Terugblik op “Feodale Finale”
Ruim veertig jaar geleden voerden wij - Floris Blankenberg, Steeph Custers en Jaap van
Donselaar - een onderzoek uit in de gemeente Hummelo en Keppel in de Gelderse
Achterhoek. Wij waren studenten culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek was onderdeel van het
studieprogramma. Een verblijf van ruim drie maanden in een plattelandsgemeente en
het gecombineerde gebruik van participerende observatie, interviews met betrokkenen
en literatuurstudie, was in die tijd nog niet erg gebruikelijk voor studenten. Ook het
onderwerp van onze studie: de veranderende rol van de adel in een kleine gemeente was
tamelijk uniek. Het was de periode waarin onderzoek vooral ‘maatschappelijk relevant’
moest zijn en waarbij de solidariteit met de onderdrukten in de samenleving, met name
fabrieksarbeiders, hoog in het vaandel stond. Die solidariteit diende dan ook tot
uitdrukking te komen in het onderzoek en bij voorkeur in het resultaat daarvan. Dat
was de tijdgeest. Onze belangstelling voor de adel en het platteland werd dan ook met
argwaan bekeken door onze medestudenten.
Deze geluiden verstomden toen ons rapport uitkwam. Uit onze conclusies kwam naar
voren dat de macht van de landadel in Hummelo en Keppel weliswaar verzwakt was in
de afgelopen eeuw, maar dat deze toch in sommige opzichten nog aanzienlijk was.
Hoe aanzienlijk? Dat bleek uit de opschudding die ons onderzoeksverslag veroorzaakte
en de daaropvolgende handelwijze van de Keppelse landheer en het gemeentebestuur.
Nadat ons onderzoeksverslag gereed was, bood de burgemeester van Hummelo en
Keppel, Ger Baris, aan om honderd exemplaren bij ons te betrekken. Deze zouden
worden verkocht vanuit het gemeentehuis. Baris vond het een interessant rapport en
van historische waarde voor de gemeente. De Keppelse landheer daarentegen ontstak in
woede en belde de burgemeester. Een wethouder die bij dit gesprek aanwezig was,
vertelde later dat hij dit op luide toon gevoerde gesprek woordelijk kon volgen. De baron
eiste dat de gemeente de verspreiding van het onderzoeksverslag per onmiddellijk zou
staken. Het gemeentebestuur willigde zijn eis in en de verspreiding van het
onderzoeksverslag werd gestaakt.
Een publicitaire rel was geboren. Dagblad De Gelderlander publiceerde een groot artikel
onder de kop “Feodalisme sluimert zelfs nu nog… ” en ook dagblad Trouw ging op de
zaak in. De Gelderlander bood aan om Feodale Finale vanuit de redactie te verspreiden
en vestigde daar in de krant de aandacht op. Zo vonden binnen enkele dagen pakweg
driehonderd exemplaren hun weg naar de lezers. Dat was mede te danken aan de
Keppelse baron en aan de graaf te Hummelo die door een boze ingezonden brief ook een
duit in het zakje had gedaan.
Al met al was het onderzoek en de nasleep ervan een leerzame en leuke ervaring voor
ons waarvan we in ons latere professionele leven veel nut gehad hebben. Er is de
afgelopen veertig jaar vast veel veranderd in Hummelo en Keppel. De invloed van de
adel zal wel verder zijn afgenomen, in maar in hoeverre zijn er nog steeds
overblijfselen? Een interessante vraag voor een vervolgonderzoek. Wij zijn daartoe niet
in de gelegenheid, maar mogelijk zijn er nieuwe jonge onderzoekers die het leuk vinden
om zo’n vervolgonderzoek uit te voeren.
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