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Een van de taken van de werkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen vr'as na
te gaan hoe het maatschappelijk leven als geheel gezien in de gemeente Gieten functioneert.
Dus niet: hoe functioneert die of die kerk, vereniging of organisatie, maar b,v. door
wie \ryorden de organisaties en de verenigingen geleid, hebben de verenigingen veel
contact met elkaar, hoe is de plaats van de kerkelijke groepen in het geheel van de
samenleving en hoe "ligt" het gemeentebestuur ("de gemeente") als besturend colrege daarÍn enz, Hoe is de verhouding van de verschillende bevolkingsgroepen en
kerken onderling" Hetzelfde voor de verschillende dorpen in de gemeente, vooral
t, o, v. het hoofddorp" Tenslotte vragen als: in hoeverre is het gewenst en mogelijk,
het gevoel van "bij elkaar in een gemeente te wonen" te versteiken, het overlèg te
bevorderen enz,
De werkgroep is begonnen met een bespreking van elk dorp afzonderlijk,

Het hoofddorp Gieten-Bonnen,
Iemand in het veen zei eens tegen êén van de werkgroepleden: "In Gieten wonen
net zoveel soorten mensen als er soorten aardappelen zijn: je hebt er kleinen, dikkers, nieuwen en er zijn ook rotter'n bij".
Niet in deze aardappeltelerstermen, maar overigens eender, voelt men het in Gieten
zelf: de oude dorpseenheid heeft plaats gemaakt voor een grote verscheidenheid.
Ook vroeger waren er d.e 'rstand.en" (boeren, landarbeiders, middenstanders en
enkele onderwijzers en notabelen), maar de laatste 30 tot 40 jaar zijn er allerlei
groepen bijgekomen, resp. zo sterk gegroeid dat ze nu een aparte bevolkingsgroep
geworden zijn. Van de in totaal + 650 gezinshoofden in het hoofddorp Gieten rverkt
nog slechts ca. 25 pct. in de landbouw.
De_ belangrÍjkste grenslijnen liggen nu niet meer zozeer tussen de oude standen, alswel tussen "oude bevolking" en "import".
De werkgroep maakte daaiom de voigende indeling, die in de praktijk van thans het
meeste gelding bezit:
1. de oude bevolking (zie boven, + Z7S gezínnel)t
2. de onderwijzers (in Gieten een gO-tai);
3" de mensen die bij Udema werken (merendeels arbeiders, + 1?S gezinnen);
4. de overige import (ambtenaren, vertegenwoordigers, paslevestigde middenstanders en personen in administratieve beroepen, + 1b0 gezinnen)"
Deze_ groepen staan enigszins apart van elkaar, wat de wérkgroeó uitsluitend wijt
aan de (te) snelle groei van het hoofddorp en ook omdat zoveèl mensen tegenwoordig
maar enkele jaren in Gieten blijven wonen om daarna weer door andere vervangen
te worden
Hield men vroeger contact met tenminste de eigen kruren, tegenwoordig kent men
die vaak zo slecht en men heeft er zo weinig
ge-e"n ( vèrleden, herkomst, be-óegroep
roep), dat men zijn contacten meer in de eigen
zoekt (familie, collega's of
geloofsgenoten elders in het dorp enz. ). Hierdoór iJ de oude eenheid in buurt en
dorp grotendeels verloren gegaan, In Gieten zeIÍ zíjn echter toch nog enkele buurtvere,nigingen overgebleven: Asserstraat, Spekstoep en Bonnen. Behalve voor een
jaarlijks reisje spelen zij slechts een gerÍnge rol.
s-oms wordt de rrapartheid" ook in de hand gewerkt door de woningbouw (huizen van
Udema, woningen van dezelfde huurwaariie--klasse bii elkaar). Dit ziet de werkgroep
echter als onvermijdelijk.
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Door de sterke toeneming van het aantal personen van elders (de 'rimport'),, maar
ook cloor de intensivering van het boerenbedrijf, dat steeds meer alle aandacht opeiste, heeft er in de leiding van de samenleving (gemeentebestuur, verenigingen,
kerk) een verandering plaats gehad. De oude, sedert generaties in Gieten gevestigde boerenfamilies, die vroeger samen met enkele notabelen de gemeente a.h.w.
regeerden, zÍjn min of meer op de achtergrond geraakl. al is hier en daar de oude
invloed nog te merken. Nu zijn het veel meer dan vroeger de zgn, "burgers"" die
allerlei leidende functies hebben" Over deze verschuivingen heerst bii de van ouds
Ieidinggevende groep wel eens wat onbehagen en soms lijkt het alsof zii zich bewust
enigszins uit het openbare en kerkelijke leven terugtrekt. Misschien omdat de veranderingen sneller zijn gegaan dan men kon verwerkenDe werkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen constateert, dat in tegenstelling tot de oude boerenfamilies, de middenstanders zich vroeger over het algemeen van besturen en andere openbare functies afzijdig hebben gehouden.
Ook thans is daarvan nog wel iets te bespeuren,
De kerkelijke verschillen spelen in de Gieter samenlevÍng slechts een ondergeschikte ro1, vooral omdat
1" de gereformeerde groep maar klei.n is {een 30 tal gezinnen, 6;- i1rl. van de bevolking in het hoofddorp);
2" binnen de hervormde kerk de samenwerking tussen de recht- en vrijzinnigen zeer
goed is. Men beschouwt elkaaï gewoon als leden van êén kerk.
Van ouds is de hervormde gemeente in Gieten vrijzinni.g" maar door de vele import is het aantal rechtzirurigen toegenomen,
Mede door hun grotere kerkelijke meelevendheid spelen zii thans een grotere
rol dan vroeger. Bij de samenstelling van de kerkelijke colleges, waarín de import zich vaak gemakkelijker tot het vervullen ván een functie laat overhalen dan
de geboren Gietenaar, zoals in allerlei andere besturen eveneens het geval is'
wordt er echter op gelet dat de oude bevolking voldoende vertegenwoordigd blijft"
De onkerkelijken zijn in Gieten geen duidelijke groep; bijna iedereen rekent zich
tot de hervormden"
Overige buurtschappen in het zandgebied,
Dit zijn voornamelijk Zandvoort en Achter 't Hout, beide kleine wat afgelegen,
echte boeren-buurtschappen" Lr aller:lei opzichten (burenhulp, buurtvisites, inwoningstraditie, dooptraditie, enz" ) is aan deze buur:tschappen nog t,e herkennen, hoe
het vroeger in de gemeente Gieten overal was,
De werkgroep schrijfl, dit hooflzakeli.jk aan de volgende oorzaken toe;
1, het zijn echte boeren-buurtschappen gebleven, dus: weinig verhui zingen en nieuwkomers, men kent elkaar van jongsaf, vaak is men famjlie van elkaar. De oude,
hechte buurtgemeenschap is dus minder doorbroken;
2, de buurten zijn door de afstand tot het hoofddorp meer gei'soleerd gebleven dan
andere delen val de gemeente, wat gemakkelijker ertoe leidt, dat veel zaken bij
' het oude blijven (er zijn minder vergelijkingspunten, critische blikken val buitenstaanders enz. );
3. door het ontbreken van waterleiding en electriciteit zijn sommige moderniseringen achterwege gebleven.
UÍt sociaal oogpurrt vermeldenswaard zijn nog twee kleine buurt,ies" t. w. het
Bonnerveld en Zijtak ( "Bokkenmond" ), de eerste + 10 en de laatste 4 - 5 gezLnner
omvattend.
Men leeft hier, op enkele uÍtzonderingen na, a, h.w. een eigen leven, grotendeels
naast en los van de overige Gieter samenleving" Wel is dÍt veel minder geworden
dan vroeger, volgens de werkgroep vooral ten gevolge van de leerplicht, de betere
wegen en de betere vervoersmiddelen- Maar ook nu nog trekken verschillende gezinnen in allerlei zaken met elkaar op, bezoeken gezamenlijk de kermissen. in de

oÍt

omgeving, de T. T. e.d. Van slechte toestanden is echter nog slechts in een enkel
gezin sprake, Wel is de behuizing van de gezinnen in het Bonnerveld en Zijtak voor
een deel nog zeer slecht.
De werkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen betr:eurt, dat mede hierdoor
te verwachten is, dat de beide kleine buurJen nog verscheidene jaren bij de bevolking van Gieten e, o. ten onrechte een minder góstige "pers" zullen heLben, zoals
dat reeds sinds 5aren hèTl&áfis. Het wordt tÏia, aát dê gemeenschap deze tast
van het verleden van het Bonnerveld en Ziitak afneemt"
Gieterveen e. o.
_ Gieterveen, Bonneween en de l<leine buurtschappen o. a" de Hilte en de Streek/
Bovenstreek omvatten gezamenlijk ca. 300 gezinndn, ongeveer half zoveel als in
het hoofddorp Gieten wónen. Het iercentage"landbouwerJ is in Gieterveen zelf wel
heel laag (ca. 20 pct" ), in Bonnerveen enáe andere buurtschappen echter meer
dart de helÍt"
Gieterveen en Bonnerveen zijn de buurten veel meer een eenheid gebleven" Dat
-,In
blijK bijvoorbeeld als er een uitvàering is; dan trekt men buurtsgewijJ daar heen,
19n faalt elkaar op. Bijna iedere buurt heeÍt er zijn buurt- of ràÍsvereniging (in
totaal 4). De Broek bijvoorbeeld is een buurt waar alles door elkaar woont (boeren,
arbeiders, middenstanders), maar bij feesten doet iedereen mee aan het straatversieren.
Op de Streek en Bovenstreek is daarentegen weinig eenheid" Bij elkaar tellen deze
buurtschapjes nog geen 50 woningen, diJerg vers-preid staan. Van de Gieterveense
cloqpsgemeenschap staat ook het zgn" rtRode dorp" wat apart" Het is een klein buurtJe van woningwetwoningen kort na de oorlog gebouwd, bewoond door arbeidersgezin-

nen.
Ondanks de minder verstedelijkte en meer dorpse verhoudingen in Gieterveen loopt
er toch een belangrijke scheidingslijn door de iamenleving, nI" tussen de rechtzlnnrg- hervormden, gegroepeerd om de oude hervormde kerk, en de vrijzinnig herv9rTd9l, gegroepeerd om hun gelijlaramige vereniging: de Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden, de V, V, H.
De vrijzinnigen zijn uit de plaatselijke her-vormd.e gemeente getreden toen het overige d.eel van de hervormden in 1921 een christelijke school oprichtte. De plannen
daarvoor bestonden aI langer, maar men g.eep in dat jaar de gelegenheiá aan, toen
qe bestaande gemeenteschool
te klein werd en uitgebreid zou moeten rvorden,
Hoewel onder de hervormd.en in Gieterveen de vríizinnigen een minderheid vormen
(a.25 pct. ) is toch de openbare school groter, omàat zoiel de buitenkerkelijken als
[qmaten van de Hervormde Kerk hun kinderen daarheen sturen. Zij telt thars + 80
Ieerlingen, de bijzondere ("christelijke" ) school + 4b.
rioewel de oorsprong van de tegenstellingen (de schoolstríjd) grotendeeld een princlplere was, is de ontstane breuk in de. samenleving meer van maatschappelijk en
sociaal-psychologisch karalÍer, Zij heeft zich nl" óok veel verder doorgezet dan
arleen op onderwijsgebied, Zo ontsfond er direct ook een tweede landbouwvereniging,
er ziin nu twee oranjeverenigingen, twee muziekverenigingen, twee toneelverenigmgen.

Het streven naar een aparte school door mensen van de eigen groep heeft het vrij.
zinnige deel van de gemeènschap nooit kunnen begrijpen" Daároà acóepteert men
net op-zich-zelf-staan van de gereÍormeerden, in Gieterveen een 10-tal gezinnen,
Ín
z.in beter dan van delechtzinnige mede-hervormden,
^zekere jaren heen heeft
men zich echtËr bij de situatie neer weten te leggen,
fgor-{e
zodeÍ althans in het overige verenigingsleven óp verschillende punten al weói meer
wordt
erlrt,, Zo hebben de beide oranjeverenigingen sedert 3 jaar een ge-samengew
zamenlijk
feestprogramma, men is bezig een ge"a-.tiijk dorpshuisplaÍr voor te
bereiden, en in de toekomst zal rnen wellicht, zij het via aparte vertegenwoordiging,

'
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eveneens in de op te richten Stichting voor Maatschappelijk Werk samenwerkenOok is het merkrvaardig, dat ondanks het dramatisch karalder van de scheuring
in de 30-er jaren, in het buren- en buurtcontact de tegenstellingen geen rol spelen,
(als zij niet toevallig een zeer persoonlijk karakter hebben gekregen),
De buurteenheid in Gieterveen is hierfegen blijkbaar beter bestand, dal de buurteenheid in Gieten tegen de t'sociale" verschillen tengevolge van de vele i*pg"t,
frequente verhuizi4g-en, ander beroep enz. Gieterveen is door de grotere nabijheid
in sommige opzichten meer georiënteerd op Gasselternijveen dan op Gieten. Dit
wordt nog versterkt door de slechte busverbindj.ngen met Gieten,

Nieuwediep.

Dit is volgens de voorhanden zijnde gegevens het enige dorp in de gem,eente. met
een verenigíng "Plaatselijk Belaná"" Bljna iedereen is er lid van en zij beploit de
belangen ván áe buuÉscháp bij het gemeentebestuur, organiseert in incidentelegevallen hulp voor in nood geraakte buurtgenoten enz. De reisvereniging van Nieuwediep staat er los van"
Hoewel Nieuwediep ruim 400 inwoners telt (dus ca. 10 pct. van de gehele gemeente, 30 pct. van de inwoners van het veengebied), bestaat de indruk dat het voeteneind-effect veroorzaakt, dat de aandachtloor Nieuwediep met deze grootte niet in
overeenstemming is (openbare voor:zieningen, Groene Kruis )Orndat het ca- L0 ]sn. verwijderd is van Gieten en nog ca' 4 km" van Gieterveen, maar
daarentegen direct aangeËouwd tegen de woonkernàn van Wildervank en Stadskanaal '
is het ook in sterke mate op die plaatsen georiënteerd.
Ca. 60 pct" van de bevolkiig i" iïá"Át"i"u""b"id""" Hiervan werkt ca. 2,/3 deel buiten de gèmeente, Men voelt zich er dan ook vaak meer bewoner van de Groningse
veenkoloniên. dan Gietenaar.
Ir de gesprekken klvam naar voren) dat het noorden van Nieuwediep meer een woongemeásèhap van industrie- en enkele landarbeiders is, terwijl het zuidelijke- deel,
t-egen Gasseiternijveenschemond aan, enige gelijkenis vertoont met buurten als
Zándvoort en de Hilte. M. a.w. is het eeriwit apart staande buurt van uitsluitend
boerderijen (een 12-tal) met vrij veel burencontact; de traditionele inslag is er
echter niet zo sterk als in de boerenbuurten van het zandgebied.
De gemeente Gieten als gehggl.

a. De positie van de verschdlende bgyglBilgË€Iggpg4"
Hoewel het meest in het hoofddorp, was het toch ook in de rest van de gemeente
wel geconstateerd, dat de boeren iri Àet openbare leven en het veÏenigingsleven wat
op hèt Ze plan geraken 1)" De werkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen
somde daarvoor: de volgende oorzaken op;
1. de boer-eigenaar ltÀ een bedrijf kan het zich i" v" m' de dure arbeidskrachten
en de dikwiils krappe bemanning van het bedri.jf, minder dan vroeger permitteren
' er eens even uit tè stappen vooi verenigingswerk of bestuurlijke activiteiten;
2. door de mechanisatie is het arbeidseleÀent van het bedrijf meer gebonden;
3" ten opzichte van andere beroepen zijn de werktijden op een boerderij -veel ongunstigei geworden" vooral op ae gemengae en veeLedrijien. Dit maakt laat avondwerk (vergaderingen) ongeï/enst en moeilijk vol te houden;
4. door het globre importàlement in allerlei verenigingen wordt het verenigingsleven voor boeren minder aantrekkelijk;
5. overal, maar in Drenthe in sterke mate, geldt dat men zich temidden van zijn
1) Dit gaat niet op voor het politi.eke leven en het gemeentebestuur, waarvoor orJzondere oor:zaken zijr' aar te wijzen (zie onder c).
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groep niet graag op de voorgrond plaatst, De boerenbevolking, die altijd
9ig:1
in Gieten gewoond heeft, is alleendaarom reeds in het nadeer bij hËn, d.ie nieuw
in Gieten komen wonen en de ttdorpspraat'r minder yteze\"
D,e grotere verenigingsactiviteit van àe-import-personen wordt verder als volgt ver-

l

aard:

1" als men nieuw ergens komt wonen, is het verenigingsreven (ook de kerk) vaak een
weg om er I'in'r te komen. iets waar vele mensen to;h behoefte aan hebben;
2" 9o9I hun i, h, a. regelmatige werkuren, kortere werkdag envrije zaterdag(middag)
zij meer tijd over voor allerlei verenigingswerk]
^ hebben
3.
"13n9rJ"-mensen zijn vaak meer dan de eigen-Gióter bevotking van jongsaf met
allerlei verenigingen vertrouwd. Dikwijls áien zíj ook de tekoiten betei en witLen clat, wat zij uit andere piaatsen kennen, ook in Gieten realiseren.
Tenslotte noemt de werkgroep nog een factor, die de verschuiving in de leiding
ya.n het ve_renigin gsleven heeft Èeweikstetligd : de grotere al gemene"ontwikkeling
iuist van de voorheen onontwikkelde arbeidàrscatelgorie" Laigzamerhand komt óok
deze groep meer in allerlei bestuursfuncties
"
In het algemeen juicht de werkgroep Sociale
Verhoudingen en Voorzieningen de
.[oegenomen
democratisering van het verenigings- en organisatieleven" en daarmee
van de hele Gietense samenleving, toe. Het zou echter jámmer zijn, als de boeren
zi.ch op den duur uitsluitend op hét agrarische terrein záuden terugtrekken en naast
de overige samenleving zouden komá te staan"
D.9 w.erkqloen acht hetlewenst, dat bij elk belangrijk initiatief zoveel mogelijk
arre bevolkingsgroepen. ook de levensbeschouwelijke en godsdienstige minderheidsgroepen, bij het overleg worden betrokken, omdat daarmee op den duur de goede
verhoudjngen in de gemeente zeer gediend zullen zijn. Men kan beter vooraf de
hindernissen, die in elk overleg nu eenmaal aan het licht komen, trachten op te
ruimen, dan dat men achteraf moeilijkheden krijgt. omdat een of meer bevolkingsFloepen zich ten achter gesteld, vergeten of gepasseerd voelen,
b'estaat dit gevaar ook t,a.v. de arbeidersorganisaties, het N,V.V" en
fi9tl1T9
het C" N, V: Nog te weinÍg is bekend, dat de vakbondenlok in hun eigen doelstelling
geenszins bij het zuiver sociaal-economische bliiven staan. maar een veel wiídere
functie gehad hebben en ook thans nog bezitten eri nastreven.

b. De verhouding tussen de dorpen in de gemeente,
Zoals alle gemeenten heeft ook d.e gemeente Gieten zijn
"voeteneind". nl. het
veeng.ebied. Men zegt daar wel eens:-'rln Gieten kan alles gebeuren"
(bij ons niet)
en: rrAlles komt eerst in Gieten, dan in Gieterveun en so-! ook in Nieuwediep".
De werkgroep is echter van mening, dat het gevoel min of meer bij het hoofdàorp
te zijn of te worden achtergesteld, - meer gebáseerd is op ervaringón ult het verlèden dan uit het heden
Tegenw-oordig worden sommige vernieurvingen (landbouwwegen, school) zelfs eerder in Gieterveen tot stand gebracht dan in*Gieien. Het voornaamste punt, waarop
zowel Gieterveen als Nieuwèdiep zich voelen verwaarloosd is de busvèrbindingen,
wat in vrijwel alle gespreksgroepen op een of andere wíjze naar voren is gebrácht.
verder vraagt men dringend om verbetering van de electriciteitsvoorziening, het
wegennet en het waterleidingnet"
Tussen de dorpen zijn ook Àentaliteitsverschillen,
Mensen ujt Nieuwediep, die in Gieterveen gaan wonen, kunnen d.aar meestal niet
goed.aarcten. Zo gàuw men de kans krijgt gaat men weer naar Nieuwediep terug.
Er zi.;n.daar veel onderlinge famÍliebanáei en buurtcontacten, die men moeilij-k
kan ontberen Omgekeerd vinden de Gieterveners de mensen van Nieuwediep wat
'nard' r meer zoals in de Groningse veenkolonién"
De Gietenaren vinden dit ook enig:szins van de bewoners van Gieterveen. Ook in de
gemeente Gieten kan men merken" dat de bewoners van het veengebied een wat in-
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dividualistische inslag hebben, zonder dat men daarmee wil zeggen dat dat slechter
zort zí:n. DÍt is echter zeker niet de voornaamste oorzaak van het feit, dat Gieterveeí zozeet een eigen leven in de gemeente leidt" Dit komt door de aÍstand. Deze
is nooit geheel en al te overbruggen.

c.

De politieke verhoudÍngen. Ilgllgemeentebestuur:.

Hierover is vooral in de Algemene Werkgroep uitvoerig van gedachten gewisseld"
De gemeenteraad van Gieten is als volgt samengesteld wat de poltieke fracties

betreft 1);

:
V,V,D.
A. R. -C" H. U. :
P.v,d"A.
;

3 raadsleden
2 raadsleden
6 raadsleden

Het bleek, dat de samenwerking in de raad over het algemeen goed te noemen was.
Z.g. I'partijpolitieke" beslissingen of kwesties (waarbij het algemeen belang op de
achtergrond raakt ten gevolge van politieke groepsbelangen) komen zelden voor.
De discussie speelde zich dan ook af op andere punten, en wel
1. De politieke ongeinteresseerdhejd. Deze blijkt uit;
- de mjnimale bezetting van de publieke tri.bune bij raadsvergaderingeu
- het feil dat het, zeer moeilijk is om geschikte personen bereid te vinden om zich
voor het lidmaatschap van de gemeenteraad beschikbaar te stellen;
- uit het naar verhouding kleine aantal personen, dat lid is van de politieke kiesverenigingen resp. partiiafdelingen; als men lid is, is bovendien de activiteit
en belangstelling die men aan de dag legt meestal gering"
De plaatselijke politiek ondervindt van de kant van het publiek maar weinig actieve interesse. Sommige werkgroepleden achten voor: de plaatselijke problemen het
partijstelsel ongeschikt en ziendit als een \an de oorzaken van de polÍtieke ongeinteresseerdheid" Anderen bestrijden dit echter, De plaatselijke problemen waarmee een
gemeenteraad zích bezig houdt kunnen niet los gezien worden van het gemeentelijke
beleid op langere termijn. En dit is een principièlle zaak omdat daarmee mensen zijn
gemoeid: tet bepaalt immers de toekomst van de gemeentelijke samenleving. Het is
een misvatting, dat er - zoals werd opgemerlrt - alleen over lantaaïnpalen, grondaankopen en allerlei ambtelijke aangelegenheden gepraat zou worden,
WeI was men het erover eens, dat de belangrijke zaken nogal eens schuil plegen
te gaan achter de minder belangrijke, omdat deze naar verhouding veel tijd en aandacht van de gemeenteraden in beslag nemen. Dit is evenwel een onvermijdelijk
euvel van de meeste menselijke activiteit.
Ook moest worden erkend, dat de verminderde gemeentelijke autonomie de plaatselijke politiek minder interessant heeft gemaakt; veel belangrijke beleidslijnen
worden "hogerop" bepaald. Er blijft echter voor de gemeente nog genoeg te doen en
te regelen.
De werkgroep was van mening" dat gestreefd zou moeten worden naar een zo uitvoerig mogelijke voorlichting over wat het gemeentebestuur doet, wat de plannen
zijn, wat de moeilijkheden enz" De raadsverslagen in de pers geven vaak maar een
heel gebrekkig beeld van de zaken waar het in werkelijldreid om gaat.
Men hoopte en ver'\,vachtte dat ook het onderzoek tot een grotere interesse voor de
plaatselijkè aangelegenheden zou bijdragen
2. De sociale samenstelling van de raad. Ook hierin werd een oorzaak van de geringere politieke levendigheid gezocht. Menvroeg zich nl. af, of wel altijd de meest
geschikÍe personen in de raad verkozen worden,
Elke partij prohert met zijn kieslijst zoveel mogelijk stemmen te trekken, Daarom
plaatst men die personen bovenaan, die een zo groot mogelijke plaatselijke bekendr

1) Zie voor de politieke stemmenverhoudingen tabel 7 in hoofdstuk L

68

heid en vertrouwenspositie genieten, waarbij zelfs nog met de verschillende tuurtschappen lzandgebied veengebiedI rekening gehouden wordt"
Hoe begrijpelijk dit alles ook is, toch klevón hieraan naar de mening van de werkgroep de volgende gevaren.
vindt te wejnjg doorstroming plaats Ín de gemeenteraad.;
het agr:arisch element krijgt een naar verhoudÍng te groot, aandeel in het gemeen- _er
tebestuu_r, Het z n immer:s juist de boeren, die dooi hun vaste woonplaaís in de
verschillende delen van de gemeente aldaar de beste bekendheid genièten en een
vertrouwensposjtie op kunnen bouwen;
- de import-bevolkrng kriigt in het politieke leven te weinig kansen, resp, voelt
er minder voor aan het politieke leven deel te nemen,
De levendigheid van de discussies jn de raad. en de mate van activjteit van de
firacties zal door het een en ander in het ajgemeen niet bevorderd worden.
ook de deskundigheid van de raad zal eronderli lden ten aanzíenvan de nieuwere
problemen waar de tegenwoordige gemeenterad;n mee te maken kri;genl deze heboe:
lmqerq voo:'het grootste deel met het agrarische leven weinig te doen"
Inderdaad bliJkt uit tabel 1 de agrarische bévolking wel sterk ináe gemeenteraad
te zijn oververt egenwoordigd.
Tabel 1
Verschrlle:
Samenstelling gemeenteraad

aantal zetels
Boeren
Landarbeiders

Niet agrarische arbeiders

Middenstanders
''Nieuwe'r middenstanders
Totaal

l)

6
1
1

in proceni.en

I

Samenstelling
bevolking in
procenten
(mei t60)
26
10

1

9
9

z

18

L4
15

11

100

1,00

De gr:otere pa-rtijen kuruen zjch bij de samenstelling van hun kiesli.isten een grotere
Yar,ratl9 naar beroep of plaatselijkè bekendheid veràorloven. Uet OiiSkt dan oók dat
ln Cle_Gleter gemeenleraad alle niet-agrauërs tot de p. v, d, A, -Iractie behorenwer{ opgemerkt, daí veel capa6ele niet-agrariërs meestal reeds een zeer
, lofbezet
druk
leven hebben en vaak. aan allerlei anáere functies reeds veel tiid moeten
geven

-

was men van menÍng, dat het altijd mogelijk zou kururen zijn om voor
,hetAnderzijds
kleine aanta,l raadszetels gesJËikte candidaíen te vinden"

d. De eenheid van de gemeenr.e,
Hiermee wordt een punt aangesneden, waarover de werkgroep Sociale VerhoudinVoor:zieningen uitvoerig van gedachten heeft gewisseld.
Het
gevoel
van eenheid en til-elt<aár-horen is in d=e gemeente Gieten niet groot;
,
als voornaamste oorzaak d.aarvan noemde de werkgroep:
r. de grote afsfand tussen Gieten en Gieterween" e-n de-mentale. historische en sogen- en

1) Onder de z.

g- "nieuwe middenstand" worden gerekend de employéls, ambtenaren,
vertegenwoordigers, en alle personen werkzaám op sóciaal en cultureel terrein.
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ciale verschillen tussen het zand- en veengebied;
ln mindere mate:
2. de sociale verschillen (i'standen", import - oude bevolking) en
3" godsdienstige ver:schillen. . (alleen Ín Gieterveen als belangrijk gevoeld).
Blijkbaar is de bestuurlijke eenheid t'gemeentetr nog niet op grond van het onder
één-bestuur-st aan zelfeen geheel. Dit valt niet te verbazen, omdat de gemeenti
grenzen betrekkelijk willekeurig zijn en bovendien van veel jongere datum dan de
historisch gegroeide verhoudingen. Ook kan de gemeenteraad geen sterke integrerende invloed uitoefenen. Daarvoor is de vertegenwoordiging via de politieke partijen vaak een te grote omweg en lang niet altijd hecht met het overige orga.nisatieleven verbonden. Bovendien vertegenwoordigt de gemeente als overheid het algemeen belang, wat betekent dat zij in concrete zaken regelmatig min of meer "partij"
is, b, v. in het overleg met vereDigirts-en. organisaties, dorpen of buurtschappen.
Ondanks het bestaan van een gemeenteraad en daarnaast nog van een aantal andere

belangrijke organisaties, die in beide delen van de gemeente werken, t,w" o. a, de
ftichting Gezinsverzorging, het Rode Kruis, de Stichting voor lVlaatschappelijk Werk
en enkele collecte- en hulpcomitéts, leiden zand en veen, en in het veen weer het
Nieuwediep, grotendeels een eigen leven. Temeer, omdat het veengebied meer contact heeft met het veengebied van de buurtgemeenten, dan met het zandgebied in de
eigen gemeente, En met het zandgebied ligt dit mutatis mutandis hetzelfde.
Daar de gemeentegrenzen nu eenmaal niet gemal.,kèIijk aan deze situatie zijn aan te
passen, en Gieten, Gieterveen en Nieuwediep dus onafscheidelijk tot één gemeente
behoren, achtte de werkgroep bevordering van het contact tussen de dorpen en hun
organisaties en instellingen wel gewenst.
Doordat nl" op allerlei punten de bemoeienis van de gemeente en via de gemeente
van provincie en rijk, met het maatschappelijk leven steeds groter wordt, ontstaan
er nl, steeds meer gemeenschappelijke belangen voor de dorpen en de particuliere
instellingen en orgaÍrisaties die door dezelfde gemeentegrens worden omsloten. Niet
in de laatste plaats wordt dit nog in de hand gewerkt door de zgn. schaalvergroting'
die de afstanden kleiner doet worden"
Bevordering van het contact alleen reeds is in staat de steeds meer noodzakelijk
geworden eenheid van de gemeente te doen groeien" Dit acht de werkgroep van grote waarde, mits het niet opgevat wqrdt a.ls een streven, allerlei organisaties, die
nu in de dorpen apart bestaan" samen te voegen. Zulk streven is tot mislukking
gedoemd en dus verkeerd. Het zal moeten EaÍrn om een t'eenheid in verscheidenheid",
AIs middelen voor een beter contact werden genoemd:
1. een betere busverbinding Gieten-Gieterveén;
2, verbetering van de weg Gieten-Gieterveen;
3" bevorderen van evenementen (uitvoeringen, culturele avonden enz, ) ook in Gieterveen" Als alles in Gjeten wordt georganiseerd, bLijven de Gieterveners er
teveel buitell staan;
4" bevordeling van contact in de sport (schoolsportdagen, toernooien" bijv. van de
beide gymnastiekverenigingen of van de voelbalverenigingen Nieuwediep en
Gieten);

5. ervoor zorg dragen, dat in organisaties

en verenigingen, die over de gehele gemeente hun werkterrein hebben, Gieterveen en Nièuwediep voldoende vertegenwoordigd zijn in besturen en commissies;
6. een goed gemeentelijk krantje waarin verenigingen, kerken, gemeentebestuur,
" mededelingen en verslagen kunnen plaatsen.
gemeentelijke instellingen enz,
Wat punt 6 betreft staat men sceptisch tegenover het pas verschenen blaadje van
de middenstandsvereniging Gieten ("De Schakel"). Merr heeft het gevoel, dat lang
niet alle verenigingen e:: achter staan. Zelfs de handelsvereniging van Gieterveen
doet er niet aan mee. De werkgroep gelooft, dat het veel te overhaast is opgezet,
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het bijzonder zou een goed gemeentelijk krantje een middel kunnen zijn om de afstand tussen gemeentebestuur en ingezetenen te verkleinen door het geven van voorIichting over plannen van het gerneentebestuur, toelichting van belangrijke besluiten
etfz"
Als middel tot bevordering van contact, overleg en coórdinatie tussen de dorpen,
buurten, bevolkingsgroepen en de vele organisaties en instellingen, die in de gehele
gemeente of in delen erwan werkzaam zijn, en tussen deze en het gemeentebestuur
Ís nog ter sprake gekomen:
7. een gemeentelijke commissie van overleg"
Hoewel men elders in Drenthe met dergelijke overlegcommissies zeer goede ervaringen heeft opgedaan" is de werkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen
van mening, dat voor men tot oprichting ervan overgaat in de gemeente Gieten,
grondig vooronderzoek over de eventuele behoefte, opzet en taak nodig is. Men
vï_eest overorganjsatie, De ongunstige ervaring met de enkele jaren geleden opgeheven Culturele Commissie speelde in de discussie een rol" '
Maar bovendÍen is er op het ogenblik reeds een sportcommissie, een Stichting
voor Maatschappelijk Werk (met een breed samengesteld bestuur), terwijl bovendien de mogelijkheid bestaat, dat een (nieuwe) commissie varr overleg in culture le en jeugdvraagstukken wordt opgericht (zie hoofdstuk XVI)"

