeester: “een heel vriendelijke, 
vormelijke man, doortrokken werkelijk van een 
hoger soort superioriteit”. Van Schagen was altijd 
van dit soort mensen onder de indruk geweest. 
“Ik ben erg gevoelig voor stijl… Welnu, dat hàd-
den ze.”8 

Beneden de elite stonden de hogere ambtena-
ren van de Griffie, waar Van Schagen gewerkt 
had. Griffier Polman Kruseman had iets koel-vor-
stelijks, en zelfs de commissaris had eerbied voor 
zijn kennis op ambtelijk gebied. “Hier was geen 
tegenspraak mogelijk.” En zo beschrijft de auteur 
nog meer figuren. Interessant is dat deze stand, 
een beetje lager dan de elite, trots was op het feit 
dat ze Frans kon spreken. Het was wel een heel 
Middelburgs soort Frans. Het had iets van plat 
Middelburgs en was volgens Van Schagen soms 
niet om aan te horen.9 

Van de middenstand, waar Van Schagen zelf 
uit voortkwam, beschrijft hij vooral hun afhan-

Schafttijd, ca. 1895. Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank, recordnr. 33030.



96 J.C.  van Schagen

kelijkheid van de hogere standen. Zo hoorde hij 
altijd de eerbied in de stem van zijn moeder als ze 
het had over dokter De Man. Van Schagens moe-
der was afkomstig uit de kringen van bediendes 
van de Middelburgse elite en daarin werd het rei-
len en zeilen van de aristocratische families altijd 

met een zekere gretigheid gevolgd en bewonderd. 
Die eerbied werd van generatie op generatie door-
gegeven. Ook Van Schagen zelf maakte nog deel 
uit van dat patroon. Hij beschrijft de oude heer 
De Groot van het venduhuis De Groot & Hondius 
en zegt dat hij deze man zeer respecteerde “naar 
het voorbeeld van mijn vader en later ook van 
mijn schoonvader”. Trouwens, wanneer een lid 
van de elite iets verkeerds deed, werd dat óók nog 
lang doorverteld.10

Verder vinden we fraaie gegevens over de 
lagere standen in Middelburg. Zijn grootouders 
van moeders kant noemt Van Schagen “brave, 
kinderlijke mensen, in dienstbaarheid geboren en 
getogen. Ze stelden een eer in het vertrouwen dat 

Dr. J.C. de Man (1818-1909) was vanaf 1842 werkzaam als 

geneeskundige in Middelburg en van 1854 tot 1866 als docent 

verbonden aan de Geneeskundige School. Zeeuws Archief, 

Zeeuws Genootschap, ZI, IV 616.

ze bij de Grootheid genoten.” De elite op haar 
beurt zorgde werkelijk voor deze mensen als ze in 
nood zaten of het anderszins moeilijk hadden.11

Waardevolle observaties

Van Schagens brievenbundels bevatten waarde-
volle observaties, niet alleen over de onderdanig-
heid maar ook over het standsgevoel op het plat-
teland. Vader Van Schagen was zoon van een 
timmermansbaas op Oostkapelle en toen zijn 
moeder rond 1870 voor hem en zijn broer een 
boerendasje had gekocht, was dat niet goed. 
“Want wij waren ambachtsjongetjes van ’t dorp”, 
laat hij zijn vader vertellen. “En dat was iets heel 
anders dan boerenjongetjes.” De broertjes droe-
gen de dasjes zo weinig mogelijk. Blijkbaar was 
moeder Pietje Geerse, afkomstig uit het buitenge-
bied, niet goed ingevoerd in de gewoonten op een 
dorp.12

Anderzijds onderscheidde een mouwloos, 
bruin manchester vest de ambachtsman van de 
boerenarbeider. Niet alleen de dorpstimmerman 
droeg zo’n vest, ook iemand als Arjaan Simpe-
laar, tussen 1900 en 1940 palingvisser. Zonder 
Van Schagen wisten we denkelijk ook niet dat 
voor Walcherse plattelanders de hoogst bereik-
bare sociale positie, die van rijke boerenrentenier, 
werd uitgedrukt in het dragen van een burger-
pothoed.13

Van Schagen vermeldt verder dat de Dombur-
gers af en toe gezamenlijk de drinkputten in de 
duinen, waar ook de mensen uit dronken, uit-
diepten als ze wat waren dichtgeslibd. Ook 
schrijft hij de overlevering op over een Sprenger, 
die als hoogste baas van de Polder Walcheren 
zulke slechte ervaringen had met de Westkap-
pelse dijkwerkers rond 1850, dat hij zijn pachter 
dwong om een enorm sterke arbeider te ontslaan 
omdat hij die te gevaarlijk vond. Dat vinden we in 
‘Van de Geerse’s’, samen met nog een handvol 
anekdotes met veel zeggingskracht ten aanzien 
van het negentiende-eeuwse Walcherse platte-
land.14

Van Schagens brieven en opstel bevatten dus 
wel degelijk waardevolle bouwstenen voor de 
sociale geschiedenis van Walcheren. Maar het 
belangrijkste verschijnsel in ‘Van de Geerse’s’, de 
onderdanigheid, moeten we plaatsen in zijn tijd. 
Het kwam voort uit de werkelijke onmacht van de 
onderlaag van de bevolking in de negentiende 
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eeuw, die hooguit kon wegtrekken om aan die 
onmacht een eind te maken, en die allerlei paral-
lellen had in andere plattelandsgebieden in heel 
West-Europa en elders op de wereld.
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