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7

InleIdIng

Ik ben een dorpsjongen. Geboren en getogen in een dorp. 
Inmiddels woon ik al lange tijd in een grote stad, in Eind-
hoven, maar de dorpsjongen zit nog altijd diep in mij. Ik 
ben iemand van het type ‘we kennen elkaar toch’, iemand 
die anderen groet en graag even een praatje aanknoopt, ook 
met mensen die ik nog niet ken, die de neiging heeft bij 
vrienden en kennissen achterom te gaan in plaats van bij 
de voordeur aan te bellen, die het dorpsdialect nog spreekt, 
die gerust nog tegen een winkelier kan zeggen: ‘Ik kom 
morgen wel even betalen, want ik heb nu geen geld bij me’, 
in de verwachting dat de winkelier op z’n dorps reageert: 
‘Dat is goed, jongen.’
 Voetballer Donny van de Beek is eveneens een dorpsjon-
gen. Het stond op 4 mei 2019 in het Algemeen Dagblad:
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Donny van de Beek schittert dit seizoen in het shirt 
van Ajax op het hoogste internationale voetbalpodi-
um. Maar, zo zegt een scout van Ajax: ‘Donny is altijd 
dezelfde gebleven. Echt een dorpsjongen.’

Donny’s dorp is Nijkerkerveen, gelegen in Gelderland. 
Met dat dorp heeft hij veel op. Hij helpt bijvoorbeeld de 
plaatselijke voetbalclub, Veensche Boys, met kleine en 
grote dingen, zoals de herinrichting van een tribune met 
Ajax-stoeltjes, en hij helpt de kinderen van school die een 
spreekbeurt over hem of over Ajax willen houden. Op het 
erf van zijn ouders heeft hij een tuinhuis. ‘Wonen in de 
stad trekt hem niet’, aldus de krant. ‘In Amsterdam is het 
vaak ieder voor zich, in Nijkerkerveen gun je elkaar meer.’
 Maar ja, Donny is zo’n goede voetballer dat tal van 
buitenlandse clubs hem willen hebben. Hij zal elders gaan 
spelen en wonen, en doet dat inmiddels misschien al wel. 
Maar geregeld zal hij toch weer neerstrijken in Nijkerker-
veen. En niet uitgesloten is dat hij er ooit weer definitief 
gaat wonen.

Het dorp waar ikzelf werd geboren en opgroeide is Aarle- 
Rixtel, dat samen met Lieshout, Beek en Donk en Maria-
hout inmiddels de gemeente Laarbeek vormt. Aarle-Rixtel 
ligt niet ver van Eindhoven. Ik fiets er geregeld naartoe. In 
de zomer zelfs heel vaak, meestal via de dorpen Nuenen, 
Gerwen en Lieshout. Ik doorkruis Aarle-Rixtel dan, groet 
de mensen die ik tegenkom, stap soms af om te vragen hoe 
het met deze of gene gaat of om iets bij iemand af te geven 



9

en zet vervolgens weer koers terug naar huis, altijd via een 
andere route dan de route van de heenreis.
 Ik koester mijn dorp, hoewel ik er dus niet woon. De 
koestering moet te maken hebben met de mooie herinne-
ringen aan de tijd dat ik er opgroeide en woonde.
 Een heel vroege herinnering zijn de enorme zandhopen 
die een tijdlang in de straat lagen waar ons huis stond. Het 
moet de tijd zijn geweest waarin de riolering werd aange-
legd of opnieuw werd aangelegd. De zandhopen waren een 
onverwachts verkregen heuvellandschap, dat verleidde tot 
klimmen, klauteren, wroeten, eraf rollen, verstoppertje 
spelen en zandkastelen bouwen.
 Wat later waren er de talloze middagen die ik door-
bracht op voetbalveldjes en -velden. Eerst was het een veld-
je dat we zelf hadden uitgespaard tussen de bomen van een 
boomgaard tegenover ons huis. Daarna waren het echtere 
velden elders in het dorp.
 Met jongens uit de buurt ondernam ik ook geregeld 
tochten naar de nabijgelegen bossen in Lieshout, naar de 
Duivelsberg; een naam die tot de verbeelding sprak. Er 
hoorde een zandravijn bij. Vanaf een zekere hoogte namen 
we om de beurt een zweefduik de zachte diepte in.
 Aan de andere kant van het dorp was een moerassig 
rietveld, waar we doorheen struinden als in een doolhof.
 Als het maar enigszins kon waren we buiten te vinden. 
Elke zomeravond startte er – in de tijd dat ik een jaar of 
dertien was – een ongeorganiseerde wielerwedstrijd bij 
ons voor de deur. Iedereen die wilde kon eraan meedoen, 
op een racefiets of op een gewone fiets; dat maakte niet 
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uit. De Ronde van Croy noemden we de fietswedstrijd, 
naar het kasteel en de buurtschap waarlangs de ronde 
voerde.
 Later, toen ik zestien en iets ouder was, waren er de 
twee discotheken in het dorp, waar ik danste en met meis-
jes ‘seksueel schuifelde’ op schuifelnummers als Du van 
Peter Maffay en Je t’aime… moi non plus van Jane Birkin en 
Serge Gainsbourg. ‘Tegelwringen’ werd dat schuifelen ook 
wel genoemd. Ik geloof niet dat het nu nog veel gebeurt.
 In de tijd van dat tegelwringen was ik op een doorde-
weekse avond ook weleens te vinden op de ‘lieghoek’ in het 
dorp. Dat was een brede stoep voor de deur van een kruide-
nierszaak, midden in het dorp. Zo rond half zeven kwamen 
daar een stuk of vijftien oudere jongeren bij elkaar. Hun 
leeftijd lag een paar jaar boven die van mij, maar ik werd ge-
duld. Er werden sterke verhalen verteld en grapjes gemaakt. 
Ik kan me nog de geanimeerde avonden herinneren na de 
maanlanding van 20 juli 1969. Een van de jongens had van 
zijn opa te horen gekregen dat het onmogelijk was dat de 
astronauten van de Apollo 11 op de maan waren geland. De 
jongen had de verrekijker bij zich die door zijn opa als be-
wijs was gebruikt. Die verrekijker had geen bewegingen op 
de maan prijsgegeven. ‘Ze maken je maar wat wijs’, had zijn 
opa gezegd. We keken allemaal even door de verrekijker 
naar de maan, alsof de opa misschien toch gelijk had.
 Thuis was het bij ons ‘de zoete inval’, zoals mijn moe-
der dat noemde. Er liepen voortdurend mensen binnen. 
Het werd mijn moeder geregeld te veel, maar ze bleven ko-
men, wat toch juist ook kwam doordat mijn moeder voor 
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iedereen koffie inschonk: voor de groenteboer, voor de ko-
lenboer, voor de man van de ‘brandestransie’ (de brandver-
zekering), voor de vrouw die elke zaterdag de huishuur op 
kwam halen, voor een buurjongen die bij ons zijn tweede 
thuis had, enzovoort. Achter ons huis werd ’s avonds door 
buurtgenoten vaak ‘schrepke gestoken’, een spel dat vol-
wassenen speelden door vanaf een getrokken streep centen 
of stuivers in een vogelhuisje te gooien dat ze in het zand 
hadden getekend.
 Als er een belangrijke voetbalwedstrijd was op inter-
nationaal niveau of als de Tour de France werd verreden, 
kwamen mensen bij ons thuis de ‘pool’ invullen, het lijstje 
waarop men de uitslagen kon voorspellen; een van mijn 
broers organiseerde zo’n pool vrij geregeld.
 Er werd thuis ook veelvuldig gekaart – gejokerd, ge-
rikt, gezwikt en getoept – waarvoor mensen uit de buurt 
aanschoven, maar ook ooms en tantes, die van verder weg 
kwamen. En niemand belde bij de voordeur aan; ieder-
een kwam achterom. Een bezoeker afwimpelen – als die 
gedachte daaraan al bij iemand zou zijn opgekomen, nou 
ja, waarschijnlijk toch wel geregeld bij mijn moeder – kon 
dan al niet meer.

Dat ik een dorpsjongen ben, heeft wellicht ook te maken 
met mijn vader, die een dorpsfiguur was, iemand die alom 
bekend was in het dorp, overal ging buurten en rollen 
speelde in de toneelstukken van de lokale toneelvereni-
ging. Jarenlang was hij bovendien Sinterklaas in het dorp 
voor de kinderen van de leden van de Katholieke Arbeiders 
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Bond. Hij had de bijnaam ‘de rooie Bart’, niet vanwege een 
politieke voorkeur, maar omdat hij rood haar had. Als hij 
me voor een boodschap naar een winkel stuurde zonder 
me geld mee te geven, misschien omdat het er even niet 
was, zei hij: ‘Zeg maar dat je er eentje van de rooie Bart 
bent.’ En dat dan in het dialect. Ik weet niet of ze bestaan 
maar als ze bestaan, heb ik ongetwijfeld wat dorpsgenen 
van mijn vader meegekregen.
 Ik ken in mijn geboortedorp ook alle straten en paadjes. 
En alle achternamen van de mensen die er in ieder geval 
rond 1985 woonden. In die tijd schreef ik een boek over de 
achternamen van de mensen uit het dorp. Bij de mensen 
met een ongebruikelijke achternaam waarvan ik de her-
komst niet kon duiden, ging ik op bezoek om meer over 
hun achternaam te weten te komen. Zo kwam ik bij veel 
mensen thuis. Voordien was ik ook al wel vaak bij dorps-
genoten over de vloer geweest, omdat ik een tijdlang het 
hulpje van de plaatselijke melkboer was. Die bracht vanuit 
zijn melkwagen de bestelde flessen melk, karnemelk, pap 
en yoghurt nog vaak bij de mensen naar binnen. En hij liet 
mij dat ook doen.
 Op een gegeven moment evenwel vertrok ik toch uit 
het dorp. Dat kwam mede door een roman, Philip en de an-
deren van Cees Nooteboom, een boek uit 1954, het jaar van 
mijn geboorte. Ik las het op de middelbare school, die ik 
in Helmond volgde, en vond het een mooi en wonderlijk 
boek. Het gaat over een jongen die zijn oom Alexander be-
zoekt en met hem een feest viert door simpelweg samen 
een stuk in de bus te zitten. Jaren later vertrekt de jongen 
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liftend naar het buitenland, naar Frankrijk, om – zoals de 
dichter Hans Andreus het met een schijnbare tegenspraak 
eens uitdrukte – ‘het meervoud van stoelen’ te ontdekken. 
Het boek was voor mij de aanzet om ook eens elders te 
gaan kijken. Ik ging naar een stad om er te studeren en te 
wonen en begon korte reizen te maken, naar Parijs, naar 
Berlijn, naar andere steden, die allemaal vanzelfsprekend 
zoveel anders waren dan mijn dorp.
 Na mijn studie keerde ik toch weer terug naar Aarle-Rix-
tel, niet naar mijn ouderlijk huis, maar naar een huurhuis 
op zo’n honderd meter afstand. Ik kwam er naast twee zus-
sen op leeftijd te wonen, Drika en Janske geheten, zonder-
linge dorpsfiguren, veel zonderlinger nog dan mijn vader. 
Ze liepen bijvoorbeeld met een kinderwagen door het dorp 
en deden alsof de pop die erin lag hun baby was. En ze na-
men de bus naar een plaats een kilometer of vijfentwintig 
verderop omdat het brood daar een paar centen goedkoper 
was. Ik had veelvuldig contact met hen; diverse keren per 
dag. Ik kwam er om hout te kappen (ze stookten nog hout-
kachels), een gemeentelijke brief uit te leggen, een schroef-
je vast te draaien, een bordje pap mee te eten, het journaal 
mee te kijken plus het daarop soms aansluitende politiebe-
richt: ‘Hier volgt een politiebericht; de politie vraagt uw 
aandacht voor het volgende.’
 Steevast zeiden de zussen dat ze het slachtoffer van 
wie een foto getoond werd, kenden. ‘Die ken ik’ was hun 
vaste uitroep, waarna ze een straat in Aarle-Rixtel noem-
den waar het slachtoffer gewoond zou hebben. Ik heb er 
de tic aan overgehouden om ook direct ‘Die ken ik’ te roe-
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pen als er op tv een foto getoond wordt van iemand die ik 
totaal niet ken.
 Ik legde op verzoek van Drika en Janske op een zeker 
moment intercom aan tussen onze huizen, zodat ze me al-
tijd snel konden bereiken, ook voor medische assistentie. 
Die was af en toe nodig. Ik heb bijvoorbeeld een tijdlang 
elke avond een zetpil ingebracht bij een van de zussen. Ze 
hadden er zelf geen idee van hoe dat moest. Intensiever 
contact met buren heb ik daarna nooit meer gehad.
 Mijn terugkeer naar mijn geboortedorp was niet per-
manent. Ik vertrok voor een klein jaar naar het buitenland 
– ‘een wereldreis maken’ heette dat toen nog heel over-
dreven – kwam daarna opnieuw terug en vertrok uitein-
delijk toch weer, nu naar een grote stad, eerst Nijmegen 
en daarna Eindhoven. Inmiddels woon ik al flink wat jaren 
in de laatstgenoemde stad, maar ik voel me, zoals gezegd, 
nog altijd tamelijk nadrukkelijk een dorpsjongen. Het is 
ook daarom dat ik geen boek schrijf over de stad maar over 
het dorp. Niet zozeer over mijn eigen dorp – al breng ik 
dat wel geregeld ter sprake – maar over het dorp in alge-
mene zin; hoe het was en hoe het eraan toeging zo’n vijf-
tig, zestig jaar geleden. Natuurlijk had ik ook een inkijkje 
kunnen geven in het verdwenen dorpsleven van veel lan-
ger geleden, maar ik heb ervoor gekozen om terug te gaan 
naar een periode die voor veel mensen van nu nog bekend 
is, die ze zelf nog hebben meegemaakt. Ook het dorp uit 
dat betrekkelijk jonge verleden is er niet meer, nergens 
meer in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat het dorp 
is doodverklaard. Dorpen hebben een veer moeten laten, 
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ook daarover gaat dit boek, maar veel dorpen zijn veer-
krachtig genoeg gebleken om als een ander dorp voort te 
leven, niet zelden tegen de stroom in.
 Er zijn aardig wat bestuurders die dorpen met graagte 
met elkaar laten fuseren. Ze lijken met hun fusiedrang één 
grote stad van Nederland te willen maken. Het zou be-
treurenswaardig zijn als ze hun zin zouden krijgen, want 
dorpen, vooral de kleinere, bepalen in belangrijke mate de 
aantrekkelijkheid van ons land; dat deden ze en dat doen 
ze. In dit boek probeer ik aan te geven waaruit de charme 
van dorpen bestond en bestaat. Zie dit boek als een ode 
aan het dorp.



Het aan het IJmeer gelegen dijkdorp Durgerdam, winter 1950.
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1

Wat Is een dorp?

Een dorp is een dorp als de meeste mensen die er wonen 
zeggen dat het een dorp is. In Heemskerk, een plaats in 
Noord-Holland met zo’n 40.000 inwoners, twijfelen ze 
soms. De gemeente stelde in 2018 Paul Beentjes aan als 
‘stadsfotograaf ’, vanuit de opvatting dat Heemskerk een 
stad is. Maar Sylvia Vervest – in 2019 de opvolgster van 
Beentjes – kreeg de titel ‘dorpsfotograaf ’. Men was inmid-
dels blijkbaar van mening veranderd.
 Veel mensen denken dat het inwonertal leidend is bij 
het bepalen of een plaats een dorp of stad is. Maar dat is 
niet zo. Dat inwonertal bepaalt wel de hoogte van het sa-
laris van de burgemeester, maar niet of de plaats een dorp 
of een stad genoemd kan worden. En er is ook niets anders 
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dat wél bepalend is, ook niet of het pand waar het gemeen-
telijke ambtenarenkorps zit ‘gemeentehuis’ of ‘stadhuis’ 
wordt genoemd, al maken die benamingen wel enigszins 
duidelijk hoe de mensen die ze gebruiken er zelf over den-
ken.
 Je hoort nogal eens zeggen dat een dorp een dorp is 
als het een plaats is zonder stadsrechten. Maar het stelsel 
van stadsrechten bestaat allang niet meer, ook al gaan veel 
plaatsen die ooit stadsrechten kregen daar nog wel altijd 
prat op, hoe klein ze ook zijn. Ik was een keer in Ootmar-
sum in Overijssel om er een voordracht te houden bij de 
heropening van het Educatorium, het prachtige onder-
wijsmuseum dat ze er hebben. Toen ik Ootmarsum tijdens 
mijn voordracht een dorp noemde, waren er verschillende 
mensen in de zaal die onmiddellijk ‘stad’ riepen.
 Ootmarsum, met een kleine 5000 inwoners, heeft 
stadsrechten sinds ongeveer 1300. Als je door de plaats 
loopt, is er echter niets wat aan een stad doet denken, be-
halve misschien de vele toeristen die er op een mooie dag 
te vinden zijn. Maar onder verwijzing naar de vastgelegde 
stadsrechten kan iemand Ootmarsum inderdaad een stad 
noemen, net als Bronkhorst, een plaatsje in Gelderland 
van niet meer dan pakweg 200 inwoners, dat nu behoort 
tot de gemeente Bronckhorst, met ‘ck’ geschreven. Bronk-
horst kreeg in 1482 stadsrechten.

Veel plaatsen die ooit stadsrechten kregen, ervaar je als bui-
tenstaander als een dorp als je er bent. Oudewater, Goe-
dereede, IJlst, Klundert, Groenlo, Hindeloopen, Huissen, 



19

Staverden, Aardenburg, Asperen, Heukelum zijn er ook 
voorbeelden van. Ze hebben allemaal stadsrechten. Maar 
wie dat niet weet, noemt de plaatsen zonder twijfel een 
dorp of in een enkel geval zelfs een buurtschap. Staverden 
(Gelderland) is bijvoorbeeld een buurtschap, maar wel met 
stadsrechten, sinds 1298. Het behoort tot de gemeente Er-
melo. Soms wordt Staverden ‘de kleinste stad van Neder-
land’ genoemd, maar met ongeveer dertig inwoners en zon-
der een bebouwde kom is het voor de hand liggender om 
Staverden als een buurtschap te bestempelen.
 Elburg (Gelderland) heeft ook stadsrechten. De plaats 
telt zo’n 13.000 inwoners, wat niet veel is voor een stad. 
Toch heb ik er bij Elburg minder moeite mee om de plaats 
een stad of stadje te noemen, omdat het een vesting heeft. 
In geval van een vesting denk ik blijkbaar sneller aan een 
stad dan aan een dorp, ongetwijfeld mede omdat het woord 
‘vestingstad’ ingeburgerd is; ‘vestingdorp’ is dat niet.
 Sommige vestingstadjes zijn zo klein dat ze zichzelf – 
al hebben ze dan stadsrechten – toch liever een dorp noe-
men, zoals Megen (Noord-Brabant), dat ongeveer 1600 
inwoners telt. Samen met de omliggende dorpen Haren 
en Macharen heeft Megen ook geen ‘stadsraad’ maar een 
‘dorpsraad’.
 Willemstad (Noord-Brabant) is ook een vestingstad, 
met stadsrechten, en de plaatsnaam eindigt bovendien op 
-stad. Maar de keren dat ik er was, had ik er geen stadsge-
voel. Soms doet het begrip ‘vestingstad’ zijn werk blijk-
baar toch niet. Ik vond Willemstad een dorp, een mooi, 
klein dorp, geen stad.
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 Een enkele plaats heeft van oudsher ‘stad’ in de naam 
zitten zonder ooit stadsrechten te hebben gekregen en 
zonder ook maar enigszins op een stad te lijken. Stad aan 
’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee, met nog geen 1500 
inwoners, is er een voorbeeld van. Het woord ‘stad’ bete-
kent in oorsprong ook niet meer dan ‘plaats’.

Plaatsen die vroeger stadsrechten kregen, verwierven daar-
mee de toestemming om een stadsmuur te bouwen, een 
markt te houden, een rechtbank te hebben of tol te vra-
gen aan passanten. De grootte van de plaats speelde daarbij 
geen rol.
 Het systeem van het toekennen van stadsrechten heeft 
in Nederland bestaan vanaf de middeleeuwen tot in de ne-
gentiende eeuw. Delfzijl, Winschoten en Delfshaven (nu 
een stadsdeel van Rotterdam) kregen nog vrij laat, in 1825, 
stadsrechten.
 Sinds halverwege de negentiende eeuw, toen Neder-
land in 1851 een Gemeentewet kreeg, is het stadsrech-
tenstelsel helemaal van de baan. De bestuurswetten spre-
ken sindsdien niet meer van dorpen en steden maar van 
‘gemeenten’. Het is bijvoorbeeld ‘Hoonhorst, gemeente 
Dalfsen’. Voor de Gemeentewet telt alleen Dalfsen. Dat 
Hoonhorst een dorp is dat tot Dalfsen behoort, is mooi 
voor de statistieken of de folklore en vooruit, het mag ook 
nog wel op het plaatsnaambord staan, maar de wet heeft er 
verder geen boodschap (meer) aan.
 De stadsrechten die vroeger aan plaatsen zijn verleend, 
zijn wel steeds geldig gebleven. Officieel tenminste. Maar 
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alleen de mensen die er echt op staan, noemen een stad 
die in alle opzichten als een dorp aanvoelt, daadwerkelijk 
een stad. Van de weeromstuit menen bestuurders van en-
kele plaatsen die nooit stadsrechten kregen soms tot op de 
dag van vandaag te moeten benadrukken dat ze hun ambt 
niet in een dorp uitoefenen. Op de website van het Ste-
dennetwerk g40, het netwerk van veertig grote en mid-
delgrote steden, verscheen op 27 februari 2018 een blog 
van Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. Hil-
versum was net samen met Assen toegetreden of toegela-
ten tot de g40. Broertjes schreef:

Met bijna 90.000 inwoners, een levendig centrum én 
het beroemde Media Park mag Hilversum zich toch 
echt een stad noemen. Een centrumstad zelfs, met 
een (boven)regionale functie.

De burgemeester had blijkbaar nog steeds het idee dat ve-
len hem als een dorpsburgemeester zagen en dat had hij 
toch liever niet.

Soms probeert men bij een fusie van dorpen het stadska-
rakter af te dwingen door in de fusienaam de benaming 
‘stad’ op te nemen, zoals bij Meierijstad is gebeurd, een 
fusienaam die in 2018 van kracht werd na het samengaan 
van de Brabantse dorpen Veghel, Schijndel en Sint-Oe-
denrode. Maar de dorpen zijn geografisch nog zo nadruk-
kelijk van elkaar gescheiden dat niemand Meierijstad als 
een stad ervaart, de naam ten spijt.
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 Wordt een dorp door een fusie opgeslokt door een 
stad, dan beschouwt de stad het opgeslokte dorp voortaan 
als een wijk van de stad, niet zelden tot groot ongenoegen 
van de oorspronkelijke dorpsbewoners, die hechten aan 
hun dorp. Mierlo-Hout is bijvoorbeeld oorspronkelijk een 
dorp, dat evenwel al lange tijd, sinds 1968, zonder tussen-
ruimte aan Helmond vastzit en daarvan sindsdien offici-
eel een wijk vormt. Maar veel Mierlo-Houtenaren blijven 
spreken van ‘ons dorp’ en hebben liever niet dat het een 
wijk van Helmond wordt genoemd. Je ziet zo’n afwerende 
houding tegenover de moedergemeente zelfs weleens als 
een dorp een wijk wordt van een ander dorp. Het vroegere 
dorp Zeelst is bijvoorbeeld al bijna honderd jaar een wijk 
in het dorp Veldhoven (Noord-Brabant), maar de leuze 
‘Zeelst blijft Zeelst’ (Zilst blè Zilst) wordt nog geregeld 
aangeheven door veel (oud-)Zeelstenaren.

Vrijwel alle plaatsen, in ieder geval de plaatsen die er al lang 
zijn, zeker vanaf de negentiende eeuw, zijn ooit begonnen 
als gehucht. Het woord ‘gehucht’ betekent een ‘geheel van 
hoeven’, boerderijen dus. Gehuchten waren vooral boe-
rengemeenschappen. Er konden ook wel enkele gewone 
huizen staan, maar de boerderijen bepaalden de aanblik 
van een gehucht. Maar het ging slechts om een gering aan-
tal boerderijen, want in een gehucht woonden nooit veel 
mensen, meestal nog geen vijftig. Incidenteel kon er toch 
wel een kerkje zijn, maar veruit de meeste gehuchten heb-
ben het altijd zonder gedaan. Voorzieningen in de vorm 
van winkels, cafés en een school kenden gehuchten niet. 
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En streekbussen, toen die er eenmaal waren, lieten een ge-
hucht meestal links liggen.
 Er zijn nog genoeg plukjes huizen en boerderijen in 
Nederland die het karakter van een gehucht hebben. Ze 
liggen buiten een dorp of stad en kennen weinig bebou-
wing, anders gezegd: ze hebben geen bebouwde kom. 
Maar we gebruiken de benaming ‘gehucht’ nog maar zel-
den. ‘Gehucht’ is voor Nederland een benaming die uit 
de tijd is geraakt. Het woord klinkt inmiddels alsof de 
mensen die er wonen nog zeventiende-eeuwers zijn, die 
heel afgelegen wonen en slechts via hobbelige zandpaden 
te bereiken zijn en in de winteravonden in het pikkedon-
ker leven met hooguit een enkele brandende kaarslan-
taarn. Nederland is te druk geworden om een woord als 
‘gehucht’ nog te gebruiken. Er loopt al snel een normale 
weg dwars door zelfs de allerkleinste plaats of er loopt een 
drukke weg in de buurt of er doemt niet heel ver weg een 
torenflat of bedrijvengebouw van een stad op.
 In veel andere landen zijn gehuchten nog springle-
vend. In Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld zijn ze er nog 
volop. Het is er stil als je erdoorheen loopt. In veel geval-
len gaat het daar trouwens nog altijd om boerenenclaves. 
In Nederland is dat niet meer zo. Vandaar dat we in Neder-
land het woord ‘gehucht’ nauwelijks nog gebruiken. We 
spreken nu eerder van een ‘buurtschap’, waarvan een aan-
zienlijk deel te maken heeft gehad met verdorping of zelfs 
verstedelijking. Een buurtschap heeft wel als vanouds een 
eigen naam, anders kunnen we er ook niet over spreken. 
Maar als je er bent, vind je er geen blauw plaatsnaambord 
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zoals bij dorpen en steden. Sommige buurtschappen heb-
ben wel een wit naambord geplaatst met blauwe of zwarte 
letters.

In een dorp staan in tegenstelling tot een vroeger gehucht 
veel meer ‘gewone’ huizen dan boerderijen. En je vindt er 
bijna altijd minimaal één kerk. Veel dorpen kregen in de 
loop van de tijd bovendien flink wat winkeliers en am-
bachtsmensen: een kruidenier, slager, bakker, kleermaker, 
schoenmaker, smid, timmerman, enzovoort. Zo ontston-
den de dorpen met hun eigen dorpsbestuur, waar mensen 
woonden én veelal ook werkten en waar ze alles konden 
vinden waaraan ze in het dagelijks leven behoefte hadden.
 Zo is het lange tijd geweest. Maar vanaf 1960-1970 kwam 
er een omwenteling, waarop in veel van de hoofstukken die 
hierna volgen wordt ingegaan. De dorpen, vooral de klei-
ne dorpen, werden inhoudelijk deels uitgekleed door het 
verlies van allerlei voorzieningen en traditionele beroeps-
activiteiten. Ze raakten ook steeds meer leefruimte kwijt, 
vooral ten opzichte van andere plaatsen of ten gunste van 
wegen voor auto’s. In sommige gevallen groeiden dorpen 
aan elkaar vast of ze werden gekaapt door een stad.
 Gelukkig is het (nog) niet overal zo gegaan. In de noor-
delijke provincies, in Zeeland en in enkele regio’s in an-
dere provincies heb je beslist nog wel dorpen die je ‘lan-
delijk gelegen’ kunt noemen. Maar in algemene zin zijn 
veel dorpen in de knel gekomen. Raar is dat niet als je naar 
de bevolkingsgroei van Nederland kijkt. In 1900 telde ons 
land iets meer dan 5 miljoen inwoners. In 1950 waren het 


