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Jaak Slangen, Tussen gemeynte en 
landschapspark – Zes generaties boeren op 
Mortelshof (1829-2005). Leiden, eigen 
beheer, 2018, 736 blz., ill.;  
ISBN 978-90-817575-1-5; 55, 60 euro.

Heel wat Vlamingen en Nederlanders 
hebben in een ladekast of opslagdoos 
wel een bundeltje papieren liggen 
waarop namen en data van hun 
verre voorouders vermeld staan. Bij 
landbouwers zit daar meestal ook een 
lijst bij met alle voormalige eigenaars 
en pachters van de hoeve waar men 
vandaag woont en werkt. Soms wordt 
het bundeltje papieren vervangen 
door een met zorg uitgegeven 
publicatie, inclusief foto’s en kaarten. 
Toch is het boek Tussen gemeynte en 
landschapspark – Zes generaties boeren op 
Mortelshof alleen al omwille van zijn 
dikte een unicum. Deze publicatie 
over een tweehonderd jaar oude 
hoeve in Nederlands Limburg telt 
maar liefst 736 pagina’s, zonder het 
notenapparaat en de bibliografie die 
enkel online geraadpleegd kunnen 
worden. Aan dit huzarenstukje 

ging dan ook 20 jaar gepassioneerd 
onderzoek vooraf. Auteur Jaak 
Slangen bracht zijn kindertijd door 
op deze boerderij en keerde op 
latere leeftijd – lang na zijn studies 
sociaaleconomische geschiedenis 
in Leiden – nog enkele jaren terug. 
Kort na het overlijden van zijn vader 
besefte Slangen echter dat met hem 
een belangrijke informatiebron over 
de geschiedenis van zijn bakermat 
verloren was gegaan. Hij startte een 
uitgebreid archiefonderzoek in onder 
meer historische kranten en notariële 
akten en begon met het afnemen van 
interviews. Het resultaat werd een 
lijvig werk waarin familie, streek en 
landbouw door elkaar heen lopen.

Het boek is een drieluik. Het 
eerste, korte deel beschrijft de ont-
staansgeschiedenis van Mortelshof 
(1824-1846). In Nederlands Limburg 
werden eeuwenlang heel wat woeste 
gronden collectief geëxploiteerd, 
aangeduid met het begrip ‘gemeynte’. 
Na de Franse Tijd werden deze 
gemeynten van hogerhand opgeheven 
en tot gemeentelijke eigendom 
verklaard om deze vervolgens 
openbaar te verkopen. Dat lot was 
ook het heidegebied op de grens 
tussen de gemeenten Linne en Sint-
Odiliënberg. Hierop werd in 1829 het 
Mortelshof als ontginningsboerderij 
gesticht door een brouwer en brander 
uit het naburige Roermond. De 
eerste drie generaties pachtboeren 
op Mortelshof staan centraal in het 
tweede deel van het boek (1829-
1905). De overgrootvader van de 
auteur was de laatste pachtboer, 
want het was zijn zoon die de hoeve 
kon aankopen. Vanaf dan bleef de 
hoeve exact honderd jaar lang in 
het bezit van de familie Slangen. De 
drie generaties die tijdens deze eeuw 
op Mortelshof woonden, worden 
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bijzonder uitgebreid besproken 
in het derde deel van het boek 
(1905-2005). Dit was ook de meest 
welvarende periode voor het bedrijf. 
De boerderij vervulde een regionale 
voorbeeldfunctie door zich om te 
vormen van een ontginningsboerderij 
naar een gemengd bedrijf waarin 
voortdurend werd gespecialiseerd, 
zoals in pootaardappelen. Zelfs na de 
totale verwoesting op het einde van  
WOII werd de boerderij succesvol 
wederopgebouwd. Het verhaal 
eindigt echter met een familiale vete 
waardoor de agrarische activiteiten 
werden gestopt en het land verkocht 
werd aan Het Limburgs Landschap. 
Sindsdien krijgt het domein als 
‘landschapspark’ en akkerreservaat 
een nieuwe toekomst. Het boek 
wordt afgesloten met een lange lijst 
van historische sensaties die de 
auteur mocht ervaren tijdens zijn 
onderzoek, alsook een overzicht 
van de verschillende inwoners van 
hoeve Mortelshof en de belangrijke 
gebeurtenissen die er plaatsvonden in 
die tweehonderd jaar.

Hoewel het boek inzoomt op de  
geschiedenis van één enkele hoeve,  
tracht de auteur daarbij steeds de  
invloed van de agrarische omwen-
telingen op regionaal, nationaal en 
zelfs internationaal niveau te schetsen. 
Vooral de sociaaleconomische en 
sociaal-culturele context van de 
landbouwsector in die tijdsperiode 
worden belicht. De auteur gaat hierbij 
bijzonder gedetailleerd in op zeer 
uiteenlopende onderwerpen, gaande 
van de opbrengst van kastanjes 
doorheen de jaren, de woonplaatsen 
van kopers bij verschillende 
boeldagen op de hoeve en de 
verschillen in verzekeringspolissen 
tussen de generaties, tot de 
activiteiten van landbouwcoöperaties 

in heel Nederlands Limburg. Hij 
heeft ook breeduit aandacht voor 
de eigendomsoverdrachten tussen 
de generaties, wat hij beschouwt als 
een vaak vergeten onderwerp in de 
geschiedenis van landbouwbedrijven. 
De kritische houding en breedvoerige 
nuanceringen tentoongespreid in de 
sociaaleconomisch geschiedkundige 
onderwerpen staan echter in schril 
contrast met de nadruk die gelegd 
wordt op informatie uit andere 
disciplines zoals de biologie, 
genealogie, antroponymie, etc. 
Spijtig genoeg verandert ook de 
objectieve toon die aangehouden 
wordt in het begin van het boek 
naar een zeer persoonlijke kijk op de 
familievete die het einde betekende 
van de agrarische activiteiten op 
het Mortelshof. De tekst voelt voor 
de lezer aan als een therapeutisch 
schrijven, wat de auteur ook toegeeft 
in kranteninterviews naar aanleiding 
van de boekpresentatie.

Bij een dergelijke publicatie stelt 
men zich de vraag of het een klassiek 
heemkundig of lokaal historisch boek 
overstijgt. De waarde van dit werk 
toont zich vooral in de details en het 
brede spectrum aan onderwerpen. 
Enerzijds kan dit collega heem-
kundigen inspiratie geven om in te 
zoomen op nog vaak onderbelichte 
aspecten in de eigen omgeving. 
Anderzijds kan het werk informatief 
zijn voor professionele vorsers in het 
kader van een grote vergelijkende 
studie of meta-analyse op regionaal en 
nationaal niveau. Voor de volkskunde 
belicht het boek alvast verschillende 
aspecten van volksgeloof, tradities en 
Roomse gebruiken, naast uitvoerige 
besprekingen van de broederschappen 
en het verenigingsleven in het 
midden van Nederlands Limburg. 
Interessant is vooral de beschrijving 
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van hoe bepaalde herinneringen in 
de geschiedenis van het Mortelshof 
doorheen de generaties vervormd of 
zelfs volledig vergeten zijn geraakt. 
Zo bleek uit archiefonderzoek dat een 
tweede pachter veroordeeld werd voor 
vrijwillige doodslag na een uit de hand 
gelopen ruzie op de hoeve. Ondanks de 
talrijke krantenartikelen en de zware 
impact op de reputatie van de hoeve, 
waar sindsdien de familie Slangen 
vertoefde, werd de moord en zelfs 
het bestaan van deze tweede pachter 
doodgezwegen. Tot op het onderzoek 
van de auteur was men er zelfs stellig 
van overtuigd dat er een tijdlang geen 
pachter was geweest op Mortelshof. 
Dat bepaalde schokkende ervaringen 
in de relatief recente geschiedenis van 
een familie en van het eigen vastgoed 
vergeten zijn geraakt, is een vaker 
vastgesteld fenomeen. Dergelijke 
voorbeelden die in het boek uitvoerig 
behandeld worden, kunnen daarom 
in een grotere vergelijkende studie 
waardevol zijn. Het terugvinden 
van deze voorbeelden in het lijvige 
boek wordt dan wel een uitdaging, 
aangezien de aanwezigheid van een 
handige index ontbreekt.

Maarten H.D. Larmuseau

Tom Willaert, Dirk Speelman, 
Fred Truyen, Digitale 
geletterdheid – Dataverwerking in 
de geesteswetenschappen. Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2018,  
303 blz., ill.; ISBN 978-94-6270-150-2; 
25 euro.

Tegenwoordig is er vaak geen gebrek 
aan data om wetenschappelijk onder- 
zoek uit te voeren, maar ligt de 
uitdaging net in het omgekeerde. 
Door de digitalisering en het internet 
krijgt elke onderzoeker en student 
te maken met een overvloed aan 
beschikbare data, ‘big data’ genoemd. 
Ook de geesteswetenschapper ont-
snapt hier niet aan en wordt in zijn 
of haar onderzoek uitgedaagd door 
de beschikbaarheid van miljoenen 
teksten, beelden en geluidsopnamen 
in digitale bibliotheken, archieven 
en databanken. Naast de klassieke 
bronnen bieden blogs, tweets en on-
line tentoonstellingen bovendien 
nieuwe mogelijkheden voor onder-
zoek in tal van disciplines binnen de 
humane wetenschappen. Uiteraard 
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