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INLEIDING

In mijn dossier over het boekwerk 'Het Nieuwe Brabant' ligt als eerste en
oudste document een brief van de heer M. J. Leendertse, gedateerd 30 Juni
1948. Daarin schrijft hij: 'Is het geen tijd dat er eens een standaardwerk
verschijnt over Noord-Brabant, de Provincie die zich zo snel en zo krachtig
ontwikkelt .... '
Dat was het begin.
'Standaardwerk' stond in die eerste brief. Het is een groot woord; het doet
denken aan een omvangrijk, systematisch, alles omvattend boekwerk. Het
wekt de verwachting dat de hele historie van Noord-Brabant, van het
oudste verleden af tot op de dag van heden, in bijzonderheden wordt
beschreven en dat eenieder daarin alles kan vinden wat op deze provincie
betrekking heeft. Toch kon dat de bedoeling niet zijn.
Natuurlijk was het evenmin de opzet, om een boekwerk samen te stellen,
dat gelijk was aan reeds vroeger verschenen werken.
Zo denke men aan: 'ZÓÓ is Noord-Brabant', samengesteld onder leiding
van Vincent Cleerdin, of 'Brabant een Gewest in Opkomst', door dr H. van
Velthoven, of 'Land en Volk van Brabant', door Antoon Coolen.
Het doel van dit boekwerk is om in grote trekken een beeld te geven van
Noord-Brabant, zoals het sinds de Franse Tijd in vrijheid gegroeid is en
zoals het nu is.
Waarom daartoe juist nu en voor deze provincie een behoefte zou bestaan,
blijkt uit de historie. Want toen Noord-Brabant omstreeks 1600 werd afgescheiden van het Hertogdom Brabant en ingelijfd bij de Republiek der
Verenigde Nederlanden, begon voor Noord-Brabant de periode waariri het
'sijn eighen lant' werd.
Enerzijds kon het niet meer delen in de zegevierende contra-reformatie en
de jubelende barok van de katholieke Zuidelijke Nederlanden; anderzijds
kreeg het als katholiek-gebleven gewest niet de kans zich in te leven in de
gereformeerde Noordelijke Nederlanden.
In druk en lijden, bijna twee eeuwen lang, werd Noord-Brabant een eigen
vaderland voor zijn schamele bevolking, die zich vastklampte aan haar
geloof, haar familie, haar dorp, haar woonstreek.
De Franse tijd (rond 1800) bracht het begin der bevrijding uit deze verlammende opsluiting, het begin van de wettelijke gelijkheid met de overige
Nederlandse gewesten.
Toen begon de periode van 'Het Nieuwe Brabant'. De periode van de
moeizame emancipatie uit achteruitzetting en armoede; van het inleven in
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een vaderland, dat thans ook voor Noord-Brabant een vaderland kon worden; van het zich opwerken, geestelijk en stoffelijk, tot een gelijkwaardig
deelgenoot in het leven der Noord-Nederlandse gewesten.
Hoe dit belangrijk proces, de opkomst van een nieuw gewest in het geheel
der Nederlanden, zich heeft voltrokken, langzaam in de negentiende eeuw,
met steeds toenemende snelheid in de eerste helft van de twintigste eeuw,
terwijl Noord-Brabant toch 'sijn eighen lant' bleef, vormt een boeiend
schouwspel, een spannend verhaal voor elke Brabander, voor elke Nederlander.
Vooral in de laatste decennia is een opmerkelijke opgang duidelijk waarneembaar. Wat door voorgaande generaties werd voorbereid, werpt thans
zichtbaar vruchten af. Vele krachten ontplooien zich op allerlei gebied. De
schuchterheid van de verdrukte is grotendeels verdwenen, evenzo de geprikkeldheid van de minderwaardige en van de achtergestelde.
Er zit spanningskracht in de activiteiten op allerlei gebied; een stuk oerkracht, soms nog wat hoekig en onbeholpen, maar die in elk geval niet lijdt
aan degeneratie door een soort overcultuur.
Door deze ontwikkeling verdwijnen de behoefte aan en de noodzaak van
een provinciaal isolement dat tevoren ter zelfverdediging eerder werd
bevorderd. Noord-Brabant kwam dus meer open liggen. En de invloeden
van elders vinden hier gemakkelijk toegang, omdat het aanpassingsproces
van personen, die van buiten komen, door de openheid van de Brabander
zonder schokken verloopt.
Nu tevens door de sterke ontwikkeling van het verkeer, ook Noord-Brabant
meer komt vrij te liggen, is de wisselwerking tussen Brabant en de andere
delen des lands in de laatste jaren zichtbaar vergroot. Gelegen aan de poort
van de Benelux, en daarmede aan een der belangrijkste ingangen van WestEuropa, biedt ook deze ontsluiting mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling.
In deze tijden van grote en grootse veranderingen, schokkend en beangstigend soms, schuift Noord-Brabant van een plaats in de achterste rijen
duidelijk naar voren. Dit groeiend zelfvertrouwen, zo belangrijk voor een
verdere ontwikkeling, maakt het tevens noodzakelijk dat men niet, in een
beperkt chauvinisme, zich beter waant dan ieder ander, en het maakt het
tevens noodzakelijk dat men niet verblind wordt door het succes, te gemakkelijk zijn eigen aard verliest en de grote levenswaarden gaat vergeten
waaruit de kracht juist in tijden van tegenspoed werd geboren. Dit boek is
dus allereerst bedoeld voor ons zelf d.w.z. om de Brabanders te leren hoe
hun gewest was en is, hoe het worden kan en blijven moet. Er bestaat zeer
zeker een echte en eigen provincie Noord-Brabant. Er leeft bij haar bewoners
een gezonde liefde voor het eigen gewest. Alles wat er gebeurt blijft echter
veelal beperkt tot de kleine kring van stand en familie, van woonplaats en
beroep waarin men leeft. En juist als door de bovengenoemde ontsluiting
vele - ook goede - invloeden van buiten doordringen en als er wederkerig
een invloed uit moet gaan van hier op elders, dan is het zich bewust zijn
van eigen waarden noodzakelijker dan ooit tevoren. Alleen dán kan een
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provincie haar versterkend aandeel schenken aan de groei en vooruitgang
van het gehele land.
Maar ook voor 'niet-Brabanders' is dit boekwerk bedoeld, want wie van
buiten kent dit land en dit volk? Ik reken daartoe niet degene die wel eens
de vennen van Oisterwijk heeft bezocht of die een vendelzwaaier zag bij
een nationaal festijn, of die een avond carnaval vierde in een der Brabantse
steden; evenmin degene die eens een goed gesprek had met een Brabantse
dorpspastoor - een heel aardige man - of die op zijn kantoor naast een man
zit die uit Brabant komt - je kunt het nog horen aan de zachte.t~ - of die de
prestaties der provincie waardeert, afgaande op de courantenverslagen over
wielerwedstrijden.
Bedoeld is hier het kennen van Noord-Brabant om zijn eigen uiterlijk,
zijn eigen aard, zijn eigen geestesgesteldheid, wortelend in het verleden en
in alle schommelingen der historie gegroeid tot een belangrijk onderdeel
der Nederlanden. Erkend dat deze onbekendheid der gewesten onderling
een algemeen verschijnsel is, toch zullen hopelijk vele andere landgenoten
belang stellen in hetgeen in deze provincie leefde en leeft. Want de bijzondere
liefde voor het eigen gewest en de eigen streek is toch alleen gerechtvaardigd
indien wij ons blijven voelen kinderen van één volk.
Het werk is opgezet in 3 delen van samen ruim 1000 pagina's, samengesteld
door meer dan 20 schrijvers. De hoofdinhoud van elk der delen zal handelen
over resp. het Brabantse land, het Brabantse volk en de Brabantse geest. Een
lezer - deskundig op een bepaald gebied - zal zijn eigen terrein wellicht wat
al te stiefmoederlijk behandeld achten. Dit is onvermijdelijk in onze gespecialiseerde maatschappij waar elke mens, levend en werkend in een kleine
sector, vanuit dat ene hoekje de wereld en al haar gebeurlijkheden beziet.
Kennis en belangstelling lopen dan ook sterk uiteen. Uiteraard zal men dit
boek niet mogen bezien als een reeks afgeronde monographieën op elk
gebied, maar als een werk waaruit men hopelijk veel kan leren buiten zijn
eigen vertrouwde gezichtskring en waarin men toch iets terugvindt van een
achtergrond van zijn eigen bestaan.
De redactieraad poogde én door de samenstelling van delen en hoofdstukken, én door de keuze der schrijvers, een Brabants boek samen te stellen;
dat betekent ten aanzien van de onderwerpen, en de wijze van behandeling,
iets van het provinciaal eigene naar voren te brengen; het beduidt ten aanzien
van de schrijvers, personen die de Provincie kennen; de meesten door
geboorte en afstamming en door te leven in dit land - enkele doordat zij,
komend van buiten, Brabant leerden kennen en waarderen.
Tenslotte was er een beperking geboden vanwege de prijs, want het doel
was om zoveel mogelijk personen de gelegenheid te geven dit boekwerk aan
te schaffen. Geen luxe uitgave derhalve, maar wel een goed verzorgd boek.
Wij streefden niet naar een populair-wetenschappelijke verhandeling - evenmin naar een boeiende roman. Wij hoopten te krijgen een boekwerk,
geschreven in een goed leesbare stijl, wetenschappelijk verantwoord, niet
afdalend in vele feitelijke gegevens en détails.
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Dat een boek van deze omvang en deze samenstelling mogelijk werd, is te
danken aan de belangrijke steun en medewerking van vele zijden ondervonden:
Allereerst van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant dat de uitgave van dit boekwerk met zijn naam
en zijn verantwoordelijkheid waarborgde en dat tevens de redactieraad met
raad en daad ter zijde stond.
Bovendien van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant dat f 10.000
ter beschikking stelde om de uitgave tegen een redelijke prijs mogelijk
te maken.
Vervolgens van de auteurs die op zich namen een hoofdstuk te verzorgen:
mensen, allen zwaar bezet en toch bereid, ten koste van tijd en inspanning,
hun bijdrage te leveren aan de tot-standkoming van dit werk. Daarnaast van
de verschillende stille medewerkers die het Provinciaal Genootschap en de
redactieraad op allerlei wijzen van dienst waren.
Steun van de heer M. J. Leendertse en van prof. dr J os Gielen, die in het
eerste jaar van voorbereiding deel uitmaakten van de redactieraad; de eerste
kwam door een noodlottig ongeval om het leven in Juni 1949; de tweede
moest bedanken wegens overdrukke werkzaamheden.
Medewerking tenslotte van de vóór-inschrijvers; want de uitgave was
alleen verantwoord als het Provinciaal Genootschap tevoren verzekerd was
van de plaatsing van 1000 exemplaren; een groter financieel risico van de zijde
van het Genootschap was niet mogelijk. De eerste oproep, gesteund door
de provinciale pers en door de provinciale kerkelijke- en maatschappelijke
organen, leverde 1500 aanmeldingen. Is er beter bewijs dat er behoefte
bestaat aan dit boekwerk, is er beter bewijs dat Noord-Brabant leeft, beter
bewijs dat dit boekwerk, sombere voorspellingen ten spijt, zich met vaart
door de provincie en door het land zal verspreiden? Het was tevens een
bewijs van vertrouwen in de schrijvers, die het prospectus vernoemde.
Moge dit boekwerk aan de verwachtingen voldoen.

J. E. DE QUAY,
Commissaris van de KOl1il1gin il1 de provil1cie Noord-Brabal1t

A. L. C. A. van Nynanten

DE GEOLOGISCHE OPBOUW
VAN NOORD-BRABANT

I
ONTWIKKELING VAN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN
EN VAN BRABANT IN HET BI]ZONDER

D

we ons de wordingsgeschiedenis van de aarde
gecomprimeerd in vijf grote boeken, dan kunnen we al dadelijk
het eerste, het Praecambrium, dat als ondertitel voert: 'De oudste
geschiedenis van naar schatting 2.700.000.000-500.000.000', ter
zijde leggen. Ook deel II, het Palaeozoïcum dat van 500.000.000190.000.000 loopt zou weinig betekenis hebben, ware het niet,
dat hier een naam van een onderafdeling naar voren springt, het
Car boon. Wie Carboon zegt, denkt aan kolen. En inderdaad, dit
is de periode waarin steenkool en anthraciet ontstonden. Maar
alleen dan, wanneer de omstandigheden daartoe gunstig waren.
Zoals bv. voor ons land. Immers, titanenkrachten hadden de
ondergrond opgeplooid. Eén machtige rug rees op in het Noorden, met als zuidgrens de Noordkust van Ierland en Schotland.
De andere reikte in zijn noordrand tot waar momenteel de
Frans-Belgische grens loopt. En het is nu daartussen, in een
enorm, uiterst moerassig gebied, dat alle factoren gunstig waren
en dat zich geleidelijk uit paardenstaarten, carbonische varens,
tientallen meters hoge schub- en zegelbomen, de rijke veenlagen
ontwikkelden, die later in steenkool zouden overgaan. Hier ontENKEN
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stond het eenmaal als één geheel samenhangend Engels-Nederlands-Duitse kolenbekken. Als één geheel samenhangend, ja.
Tijdelijk. Maar dat zou niet zo blijven. Want het mag dan waar
zijn, dat ons land buiten de activiteit bleef van krachten die elders
de Armoricaanse en Variscische ketens opstuwden, de bekende
Hercynische plooiing, helemaal vrij van spanningen bleef ook
in ons land de aardkorst niet. En zo zien we dit kolenbekken
door orogenetische bewegingen in stukken uiteenvallen. Grote
blokken zakten diep weg (slenken), andere daarentegen werden
als het ware omhoog geperst (horsten). Een terrassenlandschap
dus, zal men wellicht menen. Maar dat werd het nu juist niet,
daarvoor zorgden de rivieren, die door sedimentatie, het afzetten van zand en grint, de lage delen opvulden. En daar, waar
door oppersing een horst boven de omgeving begon uit te
steken, werd aan de erosie een des te groter kans geboden om
hem te nivelleren. Oppervlakkig gezien bleef het land dus egaal.
Pas veel later zouden wetenschappelijke onderzoekingen van dit
tectonisch zo interessant gebied het geheim onthullen, dat de
natuur millioenen jaren zo volkomen had verborgen gehouden.
Deel III der aardgeschiedenis, het 'Mesozoïcum'of te wel 'de
Middeleeuwen' volgt nu. 90% der geologische ontwikkeling is
al voorbij, nog een 190.000.000 jaar scheiden ons van het heden.
Maar ook hier kunnen we de drie perioden waarin het Mesozoïcum verdeeld wordt: Trias, Jura en Krijt als van heel weinig
betekenis voor onze streken terzijde laten. Datzelfde kunnen we
echter niet zeggen van deel IV, het Kaenozoïcum. De geschiedenis
van een land immers, wordt interessanter, naarmate ze minder
ver in het verleden ligt. Feiten en gebeurtenissen van jonger datum
spreken ons nu eenmaal meer aan dan al wat veraf en dus vaak
zo volkomen buiten onze tegenwoordige gedachtengang ligt.
En met de aardgeschiedenis is het al niet anders. Daar komt nog
wat bij. Kaenozoïcum hangt nauw samen met het woordje kainos,
wat nieuw betekent, en inderdaad dit hoofdstuk is wel heel
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nieuw en verschilt wel in heel veel opzichten van het voorafgaande. Twee grote onderafdelingen onderscheiden we, de
oudste of Tertiaire, de meest recente of K wartaÏte. En zagen
we kans om het 120.000.000 jaar durende Mesozoïcum in enkele
regels te 'behandelen', Tertiair en Kwartair zullen heel wat meer
van onze aandacht vragen.
Het Tertiair dan, verdelen we in 4 tijdvakken, die we chronologisch, dat wil in de geologie zeggen van beneden naar boven,
moeten lezen en wel:
4.
3.
2.
1.

plioceen
mioceen
oligoceen
eoceen

Eos is volgens het Griekse woordenboek de dageraad, het eoceen
dus de dageraad van de nieuwe tijd. Nieuw, de reuzenreptielen
sterven uit, de Alpen worden opgeplooid, vulcanisme neemt
toe, de aardlagen uit deze tertiaire periode gaan ook in ons land
een rol spelen. Eoceen bv. kennen we van Woensdrecht, waar
het 375 m dik is en op - 218 m begint. Oligoceen komt nergens aan het licht en ook Mioceen doet dit niet, al komt het er
toch wel heel dicht bij. Bij Mill bv. blijft het maar 3 m beneden
de oppervlakte, bij Oploo 13 m, bij Boxmeer 35 m en bij Uden
77 m. Het moet afgezet zijn in een zee, die zich geleidelijk uit
deze streken heeft teruggetrokken of er door bodemrijzing uit
verdwenen is. Ook het Plioceen is in zijn onderste afdeling bekend, o.m. bij Boxmeer en Wanroy, en om de er in voorkomende haaietanden en walvis beenderen als zeeafzetting te beschouwen. In Grave ligt het tussen de 4-7,5 m - A.P., in Woensdrecht
van 38,2-64,6 m.
Het zijn deze lagen, die voor de studie van de horsten en
slenken in de Peel van zo grote betekenis bleken te zijn. De 'hoge'
horsten bevatten nl. wel eoceen, oligoceen en mioceen, maar het
plioceen is weggeorodeerd. Bij de 'lage' slenken had de erosie
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echter geen vat op het plioceen. Dat treffen we daar wel aan, een
gelukkige omstandigheid die de grote Tesch, de directeur van
de Rijks Geologische Dienst een eenvoudig en weinig kostbaar
middel verschafte om door handboringen een juist beeld op te
bouwen van het verbrokkelde breukveld in het Z.O. van ons
Brabant. Hier, op de grens tussen Tertiair en het nu volgende
Kwartair moet even het verband gelegd worden tussen de
geologische opbouw onzer provincie en de watervoorziening van
Brabant. Immers, zowel uit het oudere tertiaire als uit het jongere
kwartaire gebied vindt wateronttrekking plaats.
Waar komt ons drinkwater vandaan? Bovengronds kent ieder
de beken en rivieren, de sloten en waterlopen, die dienen tot opname en transport van het water. Maar er zijn ook ondergrondse
waterreservoirs en er zijn ook
ondergrondse stromingendie de
reservoirs voortdurend voeden.
Als men over geheel onze provincie alle punten tot waar het
grondwater reikt zou verbinden
door lijnen, zou men een theoretisch oppervlak krijgen, dat
grondwaterspiegel ofphreatisch
oppervlak wordt genoemd. Die
grondwaterspiegel zou dan
blijken niet horizontaal te verlopen, maar volkomen het reliëf
te volgen van de oppervlakte
Fig. 1. Tectollische kaart Vatl de Peel
van'tland.Onderdatphreatisch
volgelIs vall JPaterschoot v. d. Gracht.
oppervlak dus ligt grondwater,
daarboven ligt slechts capillair water dat de bodem doordrenkt.
Bovendien onderscheidt men nog funiculair en pendulair
water, dat wel van het grootste belang is voor de plantengroei,
maar voor onze drinkwatervoorziening elke betekenis mist.
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Grondwaterreservoirs dus, zullen de aangewezen waterwinplaatsen zijn voor onze bevolking. Maar waar vindt men ze?
Niet in de klei. Die kan wel veel water bevatten, maar de aanvoer
van vervangingswater, als men er wat te veel uit zou aftappen,
zou veel te langzaam gaan, omdat de doorlaatbaarheid van klei
zo uiterst gering is. Neen, water is alleen te winnen uit zand- en
grintlagen. Zijn die van boven tegen mogelijke verontreiniging
afgesloten door een kleilaag, des te beter, maar noodzakelijk is
dat niet.
Nu zijn er heel wat zand- en grintafzettingen, zowel in tertiaire
als in kwartaire lagen, die voor waterwinning in aanmerking
komen en de diepste die daarvoor gebruikt worden, zijn Tertiair
en wel Marien Mioceen. De in Brabant gevestigde waterleidingmaatschappij Z.-Beveland bv. onttrekt bij Ossendrecht water uit
deze lagen, die hier uit grove zanden bestaan.
Wat hoger gelegen en wat jonger ook, is het Plioceen. In zijn
onderste formaties, het Onder-Plioceen, is het van weinig belang,
het Midden-Plioceen daarentegen is om zijn schelpenrijkdom wel
bijzonder voor wateronttrekking geschikt en er zijn dan ook
heel wat waterleidingmaatschappijen in Brabant die er hun water
aan onttrekken, zoals Bergen-op-Zoom, Roosendaal, Breda en
's-Hertogenbosch. Dit water is hard en daardoor gemakkelijk te
ontijzeren. Hoe nauw de samenhang tussen drinkwater en geologische geschiedenis is, blijkt juist in dit verband wel heel duidelijk uit de waterwinplaats van 's-Hertogenbosch onder Nuland.
Daar immers bevat het Midden-Plioceen, dat een zee-afzetting
is, relatief veel zout. Op andere plaatsen in Brabant is dat zout
uitgeloogd. Hier in Nuland echter, lag er een dikke kleilaag op,
die de volledige uitloging van het chloor verhinderde en het
resultaat is een zeer hoog chloor- en een hoog jodiumgehalte van
het water, wat heel wat extra moeilijkheden geeft om het voor
de consumptie geschikt te maken. (Zie W. Krul, T.A.G. 1936.)
De gemeente Roosendaal en de waterleidingmaatschappij
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N.W.-Brabant halen hun water uit de grofkorrelige zandlagen
die hoger liggen, die men vroeger tot het Boven-Plioceen
rekende, maar die op grond van hun foraminiferen thans bij het
Pleistoceen zijn ingedeeld.
Is het eenmaal gewonnen, dan beginnen vaak pas de grote
technische moeilijkheden. Aan drinkwater toch, worden hoge
eisen gesteld, aan industriewater vaak nog hogere. Men moet
waken tegen verontreiniging, er bestaat gevaar voor al te grote
agressiviteit, dat is de aantastende werking op metalen door een
te grote hoeveelheid CO 2, waardoor ferrobicarbonaat het water
zou gaan verontreinigen. Tenslotte speelt ook de hardheid een
belangrijk woord mee. En het zijn al deze factoren te zamen, die
een rol spelen bij de keuze der aardlagen waaruit het water gewonnen moet worden. Want voor elke geologische formatie
liggen die factoren weer anders.
De verontreiniging valt in onze provincie heel erg mee. Het
regenwater lost op zijn weg door de cultuurlagen aan de oppervlakte weliswaar ijzer- en humusverbindingen op, maar die slaan
onderweg wel neer. Het kwartszand dat het water passeert geeft
wel wat kiezelzuur af, maar overigens blijft het helder en zoutarm; het zachte, zuivere heidewater is practisch zo te gebruiken.
Alleen geeft het in de buizen aanleiding tot corrosie, zodat
men het toch voor het afleveren door toevoeging van kalk of
door filtratie over marmer moet gaan ontzuren.
Erger is evenwel als het water ijzerhoudend is en dat komt in
Brabant juist vrij veel voor. Dan moet men het ijzer neerslaan
door toevoeging van aluminiumsulfaat of kalk, waardoor uitvlokking ontstaat. Of men moet doen, wat men in Breda en
's-Hertogenbosch toepast, het zachte water vermengen met harder water, dat men aan het Mariene Tertiair op groter diepte onttrekt. De NaCl, die er vroeger in zat, is meestal voldoende uitgeloogd, maar de hardheid is gebleven. Mengt men nu dit water,
dat een hardheid van 12-16° heeft in de juiste verhouding met
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het zachte bovenwater dat aan pleistocene lagen onttrokken
wordt en slechts 1 0 hard is, dan krijgt men niet alleen water dat
de meest geschikte hardheid van 6-8 0 bezit, maar tevens de
ijzerverbindingen veel gemakkelijker neerslaat door aëratie, gevolgd door filtratie.
Tenslotte is het een enorm voordeel, dat er in Brabant bijna
overal een dik pleistoceen zandpakket aanwezig is, waardoor
niet alleen de watervoorraden behoorlijk worden beschermd,
maar waardoor tevens de invloed van de wateronttrekking over
een groot gebied kan worden verdeeld en plaatselijk dus geen
ernstig nadeel met het oog op cultuurbelangen behoeft te worden
gevreesd.
Om nu de draad der aardgeschiedenis weer op te vatten, nemen
we tenslotte het vijfde en laatste boek der geologie uit de kast,
dat over het Kwartair of de allernieuwste geschiedenis. Tegenover
de enorme tijdvakken, die andere geologische formaties omvatten, is deze aera wel heel bescheiden. Slechts 2.000.000 jaren
telt ze, of, als we ons de duur der aardgeschiedenis als één dag
voorstellen, het 2:00 van een dag, dat zou juist de laatste minuut
zijn van een volle 24 uur.
Weer onderscheiden we 2 afdelingen, het oudste en langstdurende Pleistoceen en het tot heden reikende, slechts 12.000
jaren tellende Holoceen.
Boven het hoofdstuk over het Pleistoceen zette men vroeger
de nu verouderde naam Diluvium, die gedachten wekte aan de
zondvloed. Men zou er ook ijstijdvak boven kunnen zetten, het
was immers de periode dat het landijs zich over enorme oppervlakten uitstrekte. De temperatuur was een stuk gedaald, de
neerslag kwam naar beneden als sneeuw, de ijsbergen die in de
arctische regionen lagen, groeiden en groeiden en schoven langzaam zuidwaarts over Skandinavië naar zuidelijker landen. In
de Alpen vergletscherde dal na dal. Het ijs had bezit genomen
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van grote delen van Europa en deed zijn koude invloeden gevoelen in dat deel wat het niet bereiken kon. De glaciale tijd was
aangebroken en een 500.000 jaar zou Thialfinheelnoord-Europa
zijn scepter zwaaien.
Toch was het niet één aaneengesloten ijstijdvak) dat over deze
zuidelijker streken kwam) er waren ook perioden) en soms
zelfs zeer lange perioden) tot van 200.000 jaar toe) dat het klimaat
milder was) dat de ijsmassa)s terugweken en grote gebieden
tijdelijk ijsvrij werden. Maar dan kwam weer een nieuwe daling
van temperatuur) een nieuwe invasie van het ijs volgde en de
z.g. interglaciale tijdvakken wisselen telkens af met de glaciale
perioden waartussen ze liggen en die men in navolging van de
baanbrekende deskundigen op dit gebied Penck en Bruckner)
meestal betitelt met de namen Günz) Mindel) Riss en Würm.
Om de situatie zo overzichtelijk mogelijk te maken) diene het
onderstaand staatje) weer als steeds) van onder naar boven te lezen:
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Würm ijstijd
Riss-Würm interglaciaal
Riss ijstijd
Mindel-Riss interglaciaal
Mindel ijstijd
Günz-Mindel interglaciaal
Günz ijstijd.

De vanzelf opkomende vragen over het ontstaan der ijstijden
moeten we) hoe interessant ook) terzijde leggen. De theorie van
Milankovitsch) schijnbaar zo merkwaardig gestaafd door de
berekeningen van de wiskunstenaar Michkovitsch) brengt ons
wel ver) maar toch nog lang niet tot de oplossing. We willen ons
dus bepalen tot de vraag wat de gevolgen van die ijstijden voor
ons land) en speciaal voor ons Brabant waren.
Niet zo heel lang vóór de ijstijden een aanvang namen) hadden
de rivieren zoveel materiaal aangevoerd) dat de zee die ons land
bedekte) er mee gedempt was. Tesch noemde het aldus ontstane
gebied wel heel tekenend het voetstuk van Nederland) een

GEOLOGISCHE OPBOUW VAN NOORD-BRABANT

17

gebied immers dat in volgende perioden nog wel vervormd zou
worden, maar niet meer verdwijnen zou.
Toen kwam het ijs. In de eerste periode bereikten de gletschers
onze streken niet, ook de tweede bleef buiten dit gebied. Pas de
derde of Riss-ijstijd stuurde zijn gletschervelden, ijsmassa's die
aan de zuidrand tot 1000 m dik geweest moeten zijn, tot in onze
regionen, tot de langzamerhand wel algemeen bekend geworden
lijn Vogelenzang-Nijmegen. De stuwwallen van het Gooi,
Utrecht, Gelderland en Overijssel en plaatselijke keileempakketten
zijn er de zichtbare resten van. Dit was de zuidelijkste grens die
het Fenno-Skandinavisch Ijs ooit bereiken zou, de vierde ijstijd
immers bleef ook vrij ver van ons verwijderd.
Maar al heeft dat ijs onze provincie dan niet bereikt, en al zijn
onze streken er dan niet door opgeplooid, de aanwezigheid van
die enorme ijsmassa's, zo betrekkelijk dichtbij, heeft toch wel
degelijk sporen in het ZuIden nagelaten. Periglaciale verschijnselen, waarvan de solifluctie, het verschuiven en wegglijden
van ontdooide bovengrond op nog stijfbevroren onderlagen,
wel een der meest voorkomende is, tekenen zich op vele plaatsen
in het Brabantse land af. Den Doop heeft er o.a. verschillende
beschreven, terwijl ook prof. Edelman en diens school zich in
onze streken met de studie ervan hebben bezig gehouden.
Ook de vondsten van noordelijke zwerfstenen in deze zuidelijke gebieden moeten tot deze ijsperiode worden teruggebracht.
Immers, de stuwwal, die de gletschers aan hun zuidgrens hadden
opgeperst, dwong Rijn en Maas zich westwaarts om te buigen.
Maar waar de Noordzee door een ijsbarrière afgedamd was, ontstond er al spoedig een enorm stuwmeer, dat ook Brabant overdekte. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het enkele op dat meer
drijvende ijsschotsen geweest, die de solitaire noordelijke zwerfstenen hebben getransporteerd, die in Brabant lang met vragende
ogen bekeken zijn. Zeker behoeft ook voor ons Brabant de
historische geologie geen theorie zonder meer te zijn, immers
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wel alle formaties en vele onderafdelingen zijn door zwerfstenen
vertegenwoordigd. Het Natuurhistorisch Museum te Tilburg
bevat uitstekende collecties uit de duizenden en duizenden stukken die op vele plaatsen van Brabant te vinden zijn. De laurvikiet van Oudenbosch is, evenals enkele andere vondsten in de
omgeving, zeker noordelijk materiaal. Er bestaat een interessante literatuur over, terwijl in de publicaties van de Nederlandse
Geologische Vereniging nieuwe beschouwingen te verwachten
Zijn.

De ijstijden hebben onze provincie evenwel veel ingrijpender
beroerd door de zo merkwaardige terrassenvorming, die het
beeld van Brabant volkomen beheerst. Wat toch was het geval?
Een rivier vervoert enorme massa's afbraakproducten, veel en
veel meer dan enige leek zich kan indenken. De rustige, kalme
Rijnstroom b.v. brengt volgens Ingerman thans nog jaarlijks
4.000.000.000 kg slib mee over onze grenzen, dat zijn maar even
400.000 tien tons spoorwagens. De cijfers voor de Maas liggen
natuurlijk wat lager, nl. 980.000.000 kg of te wel 98.000 spoorwagens. Waar de hoeveelheid kinetische energie of arbeidsvermogen van beweging te gering wordt om het verder te transporteren, wordt het eenvoudig afgezet. Dat verklaart ook wel
het Rapport van ir F. Schlingemann over de openbare werken
(1936) waarin als opgebaggerde hoeveelheden materiaal uit onze
rivieren werden opgegeven: boven Grave, krachtens vergunningen totaal 765.732 m3, tussen Grave en de Donge-mond
2.427.000 m 3, uit Amer en het bovendeel van het Hollands Diep
respectievelijk 406.442 m3 en 1.317.891 m 3 , wat toch zeker
respectabele hoeveelheden zijn.
Welnu, transporteren de grote rivieren zulke hoeveelheden in
de rustige tijd van tegenwoordig, wat moet hun transport dan
enorm geweest zijn in de tijden toen ze veel en veel breder en
machtiger waren, toen ijsvelden tot smelting kwamen en toen
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de rivieren aanwasten tot stromen van een breedte die we ons
thans nauwelijks kunnen voorstellen.
Denken we ons nu eens scherp in wat er in die ijs- en tussenijstijden nu precies met die rivieren gebeurde. Was er een ijstijd,
dan greep de lage temperatuur de bergen krachtig aan, dan nam
de erosie hand over hand toe en de rivieren kregen puinmassa's te
transporteren die in onze streken werden gedeponeerd en waaruit
geleidelijk onafzienbare puinvelden werden opgebouwd. Maar
kwam er een mildere, een interglaciale tijd, dan zwollen diezelfde
rivieren buiten alle verhoudingen, hun kracht nam evenredig
toe en dan sneden ze, dan erodeerden ze, in datzelfde puinveld
dat ze te voren zelf hadden gevormd, een diep dal uit.
Men kan zich indenken hoe, als dergelijke gebeurtenissen zich
in opeenvolgende perioden herhaalden, er een terrassenlandschap
moest ontstaan.
Hoe aannemelijk dit echter ook klinkt, er zijn redenen om
aan deze theorie te twijfelen. Immers, juist in de ijstijden waren
enorme massa's water in ijs omgezet, de zee kreeg dus betrekkelijk weinig water toegevoegd en het zeeniveau moet dus abnor~
maal laag geweest zijn. Hieruit zou dus moeten volgen, dat
juist in die ijstijden een sterk invretende werking van de rivieren
kon worden verwacht. En, zegt Escher, hier ligt nu de paradox.
Dus ging men zoeken naar andere middelen om de terrasvorming te verklaren, want een feit is, dat we in onze provincie
drie terrassen kunnen onderscheiden en dat ook de geologische
kaart dat doet, het hoogterras, het middenterras en het laagterras.
Steenhuis heeft het kwarts percentage van het grint bepaald in
verschillende gebieden en op grond daarvan vond hij dat het
hoogterras inderdaad het grootste deel van de ondergrond bedekt, al zijn er punten waar erosie of tectonische bewegingen het
niveau aanzienlijk hebben verlaagd en het hoogterras op sommige plaatsen zelfs volkomen verdwenen is. West-Brabant blijkt
dit in het geheel niet gekend te hebben.
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Maar voor de beide andere terrassen is er meningsverschil in
het kamp der deskundigen. Oostingh en Edelman spreken op
grond van de mineralogische samenstelling der lagen van sediment-petrografische 'provincies' en Zonneveld neemt in z'n
goed gefundeerde studie over het kwartair van de Peel eveneens
de samenstelling der grondsoorten tot uitgangspunt van zijn
studie en zegt, dat er bepaalde mineraal-associaties bestaan, die
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Fig. 2. Geologische schetskaart van de provincie Noord-Brabant naar j. Faber.

over grote afstanden te volgen zijn en die in dezelfde volgorde
boven elkaar liggen. Hij maakt daaruit op, dat men dus klaarblijkelijk te doen heeft met sedimentpakketten, die aan een
bepaalde geologische periode gebonden zijn. Hij verwerpt de
onderscheiding in laag- en middenterras, stelt er een groot aantal
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zones voor in de plaats, waardoor het geheel nog slechts ingewikkelder en onoverzichtelijker wordt. Ja, hij gaat nog verder
en ziet het midden terras zelfs niet eens meer als een vorming
door de rivieren, maar eerder als door driftverschijnselen, door
afglijding of afspoeling ontstane lagen daterend uit een koud,
continentaal klimaat. Ook naar een aeolische vorming, een ontstaan door windtransport gaan zijn gedachten uit. Het zal in
dit stadium der wetenschappelijke controverses vermoedelijk
nog de veiligste weg zijn om ons, wellicht alleen maar
voorlopig, te houden aan de oude opvatting van de drie terrassen. Het hoogterras dan, denken we ons te zijn ontstaan in
het begin van het Riss-glaciaal en het middenterras in dezelfde
periode, omdat immers het Riss twee koudeperioden heeft gekend, gescheiden door een tijdelijke onderbreking, hoewel in het
proefschrift van dr A. Brouwer, Leiden, afwijkende denkbeelden
uiteengezet worden over de stratigrafische plaats van het hoogterras. Het hoogterras bestaat uit fijn tot middelgrof zand. Het
middenterras, dat vrijwel overal op het hoogterras ligt, is samengesteld uit zand en kleiig zand, terwijl het laagterras, dat minder
uitgestrekt is, weer uit fijne zanden bestaat.
Nu we zo pas over de ijstijden sprekend, interglaciale tijdperken
hebben onderscheiden met iets hoger temperatuur en thans over
een postglaciale tijd gaan spreken, wordt het goed om ook eens
iets op te merken over het klimaat. De geoloog heeft er tot nu
toe naar moeten gissen. Zeker, hij kon zijn conclusies trekken
uit bepaalde formaties, uit de fossiele resten van planten en
dieren, maar de zoveel groter zekerheid krijgt hij pas in deze tijd
en de sluiertip kan er stellig iets hoger door worden opgelicht.
Wat toch is het geval? Zeer in het kort gezegd komt het hierop
neer, dat botanici, en onder hen noemen we als een' der baanbrekende Nederlandse figuren Florschütz, uit verschillende
grondmonsters stuifmeelkorrels onderzochten. En nu blijken
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die stuifmeelkorrels een dusdanig, haast ongelooflijk weerstandsvermogen te hebben, dat vele duizenden jaren tijdsverloop geen
invloed van betekenis uitoefenen en ze zelfs na die tijden nog op
hun herkomst te determineren zijn. Deze nieuwe tak der stratigrafie, de pollenanalytische onderzoeking is van groot belang.
Op deze wijze werd al heel wat licht gebracht in moeilijke problemen. Vooral als onderlinge vergelijking en parallelisatie
mogelijk is, vergemakkelijkt dit de datering en de conclusies
omtrent begroeiing en klimaat wel heel bijzonder.
Die pollenanalytische onderzoekingen leren ons, om te beginnen, dat er onmiddellijk na de ijstijden een koude periode
moet zijn geweest met een toendra-achtig landschap. En dat er
daarna een opeenvolging van verschillende soorten klimaten is
geweest, die we thans niet meer alleen op geologische gronden
behoeven te karakteriseren, maar
w w
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periode duurt maar 12.000 jaar. Zouden we - om het oude voorbeeld nog maar eens ter hulp te roepen - de hele geologische
geschiedenis op één dag gecomprimeerd denken, dan zou deze
laatste, holocene periode niet langer geduurd hebben dan -}
seconde. En toch is dit hoofdstuk van het grootste belang, omdat het immers de nieuwste, de dichtbij gelegen geschiedenis
behandelt, het tijdvak dat eigenlijk nog steeds niet is afgesloten
en waaraan nog van jaar tot jaar nieuwe gebeurtenissen worden
toegevoegd.
Laten we beginnen met de onderverdeling van dit Holoceen,
waarvan de verouderde naam Alluvium, die we om vele redenen
met nadruk afwijzen, nog altijd enigszins is blijven hangen. De
onderafdelingen zijn danin de gewone, dus omgekeerde volgorde:
4.
3.
2.
1.

Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal.

Toen het landijs begon te wijken, volgde het postglaciaal en
het landschap was dat van een toendra. Immers enorme massa's
water waren nog in ijs gebonden, het zeewater stond een 60 m
lager dan nu, de grondwaterspiegel was heel laag en een grote
droogte moet op vele plaatsen zandverstuivingen te voorschijn
geroepen hebben. In deze tijd en zelfs nog iets vroeger, plaatst
men het ontstaan van onze vennen. De Maas had zich geleidelijk
oostwaarts verplaatst en in vele verlaten Maasbeddingen en
meer nog in die van haar vele zij stromen, waren dan ook reeds eerder komvormige uitkolkingen achtergebleven, die oorspronkelijk
water bevatten, maar nu door de voortdurende daling van de
grondwaterspiegel volkomen droog waren komen te liggen. En
het is nu, dat de wind er vat op krijgt, er was immers nergens een
plantenkleed van enige betekenis, dat in staat zou zijn geweest om
de verstuiving tegen te gaan. Zo ziet dan ook Lorié in het optreden
van een halve-maan-vormige zandwal, zoals die in Oisterwijk zo
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mooi zichtbaar is bij sommige vennen, het bewijs van uitkolking
door de wind. Het uitgeblazen zand, achter het ven gedepo.neerd, zou die zandwal afdoende verklaren. We zouden deze
vennen, die zozeer bijdragen tot het natuurschoon van onze
provincie en waarvan er gelukkig vele als natuurmonument voor
het nageslacht zijn veilig gesteld, dus zo willen zien: in aanleg
ontstaan in een oud rivierdal, de vorm gekregen door de wind.
Het toendra-landschap verandert geleidelijk in een grasrijk
steppenland, al blijft het klimaat nog arctisch. Mammoeth en wolharige neushoorn sterven uit. En weer is het de pollenanalyse
die ons zo zuiver het beeld tekent uit die tijden en die ons precies
heeft doen vaststellen in welke opeenvolging de verschillende
boomsoorten ons land zijn komen bevolken. Zo zien we het
steppenland veranderen in een parkland, we zien hoe er berken
optreden en dennen en wilgen. Het klimaat verandert, het
wordt warmer, de bomen wijzen het via hun stuifmeel onomstotelijk uit, want linde en eik verschijnen met hun pollen in
depollendiagrammen der deskundigen. We zijn in het boreale
landschap, dat van 8000-5500 voor ons land karakteristiek is
geweest. Elanden, bisons, oerossen en edelherten moeten er door
onze streken hebben gewandeld en het hele landschapsbeeld gaat
geleidelijk over in iets wat ons tenslotte veel nader staat dan al
wat we er in vroegere geologische perioden van gezien hebben.
Aldoor milder wordt het klimaat, warm en droog. Het aantal
boomsoorten breidt zich voortdurend uit, eik en linde, els en
hazelaar verdringen de dennen en het aantal loofbomen neemt
relatief sterk toe.
Letten we nu weer eens op de zee. Want in het nu volgende
Atlanticum (5.500-3.000) gebeurt er op dit gebied iets, wat
weliswaar niet van directe betekenis voor onze provincie is geweest, maar wat toch voor ons land als geheel wel bijzonder
belangrijke gevolgen had. Het Nauw van Calais ontstaat, de zee
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baant zich een weg naar het zuiden en door die verbindingspoort
nu, trekt een sterke stroom die de grote zandmassa's meevoert,
die indertijd door de gletscherstromen waren getransporteerd
en in de Noordzeebocht tot rust waren gekomen. De zee voert
ze nu noordwaarts en het zijn deze zanden, die de strandwal
vormen met daarachter een enorm slibbekken. En dit slibbekken
nu, is weer wel van grote betekenis voor onze provincie. Immers
de periode der veenvorming breekt nu aan.
Toen mej. B. Polak in 1929 in haar proefschrift de stelling poneerde: 'Laagveen behoort in Nederland tot de jongste en zeldzaamste grondsoorten', 'degradeerde' ze vrijwel alles wat tot dan
toe als laagveen betiteld was, tot 'verdronken hoogveen'. Als
laagveen ziet men nog slechts topogene venen, dat zijn die gebieden, die hun ontstaan te danken hebben aan topografische
omstandigheden, zoals meren of rivierarmen. Al het andere is
hoogveen.
Als plantenafval zich ophoopt kan er veen ontstaan. Niet als
de planten volkomen vergaan, maar alleen dan, wanneer er een
gebrekkige luchttoevoer is en aërobe bacteriën of aërobionten
aan de humificatie meewerken. Dan begint een inkolingsproces,
dan neemt de hoeveelheid koolstof voortdurend toe, dan ontstaat een keten, waar wellicht ooit steenkool en anthraciet eindproducten kunnen worden, maar waar veen altijd maar een
tussenschakel is.
In het Atlanticum nu, waren alle omstandigheden gunstig
voor veenvorming. De zee had de zandmassa's aangevoerd, die
de grote strandwal vormden; het grote binnenmeer daarachter,
eerst zout, later geleidelijk verzoetend, werd het milieu waar de
veenvorming een aanvang kon nemen. Eerst vormde zich het
rottingsslik, sapropelium of - wil men een zich meer en meer
inburgerend Zweeds woord - het gyttja. Geleidelijk groeide de
plas toe, verschillende soorten veen werden afgezet, als laatste
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het veenmos dek, waarbij het kleine, zich in alle richtingen vertakkend Sphagnum-plantje zo'n grote rol speelt.
Duizenden jaren ging die veenvorming voort. Het Praeboreaal was het gunstigst voor het ontstaan van rietveen en
zeggeveen, in het Boreaal volgde het moerasbosveen, het veenmosveen ontstond in het A tl an ti cu m toen het sphagnum in het
vochtige, oceanisch klimaat zijn gunstigste levensvoorwaarden
vond.
Het is in deze laatste periode, dat we het heidepodsol moeten
plaatsen, een merkwaardig, vaak in onze heidegronden optredend profiel, dat ontstaat doordat het in de bodem dringende
regenwater uit de bovenste lagen ruwe humus de oplosbare
bestanddelen meevoert en daardoor de eronder liggende laag
uitloogt tot grijs of grij swit loodzand en die opgeloste stoffen
daaronder neerslaat, wat tot het ontstaan van een door ijzercolloïden aaneengekitte koffiezand-Iaag aanleiding geeft.
Keren we terug tot de veenvorming. Want hoewel die continu
was voortgegaan en de ene decimeter veen zich op de andere stapelde, gebeurde er weer iets met het klimaat van ons land. Het
Su b boreaal immers (3.000-S00) werd uitgesproken droog. Dit
deed de groei van het waterminnende sphagnum ophouden. Het
veen droogde uit en vooral de bovenste lagen hadden sterk door
verwering te lijden. Ook veranderde de flora in deze streken, er
kwamen meer hei en wollegras en natuurlijk komen die klimatologische veranderingen onmiddellijk tot afspiegeling in de profielen van de veengronden. Men vindt een typisch, heel duidelijk
zich aftekenend laagje als het resultaat van deze - tijdelijke onderbreking van de veengroei. Naar de ontdekker heet het de
grenslaag of grenshorizon van Weber.
Als gezegd, de onderbreking was maar tijdelijk, want als in
het dan volgend Subatlanticum SOO-heden, het klimaat opnieuw vochtig wordt, zet de veenvorming opnieuw in en als de
praehistorie in historie overgaat, schrijven reeds de eerste
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auteurs, als een Plinius, over de 'aarde', die in de gebieden langs
de Noordzee door de bewoners tot klompen wordt samengedrukt om ze op te stoken.
Hoe was nu die veenvorming in onze provincie? Toen Lorié het
onderzoek begon naar de Brabantse hoogvenen en hun ontstaan,
bleek hem al spoedig, dat hij ook de omliggende terreinen en
speciaal de rivieren die er door stroomden, in zijn beschouwing
moest betrekken. Maas en Schelde toch hadden vroeger een veel
gecompliceerder en ook van de tegenwoordige situatie ten enen
male afwijkende loop. Dat te weten, is van veel belang, immers
het is juist het stromende water geweest, dat bepaalde terreinen
geschikt maakte voor veenvorming.
In het oosten van Brabant hebben we te doen met oude beddingen die, eenmaal door de Maas verlaten, tot beekdalen degradeerden. Dat kon, omdat toentertijd de Maas uit een sterk vertakt complex van stromen bestond die via een delta hun weg
zochten (de 'eaux sauvages' der Franse geologen) en waarvan,
toen het klimaat veranderde en de rivieren in betekenis verminderden, telkens takken buiten gebruik werden gesteld. En het is
op deze wijze, dat grote uitgestrektheden van Oost-Brabant als
het ware voorbeschikt werden om in veencomplexen te veranderen. Ook Dommel en Aa moeten als oude Maas beddingen
worden beschouwd. Zo strekten zich dan vroeger - want het
overgrote deel van het veen is vergraven - in Oost-Brabant in
hoofdzaak 3 venen uit: de Domeinen Peel en de Staartjes Peel,
in het centrum de St Anthonis Peel en tenslotte in het Zuiden wat
men meestal 'de Peel' noemt met daarbij de Astense Peel (het
veen van Helenaveen). Hier bedroeg de maximale dikte zelfs
even meer dan 7 meter! De gemiddelde dikte varieert elders
tussen 3 en 5 meter.
Maar niet alleen in het oosten onzer provincie, ook in het westen
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vond veenvorming plaats. Ten Z.W. van Breda bv. heeft zich
eenmaal een belangrijk hoogveengebied uitgestrekt en waar men
nu eenmaal achter elk geologisch gebeuren de oorzaak tracht te
ontdekken, werd ook hier naar de rivier gespeurd, die het terrein
voor deze veenvorming 'rijp' zou hebben gemaakt. En het is de
Schelde die deze eer te beurt valt, de Schelde wier toen zo totaal
andere loop de omstandigheden schiep, die voor de veenvorming noodzakelijk waren, en thans nog vinden wij de Bijloop
terug als de oude afwateringsroute van het veencomplex, dat
door middel van Oude Turfvaart en IJ zermolense Vaart geheel
werd vergraven.
Tijdens het Su b boreaal- zo zagen we - werd de veenvorming
onderbroken door een groter droogte dan voordien geheerst
had. Het ontstaan van de zandverstuivingen moet hiermee wel
ten nauwste samenhangen. Maar reeds spoedig neemt de vochtigheid weer toe en - hoewel zich buiten onze provincie nog heel
wat interessante bijzonderheden afspelen, hoewel de schijnbare
stijging van de zeespiegel leidde tot doorbraken in de strandwal,
de nieuwe zeeklei zich daarachter kon vormen, de jonge duinen
ten dele over het oude duinlandschap heen werden afgezet - in
onze provincie gebeurden geen belangrijke dingen meer. En zo
zien we hoe sinds het begin van het Subatlanticum(SOO v. Chr.)
de geologische geschiedenis, die stukje voor stukje als een legkaart moeizaam moest worden opgebouwd uit soms onbetekenend schijnende overblijfselen uit vroeger perioden, parallel
loopt met de geschreven historie van de mens, wiens onbetekenendheid ten opzichte van het grote wereldgebeuren zich
zelden zo duidelijk aftekent als juist in het licht der aardgeschiedenis. En toch is het die mens, die in eerbiedige dankbaarheid
voor hem geschonken verstandelijke vermogens het voorrecht
heeft om te trachten iets te doorgronden van het grote gebeuren
dat het land maakte tot wat het is.
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II
DE VORMING VAN HET BRABANTSE LANDSCHAP

In het eerste hoofdstuk werd getracht in algemene lijnen een
schets op te bouwen van de ontwikkeling van Nederland in
het algemeen en van Brabant in het bijzonder. Bij de nadere
behandeling van ons Brabantse land kunnen we trachten om
iets meer te preciseren. Want de gebeurtenissen die de bovengrond van onze provincie vormden en vervormden, zijn vrij
recent en dus kunnen de lijnen waarlangs die ontwikkeling liep,
duidelijker zijn.
In de allereerste plaats dan valt ons op, hoe nergens in Brabant
tertiaire of oudere gronden aan de oppervlakte komen. De
oudste zijn Prae-glaciaal-ouder-dan-Hoogterras in het
westen der provincie. Het zijn diezelfde lagen, als waarin in .
het Limburgse de belangrijke kleilagen bij Tegelen liggen, die
om hun o.m. door Bernsen beschreven zoogdier- en plantenfossielen een grote vermaardheid hebben gekregen. En in dit
verband is het wellicht goed om even te vermelden, hoe kortelings
door schrijver in de klei van Dorst bij Breda de atlas is gevonden
van het Grote Hert van Tegelen (Eucladoceros tegeliensis), welke
vondst mede zou kunnen gelden ter bevestiging van het
vermoeden, dat de kleilagen van Dorst dezelfde ouderdom
zouden hebben als die van Tegelen. Het geologische kengetal
voor deze formatie is II, O. Plastische kleilagen leveren het materiaal voor steenfabrieken.
.
Lang zo groot niet is de oppervlakte die ingenomen wordt door
het Hoogterras (II, 1). De lagen zijn minder fijnkorrelig, en
bestaan meer uit middelgrove zanden met grintlagen. Vooral
in het westelijke deel van Centraal Brabant komen ze voor. Het
Middenterras daarentegen (Kengetal II, 6) neemt met zijn
fijne tot middelkorrelige zanden in Centraal- en Oost-Brabant
wel de grootste plaats in. Bijna overal werd het op het hoog-
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terras afgezet. De opvatting, dat ook dit een vorming van de
Maas zou zijn, wankelt de laatste tijd wel wat, omdat vele geologen denken aan een windvorming in een droog, winderig
klimaat, toen hevige stormen over de toen veel minder begroeide
zandvlakten van het deltagebied loeiden. De oppervlakte is vaak
sterk verstoord, vandaar stuifzanden, stuifduinen en vorming
van vennen. Ook in deze middenterraslagen komt vrij wat
plastische klei voor, waarmee weer steenfabricage samenhangt.
Tenslotte rest dan nog het Laagterras (Kengetal II, 8) met
de fijne gelaagde zanden, waarin hier en daar kleilenzen voorkomen. Deze formatie ligt vooral langs de Maas en over een
breed gebied in het midden der provincie. Deels werd het op
hoogterras, deels op middenterras gedeponeerd. Het omvat het
gebied van 's-Gravenmoer, Oirschot, St. Oedenrode, Oss en
bevat vennen en stuifzanden, o.a. de bekende stuifgebieden, die
het machtige natuurreservaat van Loon op Zand-Drunen vormen.
In het zuidoostelijk deel van ons Brabantse land ligt een uitgestrekt gebied, dat een aparte en bij ieder bekende naam draagt,
nl. de Peel, hetgeen er duidelijk op wijst, dat deze streek een
bijzondere betekenis heeft. En daar zijn drie oorzaken voor aan
te wijzen, in de eerste plaats dat we hier te maken hebben met
een breukveld van grote uitgestrektheid, tweedens dat de ondergrond er voor millioenen aan kostbare steenkolen bevat en tenslotte dat hier eens een enorm veenlandschap lag. Laten we elk
dier factoren eens even vluchtig bezien.
Allereerst dan, het is een schollenland. Grote schollen zijn weggezakt, of verder weggezakt dan de omringende stukken, de
lage slenken en de 'hogere' horsten vormen een complex van
breukvelden, gescheiden door breuklijnen die alle Z.O.-N.W.
verlopen, waarom Tesch hier sprak van de 'Nederlandse
Richting'. Toen Waterschoot van der Gracht in 1913 zijn eerste
kaart over dit gebied publiceerde, tekende hij de lijnen met een
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haast symmetrische regelmaat, sindsdien is het gebied meer
opgevat als een complex van schollen, soms door rechte, maar
evengoed ook door min of meer gebogen lijnen van elkaar
gescheiden.
In ieder geval tekenen zich twee zeer belangrijke breukzones
af, een in het N.O. langs Liessel, Gemert en tussen Uden en
Veghel door, een Z.W. tussen Westerhoven en Valkenswaard,
Vessem, Esbeek, Riel en Oosterhout. Daartussenin ligt de Centrale Slenk, rechts en links zijn de Peelhorsten. Men denke
echter vooral niet, dat een en ander ook morfologisch uit het
landschap spreekt. Sedimentatie immers heeft die daling door
opvulling volkomen teniet gedaan. Wel betekent dit, dat dus
op de hoge horsten weinig, op de lage slenk betrekkelijk veel
van die pliocene, kiezeloölieth lagen voorkomen en Tesch
maakte daar handig geqruik van om door ondiepe boringen vast
\
te stellen waar de slenk begon of eindigde.
Want dat had de Rijksopsporingsdienst voor Delfstoffen,
later Geologische Dienst, nodig voor het onderzoek betreffende
de kolenvelden. Dit gebied immers bevat in de ondergrond voor
vele millioenen aan de voor onze economie zo belangrijke delfstoffen.
De oostelijke Peelhorst dan heeft een oppervlakte van 5000 ha,
een gemiddelde totale dikte der steenkoolhoudende lagen van
4! m en bevat naar schatting circa 235.000.000 ton. De centrale
Slenk zou in de zuidhelft 330.000.000 ton kunnen produceren
met een toekomstreserve van 324.000.000 ton, en in de noordelijke helft 226.000.000 ton. Tenslotte wijst de westelijke Peelhorst, met een oppervlakte van 8000 ha een maximale totale
ontginbare hoeveelheid van 12 m dikte en een volume van
914.000.000 ton aan, bij een toekomstreserve van 476.000.000
ton. Niet alles evenwel zal te ontginnen zijn. Want men moet
niet vergeten, dat de ontginningsmogelijkheid nauw samenhangt
met de kosten die de exploitatie met zich brengt.
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Liggen de kolen te diep, dan is ontginning economisch niet meer
verantwoord. Ook ligt er een natuurlijke grens. Immers hoe
dieper men komt, des te hoger wordt de temperatuur. Op 500 m
diepte is deze 28°, op 600 m 31°, op 1000 m 40-49°, op 1200 m
zelfs 45-59 °. Voer dan lucht aan, zegt de leek, dan kunt ge
immers gemakkelijk die temperatuur drukken. Maar hij vergeet
dan, dat bij een te grote aanvoer van lucht oxydatie optreedt en
dat daardoor nieuwe warmte wordt gevormd, zodat ook aan
ventilatie een grens is. Ook de dikke krijtlagen boven de koollagen zullen een handicap blijken te zijn. Immers die lagen zijn
sterk waterhoudend en dit zal een druk veroorzaken van 50 tot
60 en misschien zelfs meer atmosferen, een druk, die de kolenlei
plastisch zal maken, waardoor de gangen niet zullen instorten,
maar eenvoudig in elkaar zullen worden gedrukt, wat misschien
nog erger is. Bovendien bevat het watc in deze omgeving een
relatief hoog percentage chloor, wat de bevriezing ervan erg
moeilijk maakt en men weet hoe de bevriezingsmethode bij de
aanbouw van mijnschachten nog altijd de beste en gemakkelijkste
gebleken is. En als ware dit alles nog niet genoeg, het betrekkelijk
kleine gebied in het Brabantse dat steenkool binnen de 1200 m
dieptegrens bevat (2t km, van Helenaveen tot Liessel) ligt bovendien nog tussen twee grote storingen. Vooral de westelijke, de
Meyelstoring, bevat veel los gesteente, dat grote gevaren in zich
sluit voor waterdoorbraken. De risico's zijn dan ook wel zo
groot, dat men stellig de voorkeur geven zal aan de exploitatie
der veel aantrekkelijker stukken van de Limburgse Peelhorst.
Wat de kolenvoorraad betreft kon zelfs de grote deskundige
dr A. A. Thiadens, (Geologisch Bureau voor het Mijngebied)
slechts een globale schatting geven., Hij stelde deze op 25.000.000
ton, waarvan dan nog zeker een derde deel af moet, om tot de
mijnbouwkundige voorraad te komen. Een mijn in Brabantis dus
de eerste eeuw niet te verwachten. Economisch jammer, maar
is economie, hoe voornaam ook, het belangrijkstevoor een streek?
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Tenslotte werd - tientallen millioenen jaren later, in dit gebied
het reeds eerder geschetste veen afgezet. Jammer dat de afgraving niet stelselmatiger heeft plaats gevonden. Wel werd in
1895 een wet op de vervening aangenomen en werden bepalingen
in het leven geroepen die dwingend voorschreven om bij het
afgraven rekening te houden met de belangen van de landbouw
die op de verveningsperiode moest volgen, maar toen was het
voor de Peel al goeddeels te laat. Daarom zijn er hier dan ook
vrijwel geen bloeiende veenkoloniën ontstaan. Alleen Helenaveen maakt er een uitzondering op, waar dank zij het zegenrijke
werk van Johan van de Griendt een centrum van landbouw
ontstond met een oppervlakte van 1124 ha.
Nog een andere afzetting moet uit de Peel genoemd en wel
ijzeroer. Niet dat dit uitsluitend hier werd gedeponeerd, ook uit
andere delen der provincie is het in rivier- en beekdalen aangetroffen. In de oostelijke Peel is het evenwel in de vorige eeuw
zelfs tot bescheiden ontginningen gekomen, die van Maasniel
wordt zelfs thans nog voor okerfabricage gebruikt.
Ijzeroer ontstaat op de volgende wijze: riviertjes voeren
ijzerverbindingen aan. Soms door ijzerbacteriën, soms zuiver
chemisch, ontstaat ijzerhydroxyd of limoniet 2Fe20 3 • 3 H 20,
dat neerslaat. Het wordt door water getransporteerd bij hoge
waterstand en zo ontstaan er ertsbanken. Worden zand- en
grint door limoniet aaneengekit, dan ontstaan ijzeroerbanken,
die aan de afwatering der landerijen vaak grote moeilijkheden
in de weg leggen.
Rest ons nog het westen en noordwesten van Brabant nader
onder de loupe te nemen. Als reeds eerder gezegd, bestaat dit
westen uit oud pleistocene, fluviatiele zanden, dus de praeglaciale
II, 0 van de geologische kaart. We zouden hierop niet speciaal
terugkomen, ware het niet, dat er in het uiterste westen een heel
merkwaardige begrenzing van pleistoceen en holoceen bestaat
waarop het gewenst is speciaal te attenderen.
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Fig. 5. De hoge rand van Bergen op Zoom. (Naar M. Wryers).

'Nergens,' zegt Beekman, 'is er zo'n plotselinge overgang van
pleistoceen (hij zei nog diluvium) in holoceen (alluvium), elk met
een sprekend karakter, als hier in het Z.W. van Brabant. Aan de
ene zijde het hoge, gele zand met zijn dennenbossen en rogge-

36

HET NIEUWE BRABANT

velden, half verscholen tussen de heuvels; aan de andere zijde
:de veel lagere bouwlanden, volkomen vlak, met hun tarwe en
suikerbieten, dan de schorren met een enkele kudde schapen, de
onafzienbare met kreken doorsneden slikken met zeevogels .. .'
Het is hier niet een geleidelijk wegschuiven van het pleistoceen
.onder het holoceen, maar het pleistocene zand breekt plotseling
af, het steekt als een muur, een scherpe, steile muur van 2-4 meter
hoogte, uit boven de lagere holocene klei van de polders,
schorren en slikken langs Eendracht en Schelde. Soms wijkt die
hoge rand wat terug, soms reikt hij tot vlak bij de schorren van
de Schelde. Woensdrecht bv. steekt als een 'bergdorp' boven de
vlakke Prins Karel Polder uit. Ook Halsteren is juist op de rand
gebouwd.
Dat die grenslijn zo bochtig verloopt, verklaart men door aan
te nemen, dat men hier te doen heeft met de kustlijn van een
vroegere waddenzee, die in het Atlanticum de pleistocene gronden omzoomde. Zo hoog ze kon, heeft die zee de zanden van ons
Brabant overstroomd en er de zeeklei op afgezet, die we thans
op de kaart zien tot de grens Ossendrecht - Bergen op Zoom .Steenbergen - Roosendaal en Oudenbosch en waarop het Halsterse Veen en het Veen ten N.O. van Oudenbosch de lagere
plaatsen aanduiden.
Tenslotte nog een enkel woord over het noordwesten. Ook hier
jonge zeeklei, maar zo jong, dat de bovenste laag ervan eerst
werd afgezet na de zeespiegelrijzing van de 15e eeuw, die o.a.
de Elisabethsvloed mede veroorzaakte. En als we die naam
noemen, denken we onmiddellijk aan de Biesbosch, een van de
mooiste natuurlijke landschappen van ons hele land, eens een
vruchtbaar cultuurlandschap, momenteel een delta, zoals er geen
tweede in Europa te vinden is.
Hoe is de Biesbosch ontstaan? Wel, de 42.500 ha metende
Grote of Hollandse Waard bestond uit veen en toen rond 1400
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de zeespiegel begon te rijzen, kwam dit gebied in groot gevaar,
En zo gebeurde het in 1421 op de 18e November, dat door een
ongelukkig samentreffen van een hoge rivierstand met een storm
uit het W. die het water opstuwde, plotseling de dijk tussen
Strijen en Zevenbergen niet langer weerstand kon bieden aan de
druk, de daarachter gelegen dijk eveneens doorbrak en enkele
dagen later ook de Merwededijk bij Werkendam werd stukgeslagen. De catastrofe was geschied. Een enorme binnenzee
was ontstaan en de kracht van het water vernietigde vrijwel
overal het veen. Alleen in het uiterste zuiden bij Kapelle en
's-Gravenmoer is het behouden gebleven. Over de rest spoelde
het water en ... zette er zand en klei op af. De geologische kaart
spreekt hier van jonge rivierklei (1. 7. K) en alleen voor de
platen in het uiterste Z.W. wordt na een witte strook, die aangeeft hoe uiterst geleidelijk de overgang is, jonge zeeklei (I. 10.
K) ingekleurd. Hoe kan dat? Wel, de hele Brabantse Biesbosch,
10.000 ha, voorzover weer verland, is een afzetting van het slibrijke water van de Merwede, die een paar honderd jaar aaneen
zijn weg zocht door de vele geulen. Pas later werden die 'killen'
aan de noordzijde afgesloten door een bandijk, die in 1860-1885
werd opgeworpen en aan het water van N. en N.W. de toegang
verspert. Thans is het zeewater, wat er van het Z.W. binnenstroomt en er de jonge zeeklei afzet, geholpen door de mens
die, zodra de platen een stukje boven het laagwater uitsteken,
door beplanting de slibvanging komt versnellen en zo de natuur
een handje helpt.
Dat het hier om enorme afzettingen gaat, kunnen wellicht een
paar cijfers nader verduidelijken. Uitkomsten van een door de
Rijkswaterstaat in 1932 verrichte stroommetingen bewijzen, nl.,
hoe bij iedere vloed, en dan nog slechts bij een normale
64.000.000 m3 water het Hollands Diep binnenstromen, terwijl
56.000.000 m3 de Amer ingaat, waarvan de Z.W.-hoek van de
Biesbosch via het Gat van de Visschen 24.300.000 m 3 opneemt.
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Dat zijn cijfers, die wel enig inzicht geven omtrent de betekenis
van de afzettingen die hier op deze wijze plaats vinden.
Nog tal van andere overstromingen, dan alleen die in de Biesbosch hebben er in de 15e eeuw plaats gehad en in het N.W. van
onze provincie werd het landschapsbeeld dan ook wel heel grondig gewijzigd. En niet alleen het landschapsbeeld, want dikke
pakketten zeeklei, tot soms een maximale dikte van 2 m werden
op de overstroomde gebieden afgezet. Pas een eeuw of langer
nadien begonnen de inpolderingen. In 1521 het Oudland van
Standdaarbuiten, 1533 het Oudland van Zevenbergen, 1548 de
oude Fijnaart, 1554 de Ruigenhil en de Grote Polder, 1582 de
oude Heiningen. Toen was er een eiland ontstaan, dat, toen in 1769
de voormalige Kene ingepolderd was, aan de rest der provincie
kon worden toegevoegd en nu de hoek bij Willemstad vormt.
Als we recapituleren zien we, hoe het Holoceen maar een betrekkelijk klein deel van de oppervlakte van Brabant beslaat.
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Fig. 6. Schematische doormede door de bodem van het N. W. van
Brabant. (Naar U. Tuinstra) .

Pleistocene zanden nemen er de grootste plaats in. Wel is het
aantal grondsoorten dat we er aantreffen vrij groot. Jonge- en
oudere zeeklei, jonge rivierklei en boven Grave zelfs oudere
rivierklei en ouder rivierzand. Verder venen, maar vooral de
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Fig. 7. De polders in de N. W. Hoek van Noord-Brabant. (Naar U. Tt/instra).

enorme zand- en grintcomplexen die we rekenen tot een drietal
formaties, om chronologisch de rij te sluiten met de praeglaciale
zanden - ouder-dan-Hoogterras, die de oudste van de serie zijn.
Dit was Brabant's geologische ontwikkeling in a nutshell. Nieuwe
tijden zullen ook hier stellig nieuwe inzichten brengen. Brabant
is in toenemende mate studieveld voor geologen, de Peel stond
in 1951 op het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres te
Eindhoven in het middelpunt der belangstelling. Dr H. J. Eshuis
promoveerde op een palynologisch onderwerp waarbij het materiaal eveneens aan de Peel was ontleend. Een belangwekkende
publicatie over het dekzand in de omgeving van Ossendrecht,
W oensdrecht en Hoogerheide verscheen onder auspiciën van
prof. Florschütz, de Stichting voor Bodemkartering werkt ook
in het Brabantse. En zo tekent zich, steeds scherper omlijnd, het
beeld af van de ontwikkelingsgeschiedenis onzer provincie en
worden de bladen aaneengevoegd tot een boeiend boek vol
interessante problemen.
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FLORA EN FAUNA
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I
DE FLORA VAN ONZE PROVINCIE

A

we een eerste indeling in de plantenwereld van ons
land beproeven, .moeten we beginnen met de grote groepen te
onderscheiden die bij een globaal overzicht dadelijk opvallen.
Plantengeograf1sche districten staat er onder het schetskaart je
op pag. 44 en de naam van Soest is er voor altijd aan verbonden.
Voor Brabant zijn er slechts twee van betekenis, het Fluviatiele
district dat, zoals de naam duidelijk aangeeft, samenhangt met de
grote rivieren en het KemPische district, dat wijst op de nauwe
relatie met de Kempen, waar de staatkundige grens in floristisch
opzicht volmaakt zonder betekenis is. Het laatste district neemt
het grootste deel onzer provincie in beslag.
LS

Fluviatiele planten zijn verspreid door de grote rivieren, zullen
dus ons land zijn binnengekomen uit het Z.O. en moeten dus
vooral stammen uit de hogere regionen van centraal Europa. Zo
noemen we o.m. voor wat Brabant betreft de Tripmadam of
5 edum reflexum, Muurpeper ( Sedum Acre), Rapunzelklokje (Campanula Rapunculus) dat z'n lichtpaarse bloemkroon vooral vertoont op beschaduwde gronden, Echt Walstro (Ga/ium verum)
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LÖSS -DISTRICT

Fig. 1. Hoe Nederland verdeeld wordt in em aantal Plantengeografische Districten.
(Naar J. L. van Soest).

met de dichte pluim van citroengele bloemen, Knikkende Distel,
(Carduus nutans) en de tere lipbloempjes van de kleine Steenthijm
of Calamintha Acinos. Maar dat zijn er maar een paar, de soortenrijkdom is veel en veel groter. De pionier voor dit onderzoek
J. G. SloEf heeft met J. L. van Soest samen een uitvoerige en
gedocumenteerde studie over dit district gepubliceerd en de
beide botanici hadden daartoe niet minder dan 400 soorten
met hun verspreidingsgebied in kaart gebracht, teneinde tot een
zo scherp mogelijke begrenzing van het begrip te komen.
Het KemPische district is het gebied van het pleistocene Brabant,
van zand- en grintgronden, venen en vennen. De plantengroei is
er in hoofdzaak atlantisch, dat betekent dat de soorten de
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kust hebben gevolgd en dus via de Z.W. toegangspoort ons
land en speciaal ook ons Brabant zullen zijn binnengedrongen.
De Stekelbrem (Genista anglica) en de Gaspeldoorn (Ulex
europaeus) met z'n sterk gedoomde takken en prachtig gele
vlinderbloemen, die soms rond Kerstmis al te bloeien staan, zijn
heel mooie voorbeelden. Dophei (Erica tetralix) is ook een
vriend van dit gebied. Moerashertshooi ( Hypericum helodes) is
maar zeldzaam, even goed als de Kranskarwij (Carum verticilfatum) die vrijwel alleen bij Valkenswaard voorkomt. In de vennen
vult de Waterlobelia (Lobelia Dortmanni) vaak hele complexen
met de fraaie bloemen en onbebladerde, boven het water uitstekende stengels. Een even grote vriend van vochtigheid, zij
het dan meer van vochtige heide- en veengronden, is de Beenbreek (Narthecium ossifragum), een lelieachtige plant met gele
bloemen en wollig behaarde helmdraden. Ook de Draadgentiaan
(Cicendia ftliformis) is met z'n kleine bloempjes op dunne steeltjes
langs heideplassen en elders op de hei te vinden. En wie ooit

Fig. 2. Links: Plantengeografie van Lobelia Dortmanni, Kempisch- en Gelders District.
Rechts: Plantengeografie van Calamintha Acinos, fluviatiel. (Naar J. L. van Soest).
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daar dwaalde kent er ook de Myrica Gale of Gagel, de aromatische plant met z'n in katjes geplaatste bloemen, die zijn volksnamen wel te danken zal hebben aan het sterke aroma.
Niet alle planten in het Kempische district zijn echter atlantisch!
De Wateraardbei (Comarum palustre) met de donkerrode kelk en
de zachtpurperen kroonblaadjes, de Gentiana pneumonanthe of
Klokjesgentiaan, waarvan de standplaats tot vochtige heide- en
veengebieden beperkt is, zijn er bewijzen van. Nog vochtiger
zocht het de Waternavel of Hydrocotyle vulgaris, terwijl we als
tegenstelling daarmee de echte heideplant Antennaria dioica of
Rozenkransje noemen, die alleen op droge gronden groeien wil.
Hoe we onze flora kennen? Als we de lijst van Crommelin,
Catalogus Plantarum Hollandiae uit 1683 buiten beschouwing
laten, omdat die slechts een - zij het vrij volledige - opsomming
der tot dan bekende soorten gaf, is de Flora Belgica van David
de Gorter uit 1767 de eerste die ooit Nederland behandelde. Wel
kennen we de kruidboeken van Fuchs, Dodonaeus, Lobelius en
anderen, maar echte flora's waren het niet. In 1781 volgde de
Flora septem provinciarum, in 1800 begon Jan Kops de uitgifte
van de Prodomus Florae Batavae, maar de grote, degelijke,
brede, gefundeerde studie van onze flora is recent. Pas toen in
1845 door toedoen van R. B. v. d. Bosch de Botanische Vereniging was opgericht, kwam er goed wetenschappelijk werk
van de persen en de flora's van Oudemans (1859), Suringar
(1870), Heukels (1883), later gevolgd door die van de grote
popularisators der natuurstudie Heimans, Heinsius en Thijsse
(1909) zijn ook heden ten dage nog waardevol. Daarnaast mag
wel een extra woord gewijd aan het werk van het LV.O.N., het
Instituut voor vegetatie-onderzoek in Nederland, waarvan o.m.
Sloff de promotor is, en waaraan voor ons Brabantse land ook
door van Soest, J. Jansen en Pater Ludovicus krachtig is meegewerkt.
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Fig. 3. Voorbeeld van Kwartierhokjes-Systematiek. In het eerste kaarije is van een
aantal gmummerde plantm, waarvan bekmd is dat ze flllviatiel zijn, telkens het nummer
der gevonden soort ingetekend. In het trveede kaarije zijn met kruisjes de vindplaatsB1l gemarkeerd van de Struikhei, als karakteristiek voor het Kempische District. Zo kon, hoewel
altijd nog een weinig speclilatief, de grenslijn getrokkm wordm tussm het Flllviatiele- m het
Kempische District. (Naar j. L. Va/I Soest) .

Een stafkaart 1 : 50.000 wordt daartoe op een bepaalde manier
verdeeld in vakjes van 1 kwartier gaans hoog en breed. Elk
dezer vakjes wordt zo volledig mogelijk onderzocht op alle aanwezige wilde planten en deze worden op streeplijsten genoteerd.
Later wordt de opgave overgebracht op kaartjes 1 : 200.000,
voor elk soort een afzonderlijk blad. Door daarna de gegevens
te verwerken op schaal 1: 1.500.000 ontstaat tenslotte een
plantengeografïsche kaart van heel ons land, enigszins analoog
dus met de geologische kaart voor wat onze gronden betreft.
Van zeer veel belang voor de studie onzer flora is de Plantensociologie. Die tracht eenheid te brengen in de veelheid der verschijnselen. Zonder het zelf te weten, deed de mens dat al een
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hele tijd. Die had allang gezien dat de natuur geen chaos is. Die
sprak allang van een bosflora, van een heidevegetatie, van een
moerasgebied, omdat hij duidelijk zag, hoe in een bos een bepaald
soort planten altijd te zamen voorkwamen, hoe bepaalde planten
de hei bevolken en hoe men overal in moerassige gebieden eenzelfde groep van planten kon aantreffen, die dus klaarblijkelijk
met z'n allen aan dat gebied min of meer gebonden waren.
Wetenschappelijk onderzoek lag aan die indeling nog niet ten
grondslag, het was alles nog slechts oppervlakkige waarneming
zonder meer.
Als we nu, zonder al te zeer in finesses af te dalen en vooral
zonder jacht te maken op botanische zeldzaamheden, onze hele
provincie plantensociologisch zouden willen bezien, dan waren
daarin de volgende 6 groepen te onderscheiden, die nu schetsmatig even de revue zullen passeren.
1. Slikken en kwelders in het uiterste Westen
2. De riviergrenzen in het Noorden
3. Bos
4. Hei
5. Vennen en andere stilstaande wateren
6. Het cultuurlandschap.

1. Slikken en k1velders

Daar, waar een denkbeeldige lijn Brabant van Zeeland scheidt,
loopt een band van slikken en kwelders. Staatkundig vallen ze
goeddeels buiten ons gebied, landschappelijk maken ze er één
geheel mee uit. En dus bespreken we ze heel even.
Men kan in de kwelder bepaalde gordels onderscheiden, hoe
lager, hoe meer overstroomd, hoe zouter de grond; hoe hoger,
hoe meer gelegenheid de grond heeft om althans iets van z'n
zout kwijt te raken en dus hoe minder hoog het zoutgehalte. En
het hoeft wel geen betoog, dat de plantengroei zich daarin
duidelijk weerspiegelt. De pionier-vegetatie is het Salicornieto-

Scherllldragende Vogelmelk

Foto l]an P. Strijbos

Bos]})ederik

Foto Ir IV'. G. v. d. Kloot

FLORA EN FAUNA VAN NOORD-BRABANT

49

Spartinetum, want Salieornia herbaeea of Zeekraal en Spartina
maritima of Slijkgras vormen er de leidende figuren van. Tweemaal per etmaal komt dit land nog onder water te staan. Natte,
zouthoudende klei is zeer arm aan lucht en dus zullen er alleen
die planten kunnen groeien, die een uiterst zuurstofarm milieu
verdragen. Een soortenarmer associatie is dan ook nauwelijks
denkbaar, de levensomstandigheden zijn er te moeilijk.
In een hogere zone blijft het zeewater niet zo lang staan, hier
zal dus mèt het zoutgehalte ààk het zuurstofgehalte van de grond
gunstiger zijn en ziet hoeveel meer soorten daar onmiddellijk
optreden: Obione peduneulata (Gesteelde Obione), Gerande Schijnspurrie (Spergularia marginata) , Klein Schorrenkruid (Suaeda
maritima), Engels lepelblad (Coehlearia angliea) bewijzen met z'n
allen de reeds zoveel krachtiger plantengroei. De associatie heet
naar de voornaamste plant, Zeevlotgras (Puecinellia maritima) het
Puccinellietum maritimae.
Nog een trapje hoger en de grond stroomt nog maar alleen bij
hoge vloeden onder water. Weer neemt de soortenrijkdom toe.
Obione pedunculata, die straks nog maar een ondergeschikte rol
speelde wordt leidende figuur, samen met de Zeealsem ( Artemisia
maritima) en ze gaven aan dit plantengezelschap de naam
Obioneto-Artemisietum. De grond is merkbaar minder zout,
het regenwater wast af en toe veel van het overtollige weg en de
Lamsoor (Statiee Limonium) met de blauwviolette bloemen, Zeeweegbree ( P lantago maritima) en Kromstaart of P holiurus ftliformis
komen als nieuwe elementen voor.
En is dan de bodem tenslotte zo hoog, dat overstroming van
het planten dek tot de uitzonderingen behoort, dan komen Engels
Gras (Armeria vulgaris) en Rood zwenkgras (Festuea rubra) en
geven het Armerieto-Festucetum zijn naam. Ook het Melkkruid
(Glaux maritima) met z'n rose gekleurde kelk en de Rode Ogentroost (Euphrasia Odontites) treden nu op, terwijl ook Zeealsem
een vaak aan te treffen plant is.
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Dat waren de 4 trappen van botanische ontwikkeling van
schorren en slikken en zelden zal de samenhang tussen bodem en
vegetatie duidelijker tot uiting komen dan hier.
2. De Riviergrenzen in het Noorden

Het is eigenlijk wel merkwaardig, dat de planten van het fluviatiele district, dus in het noorden van onze provincie, betrekkelijk
zo stiefmoederlijk behandeld zijn in het plantengeogransch
onderzoek. Een hei, een bos, een schorre, een ven zijn meer
gesloten complexen en het zal voor deze gebieden dus gemakkelijker zijn om tot een verantwoorde groepering van planten te
komen. De planten langs de noordzijde van onze provincie,
vallen voor een groot deel onder die van het cultuurlandschap
en voor een bespreking mogen we daarom naar dat betreffende
hoofdstuk verwijzen.
Wel is het goed, om hier nog eens wat scherper de grens te trekken tussen het Fluviatiele en het Kempische District. Ruw gezegd
was rivierzand en rivierklei het domein van de fluviatiele flora,
zand- en grintvelden van het Pleistoceen dat van de Kempische
flora. Merkwaardig zijn echter de zg. uitstralingen, punten waar
de fluviatiele planten als het ware in het offensief gaan tegen de
alsdan steeds in het defensief gedrongen Kempische en we zien
hun gebied dan soms betrekkelijk ver zuidwaarts afbuigen.
Enkele planten zijn voor deze fluviatiele gebieden wel speciaal
te memoreren. In de eerste plaats die, welke meer dan andere
aan rivieren, rivierdijken, uiterwaarden e.d. gebonden zijn. Daaronder zouden we willen noemen de Kleinbloem Aster (Aster
parviflorus), de Kruisdistel (Eryngium campestre), Engelse Alant
(Inuia Britannica) , de Ruige Leeuwentand (Leontodon hastilis) ,
't kleine Slijkgroen (Limose/la aquatica) , de zeldzame Polei
(Mentha Pulegium) de Kattendoorn (Ononis spinosa) met z'n
stijve, spitse dorens, Veldsalie ( Salvia pratensis), Wit Vetkruid
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(Sedum album), Breedblad Ereprijs (Veronica Teucrium). Als we
in deze summiere en in de verste verte niet volledige opsomming
enkele planten oversloegen, dan deden we dat opzettelijk, om
nog eens des te duidelijker te kunnen accentueren, dat dit echte
Maas-planten zijn, zoals b.v. de Geoorde Zuring (Rumex auriculatus) en het zeer zeldzame IJzerhard of Verbena ofJicinalis.

J. Het Bos

Dat is wel weer een heel zuiver plantengeograflsche eenheid, een
veel scherper omlijnd complex van planten die, als ze samen
voorkomen noodzakelijkerwijze een bos moeten vormen en
zonder welke omgekeerd geen bos mogelijk is. Toch zal een
nadere analyse ons al heel gauw leren dat ook het woord 'bos' nog
een verzamelnaam is. In vroeger tijden is ons land rijk aan bos
geweest. Sprak niet Tacitus al van het Sacrum Nemus Batavorum
of 't Heilige Woud der Bataven alsmede van het Sylva sine
Gratia, het Woud zonder Genade. Zelfs de Betuwe is eenmaal
met bos bedekt gew.eest en we mogen gerust aannemen, dat dit
zich wel over ons hele land zal hebben uitgestrekt.
Nergens echter is de invloed van de mens zo groot geweest
als juist ten opzichte van ons bosbezit. Het werd aangetast en
kaalgeslagen en niemand dacht er aan om tot herplanting over
te gaan. Wel kwam door de wet van 1939 de verplichting vast
te liggen dat voor alle bos dat, door welke oorzaak dan ook
verloren ging, nieuw bos moest worden aangeplant, een verplichting die zelfs geldt voor bos dat door oorlogshandelingen
werd vernield, maar de ernstige schade voordien is daar niet mee
hersteld.
Voor wat de hoeveelheid bos in onze provincie betreft, raadpleegden we de door het Staatsbosbeheer uitgegeven Bosstatistiek. Ze dateert van 1946, is dus niet alleen vrij recent, maar
is ook nu nog volkomen up-to-date, gezien de hierboven
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genoemde verplichting van herbeplanting. Het was een enorm
werk, deze bosstatistiek op te maken en de resultaten van nauwkeurige opname vast te leggen op 600 bladen van de Topografische atlas van Nederland, van de grootste boscomplexen
tot de meest bescheiden wegbeplanting toe. Wat vertelt dit bescheiden maar waardevol boekje?
In de eerste plaats dat Brabant na Gelderland het meeste bos
bezit:
Naaldhout
Loofhout
Griendhout
Hakhout
Totaal

N.-Brabant 47.960
4.028
"
2.505
4.973
"
59.466

ha
ha
ha
ha
ha

Gelderland 57.942
9.759
"
Z.-Holland
2.512
Gelderland 9.567
Gelderland 78.872

ha
ha
ha
ha
ha

Als we het bos verdelen naar de boomsoorten komen we tot het
volgende staatje:
Naaldhout
N.-Brabant 47.960 ha
1.547 ha
Eiken
"
Beuk
128 ha
"
1.728 ha
Populier
Andere soorten
625 ha

"

Gelderland

"
"

57.942
5.456
2.395
709
1.189

ha
ha
ha
ha
ha

Als we letten op de door de vegetatie juist zo duidelijk getypeerde woeste gronden, dan blijkt dat Brabant 25.059 ha
heiden, 1010 ha zandverstuivingen en 9112 ha veen, moeras en
rietland heeft, en dus wat hei betreft de tweede plaats inneemt
onder de Nederlandse provincies.
De bossen van onze provincie zijn mooi, ze zijn een kostbaar
bezit, ze zijn landschappelijk een genot voor Brabander en vreemdeling, maar natuurlijk zijn ze niet. Alles, of tenminste bijna
alles is cultuur, ook al werkt de gunstige invloed der nieuwere
plantensociologische studie hoe langer hoe meer door.
Wat dan wel het bos zou zijn geweest is ons Brabantse land
zonder ingrijpen van de mens?
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Fig. 4. Bo.rkaart va1l Nederlalld.

,Op de armere zandgronden het Querceto-Betuletum. Al duidelijk? Wel, Quercus betekent eik en Be/uIa is de wetenschappelijke naam voor berk, dus een uit eiken en berken samengesteld
bos, het Eiken-Berken-bos. Het heeft er gegroeid, maar het is
er niet meer. De mens heeft het overal doen verdwijnen en alleen
hier en daar staat nog wat eikenhakhout, waarin we de typerende
soorten van het bos van vroeger nog terugvinden.
Is de ondergrond erg droog, dan onderscheidt men het Quer-
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ceto-Betuletum-typicum, een ijl bos met veel Zomereik (Quercus
Robur), Berk (Betula) en Ratelpopulier (Populus tremuIa). Was
de grond vochtiger en kwam het grondwater tot binnen het onmiddellijk bereik der plantenwortels, dan treedt erg veel Pijpestrootje (Molinia coerulea), een blauw-violette grassoort op en
ter onderscheiding noemen we dan dat vochtige bos een Querceto-Betuletum-molinietosum.
In het eerste, het droge, het ijle, waar als gezegd de hoogste
etage gevormd werd door Eik, Berk en Ratelpopulier, zien we
als struiketage de Vuilboom, Hulst, Kamperfoelie en Jeneverbes.
En daar weer onder de soortenarme bodemflora voornamelijk
bestaande uit acidiphile of zuurminnende planten. Vooral de
grondflora is heel belangrijk en vaak is het mogelijk gebleken
een eenmaal ter plaatse gegroeid hebbend, maar inmiddels door
kaalslag volkomen verdwenen bos te herkennen aan de overgebleven bodemflora. We noemen in dit verband het Tweebladig Dalkruid (Mqjanthemum bifolium) dat met z'n kleine trosjes van
witte, vierpuntige bloempjes hele bloemtapijten vormen kan, de
Zachte witbol ( Holcus mollis) een echt gras onzer bossen, de
bleekgele bloempjes van de Valse Salie (Teucrium Scorodonia), de
Guldenroede (S olidago Virga aurea) , het Schermhavikskruid
(Hieracium umbellatum), de Hengel ( Melampyrum pratense), het
Liggend Walstro ( Galium hercynicum) en niet te vergeten de
Blauwe Bosbes (Vaccinium Myrtillus) en de vaak meters hoog
wordende Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum).
Niet zodra is echter de grondwaterstand hoger en treedt het
vochtiger Querceto-Betuletum-molinietosum op, het vochtige
Eiken-Berken-bos dus, of de bodemflora is ook onmiddellijk
anders; dan wijkt de Valse Salie, dan verschijnt het Pijpestrootje
en neemt de eerst maar sporadisch optredende Dophei (Erica
Tetralix) in aantal toe.
Nemen we een tweede geval. Er kon leem in de bodem zitten
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onder een bos. Was die leem waterdoorlatend, dan gaf dat alleen
maar voordelen, immers leemhoudende grond is vruchtbaar. En
niet zodra bemerkte de mens dat, of hij legde beslag op die
gronden, die hem ten nutte konden zijn als cultuurgrond. Hij
kapte het bos en maakte er bouwland van. Van al die oude uit
Eiken (Quercus) en Haagbeuk (CarPinus Betulus) samengestelde
bossen, die we Querceto-Carpinetum noemen, is dan ook niets
over. Alleen de oude struiklaag verraadt soms nog het vroeger
aanwezige bos; daar staat nog de Hazelaar (Corylus Avellana),
Sleedoorn (Prunus spinosa), Vogelkers (Prunus Padus), Wilde
Kornoelje (Cornus sanguinea), Kardinaalsmuts (Evonymus europaeus), Lijsterbes (Sorbus Aucuparia) en Kamperfoelie (Lonicera
Periclymenum). Ook de onderste etage, de grond flora, is vrij constant en vertoont o.m.: Grootbloemmuur (SteIlaria Holostea),
Maagdenpalm (Vinca minor), de rechtopstaande gele bloemen van het Nagelkruid (Geum urbanum) , de veelbloemige
Salomonszegel ( Polygonatum multiflorum). Daar is het in het prille
voorjaar één tapijt van de honderdduizenden witte bloemsterren
van de Anemoon ( Anemone nemerosa) , die zelfs dan, als er werkelijk niets meer is overgebleven van het bos, toch aangeeft dat
op die plaats eenmaal een bos voorkwam. Ook de Drienerfmuur
(Moehringia trinervia), Helmkruid (Scrophularia nodosa), Lelietje
van dalen (Convallaria majalis) en de roserode bloemen van de
Klaverzuring (Oxalis AcetoselIa) komen op deze gronden voor,
om tenslotte ook het sierlijke Lelietje van dalen (Convallaria majalis) niet te vergeten.
Het kan echter ook gebeuren, dat de leemlagen helemaal niet
waterdoorlatend zijn, integendeel dat ze de bovengrond door de
verhinderde afwatering uitermate vochtig houden. Dan ontstaat
er een vochtig Eiken-Haagbeukenwoud ofQuerceto-Carpinetumstachyetosum, de laatste toevoeging naar de vaak optredende
Bosandoorn (Stacl?Ys silvaticus). Hier zullen we dus meer de
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vochtminnende planten als bodemflora moeten zoeken: Wijfjesvaren (Athyrium ftlix jemina), de gele slingers van het Penning.kruid (Lysimachia Nummularia), de sierlijke slanke Sleutelbloem
(Primula elatior) , Rapunzel (Phyteuma sPicatum) , Knikkend
Nagelkruid (Geum rivale), Eenbes (Paris quadrifolia), en - op
kalkhoudende gronden - de Gele Dovenetel (Galeobdolon luteum).
Zulke associaties komen heel zuiver voor bij Wouw, in het oosten
bij Udenhout en Eindhoven en ook het Ulvenhoutse Bos bij
Breda is er een bijzonder fraai voorbeeld van.
Tenslotte is er dan nog het Elzenbroek, Alnetum glutinosae
naar de leidende figuur de Els (Alnus glutinosa). Drassig is er de
grond en de flora wisselt natuurlijk met deze factor. Wilgen
groeien er (Geoorde Wilg of Salix aurita en de Grauwe Wilg of
Salix cinerea), de Hop (Humulus Lupulus) die met z'n hopbellen
de smaak aan het bier geeft, Bitterzoet (Solanum Du/camara) ,
Wederik (Lysimachia vulgaris), Brandnetel (Urtica dioica) , Wolfspoot (Lycopus europaeus) en Valeriaan (Valeriana ojJicinalis).
Heel fragmentarisch treft men deze bossen in onze provincie
nog aan langs de noordrand van het Kempische district.
De tegenhanger, waar inplaats van Els de Berk overheerst en
waar we dus spreken van het Betuleto Salicetum, naar Berk
(Betula) en Wilg (Salix), heeft een veel zuurdere bodem. En
ook dit wordt in de soorten, die er groeien weerspiegeld. Gagel
(Myrica Gale) komt er vrij veel voor, de Tormentil (Potentilla
To~mentilla), Moeraswalstro (Galium palustre) enz. Ten zuiden
van Breda komt dit bostype wel voor langs een aantal beekjes
bij de Belgische grens en ook langs verschillende der Oisterwijkse vennen.
4. De Hei

Wat is hei? Een natuurlijk landschap? Men zou op het eerste
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gezicht geneigd zijn om het te onderstellen. Maar wat gebeurt er
met de hei als we ze met rust laten, als ze niet wordt beweid,
niet wordt afgeplagd, niet wordt afgebrand? Dan zaaien er zich
berken en dennen en lijsterbes en de heideplanten krijgen geen
licht genoeg meer en sterven af. En als er nu maar geen plaatselijke harde oerbanken zijn, die het verhinderen, ontstaat er een
Eiken-Berken-bos. De hei is dus geen natuurlijk complex, althans
sociologisch bekeken niet, maar ze is toch, vooral ook in het
Brabantse, een te belangrijk landschap om de vegetatie ervan
niet eens even afzonderlijk onder de loupe te nemen.
Droge Eiken-Berken-bossen corresponderen met droge hei en
de typerende soorten zijn er de Struikhei (Calluna vulgaris) en
de Stekelbrem (Genista anglica) waarom dit plantengezelschap
het Calluneto-Genistetum-typicum genoemd wordt. Behalve de
twee leidende soorten komen ook Kruipbrem (Genista pilosa) ,
Gaspeldoorn (Ulex europaeus), Duivelsnaaigaren (Cuscuta Epithymum) en Schapenzwenkgras (Festuca ovina) in de groep voor.
Was daarentegen de hei vochtig, dan correspondeerde ze met
het vochtige Eiken-Berken-bos en wordt een vochtige CallunaErica-heide, sociologisch Calluneto-Genistetum-molinietosum
genaamd. Want we zagen immers reeds bij herhaling Molinia
coerulea of Pijpestrootje optreden als typerend voor vochtige
gronden. Trouwens de vochtminnende Dophei (Erica tetra/ix)
en de Veenbies (Trichophorum caespitosum) zijn voor deze vegetatiecomplexen ook wel heel tekenend, terwijl ook Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum), Klein Glidkruid (Seutellaria minor) en Klokjesgentiaan (Gentiana Pneumonanthe) te memoreren
ZIJn.
Bij de hei zou men eigenlijk het zandverstuivingsterrein en de
stuifduinen kunnen voegen. Het is hier, dat men wel de merkwaardigste vormen van successie, van het elkaar opvolgen van
verschillende vegetatietypen kan opmerken. Allereerst komt de
Zandzegge (Carex arenaria), die met z'n lange uitlopers de strijd
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tegen het losse zand aanbindt. Buntgras (Colynephorus canescens)
met z'n hal±bolvormïge zoden, steunt de strijd en dit gaf de
typerende naam aan hun groep, het Corynephoretum. De Heidespurrie (SperguIa Morisonii), Klein Tasjeskruid (Teesdalia nudicatllis) en Vogelpoot je (Ornithopus perpusillus) zijn andere vertegenwoordigers van deze open vegetatie. Het zijn alle weinig
eisende soorten, die heel best passen in dit milieu. Ze verbeteren
de grond een weinig en geleidelijk ontstaat een nieuw plantendek,
het Festuceto-Thymetum, omdat behalve Festuca ovina of Schapegras, de Wilde Thijm (Thymus Serpyllum) de voornaamste plaats
innemen. Ook het Hazepootje (Trifolium arvense) komt hier voor.
En als dan tenslotte Struikhei en Berken de weg hebben geëffend,
dan komt er een Eiken-Berken-bos met aan de randen vaak een
Calluneto-Genistetum, bestaande uit Struikhei, Stekelbloem en
Kruipbrem met soms als artistieke aanvulling de forse, scherp
gepunte Gaspeldoorns.

5. Vennen en andere stilstaande lvateren
Brabant is bekend door z'n vennen: plassen met voedselarm,
kristalhelder water, dat weinig minerale stoffen bevat en een vrij
hoge zuurgraad heeft. Dat de plantengroei daarvan de bijzondere
aandacht onzer botanisten heeft getrokken, ligt wel voor de
hand. In het algemeen onderscheidt men bij de vegetatie heel
duidelijke zones m.a.w. de plantengroei verandert naarmate men
verder van de oever komt en de diepte dus toeneemt.
Sloff evenwel, een onzer beste vennenkenners, gaat bij z'n
beschrijving van de flora nog iets verder en onderscheidt ze in
drie groepen; die met een zandbodem, die met een modderbodem
en die, met een boven de waterspiegel uitgegroeide veenbodem. Maar ook hij komt dan tot het onderscheiden van de
duidelijke verschillen in vegetatie, die met de dieptegordels
samenhangen.
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Gaat men een ven met een zandbodem onderzoeken in dezelfde
volgorde, waarin het ven dichtgroeit, dat is van de randen af
naar het midden toe, dan zal men aan de oever, dus nog op het
droge deel de Molinia dichte pollen zien vormen en het wollig behaarde Moerashertshooi ( Hypericum helodes) opmerken. Wat verder het water in, ligt nu allereerst een gordel die 's zomers, bij
laag water, nogal eens kans loopt om droog te vallen. De lichtpaarse bloempjes van de Lobelia ( Lobelia Dortmanna) groeien er
evenals het Oeverkruid (Littorella lacustris). En op die gordel
volgt dan weer de Isoëtes- of Biesvarenzone, die o.m. in een ven
bij Ossendrecht de Drijvende Egelskop (Sparganium ajJine) vertoont, die met een dubbele z in de flora's aangetekend staat.
Vennen met modderbodem zijn er meer, of beter gezegd, dat
is wel de meest voorkomende vorm. Ook de planten zijn er veel
talrijker. Als we weer dezelfde volgorde, de centripetale, aanhouden, dan zien we op de oever allereerst de Erica Tetralix of
Dophei, de Klokjesgentiaan (Gentiana Pneumonanthe) en de
Ronde Zonnedauw (Drosera rotundifolia).
En dan gaat het steeds dieper, de Gele Plomp ( N uphar luteum) ,
de Witte Waterlelie (Nymphaea alba), tot de Potamogeton-soorten
(Fonteinkruid) en de Moerasrus (juneus supinus fluitans) die met
zijn rode stengels de diepste gedeelten duidelijk markeert.
Maar ook de Kikkerbeet (Hydrocharis Morsus Ranae) met de
mooie drietallige bloemen komt hier voor, de Krabbescheer
( S tratiotes aloïdes) kan hele vakken met z'n rosetten stekelige
blaren bedekken, de Watergentiaan (Limnanthemum nymphaeoïdes)
ontplooit er de zachtgele bloemen, de Beenbreek (Narthedum
ossifragum) en het Veenpluis ( Eriophorum polystachyum) vult er de
mooiste hoekjes.
Trouwens toch, die venhoekjes wat zijn ze mooi en wat bewaren ze vaak botanische schatten. De Grote Boterbloem (Ranunculus Lingua), Grote Egelskop (Sparganium ramosum) reikt er
soms tot meer dan anderhalve meter hoogte, de Wateraardbei
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(Comarum palustre) bloeit er met z'n mooie zwart-purperen
kroonbladeren. Melkeppe (Peucedanum palustre) , Kattestaart
(Lythrum Salicaria) , het Poelruit (Thalictrum jlavum). het Moeraskruiskruid (5enecio paludosus) wordt er met z'n soms 10 zware
bloemstengels tot een koninklijke plant en om dit summier overzichtje te sluiten, wat is het niet een feest de koninklijke bloemen
te bewonderen van de haast onwerkelijk mooie Menyanthes
trifoliata of het Waterdrieblad.
Rest nog het ven, welks bodem al boven de waterspiegel is uitgegroeid. Daar zal men de Gagel ( Myrica Gale) aantreffen, en in
dit veengezelschap of Sphagnion vinden we de Lavendelheide
( Andromeda polifolia) , de Veenbes (Vaccinium Oxycoccus) , de
Drosera intermedia of kleine Zonnedauw, maar ook de z.z.z.
Zonnedauw, de Drosera anglica en tenslotte zelfs de Malaxis
paludosa, het zeldzame orchideetje met de geelachtige bloemen
dicht tegen de lange stengel gedrukt.
Waren we er nu met onze beschrijving, het zou vrij overzichtelijk zijn. Maar, zegt Sloff, er zijn zo vele andere planten die het
beeld vertroebelen, planten als Zwanebloem, Moerasbastaardwederik, Watermunt enz., enz., die men ook elders aantreft, maar
- en dat is nu juist het merkwaardige en het gecompliceerde van
het geval- die men in het ene ven wel, in het andere niet vindt. En
dan gaat hij voort en vraagt zich af of er wellicht in de vaak in
de buurt van riviertjes en beekjes voorkomende planten een aanwijzing ligt ter ondersteuning van de geologische theorieën over
de vennen van ons Brabantse land.

6. Het Cultuurlandschap
Al wat in een cultuurlandschap aan wilde planten voorkomt is
'onkruid', dat is te zeggen uit het oogpunt van de producent.
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Natuurlijk niet uit dat van de natuurliefhebber in wiens encyclopedie dit woord niet voorkomt. En dus moeten we ook hier,
aan dit deel enkele woorden wijden.
Planten van bouwland en weiden vormen het grootste gedeelte
van het plantenkleed van ons land. En al vinden ze in de mens
hun grootste bestrijders, ze zouden vrijwel niet zonder diens toedoen kunnen ontstaan, omdat ze immers aan cultuurgrond gebonden zijn. En wat die strijd betreft, hun regeneratievermogen
is wel zo groot, dat ze die tenslotte volhouden en winnen kunnen.
Merkwaardigerwijs staat de associatie-studie hier nog in de
kinderschoenen. Bolderik ( Agrostemma Githago), Akkerviooltje
( Viola tricolor arvensis), Spurrie ( 5pergula arvensis), Kleine W olfsmelk (Euphorbia exigua) hebben hun optimale ontwikkeling in
de voorzomer. Zwarte Nachtschade (Solanum nigrum), Perzikkruid (Polygonum Persicaria) e.a. komen later.
Grasland is van anthropogene oorsprong. Nergens zou men
het aantreffen zonder ingrijpen van de mens. En ook hier zijn
natuurlijk scheidingslijnen te trekken en gebieden te noemen
met meer gespecialiseerde plantengroei. De vochtige graslanden
bevatten b.v. de geelachtig witte trossen van de Moerasspirea
(U/maria palustris), de Wederik (Lysimachia vulgaris), Watermunt (AIentha aquatica), Dotter (Caltha palustris). Het minder
vochtige heeft de forse Kattestaart (1:ythrum Salicaria), Spaanse
Ruiter (Cirsium anglicum) , de Grote Pimpernel (Poterium oiJicinale)
en het Poelruit (Tbalictrum flavum), om dan nog niet te spreken
van lissen, tormentil en zo vele andere. Tenslotte zal men de
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) met z'n cirkelronde blaren, de
Orchis incarnata en soortgelijke vochtminnende soorten op nog
lager terreinen moeten zoeken.
Merkwaardig, dat bij het cultuurlandschap ook het riet moet
worden genoemd. Nederland toch is een van de zeer weinige
landen misschien zelfs het enige land, waar aan speciale rietcultuur wordt gedaan. En Brabant met z'n enorme rietvegetatie in
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de Biesbosch en z'n opbrengsten van ca. 500.000 bos per jaar
of te wel de helft der totale Nederlandse productie, neemt
daarin wel een belangrijke plaats in.
Dit alles is een schets, meer niet. Of we alle planten noemden? Zelfs niet bij benadering. Of we de zeldzaamste soorten
vermeldden? Ook dat niet, daar is de zuiver botanische
literatuur voor. Wat we slechts trachtten was, om de verschillende facetten der Brabantse flora te belichten, om daardoor te doen zien, wat een gezegend stukje Nederland ons
Brabant ook in dit opzicht is. En om er de dringende bede aan
te verbinden, dat toch ieder, die op enigerlei wijze er iets toe zou
kunnen bijdragen om de natuur zo ongerept mogelijk te bewaren, zich van z'n grote verantwoordelijkheid in deze bewust
mag zijn. Een organisatie, die zich meer bijzonder het behoud van
onze mooie natuur ten doel stelt, het 'Brabantse Landschap',
verdient dan ook aller krachtige steun.
II
DE DIERENWERELD VAN ONZE PROVINCIE

Een plant bestuderen is betrekkelijk gemakkelijk. Ze heeft haar
vaste standplaats, men kan ze rustig waarnemen, haar bouw,
haar biologische bijzonderheden nagaan, de invloed van het
milieu opsporen. In duizenden exemplaren, in honderden soorten, in een rijkdom van vormen en een kaleidoscoop van kleuren
trekt de flora van een land velen aan.
Dierstudie is moeilijker, waarneming van dieren eist geduld,
vraagt moeite, geeft lang niet die directe resultaten. Vandaar de
heel wat geringer belangstelling voor ons dierenleven. En toch
is ook in dit opzicht ons Brabantse land verre van arm. Integendeel in vele gevallen zelfs rijk.
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Reeds in de praerustorie moet ons Brabant heel wat diersoorten gekend hebben en daaronder heel wat indrukwekkender
dan er thans leven. Olifanten hebben in onze streken rondgewandeld, en ook beren en hyena's en wolven en herten. Zelfs
apen zijn uit deze omgeving bekend. Uit deze omgeving wel niet
direct, want het zijn voornamelijk de o.m. door Bernsen zo uitvoerig beschreven fossiele vondsten uit Tegelen bij Venlo, waarop eerstgenoemde opsomming gebaseerd is. Het is echter niet
te bont gesproken om voor zo nabij gelegen terreinen dezelfde
fauna aan te nemen, zodat we de ginds gevonden soorten ook
tot de vroegere bewoners van Brabant rekenen mogen.
Ook thans nog is het zuiden van ons land rijk aan zoogdieren
en van de 55 soorten die Nederland volgens IJsseling en Scheygrond kent, komen er hier ten minste 40 verschillende voor.
De wolf is uitgestorven. Een stadrekening van Oss (1597) vermeldt nog een post voor het doden van 'vijff jonge wolffkens'. En
in 1692 gingen in Etten de laatste ter ziele 'de laetste is geattrappeert in 't bosken van Hendrick Wouters, ende te dier
plaatse omtrent halff vier ueren soodanick geschoten, dat sij op
de plaets mors is doot gebleven'. Ook nadien werden nog sporadisch wolven gesignaleerd.
De vos daarentegen is nog recent. In Oost-Brabant komt dit
slanke, oranjebruine dier nog vrij veel voor, evenals de das, die
ook in West-Brabant is aangetroffen. Dit mooi getekende dier,
waarvan elk haar driekleurig is (geel, zwart, grijs), met zijn
2 camouflage strepen over de kop, is ons grootste, hoewel zeldzame knaagdier. De otter vinden we ook nog wel, in de Biesbosch
b.v. ziet men zijn prent vaak in de modderbodem afgedrukt.
Maar hij gaat sterk achteruit en G. A. Brouwer schatte in 1940
zijn aantal dan ook nog slechts op 200 exemplaren voor heel ons
land. Boommarters en de iets kleinere steenmarter, met de sierlijke, slanke lichamen komen wellicht nog maar alleen in OostBrabant voor. Het 's zomers geelbruine, 's winters volkomen
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witte hermelijn ontbreekt daarentegen vrijwel nergens. Nog talrijker is het roodbruine wezeltje met zijn witte buikje. Ook de
bunzing is vrijwel overal verspreid.
De enkele keer dat hier wilde zwijnen voorkomen, zijn het
slechts ongewenste 'displaced persons'. Reeën daarentegen zijn
een weelde voor het landschap en waar we ze aantreffen - en dat
is gelukkig nog op vele plaatsen van Midden en Oost-Brabant,
behoren ze tot de graag geziene dieren.
Merkwaardig, hoe veel meer men soms van kleinere diersoorten weet. Maar die komen vaak in botsing met de menselijke
belangen en dan staan ze uit dien hoofde alleen al dadelijk midden
in de belangstelling. De mol b.v. die soms op 1 ha tot 40 km
gangen weet te maken is in vele kringen verre van gewaardeerd
en komt, met de beide andere insecteneters, egel en spitsmuis
practisch overal voor. Ook de knaagdieren zijn vrijwel alle
vertegenwoordigd. De rosse woelmuis met haar mooie roodbruine rug en witte buik is niet talrijk, de aardmuis wel. De veldmuis kan tot een ware plaag voor de landbouw worden en we
vinden ze practisch overal. De woelmuis daarentegen komt ten
zuiden van de grote rivieren niet voor, de woelrat niet zuidelijker dan Eindhoven. Braakballenonderzoek geeft bij dergelijke
inventarisatie een onmisbare steun en is wel zeer betrouwbaar
gebleken bij het onderzoek. Extra aandacht vraagt in deze groep
de muskusrat, staatsvijand nr 1. Vooral voor ons land, met zijn
vele dijken en waterkeringen is dit dier, door zijn enorme graafvermogen een groot gevaar. Collerodo, van een jachtreis uit
Alaska terugkerend, beging de onvergeeflijke fout ergens bij
Praag op een jachtterrein een vijftal dezer dieren uit te zetten.
Tien jaar later schatte men het aantal nakomelingen op 20.000
en concentrisch breidden de dieren hun areaal uit, jaarlijks circa
10 km ver. Voor ons Brabanders zit het gevaar dichter bij huis,
want in Aerschot bij Mechelen is een grote fokkerij van deze
dieren geweest - de pels immers vertegenwoordigt een vrij
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behoorlijke waarde - en verschillende exemplaren schijnen daar
ontsnapt te zijn met alle gevolgen van dien. Het 30-36 cm grote
dier met z'n 20-24 cm lange staart en mooie grijs- tot zwartbruine
pels, bereikte in 1941 ons land. Sindsdien werden de laatste 10
jaar (1941-1951) vangsten gemeld uit Valkenswaard (369) Hilvarenbeek (308) - Goirle (184) - Bladel (116) - Eindhoven
(102) - Tilburg (81) - Mierde (72) -Middelbeers (62) - Oisterwijk
(52) - Diessen (48) - Berkel Enschot (47) - om maar bij de grotere
aantallen te blijven. In totaal werden in dat decennium 1704
exemplaren gevangen. Zo groot is het gevaar, dat ons vooral
van België uit bedreigt (in België werden alleen in 1951 10.000
exemplaren gevangen) dat zelfs internationaal contact werd opgenomen en dat kortelings in Brabant een derde muskusrattenvanger werd aangesteld, hetgeen door de stijging van 1 gevangen rat in 1941 tegen 569 in 1951 wel noodzakelijk bleek.
Dan zijn er nog bosmuizen, dwergmuizen, de enorme schade
aanrichtende bruine rat (globale schade-taxatie alleen in ons land
j 33.000.000,- per jaar I), de eekhoorntjes, de allergezelligste
konijntjes, de van ouds inheemse hazen, en dat zijn dan wel de
voornaamste onzer Brabantse knaagdieren geweest.
Onder de diersoorten nemen de vogels een heel aparte plaats in
en het aantal ornithologen van professie of uit liefhebberij is dan
ook groter dan de vertegenwoordigers van welk ander onderdeel
onzer dierstudie ook. Vandaar, dat er over de vogelwereld vrij
goede overzichten bestaan en het is een grote verdienste van
Brabantia, het nieuwe tijdschrift van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen, dat het begonnen is deze voor
Brabant te ordenen. Als we met de roofvogels beginnen, vallen
ons al dadelijk twee prachtige vertegenwoordigers ervan op,
de chocoladekleurige Bruine Kiekendief en de zeldzamere Asgrauwe. Merkwaardigerwijs is in Brabant de laatste minder zeldzaam dan de eerste. Braaksma komt in z'n nieuwste opsomming
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voor de bruine tot 15, voor de asgrauwe tot 14 broedplaatsen,
waarvan slechts enkele in het westen (Moeren) en centrum (Breda
e.o.), maar de overgrote meerderheid in het oosten van dit gebied.
Waar Brabant nog uitgestrekte oude rietvelden bezit als de
Malpievennen, Valkenswaard, Moerputten bij Deuteren, langs
de Beerze, Biesbosch, Terheiden, Oostpolder bij Beek, Lokkert bij
Zundert enz. klinkt de doffe misthoornroep van de Roerdomp.
Haverschmidt schatte het aantal broedende dieren op 5, Knippenberg heeft er echter een vrij groot aantal nieuwe waarnemingen
aan toegevoegd en komt nu tot 25 paren voor onze provincie,
tegen 150 à 170 voor ons hele land.
Wat de ooievaars tand betreft, maakt Brabant geen uitzondering op de algemene achteruitgang dezer diersoort. In 1931 gaf
Haverschmidt voor Brabant 31 broedplaatsen (in Nederland
waren er toen 209), in 1939 waren er nog 28 paren, waarvan er 21
jongen hadden; in 1950 waren er echter weer vele nesten verlaten en 9 werden slechts door één vogel bewoond, waardoor
slechts 7 volledig bewoonde nesten meer over waren.
De meeuwen zoeken graag uitgestrekte vochtige plaatsen op.
De Meeuw, die om het chocoladebruin kapje op z'n kop Kapmeeuw heet, komt in onze provincie in ruim 3000 paar broedend
voor, al wisselen die aantallen van jaar tot jaar. Ossendrecht
(Grote Meer) en Lage Mierde (Choorven) spannen met elk circa
1000 nesten de kroon, de Ospelerpeel vertoonde in 1951 een
toename van circa 300 in 1950 tot ongeveer 1000 het jaar daarop.
Het sierlijke blauwgrijze Visdiefje komt maar tot een 50 tal broedende paartjes, de zo echt Brabantse zwarte Stern is evenwel veel
talrijker en Langenhoff schat hun aantal op minstens 240 paar.
Natuurlijk komt ook het Kemphaantje voor, al gaat het aanL:l.I
door ontwatering van drassige terreinen hoe langer hoe meer
achteruit. 10 baltsplaatsen noemt Langenhoff voor 1950 met 62
hanen, waarvan er niet minder dan 5 in het Bossche Broek gelegen
zijn.
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En de rest? Waarom ze op te gaan sommen? Gaf niet Verwey
voor Nederland's grootste delta de Biesbosch een aantal van 216
soorten op, broedend of op trek, de Kwak, Aalscholver, Blauwe
Reiger, Waterral en zo vele andere inbegrepen, om van de grote
groepen Ganzen, Eenden en Talingen nog niet te spreken.
Heiden en vennen, bos en cultuurland, hoge zanden en vochtige
laagten, ze hebben alle hun typerend vogelleven, in een aantal
en een soortenrijkdom die voor ons Brabantse land de ornithologie wel tot een heel aantrekkelijk studieterrein maken.
Een heel speciale studie maakte de herpeto-geogransche dienst
van de Nederlandse Vereniging van Terrariumhouders Lacerta
van de amphibieën en reptielenwereld. Kwamen in de voorlaatste
publicatie van 1947 nog vrijwel geen gegevens uit Brabant voor,
de jongste overzichten uit 1950 vermelden onder hun 1050
documentaties ook heel wat vondsten uit het Brabantse. Zo
blijkt dan de Gewone Salamander (Triturus vulgaris) vrijwel
overal voor te komen, de Alpensalamander (Triturus alpestris)
met de mooie oranje buik werd aangetroffen in Maas, Dommel
en Mark en is bij Breda ook uit een bosvijver bekend. De Kam-'
salamander (Triturus cristatus) werd alleen langs de Dommel
gesignaleerd, de Zwemvoetsalamander (Triturus helveticus) die
het slechts tot 5 meldingen over geheel ons land bracht, werd
op twee plaatsen in West- en op 1 plaats in Oost-Brabant
aangetroffen. De decoratieve Vuursalamander (Salamandra
taeniata) daarentegen ontbreekt blijkbaar in het Brabantse land
volkomen.
Wat de padden betreft, de Gewone Pad (Bujo vulgaris) werd
op 2 plaatsen in het Dommeldal genoteerd, de Rugstreeppad
(Bujo calamita) die zo graag de droge hei- en zandgronden opzoekt, prijkt met 8 vondsten, maar het wondere Huittoontje van
de Vroedmeesterpad (A[ytes obstetricans) zal hier nog wel nooit
te horen zijn geweest. De KnoHookpad (Pelobates juscus) daaren-
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tegen drong als uitstraling uit het Belgisch verspreidingsgebied
via het Dommeldal onze streken binnen.
De Boomkikker (Hyfa arborea), in heel Nederland zeldzaam
is in Brabant (uitgezonderd in het westen) algemeen. De Groene
Kikker ( Rana escufenta) ontbreekt nergens, evenmin als de Bruine
( Rana temporaria), terwijl de Heikikker (Rana arvafis) als Belgische immigrant te beschouwen is.
Dat de Hazeftvorm ofheiaal ( Angius jragifis) zo zeldzaam zijn
zou als het verslag met de 3 vondsten zou doen vermoeden, zal
wel op een tekort aan waarnemingen berusten. Op onze zandgronden is het dier werkelijk geen onbekende. De Levendbarende Hagedis ( Lacerta vivipara) is ruimer vertegenwoordigd
dan de Zandhagedis (Lacerta agifis).
En wat tenslotte de slangen betreft, de Gladde Slang (Coroneffa
austriaca) staat maar met 2 vondsten genoteerd, de Ringslang
met de zwarte of donkere vlekken alleen rond Breda, terwijl de
Adder, de enige vertegenwoordiger der gifslangen in ons Brabant
nog niet werd gesignaleerd. De Herpeto-geografische Dienst
(Amersfoortse straatweg 45 te Bussum) zal stellig graag eventuele aanvullingen of correctie op deze gegevens vernemen.
Te ver zou het voeren om nog meer in finesses af te dalen, al
zijn ook stellig op het gebied der andere diergroepen interessante
bijzonderheden te vertellen. Maar tenslotte wil dit overzicht niet
meer zijn dan een kort résumé, of nog beter een opwekking om
nog intensiever de inventarisatie onzer rijke natuurschatten ter
hand te nemen en - dit is uiteindelijk van nog veel en veel groter
belang - alle Brabanders diep te doordringen van de grote culturele waarde van natuur, planten- en dierenleven en hen te
brengen tot die echte warme belangstelling die uiteindelijk het
enige middel is om al dit vele moois in liefde te bewaren en voor
elke schending te vrijwaren. En dat verdient Brabant toch zo.
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BRABANT

is een vlak land met hier en daar wat zandheuveltjes, een duinenrij. Ze zijn de uitrimpelingen van de
speelse ogenblikken in de alluviale bodemvorming van ons
gewest, waarvan ook de wondermooie vennen verstillingen zijn.
Een vlak land, overal, maar dat vlakke land heeft een rijke verscheidenheid. In het zuidoosten tegen Limburg aan ligt het
hoogveengebied van de Peel. De Kempen is het nabuurland met
zijn lommerrijke beekdalen van Aa en Dommel en Reusel en
Keersop en Beerze en Run en Rozep. De Kempische landschapsgedachte zet zich voort naar de beekdalen van Leie en Mark en
Donge en Dintel en Aa ofWeerijs, den gans en zuidkant langs van
Baronie en Markiezaat: hei en zandgrond, omwalde akkers,
bossen en ven, stuifzandheuvels en welige resten van moeras.
Heel anders zijn de strook van schorren en slikken en strand
langs Ooster- en Westerschelde en het noordwestelijke zeekleigebied, dat landschapsbeeld van polders tussen Volkerak, Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Biesbosch en Bergsche Maas, het
Hollandse gedeelte van de provincie in de landen van Heusden
en Altena, Geertruidenberg en Zevenbergen, die vroeger Zuid-
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hollands waren en later aan Staatsbrabant zijn toegevoegd. En
in het noorden van het gewest hebben we het blonde, fijne, altijd
boeiende rivierlandschap en de oude overstromingsstroken in
het stroomgebied van de Maas, die weer grenzen aan den hogeren
rug van de Peel.
Om den hogen ouderdom van iets aan te geven zegt men wel
eens, dat het oud is als het landschap. De uitdrukking houdt in,
hoe het landschap bestendig en duurzaam is. Ze zou wel eens
van Brabantsen huize kunnen zijn, want tot in de tweede helft
van de vorige eeuw heeft juist het Brabantse landschap een
zekere bestendigheid gehad en we vinden dit als motief in de
landelijke idyllen der vorigeeuwse Kempische schrijvers uit den
nabloei van de remantiek. Wie in zijn jeugd zijn streek ontrouw
was geworden en er op hoger leeftijd terugkeerde, herkende
alles, en niets was veranderd. Het ouderhuis, de linden voor de
deur, de dorpsstraat, de kerk en het kerkhof, maar vooral ook
de toegangsweg tot het dorp, de eik bij de wegkromming, het
brugje over de beek, het was alles hetzelfde gebleven. Deze traagzame standvastigheid werd teder bedroomd en als benijdenswaardig geprezen, in tegenstelling tot de woelige veranderlijkheid, die tot de vloekwaardige lichtzinnigheden behoorde van
de 'grote' stad. Zo is het beeld van de Brabantse zandgronden een
geliefkoosd beeld gebleven: de omwalde akkers, de veldjes van
rog en van peeën en van boekweit en van aardappelen, het spurrieweitje voor het vee uit den potstal, de altijd lispelende populieren
langs de murmelende beken, dat lieflijk ingetogen landschapsgeluid, de landweg slingerend van staldeur naar staldeur, de
hoeve met de linden voor den gevel, en stal en schuur en schop
en het eendere erf met terzij van den put den hof met vlier en
boerebloemen. En door die wereld van akkers en veldjes en
weikes en de tussenliggende heistrook met de dennenbossen,
trekt de zandbaan haar streep, op de as waarvan de standvastige
toren stond van het andere dorp, dat men binnenkwam langs de
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uitspanning met de voermanskar ervoor onder de schaduw van
oude lindebomen.
Het opgeroepen beeld is met de werkelijkheid niet in strijd.
Wel zijn met den aanvang van het koninkrijk onder koning
Willem I plannen gemaakt ook voor een agrarische economie
voor het achterlijke gewest en tot ontginning van zijn vele
woeste gronden, maar ze vonden geen of slechts voor een gering
deel of zeer traag uitvoering. Het Brabant van de hei- en zandgronden veranderde met wat bebossing en de langzame aanwinning van wat akkergrond niet noemenswaard, ook niet in
de klei, al was daar het cultuurlandschap bloeiender, en ook niet
in de inundatiegebieden van de Maas, waar men met die eeuwigdurende kwelling zat der winterse watersnoden, die het doorlaatgebied van de Beerse overlaatkade tot 's-Hertogenbosch onder
water zetten.
Het Brabants zandboerke, altijd tobbend met de bemesting
van zijn schralen grond, waarbij hij afhing van zijn vee in den
potstal, die weer klein bleef omdat hij zijn grond door mesttekort
niet kon uitbreiden, altijd op lasten, ongeorganiseerd, verstoken
van hulpvaardig crediet, boerend voor eigen behoef met een
handeltje in boter en kalveren, waarbij hij geen enkele prijsbescherming had tegen winkelier en kalverkoopman, bracht het
niet ver: het is deze gedachte, die van het Brabantse landschap
van beakkerde zandgronden, weikes, veldjes, bos en hei en afgeplagd ven en moer valt af te lezen. In deze trage wijzigingen
van het landschapsbeeld wordt de vergelijking 'oud als het
landschap' veelzeggend en suggestief.
Met de werkelijkheid niet in strijd is dit landschaps- en levensbeeld van de negentiende eeuwse Kempenschrijvers, niettemin in
zijn poëtische verheerlijking misleidend. Hij die oud van dagen
weerkeerde in de streek van zijn jeugd en dichterlijk bewogen
was omdat hij er niets veranderd vond, prees den stilstand en het
stekenblijven in de landelijke achterlijkheid, welke hij bovendien
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als landelijken eenvoud roemde. De landelijke zielzorg nam
de gedachte over en pleitte vanaf den kansel voor niets zozeer
als voor het behoud van het isolement van het platteland als
afweer tegen het gevaar van nochtans Brabantse steden - nesten
van stadjes overigens - en als behoudkrachtige indijking van de
goede zeden. Maar een van de oorzaken der achterlijkheid is
juist dat isolement, en bij ontginningen en groots opgezette ruilverkaveling van de geïsoleerde streek is juist het wegenplan
primair, dat haar ontsluit en opneemt in het gewestelijke bestel
en verkeer en in de agrarische emancipatie van de ganse provincie.
Of de goede zeden daarbij verloren gaan? In een boek als 'Uit
de donkere gewesten' van H. N. Ouderling, dat in 1908 verscheen, bezwijkt die fictie van landelijken eenvoud onder een
overstelpend feitenmateriaal van onkunde, domheid, onzindelijkheid, hygiënische achterlijkheid, zuigelingensterfte, immoraliteit,
criminaliteit, cijfers die ontstellend ongunstig zijn op dat geisoleerde platteland. Het tekent de vrees voor verstoring der
fictie van landelijken eenvoud, dat Ouwerling de voorzichtigheid in acht nam, zijn boek kerkelijk te laten goedkeuren. Maar
veelzeggend is ook de omstandigheid, dat hij grif het nihil
obstat - evulgetur kreeg. Want schroomvallige waakzaamheid
mocht dan al de kanselwaarschuwingeningeven voor het behoud
van het plattelandse isolement, het waren anderzijds juist priesters
als de Norbertijner G. van den Elzen en de Kesselse en later
Deurnese pastoor W. Roes, die, bij de opkomst van de chemische
bemesting, den groten doorstoot gaven tot de agrarische vrijmaking in boerenorganisaties, landbouwonderwijs, zuivelcoöperatie, stalverbetering, landbouwcrediet, - dat alles, dat
geleid heeft tot de emancipatie van den Brabantsen boer in de
laatste vijftig jaar. Het is een ander onderwerp dan 'het landschap', maar het staat er meer dan slechts zijdelings mee in verband. Want heel deze ontwikkeling heeft het Brabantse landschap
gewijzigd, het Brabant der heiden, het 'bruine' Brabant, zoals
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dr L. G. J. Verberne in zijn studie over ons gewest in de negentiende eeuw het uitdrukt, herschapen tot het 'groene' Brabant,
het Brabant van de wuivende graanvelden, van de malse wei- en
hooilanden en de winddoorzongen bossen van naaldhout en
loofbomen.
De fictie van die onvolprezen bewaarde negentiende eeuwse
goede zeden is beschaamd. Al die ontstellende cijfers van toen
zijn in hun tegendeel verkeerd in den gunstigen zin van de
physieke en morele hygiëne, gezondheidszorg en zuigelingenzorg. Het sterftecijfer van kinderen beneden een jaar, in 1900
20,52 en in 1910 nog 15,47 procent, is in 1930 teruggelopen tot
7,16 en in 1951 tot 3,31. De jonge Brabantse boer is den landelijken eenvoud kwijt van stro in de klompen, het stijve boerenpak en het Zondagse bolker- en beugel- en muntspel op een erf
in zijn geïsoleerd gehucht. Maar hij is een heel andere verschijning, door zijn landbouwonderwijs degelijk onderricht. Het
jonge boerengeslacht legt de schuwheid af. Het is niet wereldvreemd. De jonge boer doet aan voetbal en athletiek, hij is lid
van zijn boerengilde, dat in de federatie ook het dorpsisolement
verbreekt, hij is lid van de landelijke rijvereniging. Het Brabantse
boeremeiske, dat in het veld in een overall werkt, is lid van de
turnvereniging, van den sportbond der organisatie, zij beoefent
gezamenlijk sport en spel en dans. Zij is niet meer te vergelijken
met de langgerokte, onnozele stijve 'boeretrien', die ze in haar
dorpse afzondering heette, toen ze in veld en stal werk te verzetten had als een zwaar labeur, deur of dorp niet uitkwam en al
die dingen, die ze nu doet, 'grote schand' zouden hebben geheten. Ze zingt zelfs in de uitvoering van haar zangkoortje en
vroeger mocht ze de dorpsuitvoeringen niet eens bijwonen, die
uitsluitend voor 'het mansvolk' waren.
Neen, dat is toch niet een ander onderwerp, het levensbeeld
is van het landschapsbeeld niet te scheiden, zeker niet bij het
landse boerenvolk, dat in wezen en arbeid ademhaalt één met de
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ademhaling der velden. Aan de vijftien, twintig bunder grond,
akker en weiland met welig graan en welig vee voor de ontginningshoeve leest men dit andere nieuwe leven af van den
geëmancipeerden boer. En van de uit den stal moeizaam bemeste zandgrondakkers van het keuterbedrijf voor eigen behoef
met het bijgewonnen afgeplagde heideveldje voor het gewas van
den schralen bodem, las men dat oude leven af: de roggestuit,
de aardappel, de boekweitpap op de gezinstafel van het huis, dat,
hoe schilderachtig van noklijn en dakrand, toch maar een armelijke en onhygiënische bewoonbaarheid had. Ouwerling's geschrift met de ontstellende cijfers had het karakter van een alarmerend pamflet; het had ook tot motto: Staat op uyt den slape,
't is nu den tijd. In het poëtisch veel meer verheerlijkend boek
'De Landbouwers van den Brabantsen zandgrond' van dr L.
Deckers worden niettemin de hoogst ongunstige cijfers van de
lichamelijke, geestelijke en sociale volksgezondheid niet uit den
weg gegaan. Zij suggereren toch datzelfde povere beeld, dat
dr L. G. J. Verberne in zijn historisch geschrift van het negentiende eeuwse agrarische Brabant geeft. Dr Verberne verontschuldigt de soms harde gegevens. Dr Deckers prijst het behoud der
goede, oude landse deugdzaamheden. Ouwerling waarschuwt
voor het in slaap laten wiegen door dit oude, poëtisch vervalsende lied, maar onderkent niettemin de 'goedheid van aard' van
den Brabantsen plattelander en zijn bruikbaarheid als hij uit zijn
achterlijkheid en onontwikkeldheid zal zijn gehaald, en hij zegt
den 'droom te dromen' van een Brabant, dat eens voor Nederland zal zijn wat op dat ogenblik het Rheinland voor Duitsland
was.
Een pover beeld, dat in alles zijn correlaties had met een pover
landschap, een afgezonderd landschap zou men kunnen zeggen,
peels, schraal, Kempisch met overal de enclaves van woesten
grond, waaraan een moeizaam voortschrijdend bedrijf stukken
en beetjes onttrok. Een afgezonderd landschap, ook met een net
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van kriskras wegen, de 'dijken', de zandbanen van wagenslagen
- in de dertiger jaren trad nog een verordening in werking voor
een evenwijdig karrespoor in deze provincie. Brabant had een
warnet van zulke kruiswegen, die over onafzienbare heidevelden
leidden. Op de kruispunten kon men verdwalen, en in de biographie van van Vreede wordt zulk een verdwaling ook vermeld
in de heiden tussen Baardwijk en Loon op Zand. Die wegen
door deze grote eenzaamheden zullen wel romantisch geweest
zijn, en in een enkel geval wel eens onveilig, zoals bijvoorbeeld
die door de eenzame heidevelden en stuifzandruggen bij Rucphen. 'Menig reiziger liet in dit oord het leven' tekent in 1829
een schrijver aan in het tijdschrift voor 'den beschaafden stand',
dat een jaar lang onder den naam 'Noord en Zuid Brabantse
faam' bestaan heeft. Maar hij appelleert aan de surveillance van de
koninklijke marechaussee, waarom men niet bang behoeft te zijn
voor rovers en kwaadwilligen als men maar op zijn hoede is die
paden te vermijden, op welke men gevaar loopt in ongelegenheid
te zullen geraken.
Van het landschapsbeeld met die bevallig slingerende zandwegen krijgt men een genoegzaam levendigen indruk uit de
beschrijving in de poëtiserende verhalen van de negentiende
eeuwse auteurs. De bekeüng en begrinting dier banen in het
provinciaal wegenplan hield het ancestrale beeld nog vast:
dezelfde wegkromming, hetzelfde uitzicht op hoeve en boerengehucht en op den dorpstoren, die in het verschiet kwam. Maar
het provinciaal wegenplan breidde het wegennet in de tweede
eeuwhelft voortdurend uit, tot het in de eerste helft van deze
eeuw dat alle oude kernen overspannend rationele net van rijks-,
provinciale-, gemeente- en waterschapswegen werd, waarvan de
grote doorgaande verkeerswegen hun faam hebben in den lande.
De nieuwe wegen veranderden het landschap ingrijpend, door
het weg beeld zelf, door wat er langs verrees, door de beboming,
doordat de heidevelden er langs werden ontgonnen. Want de
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mogelijkheid dienend tot industriële ontwikkeling, dienden deze
wegen niet minder de mogelijkheden van de agrarische ontwikkeling in het opkomend gewest. Het landschap met het
kanaal erdoor is ons vertrouwd en men moet er zich op bezinnen,
hoe het tevoren geweest moet zijn in zijn geslotenheid. De ZuidWillemsvaart - in 1826 gereed gekomen - betekende niet slechts
een waterverbinding tussen 's-Hertogenbosch en Maastricht.
Het kanaal ontnam aan de integriteit van het landschap iets en
voegde er iets aan toe tot een nieuw beeld. Er verrezen industrieën langs, er kwam de bedrijvigheid van loswallen, pakhuizen,
sluizen en sluiswachters woningen en het beeld der hefbruggen.
Het kanaal heeft in zijn rechtlijnigheid iets eentonigs, en toch
brengt het de bekoring van dat nieuwe element in het landschapsbeeld: het water, traag stromend langs de schoeiing, de grasbegroeide dijk, de aak met de hulpkracht der zeilen, die schaduwbevlogen kunnen afsteken tegen de bomenrij ginds aan den
anderen zoom van den grintweg onder langs den dijk. Rookslierten pluimen in 't verre verschiet, waar de fabrieken langs het
kanaal staan. Maar er is ook een landschapsverandering in het
gebied der welig bebouwde akkers rondom de zich uitbreidende
oude dorpen, die kanaaldorpen zijn geworden.
Dan komen in de tweede helft van de vorige eeuw de spoorwegen. Ze komen na de eerste, o.a. die van Roosendaal tot aan
het Moerdijkveer, wat tEoeizaam tot stand, maar brengen ook in
Kempen en Meierij en Peel hun eigen teken en sfeer in het landschap: de spoordijk met de naar de kim verloren liggende rails,
de brede spoorgraven beneden langs het talud met de vegetatie
van riet en biezen, de telegraafpalen waartussen in bocht na bocht
de draden neerhangen omhoog lopend telkens naar de porceleinen isolatoren; de blokpost met de seinklok, die haar
getingtang aan de landschapsgeluiden toevoegt.
Het verharde wegennet door de provincie 'bood een gerieflijker vervoer aan de diligences en postkoetsen' die door de
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spoorwegen niet werden verdrongen. Ze sloten aan op de aanvankelijk schaarse treinverbindingen en op de bootdiensten langs
de Maas. Ze waren een levendige noot in het wegverkeer, waartoe ook de voermanswagen van den vrachtrijder het zijne bijdroeg, en ze hebben hun bestaan gerekt tot aan de komst van de
trams tegen het einde der eeuwen bleven hier en daar ook in
dien tijd nog rijden, zoals van Deurne naar Asten, van Best naar
Oirschot.
Minder romantisch dan de spoorwegen, van een gemoedelijke
levendigheid, zijn de trams, die in de tachtiger jaren tussen de
grotere verkeersverbindingen in langs de dorpen gaan rijden,
welke van den spoorweg verstoken blijven. Ze richten zich naar
de landelijke bevolking. Over de lichte rails in den berm van den
bestaanden weg trekt de locomotief haar rookpluim en haar
rij van huppelende wagons door het landschap, rakelings langs
de bomenrij, langs eiken en berkenstruik en elzenhout van de
bermbegroeiing; soms, voor een wegafkorting, dwàrs door een
stukje wildernis; soms, zoals die van Helmond naar 's-Hertogenbosch, een eindweegs mee langs het kanaal. Ze vervoeren de
landelijke dorpelingen, de boere!l naar de markt, en de producten
van het boerenland, graan en kalveren en de melkbussen, en die
melkbussen rijdt de boer naar een halteplaats aan den buitenweg.
De trams hebben geen lang bestaan gehad, maar toch lang genoeg
om een vertrouwd accent aan wegverkeer en landelijk leven te
geven.
Langs de grote wegen zijn het eerst de woeste gronden ontgonnen. De gouverneur van den Bogaerde van ter Brugge maakt
er in 1831 met voldoening melding van, dat langs die wegen
vele heidevelden in vruchtbaren grond werden herschapen. En
in een reisbeschrijvenden brief van Thorbecke, waarin ook van
de Brabantse heidevelden sprake is, wordt verteld, hoe van Tilburg tot 's-Hertogenbosch het land aan beide zijden van den
weg onafgebroken was bebouwd en beplant. Er worden meer
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ontginningen reeds vroeg vermeld, onder Helvoirt en onder Esch.
Koning Willem II, die evenals koning Willem I grote belangstelling voor grondverbetering had, ontgon woeste gronden in
Tilburg, de konings hoeven herinneren er nog aan. Vele gronden
waren van ouds gemeentegronden en werden met den bevolkingsaanwas geleidelijk aan in cultuur gebracht. Maar de grote ontginningen, die het Brabant van de bruine heiden hebben herschapen in het groene Brabant, komen tegen het einde van de
eeuw, tegelijk met de kunstmest, die een radicale oplossing van
het moeizame bemestingsvraagstuk bracht. In de eerste helft van
de vorige eeuw lagen in Brabant op een oppervlakte van 500.000
hectaren nog 181.000 hectaren woest en onontgonnen, dat is
ongeveer twee vijfde van den gansen bodem. In 1920 was de
oppervlakte woeste grond in onze provincie tot 90.000 hectaren
geslonken, in 1940 tot ongeveer 50.000. Sindsdien is na de
bevrijding de ontginning van woeste gronden in nauwelijks
onderbroken en daarop weer versneld tempo doorgegaan. Er is
zó'n vaart gebracht in de verandering van het landschap, dat de
rijpere van leeftijd, die naar de landelijke streek van zijn jeugd
terugkeert, het landschap van zijn kinderjaren niet meer herkent.
Eindeloze heidevlakten zijn in akker en weiden veranderd. Er
zullen natuurininnaars zijn, die weemoedig worden bij het verlies van die laatste, te door dwalen grootse eenzaamheden. Maar
een gewest, dat door vierhonderdduizend mensen bewoond
wordt - het bevolkingscijfer van even vóór de tweede helft der
vorige eeuw, - blijft niet hetzelfde, als het huisvesting en levenskans moet geven aan ruim één millioen mensen, - het bevolkingscijfer van thans. De bevolkingsaanwas zelf, teken van physieke
en morele volksgezondheid, verdrijft de laatste eenzaamheden.
Voor een goed deel is uitweg gezocht in de industrie, en haar
steden strekken hun tentakels naar het reeds door hen aangevreten landschap uit. Men krijgt wel eens den indruk en de
niet geringe vrees, dat de peripherie van de ene stad dreigt ineen
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te groeien met die van de andere door de lintbebouwing in de
dorpen, die trouwens al ingrijpende maatregelen nodig maakte.
Langs het moderne wegennet door het nijver gewest raast het
verkeer en bant in verre uithoeken de stilte. Het wordt er met de
stilte en de eenzaamheden in de natuur niet beter op als men door
den snellen bevolkingsaanwas steeds dichter op elkaar komt te
zitten, en hoe dichter men bij elkaar zit, hoe meer behoefte er
juist komt aan het recreatieve element van de stilte van landschap
en natuur. Wij mogen blij zijn, dat de agrarische ontwikkeling
van ons gewest, dat van ouds een landelijke en landbouwende
provincie is geweest, bij de industriële niet ten achter is gebleven.
Verbazingwekkend snel groeiende industrieën bieden een spectaculair beeld, maar grote ontginningen, landaanwinningen, ruilverkavelingen, waarbij het ook om het leven en welzijn van
duizenden gaat, zijn voor ons volk en ons gewest van niet minder
betekenis; Zij veranderen het landschap, maar geven iets terug
voor wat verloren gaat. Wie om het verlies van uitgestrekte
heidevelden treurt vindt geen troostreden in de opvatting, dat
de heidevlakte eentonig is, maar wel hierin, dat ze ongemeen
vruchtbaar land werd in de ongemeen gegroeide provincie, waar
er grondtekort is voor de boeren. De eentonigheid mocht een
kenmerk zijn voor de heide, ze had niettemin de glorieuze pracht
van haar nazomersen bloei, dien gloed van paars onder de milde
blauw- en wittinten van den bewolkten Augustushemel. Voor
haar uitgestrektheid is een andere gekomen en de schoonheid
ervan omvat meerdere seizoenen: het fluwelig veeltintig kleed
van het jonge, groene graan, de winddoorwoelde halmenzee van
den zomer met korenbloemen aan den wiegenden zoom langs
pad en berm, de gele oogst als zover het oog reikt de garven op
schoven staan, het nagewas; en het landschapsbeeld van den
boer, die weeral voor den winter zaait. Er is in den beginne ontgonnen zonder verzorging van het landschap. Er zijn vele mooie
plekjes verloren gegaan. Ontwatering werd al te rigoureus als
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technische verbetering behandeld en de kronkelende beekjes
door het oude Kempenland moesten hun dartelen loop verloren
geven aan een stuwbedwongen rechtlijnigheid - Brabant is het
oude land niet meer van ongerepte hei en bossen en vennen en
goren en broeklanden en verstuivingen - maar er is toch wel
door de in het geweer geroepen instanties gespaard en bij nader
nagaan valt het even dikwijls mee als tegen. Tegelijkertijd echter
is Brabant ook het oude land niet meer van veldjes en akkers der
arme gronden. Welig inderdaad zijn de Brabantse landouwen
en niet gering in getal zijn de landgoederen met het welvarende
boerenland en de drevenrijke houtvesterijen, waar de stedeling
verpozing vindt. De stichtingen die het landschap beschermen,
zien in den boer hun vijand niet en er is geen tegenstelling tussen
de ontginners en hen. Integendeel, de ontginners, zij die, van
hier of van elders, in het laatst van de vorige eeuwen in het begin
van de onze hei en woesten grond in het groot in Brabant aankochten en in ontginning gaven deden dat, met geldelijke belegging, niet uit speculatieve winzucht. De grootontginners hebben wat de kleinste keuterboer had, die bij zijn bedrijf de hei met
nu eens een lopense en dan weer eens een lopense omspitte; het
denken in grond en in arbeid, in gewas en teelt, in groei en bloei,
in het langzame rhythme, dat dit alles vergt. De grootontginner
zag zijn verkavelingen van straks, de bossen, het schone akkermanslandschap, de weiden, de wegen en lanen en de boerehoeven
en de woningen van de landarbeiders, die er allemaal mogelijk
werden op dat stukje nieuwe aarde. Dit doet men niet zonder
liefde voor de natuur, wier medewerker men wordt, en men doet
het niet zonder oog en liefde voor het landschap en zijn onvergelijkelijke duizendvoudige schoonheid, waarvan men mede
de verzorger is.
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Dat het landschap van de Peel vóór de ontginningen het schoonste landschap van Brabant was, zou ik niet durven zeggen. Dat
het Brabant's merkwaardigste landschap was, zegt te weinig.
Toch heeft het voor mij hier of daar een superlatief. Nooit elders
in Brabant heb ik tegenover een landschap gestaan, dat zijn
gedachte zo diep aan mij opdrong: een mengeling van grootse,
trage, romantische, vegetatieve wording, van eenzaamheid, ver.. ;
latenheid, barheid, barsheid, grauwheid, kommervol hard werken, - en schoonheid tenslotte ook. De oude bodemkundigen
spraken van een ontoegankelijke moerassige verlaten plaats.
Wouden, wier bomen door rotting in den spongieuzen bodem
versleten, verzonken er, toen de westerstormen de stammen omwierpen, en het veenmos zorgde voor de veenvorming in den
moerigen en hollen grond. Graag verdiepte ik mij in de gedachte,
hoe eeuwenlang dit landschap zijn eender uitzicht had behouden
in een voortdurende vegetatie, een groeien en vergaan in duizend
zomers en winters. Bar en bars was dit landschap onder de buien
van den herfst, onder de stormen van November, het hoge, gele
doorwaaide bunt, de winddoorraasde bikkelstruiken, de kale
berken, de kromme krotsdennen. En huiveringwekkend was het
oord, als alle einders ervan verloren lagen in de jaagsneeuwbuien
van den winter. Maar lente en zomer brachten ook hier de lieflijkheid van het tere en het grootse seizoen in het gouden stuiven
van de katjes van berk en els, het steenrood van het gagelveld, het
zilverig witte bloeien van het lokveen in de rietplassen, in den
bloei van de kamperfoelie, de paarse andoorn, het blijde lover
der berken, zo licht getint bij het bijna zwartgroen van de bikkelbossen, het zachte paars van de hei, het hoge lied der heileeuweriken, dat neermijmert over die vlakte, in de vluchten van den
reiger boven de waterplassen, waarin de blauwe hemel zijn kom
legt. Het was er wel volkomen stil, maar de stilte van de vlakte
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is immer doorzongen, door den wind, door het zomerwarme
droomgeluid van het vogelgetierelier, den reigerschreeuw of
den somberen roep van de roerdomp in den broedtijd, door het
urenlang dwalen van het geluid der paardenhaambellen, waar
ergens een plaggenkar door de wagenslagen ging.
De arme boerenbevolking aan den rand van den Peellandsen
<lorpenzoom trok de Peel in, om turf te steken voor den stook en
plaggen voor vuur en stal, voor den vloer in huis zelfs en voor
het dichten van schuur en schop. De kleine veenafgravingen veranderden het landschap niet merkbaar: de boerekuilen vingen
water en vegeteerden weer dicht. Aan den rand van de vlakte
spitte de Peelse keuterboer zijn lopensen om, ook hij was een
ontginner en won er een roggeveldje bij of brandde de struikhei
af met de vuurkorf en zaaide boekweit in de as. Hij was de
pionier, die langzaam de Peel indrong. Hij was de simpele akkerman, die achterlijk boerde, zij het Virgiliaans. Want ook Virgilius
geeft in zijn landgedichten den akkerman den raad den mageren
grond naar den eis met as en vuilnis dicht te dekken. En naar
Virgilius' raadgeving liet ook hier de boer het bouwland, ver:schoond van ploeg en eggen, om 't ander jaar braak liggen,
want zelfs de mestwinning met de paar koeikes, een geit, een
:schaap betekende weinig.
Tot de tweede helft van de vorige eeuw heeft dit 'vreemt
stuk Landts, zijnde tot eenige passage onbequaem' zijn eender
uitzicht behouden in die schijnbaar doodse rust. Naar het voorbeeld van elders waren ook in het begin van de negentiende eeuw
in de Peel pogingen tot ontginning in groter verband van de
,dorpen uit gedaan, maar ze waren niet geslaagd, en het oude
landschap bleef vrijwel hetzelfde. In 1856 werd een maatschappij
Dpgericht, die de veenexploitatie en de ontginning der uitgeveende gronden ter hand zou nemen. Een van de oprichters
was Jan van der Griendt, naar wien de veenkolonie Griendtsveen genoemd werd, - zijn vrouw heette Helena en daaraan
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dankt de andere veenkolonie, Helenaveen, haar naam. De
gemeente Deurne, die tegen groot geld gronden aan deze maatschappij had verkocht, begon daarna ook zelf met de veenexploitatie. Die concurrentie was niet verwacht, en tengevolge
van het gewring tussen maatschappij en gemeente werden er
twee kanalen gegraven, die parallel lopen met elkaar: de Helenavaart en het Deurnese kanaal. De menselijke arbeid in groter
verband kwam in het landschap, en dat landschap veranderde
voor het eerst. Men zag er de geladen turfschuiten boven de
beschoeide oevers van het kanaal, en het paard of den man in de
tramen op het jaagpad. De vervening kreeg iets van wat polders
hebben: de rechtgetrokken sloten voor den afvoer van de gegraven turf, - maar waren ze eenmaal weer buiten gebruik dan
werden ze verwaarloosd en groeiden weer dicht. Dat landschaps-'geluid van de paardenhaambellen werd drukker: altijd reden de
hooggeladen klotkarren dokkerend door de wagensporen van
de nieuw aangelegde zandbanen, de 'dijken', waar bikkel en
vliegden en berkestruik langs groeien op den moerigen berm
van bunt. Overal verspreid zag men de menselijke bedrijvigheid,
die echter nog stil was onder den ontzaglijken hemel. 's-Zaterdags en 's-Zondags drensde de harmonica in de heisaketen voor
het van heinde en verre bijeengehaalde werkvolk. En droevig
troepten de lelijke en armelijke woningen van de Peelwerkers .
tot een kolonie bijeen. Het uitzicht der dingen was veranderd in
het veengebied, niet de landschapsgedachte, zij bleef die associatie
opdringen van barheid en een schamel menselijk lot. Gouden
bergen waren beloofd, maar het bleef niets dan armoe. De arbeid
was zwaar; H. N. Ouwerling vergeleek hem in een dagbladartikel met den arbeid der neger-slaven in Zuid-Amerika en hij
vond, dat die het beter hadden dan de veenarbeiders in de Peel.
Er zijn jaren geweest van opleving naast die van inzinking in de
verhandeling van ruwe en verwerkte turf. De jaren van opleving
kwamen de peelwerkers niet ten goede, van die der inzinking
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waren zij de dupe in de werkloze winters met armbestuurbonnen
van de gemeente, die hen als ze werk hadden overigens gedwongen winkelnering oplei. De veenexploitatie geeft een somber
beeld, en de somberheid van het landschap stemde daarmee
overeen. In 1866 was de spoorlijn door de Peel aangelegd, een
verlengstuk tot Venlo van de lijn Breda-Eindhoven. Ik weet
niet, of er ergens getreurd is over de schending van het landschap door de spoorwegen. Van de landschapsgedachte van de
Peel kan ik den spoorweg niet scheiden, hij maakt er deel van
uit. De trein vervoerde veenarbeiders, de goederentrein vervoerde turf. Het uitliggen van de rails over den spoordijk, de
telegraafdraden, die windharpen, waarvan het trillen doorzoemde
en doorzong in het hout der A-benige telegraafpalen, versterkten
nog dien indruk der kimloze verte van deze verlatenheid, en de
seinklok was als het geluid ervan. Misschien vinden we dit alles
landschapseigen, omdat het 't landschapsbeeld is van de kinderjaren. Maar niet onaardig is het, in een pleidooi voor spoorwegen
in de geïsoleerde landen van Heusden en Altena de verzuchting
te lezen, 'dat toch weldra de seinpaal en de tweelinglijn er het
landschap zullen mogen tooien'.
Bij het einde van de negentiende eeuw spreidde het eerste
groen zich over de verveende gronden uit. De maatschappij
Griendtsveen kwam tot stand, die in 1906 werd omgezet in de
maatschappij van der Griendt's Landexploitatie. Daar kwamen
de eerste korenvelden. Daar kwamen, in Helenaveen, de vriendelijke tuinderijen; en het plaatsje, waar de huizen verzakten en
verscheurden op den spongieuzen bodem, maar waar boombeplantingen waren opgeschoten langs de vaart en de houtopstand van een welige lommerrijkheid werd, ging er beter uit zien.
Tegen het einde van de vorige eeuw zette de Nederlandse
Heidemaatschappij, een jonge instelling toen nog die naar het
voorbeeld van de Deense Heidemaatschappij was opgericht, den
eersten voet in de Peel, toen ze enige mislukte bos-ontginningen
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in het groot aanpakte en tot goed resultaat bracht. De min of
meer op eigen houtje aangepakte kleinere ontginningen in de Peel
waren feitelijk tot mislukking gedoemd. Weliswaar bracht de
kunstmest oplossing voor misschien het moeilijkste vraagstuk,
maar met kunstmest alleen was men er niet. Ontginningen
moeten groots worden aangepakt: ontwatering, wegenaanleg,
egalisering, planmatige bestemming der gronden voor bossen,
akker, bouw- en weiland. Het woeste gebied moet in al zijn uitgestrektheden worden bewerkt en voor alles moet het door een
wegennet worden ontsloten. De vroegste ontginningen liggen
in het centrum van de Peel: daar trok het lange ossengespan
kniediep de voren. Later is de stoomploeg gekomen, modern
toen, maar als ouderwets weer door den alles vermogenden
tractor vervangen, en tegenwoordig verschijnen dragline en
bulldozer in het woeste landschap en doen mechanisch het werk.
Met de Beesteveld en de Rips behoort het landgoed de Stippelenberg bij Gemert tot de eerste ontginningen, later volgden de
Vinkepeel, de Bunthorst, de Vale Peel, de Slinke Peel, de Vossenberg. De ontginningsmethoden wijzigden zich na de eerste jaren,
niet alleen technisch, toen hele stukken mechanisch werden geegaliseerd en ontwaterd, maar ook naar den opzet. In den beginne
werd door grootgrondbezitters en de aanleggers van landgoederen, die het werk aan de Heidemaatschappij opdroegen,
veel ontgonnen voor het grootbedrijf - men ziet in de Rips grote
boerenhoeven, als de hoeve de Vale Peel, een modelboerderij met
stallen voor 50 stuks vee en 150 varkens. Voor de gemeenten aan
beide kanten van de Peel en thans verenigd in de Peelgemeenschap liggen de belangen heel anders: zij beogen verkavelingen
voor het gemengde Brabantse bedrijf van lOof 12 of 16 hectaren.
Aan de westzijde van de Peel liggen de oude dorpen: Zeeland,
U den, V olkel, Boekel, Handel, Gemert, Mortel, Milheeze, Bakel,
Deurne. Aan de oostzijde zijn het de dorpen: Mill, St Hubert,
Wanroy, St Anthonis, Oploo en Overloon. Van deze dorpen uit
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is aan beide kanten de ontginning de Peel ingedrongen, langzaam eerst, maar in de jaren van 1920 tot 1930 met grote snelheid.
Gans het landschap veranderde, wat woest was werd omgeschapen in boerenland. En te midden van de boerennederzettingen, evenals aardbeischeuten met de moederplant eerst nog
met de dorpen vanwaar ze waren uitgegaan verbonden, ontstonden nieuwe dorpskernen van kerk en school en herberg en
winkels en ambachten. Van het westen uit ontstonden zo Odiliapeel, Venhorst, Elsendorp, de Rips, de oude veenkolonies
Helenaveen en Griendtsveen onder Deurne, van het oosten uit
Wilbertoord, Westerbeek, IJsselstein, maar dat ligt met America
al in Limburg. Van de oorspronkelijke 90.000 hectaren woeste
Peelgrond, uitgestrekt over de zestien gemeenten van de Peelgemeenschap aan beide zijden van de Noordbrabants-Limburgse
grens - maar het grootste gebied ligt in Brabant - waren er in
1900 nog 47.000 over. In 1929 was de oppervlakte woeste grond
tot ruim 26.000 hectaren geslonken: 55.000 hectaren waren toen
omgezet in vruchtbaar bouw- en grasland, 11.000 hectaren waren
bebost. Staatsbosbeheer en landgoedbezitters legden de bossen
aan - en de reeds wat oudere bossen, zoals die op de Stippelenberg en de Rips, zijn bossen van grote schoonheid. Het zijn
gemengde bossen van douglassparren, larix en Hollandse en
Amerikaanse eiken en uren lang dwaalt men door brede dreven
of langs lommerrijke paden, en op open plekken vindt men de
verrassing van vogelvijvers voor den vogelstand, die hier een
gunstig gebied van ontwikkeling heeft.
De onafzienbare Peellandse vlakte tussen de dubbele rij van
de oude dorpen is in een nieuwe wereld herschaperl. De daken
van de ontginningshoeven doemen op uit de zomerse halmenvelden - soms, onder een groots en, buiigen zomerstorm, liggen de
velden windbewogen bijna wit onder die zwaarbewolkte lucht, en
het vee graast in de welige weien. Het eens ontoegankelijke gebied wordt reeds doorkruist door asfaltbanen en grintwegen, en
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hier en daar nog door de zanddreven van de nieuwe aarde. In de
oude nederzettingen staan er al hoge bomen langs de wegen, in
de nieuwe ontginningen rillen ijle stammetjes langs den weg in
den wind. De nieuwe dorpen groeien anders dan de oude deden:
rond de kern van kerk en school en winkel en herberg en ambacht
groeperen zich niet aan de uitwegen de boerengehuchten met
daken en deuren rond den brink met de lindebomen. Langs de
rechtgetrokken wegen in 't nieuw boerenland liggen van afstand
tot afstand de boerenhoeven, elk bij het geheel van haar eigen
grond - het landschap in de regelmatige vakverdeling der verkaveling dringt die gedachte van den modernen geëconomiseerden landbouw op, en de landbouwmachine speelt in het bedrijf
een eerste rol. Weids en groots is deze wereld van graanvlakten,
waarboven, op den betonnen molenberg, die pakhuis is, de molen
zijn draaiend wiekenkruis tilt. De wind heeft hier zijn vrijen
wijster, zoals in den polder, maar in kleur en tint van akkergrond
en blad- en halmgewas is er een duizendvoudige schakering.
Overigens heeft ook dit landschap tijd van node om te groeien.
Nog steeds is het Peelgebied, al liggen er vele wegen doorheen, een gebied op zichzelf en niet geheel ontsloten: men komt
er langs een van de toegangswegen binnen als in een andere,
nieuwe streek, waarin op slag het landschap vlak wordt met in
het gezichtsveld hier en ginds de toplijn der donkere, oude
bossen. De Peelgrens zal langzaam aan gaan vervloeien in de
overgangen naar het landschap van de Kempische en Meierijse
zandgronden. De gemeenten van de Peel gemeenschap, die na de
twintiger jaren de ontginning krachtiger aangepakt hebben dan
ooit, zitten niet stil: de ontginning is op het ogenblik overal in
de nog woeste gedeelten. Venray, in het bezit gekomen van de
Vredepeel, maakt daar een boerennederzetting van vierendertig
verspreide hoeven. Asten heeft een groot ontginningsplan in
uitvoering, in Bakel zijn ze bezig met een groots opgezette ruilverkaveling. De snelle ontwikkeling in het jonge verleden bracht
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dikwijls partiële wegen- en ontwikkelingsplannen tot uitvoering,
zonder een weloverwogen plan voor het grote geheel van de te
ontsluiten streek. In 1929 hebben de autoriteiten van de Peelgemeenten een geraamteplan besproken, dat een algehele ontsluiting beoogde. Brede wegen werden vastgesteld, de afwatering
werd in kaart gebracht, de kernen van nieuwe dorpen werden
uitgestippeld, de uitbreidingen van bestaande dorpen geregeld.
De uitvoering van het Peelplan stiet op vele moeilijkheden, ook
op de bezwaren welke het ministerie van defensie voor den
wereldoorlog maakte tegen het aanleggen van oost-west-wegen
in dit gebied. Na den oorlog zijn de strategische eisen, zwaar
elders in de provincie, hier iets minder rigoureus geworden, zij
het, dat ook de Peel, noordelijk van Odiliapeel en Volkel, een
uitgestrekt vliegveld heeft. Maar nu is een groot streekplan tot
stand gekomen, voor de uitvoering waarvan de gemeenten van
de Peelstreek zich tot De Peelgemeenschap hebben verenigd.
Niet alle woeste gronden zullen worden ontgonnen in de
Peel. Er zijn de hele Peelstreek door kleinere stuifzandgebieden,
die misschien bebost worden met de grove den, voorzover ze
daarmee al niet beplant zijn, en bij die heuveltjes sluiten zich
reeds bestaande dennenbossen en wellicht geheel of ten dele te
behouden heidevelden aan. Asten spaart in zijn ontginning van
het veengebied een stuk uit in den oorspronkelijken staat dezer
ontoegankelijke plaatse. Het stuk is niet groot, vierhonderd
hectaren maar, het ligt tegen de Ospelse Peel aan die Limburgs
gebied is. De Astense en de Limburgse ontginningen raken het
reservaat in een rechte lijn, en tegen de cultuurgronden en hun
ontwatering moet dit stuk woeste Peelgrond worden ingedamd,
opdat een andere fase het niet verandere. Niets is plotselinger
dan de overgang van die geëgaliseerde aarde, waar nu de dragline haar hefkraanachtig silhouet tegen den hemel afsteekt, en dit
stuk van het oude wonderlijke land: de verende grond, die hol
klinkt onder de voeten, die moerige geur, biezen en bunt, hoge
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struikhei, vliegdennen, berkestruiken en berkestammen tot één
warrige wildernis, zompig bij de moerassige vliezen, en men
hoort er wulp en grutto nog en men moet geduld oefenen om
den avondlijken roep van de roerdomp te horen. Men is te dicht
bij het cultuurland, bij het agrarische landschap van het geeconomiseerde akker- en weidebedrijf, om zich te kunnen wegdromen in de eenzaamheid, en men moet de verbeelding te hulp
roepen, om zich die onbeschrijflijke, altijd winddoorklaagde eenzaamheid voor te stellen, die dit groots en weemoedig-schone
landschap hier vroeger had, toen de einder ervan verloren lag
voor den blik. Er wordt nog turf gegraven, op de lichte bielzen
ligt het kipkarlijntje door bunt en moer. En alsof het er om te
doen is, maar het zal wel niet bij het reservaat horen, ligt er nog
een rijtje van de oude peelwerkerswoningen, scheef, verzakt,
gescheurd, een paar nog bewoond, andere half ingestort. Het is
het oude beeld van armelijk en schamel menselijk wonen en
leven en lotgeval hier in deze barre vlakte, die op dit punt nog
slechts het restant bewaart van dat eeuwenoud landschap, dat tot
in de tweede helft van de vorige eeuw in een traag rhythme van
vegetatie, groeien en vergaan zijn zelfde uitzicht had behouden.
Zal de Peel in de toekomst, zal vooral het oude veengebied,
een gebied van landbouw blijven, veilig gesteld voor een andere
industrialisering dan die der kleinere bedrijven in de Peel-randdorpen? Onder de Peelhorst zit steenkool, een ontginbaar mijngebied, waarvan het grootste gedeelte ligt aan den Limburgsen
kant, maar een van de slenken reikt van Swalmen in Limburg
tot het grondgebied van de Brabantse gemeente Deurne. De
Limburgse kolenlagen, die zeker ontgonnen zullen worden,
met een eerste mijn bij Vlodrop, bevatten vele millioenen tonnen
met grote toekomstreserves. De voorraad aan den Brabantsen
kant is slechts een fractie van wat onder den Limburgsen bodem
ligt; in de Brabantse Peel zullen we dus niet zo gauw de torens
van de mijnschachten zien verrijzen.
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III

De Peelrug vormt westelijk een scheiding tussen de Peel en de
kom van Dommel en Aa met de overgangen naar de landschappen van Kempen en Meierij. Van Sluis dertien bij Asten
trekt met een buiging langs stad en dorp de Zuid-Willemsvaart
door Peelland en Meierij haar rechte streep van water binnen
kade en beschoeiing, tot aan 's-Hertogenbosch toe. Het is hier
het oudste kanaallandschap van Brabant; eerst een eeuw na de
Zuid-\Villemsvaart, de tussenverbinding in den waterweg naar
het Luikse, zou het Wilhelminakanaal worden gegraven naar
Tilburg en Baronie. En van de twee kanalen, die Eindhoven
moest graven om met de beide waterwegen, welke het links
hadden laten liggen, in verbinding te komen, is het jongste, dat
naar het Wilhelminakanaal, eerst tijdens den laatsten wereldoorlog gereed gekomen. Een oud kanaallandschap, waarin van
meet af aan de scheepvaartbedrijvigheid moet zijn geweest, de
aanvoer van de grondstoffen voor industrie en landbouw, het
vervoer naar elders van de industrie- en landbouwproducten. De
waterweg schiep voor beide de beste mogelijkheden en droeg
het zijne bij tot de snelle ontwikkeling van de streek als industrieen landbouwgebied. Men zou kunnen spreken van een lintbebouwing van industrieën langs de kanaaldijken. In Someren
en Asten begint het al, en een zwaar accent van industriële
bedrijvigheid krijgt het kanaal in Helmond, waar de kasteeltuin
er langs ligt als een schroomvallige oase, die tussen die rij fabrieken nog zoiets anachronistisch als een kasteeltje met rolronde
hoektorens verbergt. Industrieën ook in Beek en ve~derop in de
overigens landelijke dorpen: de opleving door den waterweg
wordt betaald met het volstrekte verlies van de aartsvaderlijke
ongereptheid. Van afstand tot afstand langs de vriendelij k
bedijkte waterbaan de haventjes, de loskaden, de pakhuizen en
loodsen, de veehandel, de schuttende sluizen en de waters taats-
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huizen van de sluismeesters, en de silhouetten van de bruggen.
Als men de Peel uitkomt bij Sluis dertien blijft aan de ene
kanaalzijde het landschap aanvankelijk nog kaal: een voormalige
wildernis van hakhout en hei is veranderd in een grassteppe, een
prairie, waarboven de onbarmhartige zomerhitte niet gekoeld
wordt door de enkele bomengroepen bij een hoeve in ruller
akkergrond. Van de vroegere begroeiing is wat gespaard, er zijn
hier en daar nog rijen bomen, vooral eiken, die het landschap
althans iets stofferen. Aan den anderen kant liggen de Somerense
akkers, weliger gronden uit den ouden dorpses en met bomen
beplante wegen er doorheen. In Helmond geeft de Warande een
rijken tooi, en naarmate men de Meierij inkomt wordt het landschap lieflijker en mooier: de Lieshoutse en Beekse akkers, oude
es-grond, met aan den gezichtseinder telkens dien donkeren
achterwand en de vloeiende toplijn van hoogopgaand geboomte.
Een mooi landschap, waarin, in brede, rechte kavels, malse akker
zich aan malse akker vlijt: men ziet er de grondverbeterende tuilverkaveling in, die het uitzicht van dit veldlandschap geen kwaad
heeft gedaan. Een beetje oostelijk van het kanaal kronkelt de Aa,
een eindje westelijk de Dommel, ze doen althans hun best met
de speelsheid die men hun liet, toen men de riviertjes met een
bocht je eruit en een kronkeltje recht, met een strakke schoeiing,
met een stuwtje en een betonnen brugje, verbeterde tot het
vereist fatsoen. Eerlijk is eerlijk: in het begin is het wat kaal en
recht, maar op den duur, met een nieuwe begroeiing, valt het
ook weer mee. Er zijn bevoorrechte dorpen, waar de Aa doorheen murmelt en waar aan den buitenkant het kanaal langs ligt
in den tragen stroom van sluis tot sluis, en kanaal en riviertje
hebben gelijkelijk deel aan de eerste jeugddromen van het door
het water geboeide kind. Men is hier in de streek van een van de
mooiste Brabantse landschappen: Erp en Veghel, Heeswijk,
Dinther, Berlicum, Schijndel, bewoond, gesloten en zon overlommerd en zomerdoorzongen door de zwatelende canadassen
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en de ruisende wilgen in de dalen der weidebezoomde beken.
Die loverhallen met het lichter groen der onderbeplanting
hebben de geluidsgevoeligheid van een kerk rond het fluiten van
den wielewaal en den roep van de koekoek in de blijde dagen
voor Sint Jan. Het weiland wisselt met akkerland af en het oude
hoevenlandschap heeft zijn beschutting in menig bewaard gebleven houtwalletje. Die houtwallen hebben een ouden oorsprong als kavel- en bezitsscheiding, ze hebben een natuurlijke
functie ook en ze kleden het landschap. De economisering van
het land heeft ze willen bannen: de technici rekenden uit, hoeveel
oppervlakte ze in beslag namen, en die gezamenlijke oppervlakte
telde belangrijk mee als ze veranderd werd in vruchtbaar bouwland. Maar in de latere verzorging van het cultuurlandschap is
men over die houtwallen anders gaan denken: ze zijn broedplaatsen voor zangvogels, die schadelijke insecten opruimen en
ze houden erosie tegen, die zaden en kunstbemesting mee kan
voeren, en bovendien bieden ze den boer geriefhout. Jac. P.
Thijsse haalt een uitspraak van Leclercq aan, die het verdwijnen
der houtwalletjes op scheidingen van wei en akker wijt aan het
onverstand van halve geleerden, die alles veel beter weten dan
de natuur. De nachtegaal zingt in dit kreupelhout, zegt Leclercq,
daar kan de boer, tevreden zijn pijpje rokend, naar luisteren. Er
bloeien bloemen op die bermen: molsla en boterbloem en
koekoeksbloem en ratelaar, St Jansbloemen en viooltjes, en
kinderen plukken die, en ze plukken langs die wallen door veld
en wei in den zomer de bramen. Nachtegalen, bloemen, bramen
en kinderen, - laat men ze in de verzorging van het cultuurlandschap, dat den wandelaar schoonheid en verpozing biedt,
niet vergeten, ze behoren ook tot het pleidooi voor de houtwalletjes, als de natuur zelf niet reeds dat pleit zou hebben beslist.
De wegen uit de Meierij leiden langs Hintham en Vught naar
's-Hertogenbosch door het oude scheidingsgebied van noordelijke polder en zuidelijke hei. Het Bossche Broek is het Bossche
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Broek niet meer, Dommel en Aa zetten het niet meer onder
water sinds ze hun overvloed kwijt kunnen in de gekanaliseerde
Maas. Er zijn er, die zelfs het verloren gaan van het winters zeegezicht tussen 's-Hertogenbosch en Vught betreuren en die
zeker de opspuitingen betreuren tot bouw- en industrieterrein
van de zomerse malse groene uitgestrektheid, waarover men
uitzag bij Chalet Royal en fort Sint Anthony.
Vught heeft altijd sterk den invloed van 's-Hertogenbosch
ondergaan, van ouds toen de ridderlijke landgoederen er werden
aangelegd en later toen 's-Hertogenbosch zijn wandelweg er
naartoe verfraaide met een beplanting van 'Canadasche populieren' die in het begin van de negentiende eeuw vermeld wordt.
Het heeft prachtige buitengoederen: Leeuwenstein, het huidige
raadhuis, de tuinen en wandelparken rond Maurick, het 'riddermatige' landgoed Zionsburg, en Sophiasburg, Bleyendijk, Crayenstein, Jagersbosch, Wargashuize, Beukenhorst en vele andere,
en de villa's en villaatjes van het Bossche tuindorp sluiten bij de
weidse parken der grote buitens aan. Het moerassige laagland
van het Bossche Broek is langs een zachte helling overgegaan
in de hogere Brabantse zandgronden, de heidevelden en uitgestrekte dennenbossen. De berk staat zilverig langs de wegen
door de hei, de brem groeit en bloeit langs rulle holle weggetjes.
In het landschap liggen de accenten nog van de vroegere lunetten
en schansen, die tot heuvelen zijn overgroeid. Brede lanen met
een wegdek van asphalt voeren door bossen van dennen en
sparren, met langs den weg een voorbeplanting van loofbomen,
naar een van Vught's meest geprezen mooie plekjes: de Ijzeren
Man. Het is een mooi gevormde plas, een klein meer, en er ligt
een eiland in. De plas is kunstmatig ontstaan, toen hier voor ophoging van de Bossche terreinen langs de Dommel door de
baggermachine zand werd uitgegraven. Het kunstmatige is den
plas water niet meer aan te zien. Bossen rijzen langs de oevers, het
water heeft grillige wallen tot zoom of een zachtglooiend strand,
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waar de paden op uitkomen, die zich tussen hakhout en dennen
slingeren. Er zijn bad- en zweminrichtingen op dit water en men
ziet er de witte zeilen en de snelle cano's van de bedrijvige watersport. Het is een echt ontspanningsoord voor het nabije 's-Hertogenbosch met dagjesmensen den helen zomer en een hotel waar
gedanst wordt en altijd dat strijkjesgefiedel de stilte doorpingelt.
Hier, evenals in Oisterwijk, brengt men het genoegen der steedse
dancings mee als men de natuur ingaat. Maar men kan er gelukkig
van wegzwerven naar de heiden en bossen, waar slechts de
eenling komt.
Langs de Dommel nadert men dicht het hart van de Meierij.
Sint Michiels-Gestel is een echt Brabants dorp, wat Vught niet
meer is. Niettemin heeft het ook vele buitens en een, dat meetelt
in wat Brabant aan natuurschoon bezit: het landgoed Zegen werp
aan de Dommel, prachtige heidevelden, vele bossen en ook echt
mooie bossen van de streekeigen grove den, en een groot aantal
vennen. Hier, in dit midden van Brabant, schijnt er nog een
zekere overvloed van dennen- en sparrenbossen te zijn, die in
de omgeving van Boxtel aan de Campinase zijde één geheel
vormen met het Oisterwijkse natuurreservaat. Best zoekt het in
hoofdzaak in de industrie en reeds doemen in zijn zuidelijk perspectief achter Bata en achter de eerste fabrieken aan de andere zij de
van den spoorweg langs het Wilhelminakanaal de silhouetten
op der betongebouwen van Philips. De nieuwe tijd heeft voorgoed stilte en eenzaamheid verbannen uit die grote onafzienbare
vlakte, die de Bestse en Oirschotse hei in de vorige eeuw was,
een vlakte, die bij donkeravond en nacht de beklemming had
welke de verbeelding tot spook- en heksenverhalen voert. Toen
kon men er nog uren op dool gaan tussen die einders, waaraan
men in de verte den toren van de Sint Pieter zag staan en vaag
en in nevelen de torentjes van Vessem en Middelbeers. En er zijn
in deze hei gronden ontgonnen, en hier en daar ligt een ontginningsboerderij. Maar de dominant is het industrielandschap,
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dat zich ontwikkelt langs het nog jonge Wilhelminakanaal, en
reeds liggen gronden braak en aan de industrie verloren gegeven
rond de Batakolonie. Zo'n kolonie is in geen enkel opzicht te
vergelijken met de pauperige kolonies in het hoogveen van de
Peel, die verlatener en veel kleiner waren. De Bata-kolonie is
groter, ze heeft de allure van een dorp, en het dorp is van een
sociaalhygiënische helderte en is veel vriendelijker aangekleed.
Heeft de kolonie de allure van een verzorgd dorp, ze is toch heel
anders dan een dorp, dat organisch is gegroeid. Het is een dorp
van de meest volstrekt denkbare eenvormigheid, van allemaal
precies eendere straten, van allemaal precies eendere huizen, met
eenderen drempel en deur, een eentonigheid, die in een soort
neofeodalisme bindt aan de fabriek, kern en midden punt, dat de
arbeider nóóit uit het oog kan verliezen, ook niet in zijn avonduur, in zijn Zondagsrust. Werkt hij voor dat avonduur, voor die
Zondagsrust, voor geluk en inhoud van zijn leven met de zijnen,
de fabriek dringt zich in zijn gezichtsveld op als om de illusie
van zijn levensdoel als iets bijzakelijks te logenstraffen: zij is
hoofdzaak en wacht en liet hem niet werkelijk aan zijn eigen
leven los. Maar noordelijk en oostelijk en naar den kant van de
Dommel, in de richting van Liempde en Sint Oedenrode en op
grondgebied zowel van beide laatstgenoemde gemeenten als van
Best heeft men het echte midden-Brabantse landschap van de
beekkleidalen: de peppels, de canadassen, waar zonder ook Best
het niet stelt, want het heeft ze nodig voor zijn klompenindustrie.
In dit peppelland ligt trouwens op Bestsen grond ook nog een
bijzonder mooi bos van de hagebeuk, de mooie boom met zijn
gerimpelde blad.
Alle wegen hier zijn met peppels beplant, en er zijn de grotere
en de kleinere peppelbossen van De Scheenken. Er is hier meer
verband tussen industrie en landschapsschoon dan enkel in het
klompenhout, want ook de luciferfabriek van Eindhoven heeft
hier grote peppelaanplantingen, en nooit wordt het landschap
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ontboomd, want als de kaprijpe populieren worden omgehaald,
zijn de jonge weer opgeschoten. De bossen zijn zo gegroepeerd,
dat men langs de dreven telkens een verrassenden doorkijk heeft
met al de schakeringen der verscheidenheid van den lichtinval.
Ze zijn zeer verzorgd en hebben een weelderige onderbeplanting
van els, berk, eik, kruipwilg en vuilboom, zodat het peppelbos
ook vol vogelen is. Zomen van populieren liggen rond de akkers
van den verkavelden grond, die hier is uitgegeven. Deze bijzonder mooie en zo streekeigen boombeplanting is tot stand
gekomen door onzen gewestelijken cultuurtechnischen dienst in
samenwerking met Staatsbosbeheer, en het werk is door de
Heidemaatschappij gedaan. Men ziet er den Brabantsen standaardpeppel, een stoere 'ruischaard' , rechter dan een tempelzuil, de
edele Gelrica, de Marlandica en de gewonere Heeswijkse peppel,
blanker dan zijn broederen van de andere soorten en met die
neiging om scheef met de windrichting mee te groeien - een hele
streek van canadassen bij boerenland in een nog voor kort ten
dele woest gebied.
Overal geven in deze streek ontginning en ruilverkaveling
hun ordelijk uitzicht aan het landschap, en de beekjes, die uit de
Kempen komen, zijn er voor genormaliseerd op de oude wijze.
Het Moergestelse Broek is niet een van de gelukkigste voorbeelden van landaanwinning voor cultuurgronden. Het verloren
gaan van dit broekland in het oorspronggebied van de verbeterde Rozep heeft Jac. P. Thijsse dwars gezeten, hij heeft er
enige malen een bittere klacht over geuit. De ogenblikkelijke
landschapsbescherming laat zulke verrassingen niet meer toe. De
technici hebben voor het doen verloren gaan van dit stuk woeste
natuur met een eigen wilde flora en fauna waarlijk niets anders
teruggegeven dan een cultuursteppe : een eentonige vlakte, recht,
strak, en geen bomen, tenzij wat opgaande b~groeiing rond een
ontginningsboerderij. Hier als elders in de Kempen ziet men de
paaltjes en draad-afscheidingen in de weiden, een armelijk en
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rommelig geheel en lelijk om te zien. Heel wat beter zijn de
latere ontginningen en verkavelingen: De Scheenken, Spoordonk en het Diessense Broek. De wegen zijn geen rechte strepen
die vierkanten trekken, ze hebben een speelse lijn door hier een
bocht en daar een lichte ombuiging. Ze zijn beplant met Amerikaanse en inlandse eiken en langs weiden en akkers zijn singeltjes
en zomen aangelegd van grauwe wilg en zwarte els, waaronder
de flora haar kans krijgt. Ook de waterlopen hebben een lichtelijk
golvende lijn. Langs de genormaliseerde Beerze is niet een
rigoureuze lineaal getrokken, ze komt nog met een sierlijke ombuiging het landschap in en verdwijnt ergens langs een bocht in
haar kade. De boorden zijn schuin afgeschoeid en er staat een
betonnen stuwtje op, niet mooi, maar de plaats bij wat weitjes en
bomen is niet gek gekozen en het geruis van het bruisende water
is als landschapsgeluid verwant aan dat van het water dat klatert
en drijft van de schoepen van het watermolenrad op de Kempische beken.
In deze verkavelingen is een stuk uitgespaard, dat aan de
natuur wordt overgelaten: een reservaat van vijftienhonderd
hectaren broekland, dat het eigendom is van de vereniging tot
behoud van natuurmonumenten. Het is één wildernis van struikgewas en struweel, eiken, berken, wilgen, elzen, een vegetatie
van varens, van bloemdragende planten en overal het laag kruipwilgenhout en els en gagel, en niet te tellen zangvogels hebben
er hun broedplaats en hun ongestoord tehuis. Er ligt een mooi
groot ven in, het Winkelsven, dat langzaam dichtgroeit en bezig
is te verzanden. Het kan weer zuiver worden gemaakt, maar met
het dichtgroeien is ook weer een boeiende plantenontwikkeling
te volgen, die voor den bioloog zeer interessant is. Met dit ven
zijn ook kleine enclaves van weitjes en akkertjes, die in het broekland waren doorgedrongen, in het bezit van Natuurmonumenten
gekomen en worden in het geheel nu aan de natuur overgelaten.
De Beerze stroomt door deze wildernis, ze kronkelt er precies
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zoals ze wil, ze doormurmelt ingetogen die lommerruigte en
vloeit onder de houten bruggetjes door, die in de wegen en paden
haar overvlonderen. Door het hele reservaat is de bedding van
de Beerze onveranderd gebleven, ze overvloeit de lage oevers en
stroomt er weer van terug. Om verandering in de beekbezinking
te voorkomen, waardoor de flora zich zou wijzigen, wordt het
water dat van de ontginningsgronden komt door een betonnen
stuwtje met schotbalken om het reservaat heengeleid, waarom
er een bekading langs gemaakt is. Dit mooie oord van ongerepte
natuur ligt niet in het verkeer en is voor wie van stilte en eenzaamheid in de natuur houdt daarom des te bekoorlijker. En
voor de biologen is het een rijk studieterrein.
De Meierijse beken komen hier uit de Kempen. De landschappen zijn aan elkaar verwant, zoals ook het Meierijse en Kempische
levens beeld dat zijn. Toch hebben de Kempen een eigen landschapstoon, een oorspronkelijk schraler beeld van hei- en zandgronden dan de Meierij. De naam klinkt altijd min of meer con
sordino, hij is als het lied van den wind in de dennen met begeleiding van den lentelijken nachtegalenzang in het Goor. - Monotoon en melodieus beiden. Men denkt aan brem en zandwegen
en hei, - de vroegere hei. In de jeugd van menigeen onzer
heeft de grootvader verteld van scheper en schapen en de
kerende kudde op weg naar de moederlijk openstaande kooi:
geen Kempendorp van de vorige eeuw, of het had zijn
herder en schapenboer. Het herinnert aan de winterse huisvlijt te lande, het spinnen, het weefgetouw in het boerenwoonvertrek. Het land is oud van bewoning: altijd zijn er
veel praehistorische vondsten gedaan, de eerste bewoners
trokken naar de vele beekjes, die er stromen, en de oude, mooie
dorpen uit den lateren vijftienden en zestienden eeuwsen welvaartstijd liggen er langs. De bijzondere aantrekkelijkheid van het
Kempenlandschap is de afwisseling op het kleinste betrek: wei en
akker, hei en bos bij elkaar. Een landweggetje langs het veld komt
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op het heipad uit, het korenveld ligt tegen het bos aan en brem en
korenbloem bloeien in elkanders gezelschap. Akker en weideland zijn omwald, en bij elken wegbocht verschuift in het verschiet die wand van dennenbossen. De heiden zijn rijk aan vennen,
en vennetjes liggen in 't goor van de overstromingsstroken der
beekjes. Van de beekjes zijn er heel wat: de Dommel, de kleine
Dommel, Keersop en Run, Beerze en kleine Beerze, en al die
snelle watertjes, die als zijbeekjes erop uitkomen. Die beekjes
hadden van ouds de meest speelse bochten en er stonden vele
watermolens op, graan- en oliemolens, runmolens en de volmolens voor de wolnijverheid. Nu zijn er nog maar een paar en
die zijn meest buiten gebruik en bouwvallig. De beken hadden
bij den watermolen hun verbreding tot een kom, groot als een
kleine vijver soms, met al de verstillingen en droomstemmingen,
die water in een landschap geeft. Maar bij het draaiend en druipend scheprad was het water in de weer, en lieflijk was het
klaterend geruis in het lommerrijke groene dal. De Kempendorpen hebben den breden toon, waarvan Cleerdin spreekt, uit
den tijd, dat in een andere fase van leven de stoere Kempentorens
werden gebouwd. Maar later deelden de schrale Kempen het lot
van het generaliteitsland, toen er vele bouwgronden braak lagen,
en de hei hei bleef. Daarom heeft dit landschap in zijn i,solement
zo lang zijn toon behouden, een waas van weemoed, de uitdrukking van een schamel leven, sober bij al het harde werk,
ingetogen en trouw; en door hen, die het verheerlijkten, geprezen
als een lot, dat voor geen koningskroon te ruilen was. De ontginningen gingen hier als in de Peel: de boer nam er een stuk
bij. In den lateren tijd zijn ook in de Kempen woeste gronden in
het groot ontgonnen: onder Bladel, onder Hoogeloon en Eersel
en Vessem en Knegsel. Ten behoeve van de regeling van bewatering en ontwatering zijn beken en waterlopen langs l)ele
gedeelten genormaliseerd en het heeft enigen tijd geduurd, vooraleer de cultuurtechnici piëteit kregen voor wat ze met de
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rigoureuze ontwatering aan landschapseigen en landschapsschoon
deden verloren gaan. Ontginning en ruilverkaveling gaan nog
steeds in de zuidelijke Kempen voort en de grondbewerking
gebeurt er groots en mechanisch. De bulldozer wringt den opgestuwden zwarten bovengrond voor zich uit, om den ondergrond te egaliseren, waarover de opzij gelegde teelaarde straks
weer wordt uitgestreken, en de draglines trekken de sloten. In
de jonge ontginningen zijn langs wegen en waterlopen bomen
geplant, wilg en es en eik, en er zijn brede singelbeplantingen,
die het landschap verlevendigen, maar nu staat het er allemaal
nog wat piepjong bij. De grove den blijft in de Kempen - hij
heeft zijn bodem in de zandgronden van Brabant. Misschien is
in het algemeen de den bij de ontginners niet zo geliefd, op de
landgoederen vindt men veel meer sparren. Maar in de bosaanplantingen van het laatst der vorige eeuw zijn in Brabant vele
dennenbossen aangelegd voor de levering van stuthout in de
mijnen, en zo zullen ook de Kempen hun dennenbossen behouden. De ontginningsboerderijen zijn nieuw. Zij hebben niet,
zoals die oude Kempische boerenhuizen, de scheefhangende stalen schuurdeuren met een stut van een paal ertegen. De schuurdeuren schuiven op rails en de stalruiten zitten in stalen ramen.
Maar de boerderij is het langgevelig type van de streek met
woning en stallen en schuur onder één kap en één noklijn.
Noordelijker in de Kempen onder de gemeenten Hooge en Lage
Mierde, Hilvarenbeek en Diessen ligt het landgoed de Utrecht,
een van de oudere ontginningen reeds en een van de eerste werken
van de toen nog jonge Heidemaatschappij. Een goede vijftig jaar
geleden was het hier het echte Kempische landschap: een vlakke
hei, ruigte en bosjes van wat dennen, bikkels en berk, een ongebaande zandweg, een hard heipad, wat vlazen met begroeide
boorden van biezen en riet en bunt. Zeven honderd hectaren van
dezen woesten grond zijn het eerst in ontginning genomen, later
is het landgoed door aankoop o.a. ook van de heerlijkheid Tuldel
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geleidelijk aan tot 2500 hectaren uitgebreid. Dit eenzaam gebied,
waar met zijn zandkar de plaggensteker kwam en een armelijke
verspreide bevolking van keuterboeren woonde, is als landbouwen vooral ook als bosstreek meegegroeid met den gelijktijdigen
uitgroei van de twee industriesteden, waar het tussen in ligt:
Tilburg en Eindhoven. Alleen daarom reeds zou deze ontginning
heilzaam zijn, zij spaarde een groot bouwland- en bosareaal uit,
dat twee industriecentra in het Kempengebied van elkander
scheidt. Wat het Kempische karakter van de ontginning betreft
is de opzet een geven en nemen geweest, en gestreefd is naar het
streekeigen, midden-Brabants landschap, en dat op zijn welvarendst. Het landschap is vol, overal bomen langs de wegen,
bomengroepen om weiden heen, rijke schaduwhoekjes op melkplaatsen, en op de akkers groeit het gewas tegen den achterwand
van de overal in het landschap gelegen bossen. De boerenhoeven
liggen in lommer en lover en zijn naar 's lands wijs omhaagd en
ook de arbeiders hebben bij hun vriendelijke woning een omheinden hof. De pachters zijn uit Zeeland, uit Utrecht, maar de
meeste zijn Brabantse boeren. Vóór alles is De U ~recht een houtvesterij: 1500 hectaren zijn bossen, 1000 hectaren zijn akker- en
weideland. Men wandelt er langs dreven door wouden van lariks,
douglas en sitkasparren, die weerszijden van de laan die donkere
hoge wanden vormen, waarin de raadselachtige wind zo stil kan
suizelen, dat men stil moet zijn als de natuur zelf om het te
horen - en tussen de toppen ligt die streep van het wolkendoorvaren blauw van den hemel. Hoe mooi valt het licht in de
oudere, opener sparrenbossen op het ander, lichter groen van het
onderhout: amerikaanse eik en zilverels, kastanje, vogelkers,
lijsterbes en vlier, en de lente- en zomervogels zingen in deze
sèhaduwen en bevorderen weer de bladplantengroei op den
bodem. Door het uitgespaarde beekbos De Hertenkamp stroomt
de Reusel, en ze is niet aan banden gelegd. 's Winters overspoelt
ze haar oevers en zet het bos blank, met het voorjaar keert zij in
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haar bedding terug en heeft haar bezinksel voor de bosflora
achtergelaten. In lente, zomer en najaar, de drie seizoenen der
wisselende kleurenpracht van het woud, is ze een vrolijk, dartel
beekje binnen de grillige oevers; op uw wandeling ontmoet ge
het telkens weer alsof het teruggekeerd komt en er niet toe kan
besluiten uit dit bos te gaan en weer van zijn vrijheid beroofd te
worden. Er zijn op het landgoed hele stukken woest gelaten,
mooie gagelvelden, moerassige stukken broekland, heidevelden
met blanke berken en dennen, zandruggetjes en walletjes en twee
mooie vennen, het Choorven en de Flaas, en het laatste heeft de
uitgestrektheid van een meer. Een echt heideven waarvan het
water doorzichtig is tot den witzandigen bodem, een zandstrand
ligt er ook langs en de zoombegroeüng van biezen en pluimriet
is maar schaars. Er huist een meeuwenkolonie en onafgebroken
ziet men de sierlijke glijvluchten van deze vogels, wier roep zo
klagelijk en wind verloren kan klinken als onder den buiigen
wolkenhemel het water ruig is en woelig. Het is een gezocht
recreatieoord langs dezen wijden plas en het strand tegen de
dennenbossen is overdruk bezocht op hete zomerzondagen.
Maar hele tijden van het jaar is er die grootse en innige eenzaamheid van de natuur. Men ziet, over de watervlakte heen, die uitligt tot de kim, den toren van het Belgische Poppel en ook den
toren van Alphen, en daar 'dreigen' nieuwe ontginningen, die
dit midden-Brabantse reservaat met een rechte aflijning zullen
naderen, zoals bouw- en weiland zonder enigen overgang liggen
tegen het reservaat in de Astense Peel.

IV
Overal is het mooi, hier in het hart van Brabant, in de beekdalen van Reusel, Kleine en Grote Beerze en Rozep, en er zijn
nog heel wat stukken ongerepte natuur uitgespaard in dit gebied
van zovele ontginningen. Intussen verlieze men de schoonheid
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van het cultuurlandschap nóóit uit het oog. In tal van beschrijvingen komt Stijn Streuvels niet uitgezongen over de streek
tussen Kluisberg en Schelde, waar De Vlaschaard speelt, en het
is een uitsluitend cultuurlandschap in dat omheuvelde dal met
zijn Ardennenpanorama. De vreemdeling staat er stokstijf van
bewondering, en de boer, die hem daar paf ziet staan, zegt:
'Schoon, newaar mijnheer?' Schoon in zijn honderdvoudige
verscheidenheid is ook het Brabantse cultuurlandschap en op
ongerept heeft het dikwijls zijn eindeloos vergezicht voor. Het
cultuurland moge geen recreatieoord zijn, de wandelaar vindt
langs wegen en paden door deze lieflijke landouwen niettemin
verpozing en de vrede, waarnaar de ziel verlangt in het woelige
leven en de honderd zorgen van iederen dag. Maar ook ongerepte natuur is hier in deze streek van Brabant en het is ongerepte natuur van een karakter en een schoonheid, die moeilijk
vervangbaar zijn. Het is een geluk, dat we deze afwisseling hebben
en dat het allermooiste is veilig gesteld als bezit van de vereniging
tot behoud van natuurmonumenten of als staatsnatuurmonument.
Onder de bezittingen van de staatsnatuurmonumenten behoren
de Hapertse hei en vennen bij Hoogeloon, de Cartierheide, gedeelten van de boswachterij Leende en de mooie Valkenswaardse vennen. Tot de bezittingen van de vereniging voor het
behoud van natuurmonumenten behoren de Campinase heide,
de bossen en vennen bij Oisterwijk en de stuifduinen bij Drunen
en Loon op Zand. In de Campinase heiden en bossen onder
Oisterwijk, Liempde en Boxtel is er nog de eenzaamheid, die
afzijdig ligt van het grote verkeer en de 'woelige wereld'. Het
grote verkeer en de woelige wereld hebben het er ook op
gemunt, en richtingwijzers gidsen fietser en bromfietser en glanzende auto's naar Groot Speyk en Gemulle Hoeken, waar de
toerist kan dansen onder snoeren gekleurde electrische lampjes,
die de dennen er mooier maken. Maar dit rumoer van band en
drummer en schuifelende dansvoet dringt toch niet door tot den
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kampeerder en den zwerver, die er van wegdwalen en de natuur
zoeken echt om de natuur en haar onvergelijkelijke verkwikking.
Het is de streek der landgoederen van den vroegeren adel,
waaraan namen als Durelaan, Nemerlaar, Huis ter Borcht nog
herinneren, en van een van de kastelen, de Nemerlaar, is er nog
een sleets overschot. Te beginnen met de gronden van het landgoed De Hondsberg ter weerszijden van den Achtersten Stroom
en waarop het gebied van de fraaie vennen zich uitstrekt, zijn die
vroegere landgoederen met hun natuurterreinen in het bezit
gekomen van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten.
Het is met vereende krachten gegaan. De plaatselijke vereniging
voor vreemdelingenverkeer had het initiatief genomen, en de
gemeente Oisterwijk, de steden Tilburg en 's-Hertogenbosch,
het provinciale Bestuur, lichamen als de A.N.W.B. en de natuurhistorische vereniging en ook vele particulieren droegen het
hunne bij. Het gehele natuurterrein met heiden en bossen, dat
tussen de cultuurgronden langs de lijn Boxtel-Tilburg en langs
den weg Moergestel-Oirschot is gelegen, is niet minder dan
2000 hectaren groot. De heiden zijn allerminst armtierig, de hei
groeit welig en vol. Ze zijn ook niet alleen mooi in den purperen
gloed van hun bloei, ze zijn ook mooi in hun toon van bruin,
waartegen het wit van de vele sierlijke berken, die er rijkelijk
staan, en het donkergroen van jeneverbes en vliegden zo helder
afsteken. Prachtig zijn de bossen, dennenbossen, bossen van
douglassparren en lorken met een gemengde onderbeplanting,
en berk- en eikenbossen; en ook de dreven door deze bossen
hebben langs den woudzoom een voorbeplanting van berk en
eik. De geluiden van de houtvesterij hebben altijd iets ingetogens,
de bijlslag, het ontschorsen van den stam, het stapelen van hout
langs den weg.
Brabant heeft veel vennen in zijn heiden, in heel het Kempische
landschap, in de streek zuidelijk van de Baronie, in de Wouwse
Plantage. Maar de mooiste en boeiendste vennen liggen wel hier
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in Oisterwijk. Het wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan
van deze vennen heeft tot veronderstellingen geleid, die van
elkander afwijken. Sommige geleerden namen de mogelijkheid
aan, dat het overblijfsels zouden zijn van oude stroombeddingen
van kleine rivieren uit den neveligen tijd van het vormingsproces van onzen Brabantsen bodem. Anderen nemen aan, dat het
eigenlijk stuifkommen zijn, die door uitwaaiing ontstaan zijn.
Alle vennen moeten vroeger venen geweest zijn, die, omdat de
omwonenden de plaggen er af staken, zijn blijven voortbestaan.
Ze verzandden dikwijls door begroeien, maar toevallig of opzettelijk menselijk ingrijpen spaarde ze weer. Men behoeft geen
dorre dokter Pluizer te zijn, om zich in het ontstaan van deze
vennen te verdiepen, in hun schoonheid lokken en prikkelen zij
den onderzoekingszin naar hun geheimzinnigen oorsprong. De
elementen hebben het gedaan, de zachte en felle krachten van de
natuur: de wateren die stroomden, de wind die de delling uitwoei, de regen die daalde, de aarde in haar moerbezinksel, de zon
wier stralen het veelkleurig en veellommerig kleed weefden van
wat vegeteert en groeit en bloeit in de pralende flora aan hun
grilligen boord. En die gezamenlijke krachten verstilden tot den
glimlach, die deze vennen thans zijn. In een wonderlijke groepering liggen ze hier bij elkaar, kleine en grote, in een veelvoud
en verscheidenheid als nergens elders in ons gewest. Verschillende vennen zijn door murmelende beekjes met elkander verbonden en sommige krijgen water uit de Rozep, die langs cultuurland gestroomd heeft en daarmee de flora van het ven weer
beïnvloedt. Er zijn vennen, die in een zeer open heidelandschap
liggen, en van verre ziet men tussen de bomen van de omliggende
bossen reeds de blikkering van hun water. Bij andere zijn de
bossen zeer nabij aan den waterboord en verdonkeren het water
waarin zij weerspiegelen, en uit dien wand wijkt één bos terug
naar de verte en daar vallen het volle licht en de blauwe hemelweerkaatsing in den klaren plas. Er zijn grote vennen, zoals het
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Staalbergven, het Belversven, het van Esscheven, het Witven,
het Voorste Goorven en het Kolkven. En er zijn heel kleine,
zoals de Lammetjesvennen, die in de buurt van het Kolkven
liggen. Er zijn vennen, die minder begroeüng op den oever hebben en andere met een overdadige moerasvegetatie, kruipwilg,
sporken, berken, els, gagel, varens, biezen, riet en wollegras,
pralende wildernis tuinen om de waterpartij, die ze grillig omboorden en waarin ze hun spiegelbeeld drenken naar dien omgekeerden hemel van wolken en blauw - en het Groote Goorven
en het Kolkven zijn zulke vennen. Er zijn vennen met weinig
waterplanten en er zijn er met een weelderig woekerende zomerpracht van ranonkels, lisdodden en de waterlelie, stilliggend
in de droomverzonken rust als in den zomeravond geen rimpeltje
over het water beeft.
Een zoom van cultuurland vormt de scheiding tussen dit uitgestrekte natuurterrein van bossen, heiden en vennen en een
ander niet minder merkwaardig natuurterrein in het hart van
Brabant: de Loon op Zandse en Drunense duinen. Iets noordeli jk
van Oisterwijk en Tilburg via Berkel en Udenhout komt men zó
uit de vruchtbare velden met een plotselingen overgang in een
gebied van stuifheuvelen en beboste duinen; en verloren staande
in die stuifheuvelen zou men zich in een verdwaald stuk kunnen
wanen van de Sahara of de Egyptische woestijn.
Het uitgestrekte gebied, groot ongeveer veertienhonderd hectaren, is een goede dertig jaar geleden in het bezit van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten gekomen. De heuvelen van het westelijk gedeelte, de Loonse duinen bij Loon op
Zand, zijn bebost: een lieflijk landschap van groene bergen en
dalen. Het oostelijk gedeelte bij Drunen is een woest stuiflandschap, wit, inderdaad, als een woestijn: men zou niet verbaasd
zijn op de kam van een hogen, verren heuvel plotseling het
silhouet te zien verschijnen van een kameel, die langs de door den
wind scherp getrokken lijn der heuvelhelling kwam afdalen met
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het stilte-omvangen klingelen van zijn klokjes. Maar er groeit
toch hier en daar wat in deze woestenij: een kromgetrokken den,
een berkestruik, een eikenbosje. Ze hebben het hard te verantwoorden. Het is een aeolisch landschap: de wind heeft het gevormd en geeft het geen rust. Hij tilt het zand van de heuvelen
af en vlijt het verder neer, hoogt het op en onder zijn handen
vloeit het tot de vormen, die de wind het geeft. Hier haalt de
wind het zand vandaan onder een eikestruik en zijn wortels
komen in de lucht hangen tot hij het na hardnekkig-volhouden
toch begeeft en neerstort met een afbrokkelenden wallekant mee.
Daar overzandt de wind een den en hij staat tot halverwege zijn
schamelen kruin verzonken in afwachting, dat hij eens helemaal
bedolven zal zijn. Zo is dit landschap eeuwig in beweging onder
de dooltochten van den wind, met een trage verandering als de
wind zijn kalmte bewaart, met een snelle verandering van aanschijn als de stormwind wat vaart brengt in dit landschapsspel.
In den winter gaat men er skiën en bobsleeën. In den zomer
spelen er kinderen, zoals ze spelen aan het strand. Zo zijn er wel
altijd blijde geluiden in deze zandbergstilte, waar een allerwonderlijkste, uiterst klankgevoelige natuuracoustiek is. Op een
zomeravond, als de wind, als alle grote geluiden zijn stilgevallen
kan men langs de snijlijn van een verre heuvelhelling de silhouetten
van menselijke figuren zien, zwart afstekend tegen den hemel en
als poppetjes klein, en men hoort hun stemmen alsof er dichtbij
werd gepraat. Zoals het geluid is, zo is ook het licht allerwonderlijkst in deze witte weerkaatsing. Een groots landschap, dat
men op de hoogste heuveltoppen in zijn geheel overziet: de
heuvelen der zq.ndwoestijn, de Loonse duinen waarlangs de
bossen klimmen naar de hoogte en dalen naar het dal en de torens
van noord en zuid en oost en west: van Waalwijk en Baardwijk,
van Tilburg en Oisterwijk en vaag de nevelige omlijning van de
Bossche Sint Jan. Een oord van recreatie en van schoonheid,
boeiend in wat heet zijn weergaloze dynamiek, en het schoonst
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wellicht in de volkomen stille avondrust, waarin die nog licht
afgevende heuvelen van wit zand Gorters woorden in herinnering roepen: de heuvelen zonder wil lagen op vreemde wijs ...

v
Het Kempische landschap zet zich voort van Oosterhout tot
Breda en helemaal tot Bergen op Zoom beneden die lijn, waarboven in Noord-Brabant's westhoek het Hollandse gedeelte ligt.
Oosterhout heeft in zijn omgeving landduinen, die met de duinwallen van Loon op Zand en die van het zuidelijke Markiezaat
overeenkomst hebben: de Seterse bergen. Het heeft ook vele
grote dennenbossen en uitgestrekte heiden, het natuurterrein
Katjes Kelder, de Vraggelse heide, onder de buurtschap Drost,
kroondomeins bezit van Staatsbosbeheer. Als een tuin van
Brabant doet de Baronie aan: de dorpen, die tegen de mooie
singels- en parkenrijke stad aanliggen en grotendeels ermee geannexeerd zijn, de tuinderijen op de oude gronden, die akkergronden waren in de vorige eeuw. Toen werd in deze streek, die
één uitgestrektheid was van woud aan woud, de weg van de
Baroniestad naar het lieflijke Princenhage als de schoonste van
heel het gewest geroemd. Hij is dat niet meer, hij is versteedst
door den uitgroei van Breda. Van schoon werd hij fraai en pralend
door de erlangs liggende villa's en tuinen. Van ouds hadden ook
de dorpen, die in een wijden kring als een snoer om Breda heenliggen, het Kempische landschap van akker, hei en bos en de
.beemden in de dalen van Mark en Aa ofWeerijs: Zundert, Rijsbergen, Etten, Dongen, Gilze en Chaam. Maar de stad drong
er dichter naar toe, en de boerenbevolking rond het zich verdichtende centrum wijzigdehetakkerbedrijftot tuinderij en fruitteelt, die nieuwe mogelijkheden geven, en veranderde daarmee
het landschap.
In deze landstreek van ouden adellijken roem, door Prins
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Maurits, Heer van Breda, reeds als zijn uitverkoren lustoord
geprezen, zijn de bossen het mooist, het prachtige Liesbos onder
Princenhage, het Ginnekens Mastbos, Anna- en Prinsenbos, de
Ulvenhoutse bossen uit de nalatenschap van Prins Frederik der
Nederlanden. Ze zijn nu van Staatsbosbeheer, waarvan ze tegen
het einde der vorige eeuw een der eerste Brabantse bezittingen
werden. Sommige van deze bossen waren in veel vroeger tij d
meest dennenbossen, maar latere aanplant heeft ze aanmerkelijk
verrijkt en ze tot die bossen gemaakt, zoals men nergens anders
ze vindt, ze staan op een rijken grond. Het zijn allerprachtigste
landgoedbossen van dennen, pijnbomen, sparren, eiken en
beuken. Het is moeilijk te zeggen, welk van deze bossen wel het
allermooiste is. Misschien spant het Liesbos de kroon. Waar in
Brabant ziet men zulke woudreuzen van eiken? Ze hebben hun
roem tot in het buitenland. In Denemarken betrekken ze de zaaieikels van hier; en maken onze houtvesters ginds een excursie,
dan wijzen de Denen hun vol trots op de eiken, waarvan de zaaivrucht sproot uit dezen Brabantsen grond. Eiken en sparren,
koele brede dreven erdoor, lange lanen, en dan die edele
broeder van de eik: de beuk. Hier zijn ze, de eeuwenoude
beuken! Van sommigen zou men zeggen, dat hun muisgrijze
stam in de jaren is vergrauwd, maar de zilverige schors is gaaf en
glanzend en glad. Wat betekenen twee eeuwen voor dezen boom,
die langzaam tot de glorie van zijn volheid wast? Andere beuken
hebben in hun bast meegegroeide harten en initialen en jaartallen
uit een oud verleden: die hier hun initialen kervend ineenstrengelden zijn al lang dood en begraven. De meeste bossen
gaan in hun oorsprong tot prins Frederik terug. Het lijkt ontmoedigend, dat, als men zo'n bos aanlegt, men het nooit in de
pracht van zijn wasdom zal zien, maar die zo'n bos aanlegt voorvoelt misschien iets van de onvergelijkelijke vreugde, die het
nageslacht eraan beleeft, en dat is zijn gezegende en geheimzinnige
voldoening. Stoere groene beuken, die, welke men in den
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tegoejertrouwen bewonderenden omgangstoon met bomen
'knapen' noemt, prachtige hagebeuken, en rode beuken, hier
staan ze op een gazon bijeen in een groep van een klassieke
structuur: schoon, streng, levend, met de verscheidenheid van
tint in de lichtvangende stammen en de ganse toonschaal van
groen en rood in de bijeen gegroepeerde kruinen, waarin met
machtigen zwaai uit den stam de dragende takken loververdieping op loververdieping torsen.
Maar de andere bossen zijn eigenlijk niet minder mooi. Een
bos als het Mastbos is nauwelijks voldoende te roemen. Het
heeft niet een uitsluitende beplanting van masten, er zijn ook
fijnsparren, beuken, voorbeplantingen van groen lover. Maar
daar achter rijzen de hemelhoge kronen van meer dan een eeuw
oude mastenbomen omhoog, ze staan soms tegen het blauw van
de lucht uitgeknipt, als een boomkruin op een Japanse prent. De
houtvester heeft oog voor het boom- en boslandschap. Waar
gekapt wordt blijven voor en bezijden coulissen; soms ontstaan
van die mooie voorruimten met dien wonderlijken lichtinval
tegen die hoge donkere achterwanden. De Duitsers hebben hier
huisgehouden. Maar waar ze kaal kapten spaarden ze hier en daar
een enkeling van eerbiedwaardigen leeftijd en die zaaide aan zijn
voet weer de kleintjes uit: het piepjonge groene goedje, waarboven kaarsrecht zijn stam met de gegroefde gevlamde rode en
blauwe en violette schors de hoge kroon tilt als een beschermende
parasol. Het was niet een Duits initiatief, dat hem spaarde, het
was de inwilliging van een verzoek van den houtvester, die van
zijn bomen houdt. De schoonheidsgevoelige verzorging van
deze bossen bevestigt wat een Fransman zei: Een goed houtvester
heeft de ziel van een dichter en het oog van een kunstenaar.
Brede dreven leiden door dit woud en smalle paden ook, en
alleraardigste laantjes: de evenwijdig in elkaars verlengde liggende, lommerrijke 'eeuwige' laantjes. Als twee jonge lieden ze
aan den enen kant, met elkaar kennis makend, binnenwandelen,
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dan komen ze er aan de andere boszijde als verloofden uit en
kunnen zich de illusie maken, dat de eeuwigheid dezer laantjes
vergeleken met de eeuwigheid hunner liefde nog maar kinderspel is.
Heel het landschap bij Mastbos en Bouvigne is mooi, en tussen
Ginneken en Breda spreidt een weergaloos panorama van rijk
cultuurland zich uit. Ook westelijk van de bossenstreek is het
landschap er een van veldgewassen, maar benoorden de gemeenten Beek, Etten en Hoeven worden de cultuurgronden verbeterd. Bij de Ulvenhoutse bossen sluiten grote heidevelden zich
aan: de Galderse, de Bavelse en Strijbeekse hei. Zuidelijk langs
de Aa of Weerijs ziet men veel tuinbouw en vooral klein fruitteelt. Vanouds was het landschap hier dat van de Kempische
zandakkers, maar in het begin van deze eeuw, toen de boeren
met grondtekort zaten, wijzigden ze hun bedrijf tot dat van de
tuinderij, die veel minder grond behoeft. Hoe zuidelijker men
gaat, in de richting van de Belgische grens, hoe meer men komt
in een landschap van vrijwel uitsluitend aardbeivelden en frambozenkweek. De aardbeivelden liggen niet alleen in de golving
van het landschap langs de brede glooiingen naar de Aa of
Weerijs. Ze liggen overal. Ze liggen ook op de zandgronden van
het duinachtige landschap tegen de grens van de Belgische
Kempen. Ze liggen vlak bij het schamel overschot van een deerlijk gehavend dennenbos op dien witten, zandigen bodem. Ze
liggen tot in de broeklanden toe en dringen in de ruigten van de
moerassige goren door. Bossen worden afgegraven, met hun
bodem worden de lagere gronden opgehoogd, geëgaliseerd, en
dan gaat mest erin en komt de aardbei op. En rond die vlakke,
effen velden met de groene plant takelen de dennenbossen af en
slinkt de hei. In een stukje bebost duin laadt een vrachtwagen
zand, vlak bij een groot bord, waarop staat, dat het verboden is
hier zand te halen. Er is geen houden aan. Natuurterreinen met
de weelderigst denkbare begroeiing, een rijke flora en een vogel-
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leven, te midden waarvan de verborgen nachtegaal zijn helle
slagen fluit, gaan er onherroepelijk aan, als men niet oppast. En
als men oppast óók nog. Want de bewoners van die streek hebben
al die gronden duur gekocht voor geen ander doel dan de aardbeiteelt ten behoeve van den export naar Engeland, en ook in
natuurterreinen als De Moeren hebben ze hun gekochte hectaren
liggen. Het is nooit in hun hoofd opgekomen, dat ze er als
eigenaars niet de volledig vrije beschikking over zouden hebben.
Nu stuiten zij op de staatsnatuurbescherming, want deze terreinen staan op de lijst van het nationale plan, en dat betekent,
dat ze niet zonder voorkennis en zonder toestemming mogen
worden bewerkt. Het wordt wel eens een kwestie van geven en
nemen: voor een stukje bosbehoud geeft Staatsbosbeheer wel
eens een stukje hei vrij, of het geeft een gedeelte vrij van het bos
zelf, onder voorbehoud dat een ander en bijzonder mooi bosgedeelte blijft gespaard. In het natuurterrein De Moeren zijn
vele hectaren voor de natuurbescherming aangekocht en het is
zaak, over de andere, die men nog niet heeft, te waken. Het
komt wel eens tot netelige gevallen. Men Qntgint tàch, tegen de
wetsbepalingen in, en de strafrechtelijke boete, die wordt opgelegd, neemt men wel erbij, omdat aan de aardbei genoeg
wordt verdiend. Erger nog wordt het als in de natuurterreinen
brand wordt gesticht, wat voorkomt; maar als de bosbrandweer
op de rookwolken afkomt, is de dader onvindbaar. In het natuurterrein De Krochten woedde op een Meidag een brand, in het
hoogtij van de broedvogels: krijgt men die terreinen voor de
aardbei niet vrij, wel, dan zullen de natuurbeschermers er ook
geen pleizier aan hebben. Deze terreinen zijn geen recreatieterreinen, het belang van hun behoud is van wetenschappelijken
aard. De aardbeikweker ziet er hoogstens een doodenkelen keer
een geleerden professor komen, een student, een bioloog, een
botanicus, en het algemeen nut van hun waarnemingen op deze
waardevolle studieterreinen dringt niet tot hem door. Zundert
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dankt zijn grote welvaart aan de aardbei: het dorp glanst ervan
in het uiterlijk van zijn welonderhouden, blinkend geverfde
huizen. Het een en het ander moet men in aanmerking nemen als
men het verzet van het landvolk tegen de natuurbescherming
beoordeelt. Het is moeilijk, hier de juiste verhouding te vinden
tussen de belangen van deze kleinfruitkwekers en de natuurbescherming. Op het algemene plan hebben overigens de natuurbescherming en landbouw contact met elkaar gezocht om beider
belangen af te meten. Tot de stellingen, waarover de contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming en de Stichting voor den landbouw overeenstemming hebben bereikt, behoort ook deze: dat ten aanzien van terreinen, die uit wetenschappelijk oogpunt onvervangbaar zijn, het wetenschappelijke
in het algemeen den doorslag moet geven. Die onvervangbaarheid is nader omschreven: van zo'n terrein moeten in Nederland
geen gelijkwaardige voorbeelden zijn te vinden. Het beste is, dat
de natuurbescherming van het gedeeltelijk bezit van De Moeren
een volledig bezit maakt door ook de rest ervan aan te kopen.
Maar behalve De Moeren heeft men hier zuidelijk van Zundert
nog mooie landgoederen als de Walsteyn en de prachtige Breesche
heide met de golvende zandruggen, waarover men heel het
panorama van een ten dele nog woest landschap kan overzien
tot ver in België. Smokkelaarspaadjes leiden door het riet van De
Moeren en over de hei. En in die vlakten van gelig blond zand
met grauwe walletjes en groene ruggetjes ziet men hier en ginds
in strakke, nette vierkanten de blanke veldjes met de groene
aardbeiplant, en kleintjes werken en wieden of plukken daar wat
mensen en kinderen.
Dicht bij de scheidingslijn in de Roosendaalse omgeving tussen
het poldergebied en het zuidelijke zandgebied wordt groter geboerd dan van ouds in de Kempen: in de polders dragen de
schone akkers gewassen van den kleigrond, tarwe en vooral
suikerbieten. In de industrialisering van ons gewest is ook
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Roosendaal de latere jaren intensief gaan meedoen, gedrongen
door den aanwas van zijn bevolking, en de agrarische suikerindustrie neemt er een plaats van betekenis in. Het is het landschap in zijn uitgestrekte kavels van blinkende beetgewassen aan
te zien. De suikerfabrieken produceren weer de schuimaarde, die
in de ontginningen wordt gebruikt: men ziet ook de nieuwe
bouwgronden in de Maasstreek ermee bestrooid. Langs beek en
vliet graast in lente en zomer veel vee in de weiden: de boeren
hebben een levendigen veehandel met België. Misschien spreekt
de invloed van de nabijheid der kleigronden mee in het mechaniseren van den landbouw en in de moderne methodes, waarin de
boer hier dien van de oostelijke Kempen voor is. Het landschap
van Roosendaalse en Steenbergse vliet is een lieflijk landschap,
en de oude waterlopen zijn er nog van de vroegere turfvaarten
uit de verveningsgebieden van Zundert en het Belgische Calmpthout. Deze turfvaarten zijn veel minder recht dan de wieken en
kanalen in de P.eel, en men neemt aan, dat er verschillende
gegraven werden in de oude beddingen van verdwenen beekjes
en vliet jes: het land glooit er ook naar af als in een beekdal.
Oostelijk en noordelijk van Roosendaal zijn de prachtige
Hoevense bossen. Maar de oude Hoevense beemden zijn ontwaterd, en daar is het nu afwisselend vruchtbaar bouwland en
malse wei. In het vroegere Heike onder Rucphen zijn heidegronden ontgonnen en in stukjes uitgegeven aan degenen onder
dit roemruchte volkje, die boeren wilden. Het is het werk geweest
van een Maatschappij, die in 1842 werd opgericht voor de lotsverbetering van deze langzaam verkommerende hei bewoners,
bezembinders, mandenvlechters en venters. In een reisnotitie
van 1828 wordt van hen opgetekend, dat zij even goed hutten
onder als boven den grond hadden en dat Napoleon deze verzameling van volk het burgerrecht wilde ontzeggen en voornemens was ze naar een kolonie overzee te zenden, maar het is er
niet van gekomen. De oorsprong van deze mensen, bruinogige
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en zwartharige, vurige typen, ligt een beetje in het duister. - De
naam Heike is verouderd en de nieuwe naam is Sint Willebrord,
de naam van den kerkpatroon der parochie, die onder deze
bevolking is gesticht.
Aan den anderen kant van Roosendaal, westelijk van Wouw,
ligt de Wouwse Plantage, twaalfhonderd hectaren prachtige
bossen van vooral masten en sparren. De gemeente Wouw
onderscheidt zich door haar beijvering voor het natuurschoon.
Zij zorgde voor mooie boombeplantingen langs de wegen en
kocht natuurterreinen aan voor bebossingen, die bij de bossen
van de Wouwse Plantage aansluiten. Zuidelijker is het landschap
weer echt Kempisch: heiden, zandwegen, dalkommen, akkergronden dikwijls tegen de heide aan, beboomde keiwegjes ook.
De hoeven zijn er als overal elders op de Brabantse zandgronden:
de langgerekte boerderij, evenwijdig met zand- of keiweg waarlangs zij ligt onder het lommer van bomen op het erf. Ze passen
in het landschap van de schrale Brabantse zandgronden: men
zegt wel eens, dat de Brabantse zandstreken te arm waren, om
lelijk te zijn. De natuur van de schrale gronden gaf het voorbeeld
tot de sobere vormgeving in het landse huis, dat met haar
harmonieerde. 'Boer en boom zijn bij ons vijanden', zegt de
secretaris van de stichting Ons Landschap, te Roosendaal, de
heer R. van Hasselt. Bosbezit hebben de boeren in zijn streek
bijna niet meer, en als er wat bomen op landbouwpercelen staan
-moet hij een voortdurenden stillen strijd voeren, om ze te behouden. De heer van Hasselt meent, dat het landbouwonderwijs
met zijn doelstelling van economisch en rationeel boeren van de
jonge boeren een soort chemici ofingenieurs heeft gemaakt, voor
wie de boerderij vóór alles 'bedrijf' is en veel minder dan vroeger
hoeve en huis met bomen voor de deur en bloemen in den hof.
Van den Brabantsen boer in de Peel, Kempen en Meierij zou ik
overigens niet durven beweren, dat hij de bomen niet goed
gezind is. Ik geloof integendeel, dat de canadese populieren,
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de wilgen, de linden geliefd zijn langs boerderij, landweg en
weidezoom, en op zijn wei spaart de boer graag een paar bomen,
waaronder het vee schaduw komt zoeken op dagen van hete zon.
Daar, in Brabant's weststreek, zijn aanvankelijk ook vele heggen
en wallekant jes op de akkerscheidingen gesloopt, maar ook hier
komt men er van terug. En dan is er hier evenals elders de klacht
over het te rigoureus normaliseringswerk, dat te veel slootjes,
vliet jes en beekjes heeft strak getrokken en van de oeverbegroeiingen heeft beroofd. In het Roosendaalse zandgebied
wordt nog veel boekweit verbouwd, een gemakkelijk gewas voor
de schrale gronden, maar een mooi gewas met sierlijken bloei en
met mooie tinten als het rijpt. Bij den oogst heeft het landvolk
de boekweitfooi ; dit ogenblik van spel bij den veldarbeid is door
de economisering van het akkerbedrijf nog niet verdrongen. Op
de karren, die de laatste boekweitvrachten naar den dorsvloer
rijden, krijgen kinderen hun plaats en ze zitten temidden van een
versiering, die ook van den armen grond komt, een versiering
van berketakken.
De vorige eeuwse heidevelden rond Putte, Huybergen en zuidelijk van Wouw zijn druk met dennenbossen beplant. Het landschap blijft Kempisch ook in de akkergronden, de beboomde
keiwegjes van dorp naar dorp; en gelukkig is een enkel beekje
hier nog niet rechtgetrokken. Maar de industrialisering van de
streek - Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, en ook de dorpen
- en de voortgaande economisering van den landbouw met ontwatering en beeknormalisering nopen ook hier als elders in het
gewest tot een waakzame zuinigheid op wat wij als natuurschoon
bezitten en tot bescherming van het landschap. Over deze streek
is nu deerlijk de alarmklok gaan luiden voor de ergste bedreiging,
die van de militaire defensie. Bij Gilze-Rijen is reeds het vliegveld
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten met het vliegterrein
van de rijksluchtvaartschool. Er zijn grote militaire vliegvelden
bij Eindhoven, bij Volkel aan den rand van het Peelgebied. En
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bij W oensdrecht ligt het vliegveld De Eenden. Nu zullen hier,
in West-Brabant, in de omgeving van Ossendrecht bij het prachtige landgoed De Grote Meer tegen de Belgische grens, weer
vijfhonderd hectaren bos en hei worden onteigend, om er een
kazernecomplex voor 5000 soldaten te bouwen met daarrond
grote oefenterreinen. En bij Woensdrecht is een nieuw vliegveld
geprojecteerd, dat aan het bestaande zal worden toegevoegd met
startbanen dwars door de mooiste heidevelden en bossen tot
vlak onder de Wouwse Plantage. De Stichting Ons Landschap
heeft in allerijl een foldertje doen verspreiden met foto's van
mooie punten in het bedreigde gebied; bossen en zandwalletjes
en korenschoven tegen den bosrand en een klaar vennetje tussen
de dennenbossen in. In den begeleidenden tekst wordt gevraagd,
of ons Brabantse land niet, zoals steeds in het verleden, in overmate de vernieling en de lasten krijgt te dragen van de nationale
defensieprojecten. De landschapsvernielingen zijn blijvend en
onherstelbaar. Men loopt er maar één kans mee, dat ze steeds
worden uitgebreid, en dat steeds meer hoogst noodzakelijke
recreatieoorden worden onttrokken aan de behoeften van de snel
groeiende bevolking van ons gewest.
Gelukkig zijn er nog enige mooie landschappen in het markiezaat en langs de rivier De Zoom. Zuidelijk van Bergen op
Zoom is een van die blonde heuvellandschappen, zoals
Brabant die hier en daar heeft, die gemodereerde uitrimpelingen
van de alluviale bodemvorming: beboste heuvelen, dalkommen)
glooiingen, hellingen, akkergronden met holle zandweggetjes
erlangs, waarvan de bermen met brem zijn begroeid. Op een
heuveltop heeft men een uitzicht over de ganse streek, en aan
den westelijken einder ziet men het blinken van de Schelde.
Een smalle, groene polderstrook scheidt de zandgronden van
den zoom der Schelde. Voorbij die groene strook in een bochtige
lijn van den Wester-Schelde-arm bij Ossendrecht naar de OosterSchelde bij Halsteren liggen de stranden) de slikken, schorren en
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grazige gorzen van de Scheldewateren. Bij hoog tij overspoelt
de Schelde dit slikken- en schorrenstrand, bij laag tij vloeit ze
erover terug en laat haar slib achter, waar de zeebiezen in groeien.
Zeebreed is dit water en de westenwind brengt den zilt en smaak
op de lippen van den wandelaar. In oude tijden hebben stormvloeden brokken van het land weggeslagen, maar de aangeslibde
grond is in polder na polder ingedijkt tot dien groenen zoom,
zoals daar waar het Nieuwe Borgvliet ligt vóór het verdronken
land van het oude. Zo doen hier aan den rand van den Zeeuwsen
archipel de Brabanders wat de Hollanders altijd deden: uit den
schoot der wateren riepen zij het land te voorschijn, waarop zij
leven. Zij betwistten het de zee en, deden haar vloeden het in de
golven verdwijnen, dan heroverden ze het weer op haar met taai
en nijver geduld.
VI

Noordelijk van de Brabantse Scheldedelta komt men in den
Brabantsen noordwesthoek, dien men, tesamen met den Brabantsen Biesbosch en de Landen van Heusden en Altena, het Hollandse gedeelte van onze provincie noemt. Het gebied heeft de
genesis van de westelijke lage landen: ook deze gronden zijn uit
het water te voorschijn geroepen. - Gevormd door de hoge
vloeden van de zee, die haar kleilaag afzette op dezen lagen rand
van ons gewest, dien ze overspoelde, is het geleidelijk aan ingedijkt. De eerste bedijkingen, die van Steenbergen, Zevenbergen en Niervaart, waren nog jong, toen ze weer werden weggeslagen door den Sint Elisabethsvloed, die ook de ganse Grote
of Zuidhollandse Waard in de golven deed verdwijnen. Maar
geleidelijk aan werden de kwelders, die de zee op de verdronken
gorzenlandschappen opbouwde, opnieuw ingedijkt tot het grote
poldergebied, dat met een gemeenschappelijken dijk van Eendracht, Volkerak en Hollands Diep is gescheiden. Hollands in
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zijn ontstaan is hetlandschap ook Hollands in zijn uitzicht: zware
dijken, buiten- en bandijken, kaden en immer bezige gemalen en
de niet te tellen sloten, die het land in rechte vakken snijden.
Sommige dijken zijn met iepen of peppels beboomd, de dorpen
liggen op den dijk, in de polders liggen de hoeven in het grootse,
weidse land onder den ontzaglijken hemel. In sommige oudere
polders bracht de ruilverkaveling verbetering van indeling.
Smalle kavels, aan het eind waarvan de boer in den gezichtseinder verdween, werden veranderd in bredere van beter te
bewerken verhoudingen, en de lineatuur in het polderlandschap
werd er niet slechter van. Naar Brabantse verhoudingen wordt
hier groots geboerd. Het staatsdomein heeft hier veel eigendommen, die bezit van de Oranjes waren tot aan den Fransen
tijd, en de akkerbouw op de gronden dezer rentambten is altijd
wetenschappelijk uitgeoefend. Land en leven hebben ontegenzeggelijk sterke Hollandse verwantschappen. Vele inpolderingen
kwamen onder invloed van protestanten tot stand, en het gebied,
Zuidhollands nog tot in de vrij jonge geschiedenis toe, behoorde in de dagen van de hervorming tot het gewest, waar die
hervorming zegevierde. Maar ir Geert Heymeijer legt in Land en
Volk van Brabant sterk den nadruk op wat men kan noemen de
Brabantse verbondenheid der boerenbevolking van de Klundert
en de heerlijkheid De Niervaart. Land en leven hebben zuidelijke
vergelijkpunten met het beeld dat Streuvels van Vlaanderen
geeft: de vlaschaards, de welvarende hoeven, de machtige boeren
en pachters. Als in voor- en najaar de paarden in hun veelvoudig
gespan en sinds de latere jaren de tractoren de ploeg door de
wijde akkergronden trekken, dan ligt de omgelegde aarde er
vet en blauwen blinkend, en men denkt aan de Timmermanse
psalmvertaling: Heer, uwe voeten druppelen van vettigheid.
Met het zomeren van de dagen verdiepen zich de kleuren van de
velden: het blauwige groen van de stijve tarwe, het ruige blinkende bladgroen van de bieten, het kanariegeel van het koolzaad,
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het blonde groen van de gerst, het zachte, zijige groen van het
vlas, effen, glad en licht, als een zonbeschenen biljartlaken; en
als de zomerwind er doorheen zal spelen draagt het zijn witten
bloei. Er is iets bijzonders met dat vlas, zegt ir Heymeijer, en de
natuurkundige Martinet verzekert het vlas niet wandelend te
kunnen voorbijgaan zonder met de diepste verwondering zijn
hart te verheffen tot Hem, van wien het een der uitmuntendste
geschenken is. In een warm pleidooi neemt ir Heymeijer in Land
en Volk van Brabant het op voor de kleine vlassers, die in de
coöperatieve vlas roterij hun kracht zoeken en hun vakbekwaamheid opdoen aan de vlassersschool, die in het begin van deze
eeuw in Standdaarbuiten werd opgericht. Hij prijst de schoonheid van het Niervaartse landschap, welke samenhangt met den
aard van den grond, met het ontstaan van het land, met den rijkdom van de kleigewassen die er bijna het hele jaar door de velden
kleuren. En hij vraagt de cultuurtechnici om grote en voorzichtige zorg voor de natuurlijke ontwikkeling, als de uitwendigheden gaan veranderen met moderne verkaveling en perfectionnering van de ontwatering. Eenmaal grotendeels verdronken
in den Sint Elisabethsvloed grenst het zwaar bedijkte land aan
V olkerak en aan het Hollands Diep, waaraan die Sint Elisabethsvloed zijn breedte gaf, een breedte voor het oog als die van een
zee, welke Zuid-Holland van Brabant scheidt. Het water geeft.
dien grootsen indruk van rust. Het is traag bevaren door aak en
sleep, door een tankboot, door een stomertje dat lang in het
gezicht blijft, en zandbaggerschepen liggen verankerd op hun
zelfde punt. Het water kan stil kabbelen, klotsend slaan tegen
basalten schoeiing en krib. Maar het kan ook ruig zijn in den
stijven wind of in den storm waarin de meeuwen klagelijk
schreeuwen bij hun vlucht tegen de donkere, buizware wolken.
Als twee machtige horizontalen liggen er de beide bruggen, de
spoorbrug en de brug van het snelverkeer. Komt men van Amer
of Maas uit de Biesboschdelta dan heeft men de beide bruggen

HET BRABANTSE LAND SCHAP

123

in één perspectief in het gezicht, en de strakke lijn van de verkeersbrug is doorspeeld door de golvende lijn der rondboogspanningen van de spoorbrug. De spoorbrug is voor ons het
oude beeld. Ze ligt er sinds 1874, en toen in 1936 de laatste overspanning van de nieuwe verkeersbrug gelegd was, vonden we
de elkander opvolgende rondbogen der spanningen van de oude
brug gemoedelijker binnen de omarming van de verre oevers,
welke ze verbond. De nieuwe brug, bouwwerk van de moderne
techniek, was nuchterder in de lineaalstrakke lijn, waarin spanning zich aan spanning verbindt op de massieven der pijlers.
Hollandser nog dan dat van de Brabantse zeekleipolders is het
beeld van dit water en die beide machtige stalen overspanningen, binnen de kruisbinten waarvan het verkeer tussen noord
en zuid klein en geluidloos voortijlt.
Als men op de Amer is ziet men, in het gezicht van de beide
bruggen nog, de hoge schoorstenen opdoemen der Centrale van
de P.N.E.M., bij Geertruidenberg, en de stalen kabelmasten
beginnen in de Biesbosch hun onafzienbare rij door het Brabantse
land. Hier zijn ze het hoogst, zesennegentig meter, en verder op
vangt de rij van de lagere aan. Ze zijn ijl in de stalen constructie
van den mast met den drievoudigen dwarsbalk van-de armen,
waaraan ze de doorhangende kabels dragen, als zonderlinge, vierbenige monsters die te hoog in de schouders en breed van het lijf
af die kabels houden aan het juk van de stalen veren. Hun storing
in het landschap is niet te vergelijken met die van de houten telefoonpalen, die het zelfs wel aardig konden doen in de bocht van
een weg. Ze zijn van een foeilelijke brutaliteit en maar rare
blijvende gasten midden in hei en weide en korenland. Landschapsbescherming is maar betrekkelijk en tegen het ergste is ze
dikwijls machteloos. Die hoge masten in de Biesbosch wekken
als men aan hun voet staat den duizelinggevenden lust op, om
boven in hun top dat wonderlijke Brabantse land eens te overzien
en de Biesbosch zelve. Want uit die water- en gorzen- en kreken-
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verwarring kan men niet goed wijs. Maar behalve rietlanden en
die ogenschijnlijk drijvende grienden en die kreken zou men dan
iets anders zien: graslanden en akkers vlakbij in de polders
binnen de dijken en dijkjes, die bijna niet te tellen zijn. Want na
den Sint Elisabethsvloed heeft men ook hier niet stilgezeten en
het land weer uit de golven te voorschijn geroepen, om het met
bedijkingen er tegen te beschermen.
Ook hier weer veel grootgrondbezit vooral in handen van
staats- en kroondomein. De vriendelijke boerderijen staan verspreid, ze liggen op terpen of zijn tegen kaden aangebouwd en
om de hofsteden ziet men de geliefde bomen van het Brabantse
land: wilgen en populieren. Graslanden en hooilanden en vruchtbare akkers en tussen de gewassen ook de brede kavels van
bieten en vlas, mooie velden van okerbruine aarde waarop de
gewassen prachtig kleuren. Door al die rechte vakken van
schaterend en eindeloos geschakeerd groen liggen de rechtgetrokken, gele grintwegen. Hun bermen en de taluds van de
dijken hebben in lente en zomer een polderse blommigheid, de
kantwitte schermbloemen van het pijpekruid; klavers in het
gras, boterbloemen en koekoeksbloemen, zo ver het oog reikt,
en altijd door den polderwind doorspeeld. In den doorzinderden
hemel boven het wijde, schone land zingen de zomervogels. Uit
de wolkenlucht glijdt sierlijk de reiger neer. Na een paar ogenblikken ziet uw zoekende blik hem ineens ver, klein en grijs op
zijn brekelijke poten in de wei.
Voor verreweg het grootste gedeelte is de Biesbosch al bouwland. Tussen de polders. liggen kreken, die met riet- en griendlanden zijn omzoomd. En in het zuidwestelijk gedeelte is het een
ware jungle van niet met polders verbonden, onbedijkte vloedkreken, rietgorzen en griendlanden. Door de nabijheid van de
zee is er een sterke beweging van eb en vloed. Maar in deze voormalige binnenzee brengen de Maas en de Waal zand en slib aan,
en naarmate de verlanding vorderde, die er het gevolg van was,
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werd het water steeds minder zout en thans is het door het rivierwater geheel verzoet. Zo is hier een landschap ontstaan, dat niet
-alleen enig is in Nederland, maar dat enig is in geheel Europa;
een delta met een zoetwater getijde.
Men gaat dit landschap in met de boot, maar men moet ook
een paar hoge laarzen aan hebben, want waar men aan den wallekant van de grienden gaat zakt men tot de knieën weg in het
kleiige, glibberige slib. Mens en natuur te samen bouwen dit
landschap op. De rivieren brengen het zand aan, dat tot zandplaten aanslibt, die droog vallen bij eb; en biezen, merkwaardigerwijze ook zeebiezen in dit zoet water, en nopjeswier zijn de
eerste vegetatie. Naarmate het slib zich ophoogt vormen zich
kreekoeverwallen, waar rietaanplant weldra de biezen verdringt.
In het volgend stadium legt men om de aanslibbing een lage
kade en men kan met de griendcultuur beginnen, den aanplant
van het bitterwilgenbos. Men kan nauwelijks van een menselijk
ingrijpen spreken, de mens werkt met de natuur samen, hij helpt
haar een handje en kan dan alles verder aan haar overlaten.
Slechts worden greppels gegraven, om de ontwatering bij het
droogvallen te bevorderen. Men heeft voortdurend den indruk
van een natuurlandschap, een indruk, die nog verhoogd wordt
door de vermenging van de natuurlijke kleigrondvegetatie met de
cultuurflora, in een gezelschap, dat in Europa ook alleen in deze
zoetwatergetijden-delta voorkomt. In de grienden wordt het
griendbedrijf uitgeoefend; in de rietlanden wordt 't riet gesneden.
De zomerse spelevaarder in de zuidelijke Biesbosch kan zich
in een tropisch landschap wanen. Door de grillige kreken vaart
hij tussen de pralende oevers van het zilverig wilgengroen en het
hoge riet. Aan één zijde slibben de wallen aan, daar vaart de boot
langs de rietkragen. Aan de andere zijde brokkelt de wallekant
af en ontstaat het vloedbos, dat behalve hier alleen in de tropen
·voorkomt. Het lover van de wilgen drijft bij hogen vloed op den
~stroom, bij eb hangen de boomwortels, waarop een bezinksel
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achterblijft, in de lucht. Onder de langzame afbrokkeling van den
wal buigen de wilgen naar voren, strekken zich soms horizontaal
uit, en als het hoog water komt, drenken zij hun lover geheel in
den vloed. Bij vloed kan men zich in een licht vaartuigje door
den stroom naar de stilste inhammen laten meevoeren tot in de
grienden en tot in het riet, dat windbewogen danst en zich wegbuigt voor den steven. De landschapsgeluiden zijn van een rijke
verscheidenheid en ingetogen. Door dat wiegend lover van de
vloedbossen fluistert de wind, en in de rietkragen hoort men het
af- en aanzwellende ruisen als de wind er in woelt en de grillige
wegen erlangs volgt, die Gezelle genoemd heeft de wegel en van
Gods heiligen voet. Het laag tij verloopt in een stilte met het
nauwelijks merkbaar geluid van den trek van het water, waarin
hier en daar een droogkomend stuk slib neerplonst. Bij vloed
zijn die rietvelden en die grienden van het gemurmel van voortijlend water doorzongen. Wind en water zijn het geluid van een
generaalregister, de achtergrond van het overal opklinkend
geluid van vogels. Want ook de avifauna vormt hier een gezelschap, dat alleen in een zoetwatergetijden-delta mogelijk is, een
gezelschap van vogels uit rietmoeras, vochtige loofbossen en
polder. Karekiet en rietzanger huizen er, blauwborstje en rietgors, kiekendief, nachtreiger, zwarte stern en meerkoet. Waterhoentje, porceleinhoen, watersnip en allerlei wilde eendensoorten
hebben er hun broedplaats. Men hoort er specht en wielewaal,
boomvalk en bosuil, vlaamse gaai en de fazant, en het zachte
getortel van allerlei duiven. Ook de vogel van de rivier en den
polder is er, de kievit, de grutto, de tureluur, de visdief en de
scholekster. En de Biesbosch is een gezocht oord voor trekvogels, meeuwen, sterns, eenden, wilde ganzen en zwanen, steltlopers. Er is met zoveel broedvogels en overwinteraars het hele
jaar een druk vogelleven, en ook de soorten, die voor alles rust
behoeven, handhaven zich in dit afgelegen oord. De aalscholver
heeft er zijn kolonies, de visser ziet den gulzigaard niet graag.
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De boom, die zijn brede nesten draagt, is verloren, als een spookachtig staketsel staat hij daar met al die vogels in zijn bladerloze
takken, en andere komen er rondgevlogen.
De zilverige loverbossen van de wilgengrienden hebben een
ondergroei van een 'wilde en onvervalste pracht'. Het is één
woekering van pijpekruid, de schermbloem van den aartsengelwortel, witte en paarse smeerwortel, de gelig gouden boterbloem
en dotters, bosridderzuring en bittere veldkers in een wilde ineengroeiing tot één ruig, veelkleurig kleed over alle slib en
greppels heen. Bloemen en bladen zijn groter dan men ze ooit
elders ziet: metershoge schermbloemen, smeerwortel met bladen
als van de rabarber, en dotters, die men reuzedotters kan noemen.
Het is als een tropische vegetatieoverdaad, en men weet niet hoe
zich er een weg doorheen te banen.
De grootse rust is vol beweging van wind en water en wuiven
en vogels. In den zomer valt de arbeid stil. Wat griendwerkers
roeien een kreek uit naar hun keet op een terp, waar ze van
's Maandags tot Vrijdags verblijven. De grienden worden in den
winter gekapt en in den winter wordt ook het meters lange riet
gesneden. Langs een wal gaat een gelaarsd visser kniediep in het
slib en licht zijn fuik. En het rode motorbootje van de post glijdt
een groene kreek uit en kiest wijder waterbaan naar de killen
tussen de polders, voor de bestelling van de post.
Maar deze zuidelijke Biesbosch staat op verdwijnen. Rijkswaterstaat, dit 'koude element' gaat de Biesbosch met inbegrip
van het zuidelijk deltagebied zo goed als in zijn geheel inpolderen
door een dijk langs de noordzijde van Bergse Maas en Amer tot
aan den bandijk van de Nieuwe Merwede. Om landaanwinst is
het niet begonnen, deze wordt in de beschouwingen over de
Biesboschbedijking gewoonlijk overschat. Ir S. Zonneveld heeft
er voor gewaarschuwd, dat bij de in de dagbladen vermelde
landaanwinst van 9000 hectaren, de 7000 hectaren zijn meegerekend, die nu reeds binnen de bedijkingen van de kleine
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inpolderingen liggen en al boerenland zijn. De aanwinst zou
neerkomen op wat gewonnen wordt op de grienden en rietlanden, een 1000 hectaren, en hun verandering in bouwland
houdt niet zuiver voordeel in. Want de griend- en rietculturen
geven aan vele handen werk. De contactcommissie voor natuuren landschapsbescherming wijst op het grote belang van vooral
de rietcultuur. Het Biesboschriet is van uitstekende kwaliteit en
een uitzonderlijke lengte, en een hectare riet brengt meer op dan
een hectare tarwe in de klei. Bovendien geven deze griend- en
rietculturen een gunstige werkspreiding: 's zomers werken de
griendarbeiders en rietsnijders op het land, 's winters in de grienden en het riet.
Maar het gaat vooral om verbetering van de waterstaatkundige
toestanden in de Biesbosch, die in de laatste tientallen jaren steeds
slechter zijn geworden. Bij stormvloeden staan de ingepolderde
gebieden aan rampen bloot. In 1916 werden nagenoeg alle polders
overstroomd. In de jaren 1928, 1929, 1930 herhaalde zich de
ramp van den hogen vloed, zij het minder omvangrijk. Dit voortdurend overstromingsgevaar belet de zo vruchtbare streek tot
bloei te komen. De waterschapslasten zijn tengevolge van het
onderhoud der gezamenlijke lengte van de dijken in de honderdzestien, veelal langgerekte polders, buiten verhouding hoog en
drukkend. Kadeverbeteringen helpen bovendien niet afdoende,
omdat de hoofdwaterkeringen, waarin sinds onheuglijke tijden
geen verandering is gebracht, tekort schieten. Rijkswaterstaat
heeft nu de oplossing van het vraagstuk in groter verband aangepakt: de volledige bedijking van de Biesbosch met bevrijding
der gebieden van Donge en Oude Maas van den wateroverlast.
De vruchtbare landbouwstreek krijgt groter mogelijkheden om
tot bloei te komen en het in vele delen nu maar schaars bewoonde
gebied zal toenemen in bevolkingsdichtheid. De streek zal worden ontsloten en niet langer een obstakel zijn in het verkeer
tussen Zuid-Holland en Oost-Brabant.

Het Blliten-Kooigat in de Brabantse Bieshosch

Land van H el/Sden en Altma

Foto M. Coppens
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De contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming
laat de waterstaatkundige verbetering van de Biesbosch buiten
beschouwing. Wel wijst zij op het belang van de griend- en rietculturen, maar het afwegen van de sociaal-economische belangen
houdt niet haar voornaamste pleit voor het behoud van de zuidelijke Biesbosch in. Op de eerste plaats is dit landschap van wetenschappelijk belang voor de studie van de bodemvorming in het
zoetwatergetijdengebied, welke studie nauwelijks is begonnen.
De biologische wetenschap heeft er een studieterrein voor flora
en avifauna, dat zijn weerga in Europa niet heeft, en nergens
vindt men een plaats, waar men de vogels zo goed en van zo nabij
in hun gedragingen kan gadeslaan. Bovendien is de zuidelijke
Biesbosch voor de dichtbij en verder gelegen bevolkingscentra
een uitgezocht recreatieoord voor watersport, waar zeiler en
roeier, zoals de contactcommissie het uitdrukt, zich kunnen
voelen als een reiziger op de Congo of op de Amazonerivier. De
paar reservaten, die de rijkswaterstaat voorstelt, acht de contactcommissie van geen betekenis, hun waarde gaat op den duur
toch verloren. De contactcommissie heeft tegenvoorstellen gedaan, waarvan dat, wat het verste gaat, een gedeelte buiten de
bedijking laat, dat aan de eisen van een Biesbosch reservaat voldoet. Het heeft eb en vloed, is representatief voor het gebied, het
is groot genoeg om storende invloeden van buiten te weren en
biedt waarborgen voor een blijvend behoud. De contactcommissie hoopt, dat bij alle overwegingen de ideële zullen meetellen
en dat een stuk Biesbosch gebied behouden kan blijven, dat de
belangen van wetenschap en recreatie en van griend- en rietbedrijf
zo goed mogelijk dient.
Aan de bedijking van de Biesbosch gaan allerlei andere werken
vooraf. Doordat na de bedijking de Biesbosch aan de waterberging wordt onttrokken, zullen de dijken van de benedenrivieren
moeten worden verzwaard en verhoogd. Langs den zuidelijken
oever van Amer en Maas is daarmee reeds een begin gemaakt, de
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dragline is er in bedrijf. Maar ook op Hollands Diep, Dordtse Kil
en de beide Merwedes worden bij stormvloeden hogere waterstanden verwacht, zodat ook daar dijken moeten worden verhoogd en verzwaard, voordat de Biesbosch in zijn geheel ingepolderd kan worden. Voor overleg met de contactcommissie is
er dus nog gelegenheid en men kan slechts hopen, dat het leidt
tot het behoud van een stuk zo bijzonder landschapseigen, dat
enig is in de rijke landschapsverscheidenheid van ons gewest.
Het land van Altena en het daaraan grenzende land van Heusden maakten ook deel uit van de verdronken Zuidhollandse
waard. Zij hebben hetzelfde uitzicht als het landschap van de
Biesboschpolders: hooilanden, graslanden, veel vee in de weiden,
de polderkavels van de vruchtbare akkergronden, en kreken en
grienden van den noordelijken Biesbosch bij Werkendam, dat
een uitgelezen oord is voor watersport. In de buitenpolders zal
veel grond worden aangewonnen als na de bedijking van de
Biesbosch hier ook de dijken van de benedenrivieren zullen zijn
verhoogd en verzwaard. Mooi zijn de riviergezichten. Dat bij
Woudrichem, het binnen zijn wallen aan het water weggedoken
stadje met aan de overzijde het slot Loevestein tussen de bomen,
heeft zijn vermaardheid. Maar een bijzondere bekoring hebben
de riviergezichten langs de verstilde Maas, die hier werd afgedamd, dromerige dorpjes, die ook iets afgedamds hebben evenals de stroom waaraan zij liggen op den dijk, het uitzicht over
het breed rustig water met een kreek van riet en wat bomengroepen aan deze en aan de andere zijde. Een trits van vriendelijke dorpjes ook langs de Bergsche Maas, maar van de aardige
oude torentjes, waarvan de spits zo kleintjes over het water was
te zien, verdwenen er vele tijdens het jongste oorlogsgeweld. En
ook Heusden sluimert daar, bij zijn middeneeuwse opkomst een
stadje van felle leefkracht, later roemruchte veste, nu ogenschijnlijk tussen zijn wallen tevreden ingedommeld aan de rivier,
waaraan het zo mooi is gelegen.
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Zuidelijk ligt de Langstraatse industriestrook van Geertruidenberg tot Vlijmen. Het is het oude, beneden-Maase
woongebied, waarin de dorpen het karakter hebben van die der
Brabantse zandgronden en dat met den aanvang van de
Brabantse industrialisatie snel tot ontwikkeling is gekomen sinds
den aanleg van de tram naar Tilburg in 1881, en later door dien
van de zo moeizaam tot stand gekomen spoorweg van Lage
Zwaluwe naar 's-Hertogenbosch. De streek, die in Geertruidenberg een open verbinding heeft met het Hollands Diep en waar
langs de Bergsche Maas ook de luide bedrijvigheid is van scheepswerven, heeft in den jongsten tijd nog in het Wilhelminakanaal
van Geertruidenberg. langs Oosterhout naar Tilburg en Breda
een waterweg gekregen naar midden-Brabant. Bij Vlijmen ziet
men aan gene zijde de hoofdstad opdoemen en men kijkt er uit
over het dal van de Dieze, die er naar de Maas toevloeit. Stroomopwaarts had de Maas tot voor kort haar vele kronkels daar in
het gebied van de Beerse, de Maaskantstreek, die tijdenlang gekweld en geteisterd is geweest door waterplaag en watersnood
en waar langs de rechtgetrokken rivier zich nu een geheel nieuw
land ontwikkelt.

VII
Het rivierlandschap langs de bedijkte Maas is een altijd boeiend
landschap. Groots en open is het over de brede riviervallei en
haar vergezichten weerszijden; en het is weelderig in niet te
droge zomers, als het gras in de uiterwaarden niet verdort. De
zomerbedding van de rivier zelf is mooi, met de witte, drooggevallen oeverzanden in de bochten, de kribben met de pluimcanadas, de basalten schoeiing waarop de visser zit en naar het
voorbij stromende water tuurt. De zeeman heeft geen idee van
wat de rivier is, zegt Guy de Maupassant. Hij kent de zee, die
hard is en wreed en die schreeuwt en brult. Maar de rivier is
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zwijgend, zij gromt niet, zij stroomt zonder geluid, en die eeuwige
beweging van water dat stroomt is indrukwekkender dan de
golven van den oceaan. Zij is schoon onder de opgaande zon en
in den schemerval van den avond, als het riet op de oevers zo
geheimzinnig murmelt en drama's vertelt, die huiveringwekkender zijn dan de drama's 'waar de bulderende zee van spreekt. En
Guy de Maupassant schrijft over de landschappen van de rivier,
die hij betoveringen en fantasmagorien noemt, en hij heeft de
dalen van Seine en Rh6ne op het oog gehad, maar zich niet voor
ogen gesteld, wat de Hollandse uiterwaarden zijn, waar de
Franse Maas, Brabants geworden, is bedijkt. Een weidse vallei
met de zilvergeloverde knotwilgen langs de killen, de ruigten van
de wilgengrienden, de dwarsheggen van kruipwilg, meidoorn
sleedoorn, wegedoorn, hagedoorn en vlier op de erfafscheidingen, de fluwelig begraasde dijken met de bonte pracht van een
rijke flora. Men ziet langs het water de oeverzwaluw in haar
pijlsnelle vlucht, men hoort karekiet en grutto, de reiger wandelt
er en er zijn altijd eenden. Opgaande oasen in al dat vlakke groen
zijn de lommerrijke eendenkooien. Langs de dijken liggen de
Maasdorpen met hun torentjes, rank en spits of de stompe torens
uit den ouderen tijd, en met hun molens en molentjes. Uit de diepte
trekken paarden moeizaam de zwaargeladen hooiwagens den
dijk op. En ginds vaart, alsof het bijna stilligt, tussen de dorpen
aan de beide oevers het kalme veer op den trek van den stroom.
Maar de Maas is een grillige rivier. In de streek van den Maaskant tot Grave had de rivier ontelbare kronkels, tussen Maren en
Alem, tussen Lith en Lithoyen, Oyen en Teeffelen, Megen en
Macharen, tussen Neerloon en Grave. De Limburgers bezingen
de Maas als den stroom, die statig zeewaarts vloeit. Van deze
statigheid was in deze kronkelingen weinig te merken. Geen
rivier was zo grillig en bedacht zich zo zonderling op haar
statigen weg, waarlangs ze met een omweg naar boven of naar
beneden telkens terugkeerde naar daar vanwaar zij gekomen was.
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De schipper en de sleper bleven in die slingerende bochten maar
steeds binnen de zich slechts voor het gezicht verplaatsende
bakens van dezelfde torens varen, ze kwamen wel vooruit, maar
niet verder. Die Maaskronkelingen waren lieflijk in het rivierlandschap, maar de grilligheid van de rivier kon ook van boze
geaardheid zijn. De Limburgers, die het statig zeewaarts vloeien
van den stroom bezingen, lieten zich in hete zomers in de Maas
fotograferen, als ze op haar drogen bodem kaartten. En in den
regentijd kreeg de gezwollen stroom gewis meer statigheid,
maar het zeewaarts vloeien was een ellendig gesukkel. De wilde
rivier bedreigde de dijken en om haar druk op de bedijking te
verlichten liet men er tussen Cuyk en Gassel de open vakken van
den Beersen overlaat in. Daar kon het teveel aan water bij het
statig zeewaarts vloeien dan overheen, om langs een omweg door
de lage landen van noordelijk Brabant verderop stroomafwaarts
weer op de Maas te worden geholpen. Vele winters stond het
ganse stroomgebied van den zijdelingsen afvoer onder water en
maakte het land onbruikbaar, tenzij voor wat hooibouw in den
zomer. In 1828 is de traverse nog eens verruimd voor den afvoer
van het water niet alleen van de Maas nu, maar ook van de Waal.
Die afvoer werd inderdaad verbeterd, maar ten koste van het
gebied: twintigduizend hectaren werden in natte winters onder
water gezet. De kleine bovenmond in de traverse was sedert 1882
afgesloten en buiten werking gesteld door den spoordam van de
lijn Nijmegen-Venlo, waarvan het tracee door het inundatiegebied liep. De Beerse komt! was de noodkreet aan den bangen
Maas kant, als in November de zuidwester huilde en de zware
regens aandroeg, waaronder de Maas waste en waste. Tot op een
halven centimeter kende men den angstaanjagenden stand van
het water tegen de peilschaal, en wie door het inundatiegebied
moest, maakte voort. Het paard voor brik en bolderkar werd
over den tiendweg aangejaagd tot het zweette, en het water zat
er vlak achterheen, zoals wolven in de Russische wintersteppen
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achter de troïka. Dan werd het gebied overspoeld. Het op een
terp gebouwde huisje lag in een zee, ergens dreef een dak, de
bomen stonden tot hun kruin in het water. Steeds weer was er
die najaarse en winterse ramp, de troosteloze aanblik van een
verdronken wereld. Duurden de regens, dan stond ook al gauw
de Meierij blank: Dommel en Aa konden hun water niet kwijt
en overstroomden de weilanden. Het was een zee op het Bossche
en Vlijmense veld, en in 's-Hertogenbosch zaten ze op een eiland,
en niet eens droog: het water spoelde er op zijn statigen weg naar
zee door de straten. Van Vught kon men langs fort Sint Anthony
per boot naar de stad toevaren, en 't is zelfs per stoomboot gebeurd, zo vertelt de geschiedschrijver. De geteisterde bevolking
van den Maaskant zat niet bij de pakken neer. Twee millioen
droeg ze bij, om den nieuwen Maasmond te krijgen, nadat reeds
eerder de vrije verbinding tussen Maas en Waal bij Sint Andries
was gedicht, om Maas en Waal elk hun eigen stroomgebied te
hergeven. De koningin had bij het gereedkomen van dien nieuwen Maasmond een gedenkteken onthuld, en aan den Maaskant
was men na de gebrachte zware offers vol goede verwachting: nu
zou de overlaatkade mogen worden gesloten. De hoop was ijdel:
men kreeg slechts, en dat nog eerst zestien jaar later, toestemming
de inlaatkade te verhogen. Dit gebeurde voor den winter van
1920. In denzelfden winter bezweek de verhoogde kade twee
keer. Het waren overigens helemaal rampzalige dagen, want bij
Cuyk begaf ook de Maasdijk het en de overstroming werd
catastrophaal. Steeds ook was de vraag klemmender geworden
of de Maastraverse, die zo zware beproeving en offers van de
verarmde bevolking vroeg, wel aan haar doel beantwoordde.
Wat in 1920 gebeurd was, herhaalde zich omvangrijker in 1926:
veertien doorbraken in de Maasdijken zetten het land van Maas
en Waal onder water. Het spoorwegkruispunt bij Beugen stortte
in. De Diezedijken overstroomden. In het land van Maas en
Waal, in het land van Cuyk, in het graafschap tot aan Baardwijk
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toe was het één binnenzee. In alle dorpskommen stond het water
in de straten, soms tot twee meter hoog. Het kolkende water
beukte tegen muren, klom in de polders tot de daken op. Mensen
waren in doodsnood en werden door zolder- en dakramen met
boten gered. Veel vee verdronk. Vluchtelingen stroomden naar
's-Hertogenbosch en elders, om te worden geholpen. De koningin
zelve kwam om de ramp aan te zien en aan haar medeleven met
de zwaar getroffen bevolking uiting te geven.
Het was een arme bevolking in de streek van het overstromingsgebied. De hooibouw was hoofdzaak op deze drassige, verzuurde
graslanden. Van ouds was het hooien het hoogtij voor den Maaskant sen huttelaar, die herberg en verblijfsoord bood aan de
hooipachters, want ze kwamen soms van uren ver den polder in
voor het korte zomerbedrijf. Het landschap was een open boek,
waaruit alleen maar armoe, miserie en ellende vielen af te lezen.
Het zou het prachtigst denkbare land kunnen zijn, zei mr dr
KooIen in 1917 in de Tweede Kamer, en er woont slechts een
arme bevolking. In 1936 bracht prof. L. van Vuuren in opdracht
van de Kamer van Koophandel voor 's-Hertogenbosch en omgeving een rapport over den Maaskant uit. Hij sprak van een
drukkend pachtsysteem, boerderijen zonder eigen grond, volkomen kapitaalgebrek, een armzalige ten onder gaanden hooihandel, een jeugd, die nimmer kansen kreeg een eigen bedrijf te
beginnen, een noodlottig verzwakte, moegestreden bevolking
aan den rand van den ondergang. Alleen watervrijmaking van
de streek, haar ontsluiting en haar herschepping tot een landbouwareaal zou aan een omvangrijke bevolking een bestaan kunnen geven. De ramp van 1926 is de laatste geweest. Het rijk, de
provincie en het waterschap van den Maaskant, dat voor de
eindelijke dichting van den overlaat was opgericht, hebben
gezamenlijk krachtdadig aangepakt. In 1929 kreeg ir Lely jr opdracht tot kanalisatie van de Maas, het afsnijden van de bochten,
het verbreden en verzwaren van de dijken en watervrij maken van
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het inundatiegebied door het sluiten van den Beersen overlaat.
De jaren van de uitvoering der Maaswerken zijn jaren van
grootsen arbeid geweest, groots ook in het beeld van het landschap. De stilte in de afgezonderde Maasvallei werd woelig verbroken. Baggermolens ratelden, stoom- of motorlocomotieven
trokken zandtreintjes langs smal spoor door het rivierdal; en
veel zand werd gegraven door handarbeiders. Er waren drie
werkkampen in Maasbommel en twee in Lithoyen. Millioenen
kubieke meters zand zijn verzet. Het nieuwe verloop van de
rivier werd gegraven, de afgesneden kronkels werden gedicht.
Dijken werden verzwaard. Buiten- en binnendijkse wielen, die
littekens van vroegere doorbraken, werden volgespoten. Verlies
aan landschapseigen was er zeker in de slechting van glooüngen
en wallen en hagen in de uiterwaarden, en onder de wielen waren
er mooie, zoals de Soldatenwiel onder Lith. Maar de vereniging
tot behoud van natuurmonumenten kreeg gedaan, dat deze wiel
niet voor grondberging zou worden gebruikt. 'Onze technici
zijn volstrekt niet onverschillig voor het behoud van natuurschoon' tekende Jac. P. Thijsse in Natuur en Leven aan. De
rivier kreeg een nieuw aanzicht, zij stroomde rechter in een verdiepte winterbedding binnen strakker en verhoogde dijken, en
ook het zomerbed werd verdiept en verbreed. Het rechttrekken
van de Maas bracht verrassingen. Alem zag den Maaskronkel
noordelijk en westelijk van het dorp weggegraven, de nieuwe
bedding ligt aan zijn zuidzijde en snijdt het van Brabant af.
Megen en Ham kwamen door de bochtafsnijding gedeeltelijk
in 't Gelderse te liggen; en Keent is door de verdwijning van de
Maasbocht zuidelijk van het dorp van Gelderland naar Brabant
verhuisd. De vaardiepte voor de scheepvaart wordt door stuwen
en schutsluizen geregeld bij Sambeek en Grave, en in de bochtafsnijding bij Lith is een derde, grote stuw met schutsluis gebouwd. Hoog en strak rijzen de grijswitte pijlers van de stuw
en de heftorens van de sluis boven den stroom en boven het
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landschap uit. In al de strenge technische betonnen zakelijkheid
is het complex niet eens lelijk. Het wijde rivierlandschap neemt
het beeld, blank tegen het blauw van den hemel, lichtend grijs als
de buien er overheentrekken, heel goed op.
Er was vreugde in het land van den Maaskant toen na de verzwaring van de dijken langs de rechtgetrokken, gekanaliseerde
Maas, die er nu statig zeewaarts vloeit, de Beerse overlaat kon
worden gedicht. In de vlakte van het overlaatgebied, op een
zandrug die gewoonlijk droog bleef, is een monument geplaatst,
een beeldengroep van Peter Rovers: een man met een spade, een
man met een zwaren hamer en tussen hen beiden in een staande
figuur met een zandzak op den schouder. Tegen de sokkel op een
. schild staat het vierregelig vers, dat prof. dr L. C. Michels dichtte:
Geen beter bate dan de kost
Die ons van overlast verlost
En van de Beerse 'overlaat
Niets dan 't gedenken overlaat.

Plannen tot ontsluiting van den Maaskant, en tot het bouwrijp
maken en het opnieuw verkavelen van den grond zijn al in uitvoering. De verbindingsdijk tussen Grave en Escharen langs de
Raam wordt weggegraven, met het zand wordt het eertijds drassige land opgehoogd en geëgaliseerd. Er worden wegen aangelegd en ze zijn reeds met peppels beplant. De landschapsverzorging laat de bunkers van de oude Raam- en Peelstellingen
zitten, ze zijn lelijk, maar misschien zijn ze op den duur te overzanden en met een grasmat te bekleden, zoals de lunetten der
vroegerestadsversterkingen. Een mooi plekje, een watertje, een
ven met begroeiing van els en wilg en riet en gagel wordt behouden in het landschap van de traverse. Zoals men ook bij Lith
en Lithoyen in de steppeachtige vlakte van groen met de ruigkleurige kavels der nieuwe akkers een eendenkooi behouden
heeft, waar met plantengroei, wilgen en populieren een oord van
lover in de wijde effenheid ligt.
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Hier ligt ook een voorbeeldbedrijf van het rijk en de eerste
boerderijen zijn er reeds bijgekomen. De boeren zitten kilometers van elkaar, ze zijn eenzaten nog, die, herbouwend met
schaderegeling, het erop waagden van den dijk weg te gaan en
hun hoeve daar in de eenzaamheid neerzetten bij den grond van
hun bedrijf. Op de akkers in den polder ziet men vooral bieten,
klavergewassen en rog. Zo groot is de eenzaamheid in deze
vlakte onder den ontzaglijken hemel, dat men zich in Canada zou
kunnen wanen in een gebied, waar men op kolonisten wacht.
Heel wat boeren zullen zich hier kunnen vestigen, overal uit
Brabant, maar de jonge boeren van den Maaskant zelf zullen er
het meest op zijn gesteld. Millioenen zijn er aan ten koste gelegd,
om deze gronden bouwrijp te maken. De steeds herhaalde klacht
is weer, dat er in dit gebied, dat eeuwenlang aan zijn lot werd
overgelaten, nauwelijks boeren te vinden zijn, die uit eigen
middelen een boerderij kunnen bouwen en de landbouwwerktuigen kunnen aanschaffen, nodig voor de bewerking van den
bruikbaar gemaakten grond. Het jonge geslacht had zich ontmoedigd al van den landbouw afgewend, en velen trokken weg
uit het land dat hun geen bestaan bood. Maar als alles op alles
wordt gezet om het landbouwbedrijf in deze streek gezond te
maken, dan zal de landse jeugd de belangstelling voor het boeren
zeker terugvinden.
In den Maaskant West bij Rosmalen is de ruilverkaveling in
vollen gang, een oppervlakte van drieduizend hectaren wordt
hier in groten stijl aangepakt, en de Heidemaatschappij voert het
werk uit. Het is als een aarde in wording, de menselijke arbeid
is de scheppende kracht. De dragline graaft de schuinafgeschoeide
waterlopen, een andere dreunende machine trekt de drainsleuven.
Overal rijden zandtreintjes, tractoren banen zich een weg, mensen
egaliseren in die wijde vlakte den bodem. Waar de ratelende wals
voortrolt en het natte knerpende wegdek plet, planten arbeiders
al sprietjes van bomen, de populieren, die na jaren deze wegen
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zullen overschaduwen. Ook in deze barre en nog onherbergzame
wereld van zand en modder droomt de verbeelding zich het
landschap van straks: de malse weiden, de halmen velden, de
boerderijen langs de nieuwe wegen, de boombeplanting, waaronder de hoeven verscholen zullen liggen. Ook hier zal de
bewoning van de dijken af den polder in moeten, de boer zal de
hoeve hebben bij het land, dat hij bebouwt. Veel van de huisjes
langs den ouden dijk, op zichzelf als woning al weinig aantrekkelijk, zijn oud, sleets en vervallen. Toch zijn de bewoners
gehecht aan dat stukje beslotenheid van grintweg of klinkerstraatje tussen de veilige gevels op den dijk, met hier en daar een
openheid, waardoorheen men plotseling over polder en rivier
kijkt en den wind voelt van de vlakte. Maar in Empel is men
radicaal geweest. Doordat het dorp zeven maanden in de frontlijn lag was de verwoesting er grondig. Men heeft het dorp nu
niet aan den dijk weer opgebouwd, maar een eind den polder in
op een zandverhoging in de klei. Daar ligt een nieuwe kern, kerk
en pastorie en school rond een plein, de woning van den burgemeester, wat winkels van neringdoenden, een jonge kolonie met
rillende boompjes langs een aangelegde straat en verder vele
ongeplaveide stukken. In den omtrek vestigen zich de boeren bij
het nieuwe akkerbedrijf van hun landerijen. Zonnehitte en
polderwind, buien en vlagen zijn onbarmhartig in het weinig
beschutte woonoord. Maar de kolonisten hebben moed gehad
en zij vertrouwen in de verre toekomst van het nieuwe Empel op
een nieuw geschapen boerenland.
Het land van Cuyk heeft een heel ander landschap dan de
Maaskant van het inundatiegebied. Was het daar een vlakte van
graslanden met wat akkertjes aan den zuidrand van de dorpen,
het Cuykse land heeft van ouds het Brabantse gemengde bedrijf
van kleine verhoudingen: akkerland en wei. Op de malse weiden
graast veel vee, het befaamde roodbonte Maasvee van de streek.
Akkers met wuivend graan, haver en rog, wisselen af met
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aardappelvelden, en men ziet veel mangels en klavers tukken. Mooi
zijn de Maasgezichten in de welige vallei met het blinken van
den stroom in zijn bedding; en bij het veerhuis aan den Maasoever, dat in 't groen ligt verscholen, heeft men het rijkste vergezicht stroomopwaarts en stroomafwaarts over de rivier. Langs
den westelijken oever, zuidelijk van Beers en Mill, is men voorbij
Wanroy en St Anthonis en langs den kant van Oploo en de Rips,
zó weer in de ontsloten Peel. En het is een prachtige weg, die
door schone landouwen en door bossen ons terugleidt naar het
gebied, met de beschrijving waarvan wij het ontwerpen van het
beeld van het Brabantse landschap aanvingen.

VIII
Overziet men het landschapsbeeld van ons gewest, dan kan de
gevolgtrekking geen andere zijn dan deze: een landschap van
een opvallende verscheidenheid en rijke afwisseling. De overgangen naar elkaar van veen- en zandgronden en ingepolderde
zee- en rivierkleistroken zijn soms vloeiend, soms zijn ze verrassend plotseling. Grote, de ziel overweldigende eenzaamheden
van woeste en vrije natuur gingen verloren in de eeuw, waarin
wij de bevolking van onze provincie zich zagen verdrievoudigen,
- het kan niet anders. Men behoeft er niet weemoedig om te zijn.
Het bruine, armelijke Brabant van de vorige eeuw veranderde
tot het groene, welvarende Brabant van thans. In de ontginningen
en ruilverkavelingen zien we een geleidelijke ontwikkeling van
natuurbescherming en landschapsverzorging. Het zo rationeel
mogelijk economiseren van den landbouw kwam als een omwenteling en ging van te nuchtere opvattingen uit bij ontginning,
ontwatering en normalisering. Het riep den tegenweer op van
de opkomende natuurbescherming. Deze heeft tenslotte geleid
tot allerlei natuurbeschermende bepalingen, voorzieningen en
wetten. De grote ontginningsmaatschappijen als de Heide-
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maatschappij en de N.V. Grontmij zijn aangesloten bij de later
gevormde contactcommissie voor bescherming van landschap
en natuur. Belangrijk is de invloed van de natuurbeschermingsgedachte bij de cultuurtechnici zelf. Zij kwamen in vele gevallen
tot hun beroep omdat zij van jongsaf aan belangstelling hadden
voor de levende natuur en als kind dikwijls al zwierven door
bossen en hei- en akkerland, - zoals terecht wordt opgemerkt in
het jaarboek 1936-1940 van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten. Wie met ingenieurs van Heidemaatschappij en
Grontmaatschappij en met ambtenaren van den cultuurtechnischen dienst in aanraking komt, bemerkt telkens, hoe ze
natuurvrienden zijn, die hun gezelschap graag brengen naar wat
ze in het cultuurlandschap aan natuurterrein uitspaarden. En
ongetwijfeld hebben zij een gevoelig oog voor de verzorging
van het nieuwe landschap, dat zij maakten.
Dit betekent niet, dat we onbezorgd zouden kunnen zijn over
ons landschap. In den bevolkingsgroei zelve zit een natuurlijke
bedreiging, maar dien bevolkingsgroei moeten we eerbiedigen
ook in wat we eraan moeten afstaan aan ruimte in het landschappelijk geheel. Het armelijke Brabant van de heiden en zandgronden heeft Vincent van Gogh bewogen tot aangrijpende
schilderijen. Als wij geen van allen het lot van zijn wevers en
aardappeleters zouden willen delen, noch Brabant's armelijkheid
als begerenswaardig zouden durven prijzen, moeten we ook niet
het verloren gaan van het landschapsbeeld betreuren, waarmee
deze armelijkheid en dit leven ten nauwste waren verbonden.
Met den aanwas van de bevolking valt de aanvang samen der
periode waarin Brabant uit zijn achterlijkheid loskomt tot zijn
agrarische en industriële emancipatie. Groei van de industriecentra, groei van de steden en dorpen naar elkander toe en de
groene zomen tussen elkaar inkrimpend, brengt een bijzonder
verantwoordelijke taak mee voor den Provincialen Planologischen Dienst in de verzorging van uitbreidings- en streek-
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plannen. Aan het boerenland moge veel 'ongerept' opgeofferd
zijn, er kwam een landschap voor in de plaats van een blijden
toon, dat der veldgewassen in de landouwen. En waar van Gogh's
naam genoemd is, mag herinnerd worden aan zijn van schoonheidsvervoering doorvlaagde korenvelden, waarover hij, zoals
van hem getuigd is, het vuur van den zuidelijken hemel heeft
neergerukt. Boerenland in boerenhand houdt allerminst in, dat
ook het landschap van den boer zou zijn. Het ligt uit in het hele
gewest, en wij allen fietsen en wandelen langs landweg en akkerpad en hebben er die door niets te vervangen aanraking met de
natuur en den maatgang van de seizoenen, onverschillig of we
er dichterlijke gevoelens bij hebben en uitspreken of niet. Er zijn
zekere tegenstellingen tussen natuurbescherming en den geeconomiseerden landbouw. Maar uit den jongsten tijd dateert
de overeenkomst, die de contactcommissie voor natuur- en
landschapsbescherming met de stichting voor den landbouw
heeft. Beider belangen worden bij conflicten afgewogen, angstvallig, en omschreven aan beider kant.
Brabant heeft gelukkig veel bossen, natuurbossen en productiebossen, en de verzorging van de productiebos sen op de landgoederen maakt ze als recreatieoord vrijwel aan natuurbossen
gelijk. Staatsbosbeheer is een instelling van het einde der vorige
eeuw. Zijn bosbezit in Brabant was toen niet groot en beperkte
zich vrijwel tot de bossen van de houtvesterij Breda. Staatsbosbeheer streeft naar uitbreiding van zijn bezit en kocht in Brabant
woeste gronden voor bebossing aan, vooral in Oost-Brabant in
de houtvesterijen van Eindhoven en Helmond. Maar het heeft
tegelijkertijd ook anderszins een grote natuurbeschermende
betekenis. Het heeft alle bossen onder zijn controle, want de
eigenaar mag er allerminst mee doen wat hij wil, ze zijn landschappelijk gemeengoed. Het verschaft gemeenten en verenigingen renteloos voorschot en technische hulp bij bebossing van
woeste gronden, en heeft met zijn houtvesters, natuurvrienden
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ook zij, groten invloed op den bosbouw in ons gewest. En met
raad en daad staat het in de verzorging van het landschap bij.
Vele mooie natuurterreinen konden, zoals wij zagen, in onze
provincie worden veilig gesteld; de meeste zijn in bezit van de
vereniging tot behoud van natuurmonumenten, een geringer
aantal is staatsnatuurmonument. En dan zijn er een aantal kleinere
en grotere uitgespaarde reservaten in ontginningen en ruilverkavelingen.
De vereniging tot behoud van natuurmonumenten kwam op
een initiatief van de Nederlandse natuurhistorische vereniging
in 1906 tot stand. Tot haar eerste bezittingen in ons gewest
behoren de bossen en vennen bij Oisterwijk, de Campinase
heide bij Boxtel en de stuifduinen bij Loon op Zand. De Cartierheide onder Hoogeloon kreeg de vereniging in 1932 ten geschenke. Verder zijn Mirandolle's heike bij Eersel en de Hogt in
het Dommelgebied bij Waalre in haar bezit. Staatsbosbeheer
stichtte in Brabant verschillende natuurmonumenten; vennen en
goren in de Ulvenhoutse bossen, in de Strijbeekse hei bij Valkenswaard en Sint Anthonis en in de Hapertse hei, die aansluit bij de
Cartierheide onder Hoogeloon, welke in handen van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten is. Behalve de
natuurreservaten in de ontginningen, waarvan verschillende hiervoor werden besproken, zijn er in ons gewest door staatszorg, in
gemeentelijke bebossingen een aantal natuurterreinen uitgespaard, zoals stuifzandterreinen bij Herpen, vennen en plassen
bij Waalre, Vessem, Bladel, de Malpie bij Valkenswaard, het
Oude Meer tussen Son en Best, vennen bij Nijnsel en onder
Geldrop, en vennen onder Hooge en Lage Mierde.
Mede op aandringen van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten stelde Staatsbosbeheer een lijst van landschappen
op, die voor bescherming in aanmerking komen. In 1928 werd
de natuurwet aangenomen, die reductie op verschillende belastingen verleent aan bezitters van landgoederen, die zich
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verplichten hun landgoed als natuurschoon te beschouwen. Onze
mooie landgoederen met dikwijls de prachtigste bossen behouden
daarmee hun toegankelijkheid als recreatieoord.
Steeds komt er groter vastheid in de natuurbescherming en in
de staatszorg voor. Op initiatief van de Botanische vereniging
is in 1932 de contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming gevormd. Men kan zeggen, dat alle verenigingen,
die rechtstreeks of r.oiddellijk bij de natuurbescherming betrokken
zijn, daarbij zijn aangesloten, ruim vijftig in getal. In 1941 is het
streven van de natuurbescherming in hoge mate bevorderd door
de instelling van den rijksdienst voor het nationale plan, dat voor
het land fungeert als een streekplan voor het gewest en het uitbreidingsplan voor de gemeente. Op dit nationale plan komen
alle natuurterreinen voor, die bescherming verdienen. Er mogen
daarin geen werken worden ondernomen zonder dat tijdig
tevoren mededeling is gedaan aan het bureau van den rijksdienst,
die over het al of niet toelaatbare kan oordelen. Het plan bevat
een keuzelijst van de contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming, verrijkt met de gegevens uit de inventarisatie van Staatsbosbeheer. In onze eigen provincie is in 1932
opgericht de stichting Het Noord-Brabants landschap, en daarnaast hebben we de Stichting Ons Landschap te Roosendaal. De
taak van de vroegere provinciale commissie tot bewaring en
bescherming van natuurschoon is in de latere jaren overgenomen door den Raad van overleg inzake de schoonheid van
stad en land in de provincie Noord-Brabant, waarin alle organen
en organisaties zijn vertegenwoordigd, die zich bezighouden
met de bescherming en bevordering van de schoonheid van stad
en land in onze provincie.
Al deze verenigingen, commissies, stichtingen, overheidsinstellingen waken over ons landschap. De bescherming door
zovele lichamen sluit verrassingen niet uit en stelt het landschap
niet onder alle omstandigheden veilig en dikwijls juist niet tegen
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wat het 't ergst bedreigt. Tegenover de militaire defensie schijnen
natuur- en landschapsbescherming machteloos te staan, en de
militaire defensie kent geen angstvalligheden in haar eisen. Dit
is wel gebleken uit het geprojecteerde vliegveld in de Woensdrechtse hei met startbanen dwars door het mooiste landschap
heen tot aan de W ouwse Plantage. De stichting Ons Landschap
heeft alarm geslagen, maar ze zal zelf weinig illusie koesteren,
dat ze 't tegenhoudt. Men denkt aan de merkwaardige omstandigheid, dat een van de verenigingen, die aangesloten is bij de
contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming, de
vereniging Menno van Coehoorn is. Men kan zich bij wijze van
paradoxaal spelletje voorstellen, hoe de geest van den groten
veldheer en vestingbouwer zich geruststellend richt tot den
strategischen nazaat: 'Trek je er niets van aan. Ik reeg steden in
het keurslijf van wallen, of ze wilden of niet, en bouwde lunetten
in het landschap. En nu is er een natuur beschermende vereniging, die mijn naam draagt, en die waakt er voor, dat geen
vandalisme mijn ravelijnen, bastions en schansen afbreekt.' En
deze vereniging heeft gelijk. En de Stichting Ons Landschap
ook. Behalve de grote bedreigingen van ons landschap zijn er
nog allerlei kleine ergernissen van landschapsschending en vernieling van natuurschoon: het storten van huisvuil en rommel
van versleten huisraad op juist de mooiste wandelplekjes in de
omgeving van bewoningen, de vernielende plukwoede van den
stedeling, die naar buiten komt en dikwijls op de natuur aanvalt
als schadelijk wild. De bond van natuurwachten beoogt bestrijding van deze natuurschending. De natuurwachters willen
vooral opvoedend optreden. In Brabant zijn er nog maar drie
afdelingen: in Vught, in Oisterwijk en Eindhoven. En de
natuurwachters hebben een vrijwel onmogelijke taak.
En onze kinderen, hoe lief de plattelandse jeugd van Brabant
ook is, kennen dikwijls geen consideratie noch voor het broedsel
van zangvogels, dat ze stelen, noch voor den jongen boom-
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aanplant, dien ze spelend vernielen. Eerder dan voor de natuurwachten ligt hier een taak voor de onderwijzers. Ze kunnen in
hun lessen bij het kind de liefde voor de levende natuur aankweken als iets wat even eenvoudig is als mooi, er steeds met
bedachtzaamheid op terugkomend. Ze kunnen het kind mee
in het landschap nemen, waarin het op zichzelf zo bekoorlijk
is, en hier en daar zijn er dorpsscholen waar dit inderdaad al
gebeurt.
De natuurminnaar, die eenzijdig bekommerd is om 'ongerept',
vervalt, als dit bedreigd wordt, dikwijls tot de stemming, dat het
in ons geïndustrialiseerd gewest, met zijn rationalisering van den
landbouw, met zijn cultuurtechnici, en waar de militaire defensie
zo huishoudt, gauw gedaan zal zijn met het landschappelijk
schoon. Een beschrijving van het landschap als hier voorafging
wekt geheel tegenovergestelde gevoelens. Natuurlijk is het onvergangbaar goed, dat ons landschap is voor onze hele bevolking,
een bezit dat grote zorg, omzichtigheid en behoedzaamheid
vraagt in de snelle ontwikkeling van ons gewest. Van deze zorg,
omzichtigheid en behoedzaamheid kon op menige voorafgaande
bladzijde worden gesproken. Zij hebben, aarzelend eerst, met
steeds sterker doorwerking van de natuurbeschermingsgedachte
later, het jonge verleden vergezeld, waarin het schrale Brabant
van weleer veranderde tot het groene van thans. Maar zij waren
gelijktijdig op de toekomst gericht, zowel met het behoud van de
zo verscheiden natuurlandschappen als in de bebossingen, in den
aanleg der landgoederen waaraan onze provincie zo rijk is, ook
in de jongere ontginningen, en in het toevoegen van nieuwe
cultuurlandschappen aan de verbeterde oude. Die nieuwe cultuurlandschappen zullen straks mooier zijn dan nu, als de natuur tijd
heeft gehad er haar vormen aan te geven. Zo is er alle reden om
vertrouwen te stellen in het behoud van het onontbeerlijke, zo
rijke en veelvoudige Brabantse landschapsschoon voor de toekomst, voor zover wij dieinons groeiend gewest kunnen overzien.

Antoon Coo/en

HET BRABANTSE DORP

I

REEDS

in den aanvang der inleiding tot zijn boekje Het
Brabantse Dorp herinnert Vincent Cleerdin eraan, dat Brabant
ook zijn dorp aan de rivier heeft. In den Maaskant, langs den
zuidelijken Maasoever, langs de verlengde Bergse Maas en het
afgedamde Maasje vlecht zich dat snoer van grotere en kleinere
dorpen. Zij liggen in het wijde rivierlandschap van polder,
oeverwal, dijk en stroom, en hier en daar liggen er de nesten,
van stadjes tussen met hun tinnen en torentjes boven de enge
omwalling uit van hun verstild verleden. Evenals in de dorpen
op de zandgronden veranderde in de dorpen aan de rivier het
negentiende eeuwse levens beeld maar traag. Mooi lagen die
dorpen op de dijken met de slingerende bochten van de Maas
mee, waarin het oeverlandschap verbreedde, en op den stroom
die eeuwig gaat waren zij uit de verte herkenbaar àan hun
torentjes, dat van het katholieke, dat van het protestantse kerkje,
en aan den molen, waarvan de draaiende wieken een der tekenen
waren van de dorpse bedrijvigheid. Lintvormig van aan1eg met
de huizen en huisjes langs den begrinten dijk hadden zij binnenwaarts aan den voet van den dijk de laag gelegen, kleine kom,
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een pleintje met een pomp, het gemeentehuisje, de pastorie van
pastoor en dominé, de woning van den dokter, den bakker, de
ambachten, de smidse met den hamerslag op het aambeeld, het
huis van den brievengaarder met de rode postbus tegen den
gevel, het schooltje, waaruit, terwijl in de smidse de hamer
rinkinkte, de dreun der kinderstemmen klonk bij het gezamenlijk
opzeggen van de lessen. In die dorpse rust viel de kalme klokslag
uit den dorpstoren; en bij het angelus gelui, dat den dag in vooren namiddag deelt, kwamen de kinderen in hun klepperende
klompen den dijk op. Zij keken uit over de Maas, tuurden naar
aak en sleper en schokker, naar den visser op een krib, en naar
het veer, dat onderweg was tussen beide oevers. De toon was
die van het in zichzelf gekeerde Brabantse dorpsleven, dat sober
was en geringe behoeften had in zijn afzondering. De boerderijen
lagen met de hooischuur anders gekeerd dan de hoeven in de
dorpen van de zandgronden. Maar het dorpshuis was hetzelfde
als dat in de kom van het Langstraatdorp en als het woonhuis,
wat men in de kom van de Brabantse zandgronddorpen vindt:
de verzorgde gevel, deur, kozijnen en vensterluiken in de glansverf, een voortuintje met gesnoeide linden of een noteboom en
om dat tuintje heen het vierkant van een doorn- of ligustrumheg, het woongedeelte afscheidend van de brede deur van schuur
en bergruimte ernaast. Buiten de onmiddellijke kom waren
langs den dijk de huisjes gauw armelijk en de groei van de
dorpen was maar gering. Het cijfer van de bevolkingstoename
aan den Maaskant was een kleine fractie slechts van dat van elders
in het gewest, er was eigenlijk van toename geen sprake. Heel
anders was het in het land van Cuyk, dat het gemengde boerenbedrijf heeft, daar groeiden de dorpen met de boerenwelvaart
van de zandgronden mee. Tot de mooiste dorpen aan dien kant
van de Maas behoren wel Boxmeer en Sint Anthonis. Boxmeer,
waarvan de 'brede toon' zijn oorsprong heeft in de dagen dat
het vrije heerlijkheid was, een centrum van kloosters, van ouds
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een vermaard bedevaartsoord om een Heilig Bloedwonder ; en
het oude Sint Anthonis met zijn prachtige kerk aan het hoogbeboomde marktplein dat tot de beste voorbeelden van Brabantse
dorpspleinen behoort. Maar in het gebied van de Maastraverse
bleef de tijd stilstaan in de dorpen, die keer in keer uit, als de
Maas omging, in de watervlakte tussen de brede rivier en de
Beerse traverse lagen ingesloten en van de wereld afgezonderd.
Tussen Lith en Lithoyen rijzen nu de torens op van de derde
Maasstuw, die de gekanaliseerde rivier bedwingt, en eerst thans
zal de nieuwe tijd de dorpen losmaken van den stilstand van het
verleden, waarin ze, van oorsprong oud als de tijd zelve, wel
schilderachtig lagen aan de bochtige dijken in lente- en zomervree, maar de remmende teistering kenden van de voortdurend
terugkerende winterse waterplaag en watersnood. Megen en
Macharen, Oyen en Lith en Alem behoren tot die oeroude dorpen,
waar de nieuwe tijd in doordringt; en het van den dijk naar den
polder verhuisde Empel geeft een voorbeeld van het toekomstige
landelijke dorp in de nieuwe agrarische streek langs de Maas.
Ey-enals Boxmeer is ook Bokhoven dat in het voormalige
traversegebied ligt, een van die dorpen, die de dichter Louis de
Bourbon in zijn Lof van Brabant bezongen heeft als oorden van
adellijken roem. Eens was het dorp graafschap en vrije heerlijkheid en het bleef in den tijd van de generaliteit, net als Boxmeer
en Gemert, buiten de rigoureuze macht van de Staten. Het heeft
ook een kasteel gehad: een verweerd muurtje van de slotpoort,
wat overgroeide funderingen onder een paar bomen zijn er nog
een weemoedige herinnering aan. De burcht, die uitzag over
de Maas, was het verblijfsoord van een franse adellijke familie,
de Montmorency, die naar hier was uitgeweken. Een meisje
uit dit geslacht, Hélène de Montmorency, huwde met Engelbert
van Immerzeel. Na hun dood kregen graaf en gravin in de
Bokhovense Sint Anthoniskerk hun praalgraf, een meesterwerk
van beeldhouwkunst van de Vlaamse barok. De graftombe was
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voor de predikherenkerk te Antwerpen bestemd, maar werd in
1651, toen oorlogstroebelen vervoer naar Antwerpen onmogelijk
maakten, hier geplaatst, in het dorp van den burcht, waarin de
graaf en de gravin hadden geleefd. De liggende beelden op de
tombe doen in zuiverheid en schoonheid van uitdrukking voor
die van de praalgraven der Nassaus in de Lieve Vrouwekerk te
Breda niet onder. Bokhoven is overigens slechts één van die
Brabantse dorpen, die het hunne bijdragen aan wat het gewest
aan monumenten van kunst en gratie bezit.
Van de droomstille dorpjes langs de afgedamde Maas in de
landen van Heusden en Altena is in het hoofdstuk over het
Brabantse landschap reeds gesproken. Rijswijk, Giesen, Andel,
Veen, Aalburg, ze zijn geheel een met de verstilling van het rivierlandschap, waarin ze zijn opgenomen. Daar zijn begrinte dorpsstraatjes langs den dijk met beneden den gras berm de laag gelegen
huisjes, die, rietgedaakt, blauwwit gepleisterd met hegje en
hekje langs het erf tegen het dijktalud, de ingekeerdheid hebben,
welke aan die van huisjes van een oud begijnhof zou kunnen doen
denken, - maar met de bewoonbaarheid is het dikwijls droevig
gesteld, hoe schilderachtig van ligging ze ook zijn. Een van de
mooiste dorpen hier is Uitwijk, dat zo idyllisch is gelegen en
dat 'n fraaie kerk heeft met een prachtigen toren.
Stille dorpen aan een levendiger rivier zijn de dorpen weerszijden van de Bergse Maas: Eethen, Drongelen, Genderen,
Meeuwen, Heesbeen, Doeveren, Babyloniënbroek, Hedikhuizen,
Oud-Heusden. Zij hebben lang in het gevechtsfront gelegen
gedurende den oorlogswinter van 1944 en ze zijn toen onbarmhartig geplunderd en deerlijk gehavend en vele van deze
dorpen zijn toen hun torentje kwijt geraakt, dat eigen accent,
waaraan ze herkenbaar waren op de rivier. Niet omdat de dorpen
aan de rivier de meest kenmerkend Brabantse zouden zijn noemt
Vincent Cleerdin ze in den aanhef van de inleiding tot zijn boekje.
Hij doet het waarschijnlijk om ze niet achter te stellen in de
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karakteristiek van het Brabantse dorp. Oostelijk, in het oude
Maasland, zijn ze even Brabants-eigen als de dorpen van de
zandgronden; in de landen van Heusden en Altena hebben ze net
als de dorpen in de noordwestelijke zeeklei die mengeling van
de twee sferen, die van het Hollandse van hun Hollands verleden, die van het Brabantse der zuidelijke rivieroevers. Soms
overweegt in het eenzelvige der dorpse ingekeerdheid de invloed
van de reformatie, zoals die dat ook in de westelijke Langstraatdorpen doet, zoals in Sprang, wat, zonder het eigene van de
vissersplaatsjes, toch een vergelijking met Huizen of Spakenburg
opdringt, of in 's-Gravemoer, dat mooie dorp, waar men zich
uit Brabant zou kunnen wegdromen en zich verplaatst zou kunnen
voelen in een dorp van het Utrechtse Sticht: de Dongensche
Vaart als een wetering, het kalme watertje binnen zijn beschoeide
oevers druk overbrugd tussen de stille huizen aan de overlommerde kaden. En één dorpje zuidelijker, en men is in de noordelijke baronie.
II

Evenals van een Kempische landschapsgedachte kan men spreken
van een Kempische dorpsgedachte. Men vindt ze in de dorpen
der streken van de Brabantse zandgronden, die in de twaalfde
eeuw deel gingen uitmaken van het brabantse hertogdom.
Naar de landschapsgroepering van de van elkander gescheiden
beekdalen van Dommel en Aa en Mark, zijn de streken, waarin
deze dorpen gelegen zijn, in te delen in Meierij, Baronie en
Markiezaat; en de dorpen richten zich naar de steden 's-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom als naar hun centrale
punt. Zij namen ook iets van den toon der steden over in een
fase van weidser leven, toen de grote monumenten van kunst
in het gewest ontstonden en uit zuidelijke en Rijnlandse invloeden zich de landelijk Kempische kerkbouwstijl ontwikkelde
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met die liefde voor de mooie, gesloten torens: ze staan van in
Deurne af aan den rand van de Peel tot in Chaam in de Baronie
en in Halsteren bij de Oosterschelde. De kerk met haar toren
lag in het midden van het dorp aan het doorgaans mime plein,
dat door het raadhuis en de voornaamste dorpsherbergen werd
omsloten en waar de dorpsstraten op uitkwamen. Zulke mooie
dorpspleinen zijn er in Deurne, in Eersel, in Waalre, in Nuenen,
in Oirschot, in Oisterwijk, in Sint Oedenrode, in Oosterhout,
in Hilvarenbeek, in Etten, in Princenhage, in Halsteren, in Wouw,
om er slechts enige te noemen uit de lange rij. Soms is het
dorpsplein groot als het plein in een flinke stad, maar het blijft
dorps, door de linden die het overlommeren, doordat de dorpsherbergen, ook al werden ze in het grotere, welvarende dorp gemoderniseerd, al werden ze hotel en restaurant, toch iets van
de gemoedelijke landelijke vriendelijkheid en dorps gezelligheid
bleven behouden, - zoals in St Oedenrode, waar de voornaamheid van het mooie plein de ingetogen voornaamheid is van het
Meierijse dorp. Evenals in zo menig ander dorp van de Meierij
gaat ook hier het verleden ver terug, tot de grijze oudheid.
In den Frankischen tijd zou de lieflijke Schotse koningsdochter
Oda, nadat zij van haar blindheid was genezen, hier hebben
vertoefd en zijn gestorven. Zij gaf het dorp, dat toen Eerschot
heette, haar naam, en Sint Oedenrode is het sindsdien gebleven.
In den tijd van de Brabantse kastelen werden er veel adellijke
huizen gebouwd, waarvan Dommelrode en Henkenshage nog
resten zijn. De voornaamheid van vroeger tijd is het dorp in zijn
helen aanleg langs de Dommel nog aan te zien en ligt in het
fraaie, lange, omsloten en beboomde dorpsplein bewaard. Juist
doordat er de zij het gemoderniseerde oude dorpsherbergen iets
van de landelijke bekoring hebben behouden is een plein als dat
van Sint Oedenrode veel meer een Brabants dorpsplein in den
echten zin dan dat van Oisterwijk, dat zich met bloemperken
als het middenpunt van een tuindQrp opmaakt, - maar net als
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alle Brabantse dorpspleinen is ook dit in de avonden van den
jongen zomer zwaar van den honinggeur der bloeiende linden.
Van een geheel andere voornaamheid dan het plein van St Oedenrode is dat van Oosterhout, waarlangs zo vele gevels zich aaneenrijen van het dorpspatriciaat. Wel nergens in een Brabants
dorp staat een toren zoo mooi-zwaar, zo massaal oprijzend als
de toren van de Oosterhoutse Sint Jan, een toren als van een
dom. Maar in dit dorp van den ouden Strijensen en Duivenvoordsen roem met zijn Blauwe Camere, zijn slot jes en zijn Ridderstraat hangt overal die verstilde sfeer van deftig landsen adel,
van een voortdromen van oude eeuwen, en het verwondert niet,
dat Cramaye het noemt den edelsteen in den dorpenring om
Breda. Wijd als een stadsplein is het plein van Hilvarenbeek.
Maar hoe dorps is het met zijn linden er omheen, met zijn grasveld daar aan den voet van den Sint Pieterstoren, een door zijn
dorpshuizen omsloten uitgestrekte spelewei voor spel en feest
en stoet en optocht. Doch waar vindt men, zelfs in Brabant,
een tweede dorpsplein als dat van Oirschot, de hoofdplaats van
Kempenland? Aan een zijde is het overlommerde plein breed
afgesloten door de vroeg zestiende eeuwse kapittelkerk met haar
zeventig meter hogen domtoren, en in de schaduw daarvan ligt
het zestiende eeuwse raadhuis. En daarrond langs het plein
lachen de vriendelijke gevels van de dorpsuitspanningen u toe.
Een daarvan, de oudste, bewaart nog den faam van de adellijke,
hertogelijke en zelfs vorstelijke gasten, die er verbleven en
tafelden in Oirschot's groten tijd - den tijd dat de dorpen den
bourgondischen toon overnamen van de steden. Princenhage
heeft een gerekt, keibestraat dorpsplein met winkels en woonhuizen en dorpscafé's er langs en met een sierlijke dorpspomp.
En Halsteren heeft weer een van de meest gave dorpspleintjes
in de afsluiting door de fraaie Sint Quirinuskerk, en, kleintjes
ertegen, het zestiende eeuwse raadhuisje, dat in het begin van
deze eeuw zo goed is gerestaureerd. Maar er zijn ook boerser
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dorpen met marktpleinen, die landelijker zijn. In den tijd dat
de dorps linden bloeien slieren plukken hooi er langs, en later,
als de lindenbloesem eraf is, zitten de kruinen vol stro. Want
de boeren van den buitenkant, die hun grond her en der hebben
liggen, komen hier langs met hun hooggeladen hooiwagens en
zware korenvrachten. Die boerser dorpspleinen zijn er in Nuenen,
in Eersel, in wel menig ander dorp van de zuidelijke Kempen, in
Waalre, - en er zijn van die dorpspleinen, waar men aan een
hoekje onder den ouden toren en achter een paar notebomen
verborgen het boerse huis zonder verdieping ziet, met in 't
bovenlicht boven de deur schuin de woorden: café - billard.
Daar binnen staan op den met zand bestrooiden planken vloer
de Oirschotse stoelen rond de houten tafel met den luciferpot
op het marmergeschilderde blad, en men kan er het bier nog in
het oorglas krijgen. In Waalre is zo'n zijhoek van het dorpsplein,
waar het oude kerkje met zijn mooie vijftiende eeuwse torentje
staat voor de zandpaadjes tussen de doornheggen in. Maar bekoorlijker nog danzijn dorpsplein is zijn boerenbrinkje op 'tLoon,
zwaar beboomd en met vorige eeuwse boerenhuizen erlangs, een
brinkje waar, net als op dat van Zand Oerle, het oude verleden
het plezierig vindt, in den nieuwen tijd nog voort te ademen.
Men ziet in de Brabantse dorpen de eeuwen terug, in de oude
kerk met haar toren, in het kasteel of zijn ruïne, die aan den
burcht herinneren, waarrond het dorp ontstond. De kasteelheer
gaf de onverdeelde gronden, die hij van zijn vorst in leen of
bezit had, aan het landvolk uit voor gemeenschappelijk gebruik
en zo richtten zich die gemeenschappen naar den burcht als het
centrale punt van burgerlijk gezag. De meeste van die kastelen
zijn in den loop der tijden verdwenen. Als sterk huis ter verdediging gebouwd daagden zij hun noodlot uit, werden een
prooi van verwoesting en verdwenen eens definitief in de vlammen of vervielen, verwaarloosd, tot ruïnes, of ze kregen een latere
bestemming als klooster en gesticht en werden dikwijls
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onherkenbaar. Asten had zijn kasteel aan de Aa, waarvan voor den
oorlog nog een vleugel en een toren waren herbouwd. Het
kasteel zou worden bewoond, maar het herrezen gedeelte is in
den jongsten oorlog weer met den grond gelijk gemaakt. In
Boxmeer doet het vroegere grafelijke slot als ziekenhuis dienst.
Het kasteel van Stapelen in Boxtel is er in zijn bestemming als
klooster niet fraaier op geworden. Een prachtig kasteel heeft
Dussen, en voor zijn nieuwe bestemming als raadhuis is het met
alle zorg gerestaureerd. Van de Tongelaer bij Gassel bleef alleen
nog maar een toren over. Gemert, het dorp dat als vrije heerlijkheid in de generaliteit een afzonderlijk en beschermd bestaan
had, heeft een mooi en groots kasteel, rijk aan lotgevallen, en
voortdurend wisselend van bestemming en bewoning. Daar
verbleven de kruistochtridders, later Franse Jezuieten, en nu
is het studiehuis van de congregatie van den heiligen Geest. Het
merkwaardige kasteel eroy in Stiphout is klooster. Vught heeft
zijn vermaard kasteel Maurick, groots gelegen in zijn parken,
en het is een voornaam hotel en restaurant geworden. Erp heeft
het huis Holl, Helvoirt zijn kasteel Zwijnsbergen. Oosterhout
heeft van zijn roemruchtig slot Strijen alleen nog maar de
brokkelige verticaal van een dikgemuurde toren, verenkeld
staande in het veld. Heeswijk heeft een machtig kasteel met torens
en tinnen en zuilengang en poortgebouw en neerhuizing
oprijzend uit zijn grachten in een rijk beboomde landschapsomgeving van weergaloze schoonheid. Henkenshage bij St
Oedenrode is weinig kasteel meer, Aldendriel bij Mill nog
minder. Oyen en Batenburg hebben niets dan een ruïne. In het
vriendelijke Huis van Loon op Zand is niets meer van de vroegere
vesting te herkennen, maar het fraaie kasteeltje is bewoond en
daarmee is het voor het dorp een levend bezit. Werden sommige
dorpskastelen in een veranderde bestemming min of meer gaaf
behouden, zoals de kastelen van Dussen, Stiphout en Gemert,
andere bleven bewoond, zoals het kasteel van Heeswijk, dat van
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Loon op Zand, het gave kasteeltje van Geldrop, het grootse en
bijzonder mooie kasteel van Heeze aan de Kleine Dommel, zoals
tot voor kort ook dat juweeltje van het kasteel van Deurne,
weerspiegeld in zijn grachten langs de beukenlaan naar den
watermolen toe. Maar in den laatsten oorlog ging ook dit kostbaar dorps bezit in vlammen op, en nu wordt slechts de ruïne
geconserveerd. Aan denzelfden kant van de Aa, daar waar een
oude watermolen op de beek staat, heeft Deurne gelukkig nog
een tweede kasteeltje, ouder dan het andere nog, het Huis van
Doerne, dat gespaard bleef.
Kastelen zijn uit den tijd, het zou geen enkelen zin hebben ze
nog te bouwen, omdat ze zo sierend zijn voor het dorp. De
zin van het kasteel is historisch. De kastelen, die gespaard bleven,
zijn de levende monumenten uit dat verleden, waarin ze uitingen
waren van macht en machtsvertoon, van stijlbesef ook, en hun
taak hadden in de vorming van de dorpsgemeenschap. Daarom
zijn ze in hun bouwkunstige schoonheid en in hun ligging op
doorgaans uitgelezen plekjes zo'n waardevol bezit voor het
dorp en heeft het allen zin ze zorgvuldig te behouden, ook in die
restauraties, die bij het verleden aansluiten of dit piëteitsvol
herstellen. In het bestaan met dat van het kasteel verweven heeft
het dorp er een gevoel van saamhorigheid mee. Het kasteel is
het bezit van het gehele dorp. De dorpelingen maken er hun
Zondagswandeling naar toe. Zij brengen hun bezoekers en
gasten erheen, om het hun te tonen met dien trots, waaraan men
voelt hoezeer ze het als een dorpsbezit beschouwen. Is het
kasteel bewoond, dan leeft het dorp met de bewoners mee, zoals
een goed kasteelheer meeleeft met het dorp.
Niet alleen in wat er behouden bleef aan kastelen ziet men in de
Brabantse dorpen de eeuwen terug. Men ziet ze ook terug in de
vele vijftiende en zestiende eeuwse dorpskerken en hun schone
torens. De negentiende eeuw heeft niet in zorg ervoor uitgemunt en de verontschuldiging ligt voor de hand. In de ruim
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anderhalve eeuw van de generaliteit waren de kerken gesloten
of in gebruik bij de protestanten, wier te kleine gemeenschappen
ze niet onderhielden. Toen ze weer in het bezit van de katholieke
dorpsgemeenschap kwamen waren vele van deze kerken door
ouderdom en inwateren versleten en onbruikbare gebouwen
geworden, te zeer tot het onooglijke vervallen dan dat men er
nog iets van de schoonheid in zag, die het de moeite waard
maakte ze te behouden. Vooral als het dorp een groter parochie~
kerk nodig had was het redelijker en doelmatiger de bouwvallige
oude kerk aan haar lot over te laten en een bruikbaarder, nieuwe
kerk te bouwen. Eerst later, in een anderen tijd, is het besef
levendig geworden, dat die nieuwe parochiekerken in schoonheid
niet vergoedden voor wat men van het voorgeslacht, dat in een
grootser fase zijn kerken had gebouwd, had laten verloren gaan;
Niet in alle gevallen stortte met de in den steek gelaten kerk ook
de toren in. Er staan vele eenzame zestiende eeuwse torens in de
dorpen van Brabant, in Bladel, in Steensel, in Duizel, in Galder,
in Enschot, in Nederwetten, in Hedikhuizen, in Woensel, in
Sint Michielsgestel. Ze hebben hun kerken verloren. Andere
oude torens werden gespaard, omdat de nieuwe kerk er tegenaan
werd gebouwd, zoals in Eersel, in Vessem, in Oud-Gastel.
Het dorpse gemeentehuis, aan het marktplein gelegen, was
in het algemeen niet mooi. Zestiende eeuwse gemeentehuizen
als dat van Oirschot en dat van Halsteren en ook gave raadhuisjes
uit den lateren tijd als die van Etten, Lieshout en Son, waren een
uitzondering. Raamsdonk heeft een mooi raadhuis, maar het
dorp kreeg dat in de achttiende eeuw, toen het nog bij ZuidHolland behoorde. Ook het prachtige renaissance-raadhuis van
Klundert behoort tot de uitzonderingen, het is gebouwd in
Niervaart's glorietijd, toen het huidige dorp nog stadsrechten
had. De meeste dorpsgemeentehuizen in Meierij, in Peel en
Kempenland en langs de Maas zijn uit den tijd, dat er nog geen
gemeenteraden waren. Het gemeentehuis aan het marktplein,
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in de schaduw dikwijls van den ouden kerktoren, was wat hoger
gedaakt dan de andere huizen. Het was een vierkant gebouwtje
met een trapbordes ervoor, waarop men voor de toegangsdeur
kwam. Aan weerszijden van die middendeur de ramen, soms,
in het grotere dorp, nog een ramenrij van de verdieping daarboven, en beneden de getraliede vensters van het sous terrain,
waarvan de dubbelde deur in het bordes zelf was, - en in dat
sous terrain was bergruimte voor de onbruikbare brandspuit en
het had een arrestantenlokaal. Des Zondags na de hoogmis las
de gemeentebode of de veldwachter op dat bordes voor het
gemeentehuis de aankondigingen af voor de uit de kerk samentroepende boeren. Soms, zegt Cleerdin, was de gemeentesecretarie ergens boven een gemoedelijk dorpsherbergje. Na Thorbeeke's gemeentewet kwamen er met de gemeenteraden andere
behoeften. In de geschiedenis van de Brabantse dorpen ziet men
verschillende in hun opbloei begunstigd door stedelijke rechten
en privileges, de dorpen met het historische gemeentehuis behoren ertoe. De grondwetten van 1814 en 1815 herstelden echter
het verschil tussen steden en platteland en in de dorpen hadden
de gemeentenaren aan de samenstelling van het bestuur der
gemeente geen deel. Thorbeeke's grondwet van 1848 en de
daarop aansluitende gemeentewet van 1851 brachten hierin
verandering, de dorpen kregen toen gelijke zeggenschappen als
de steden en kozen hun gemeenteraden, die bijeenkwamen in
het gemeentehuis, dat daardoor raadhuis werd. Veel van die
oude vroedschappen van zeven in de kleine landse dorpen zullen
wel in een vertrekje in het gemeentehuis onder te brengen zijn
geweest. Maar het gemeentehuis had ook in het plattelandse
dorp als raadhuis een andere functie gekregen, de raadszaal werd
er de voornaamste zaal. In den lateren tijd, met den groei van de
dorpen, zijn vele van die oude gemeentehuizen gesloopt en door
nieuwe vervangen, waaronder er enige zijn van een heel gelukkige landelijke architectuur. Sommige dorpen konden een mooi
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oud gebouw tot raadhuis veranderen. In Eersel werd de vijftiende eeuwse Lieve Vrouwe kapel tot raadhuis ingericht en het
is een sieraad voor het bekoorlijke dorpsplein. Maarheeze kocht
het landgoed Crayendonk en bouwde het mooie huis tot raadhuis
om. Oosterhout maakte van een van die lieflijke vroegere Malthezerslotjes een zeer fraai raadhuis voor het dorp.
Ook in Brabant's westen zijn mooie dorpen gelegen, die van
ouds den 'breden toon' hadden. Klundert en Zevenbergen,
eertijds steden en vestingen, maar van omvang en sfeer toch
echte dorpen, hebben het aanzijn van het Hollandse verleden
behouden. Ze zijn wat stijfjes en ingekeerd in de aaneengesloten
bebouwing van straten en straatjes, de omsloten bekeide markt,
het bedrijvige haventje met de ophaalbrug tussen de stille
huizen aan de kade. Met Oudenbosch is het iets heel aparts.
Evenals Zevenbergen en Klundert getroffen door den Sint
Elisabethsvloed, waarvan het zich niet meer herstellen kon, leeft
het in den jongsten tijd als centrum van tuinbouw en boom- en
bloemkwekerijen weer sterk op. Het voegt een aanzijn van welvaart toe aan de voornaamheid die het bezit in onderwijsinstellingen en pensionaten met Franse namen, waardoor het
relaties heeft met families overal in het gewest, die er hun
kinderen heensturen. In overeenstemming met die voornaamheid
is de allure van zijn in de negentiende eeuw gebouwde basiliek,
die op de pauselijke Sint Piet er is geïnspireerd met het barok
gevelfront van de Sint Jan van Lateranen te Rome.
In het land van de dijken kunnen de dorpen zo klein van verhoudingen zijn in het nauwe bijeenstaan van geveltje aan geveltje
langs de beklinkerde straat, en zo verstild van leven, zoals
Fijnaart bijvoorbeeld, Oud-Gastel, Standdaarbuiten, Stampersgat, met dat voelbaar tegen elkaar opgedreven liggen der twee
tegengestelde godsdienstige sferen, waarin de protestantse en de
katholieke dorpskerk onbewogen staan. Deze dorpen met het
tweevoudige onderling van elkaar verwijderde dorpsleven, in een
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gemeenschap niettemin van dorpsgehechtheden, nemen in de
dorpsverscheidenheid van ons gewest een geheel eigen plaats in.

III
In de traagheid, die het negentiende eeuwse leven in de dorpse
afzondering had, kon het oude dorpskarakter lang worden bewaard: linden op de markt, linden voor de oude uitspanningen,
geen trottoirs in de straten, geen étalages, maar landse winkeltjes
met kleine toogvenstertjes, en als men er binnenging rinkelde
de bel van de voordeur. Ook in de kom hadden de straten geen
aaneengesloten bebouwing: de hof tussen de huizen werd aan
den straatkant afgesloten door de beuken- of doornheg. Ook
de paadjes, die in de kom wegafkortingen waren, de kerk- en
school- en postpaadjes, lagen intiem tussen heggen in. In het
dorp zaten de ambachten, timmerman en smid en kuiper, koperslager en haammaker, - en in dat negentiende eeuwse Brabantse
dorp mag ook de brouwer niet worden vergeten. Ze deden hun
werk met open deuren voor den in- en uitloop. De smid had
zijn hoefstal voor de deur aan de straat, en, besloeg hij het paard
buiten den schooltijd, dan had hij veel bekijks van kinderen,
die hij als goede dorpssmid niet wegjoeg. Zijn hamer op het
aambeeld droeg tot de dorpsgeluiden bij, in het dorp van de
zandgronden evenals in het dorp aan de Maas was dit geluid
even eigen aan de dorps stilte als de slag van de torenklok of
het gelui van het angelus in morgen en middag en avond. Bij
den brouwer zag men door de open deuren altijd iets van den
ketel, men hoorde er het rollen van de vaten en rook er dien
geur van gist en van gekookte mout en haver en hop. De windmolens stonden buiten de bebouwde kom, op den molenberg,
en hadden den naam van den eigenaar of van de dorpswijk,
waartoe ze behoorden; en de dorpen in de beekdalen hadden
den watermolen, - Aarle-Rixtel, Deurne, Valkenswaard, Dom-
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melen, Riethoven, Hoogeloon, Middelbeers. De straatlantaarns
in het dorp waren maar schaars, de laatste stonden aan het eind
van de dorpsstraten en keken over de akkers uit. De lantaarnopsteker, dikwijls ook klepperman, verzorgde en ontstak ze als
hij op het meegenomen laddertje · bij hun glazen huisje klom
in den val van den avond over het dorp. Bij die van de kerk zag
hij over den kerkmuur heen de graven. Want met de kerk lag
het kerkhof in het hart van het dorp: de gemeenschap van de
doden bleef in het midden van de gemeenschap der levenden,
met wie ze de banden niet had verbroken. Rond de dorpskom
lagen de boerengehuchten, kleine saamhorige buurten van boerderijen, schuur en stal en woning onder één kap, en ze lagen rond
een brink langs een landweg met canadassen of wilgen en onder
het lommer van linden. Vandaar zetten de kinderen te voet uit
als zij den langen weg ondernamen naar school, waar ze 's middags overblev-en. En 's Zondags werden er de hoog- en huifkar
ingespannen, als het gezin naar de dorpskerk reed en het boerenvertier bracht bij de uitspanningen aan het marktplein.
De dorpen hadden hun ingetogen leven in de gebruiken van
goede gemeenschap en goede buurtschap, de gemeenschappelijke
levenswijs in geloof en zeden, in gemeenschappelijke bedevaart,
in gemeenschappelijk bidden bij zieken en doden, in onderlinge
hulpvaardigheid, in den gemeenschappelijken toon van het
dorpsfeest met gilde en schutterij en handboogdoelen en harmonie, - en wie nu het eigene van de Brabantse dorpen tracht te
omschrijven zal verrast zijn, hoe, ondanks alles, veel van dezen
geest in onze dorpsgemeenschappen is levend gebleven. De
dorpen, die met een rijker historisch verleden ook den voornameren toon hebben, namen dien ongetwijfeld in de grote faze
der steden van de steden over, zij wijzigden dien naar dorpsen
aard. Maar ook anderszins dragen de dorpen in het algemeen
wel waarlijk tot de cultuur van het gewest bij. Vele roemruchte
congregaties en orden hebben bij voorkeur in de landse stilte
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van het dorp hun klooster, waarvan een weldadige stroom uitgaat, bevruchtend voor het geestesleven van het ganse gewest.
En wel altijd brachten de dorpen grote mannen voort, die gewichtige ambten vervulden, priesters, geleerden en kunstenaars,
als kardinaal Willem van Enckevoirt uit Mierlo, die den lateren
Paus Adriaan tot leermeester en vriend had; de Bossche bisschop
Sonnius uit Son; bisschop Adrianus Godschalk uit Den Dungen ;
de geleerde mannen uit het Beekse kapittel als professor Martinus Becanus en de oudheidkundige Joannes Gorpius uit Gorp;
Yperen's eerste bisschop Martinus Rythovius uit Riethoven, de
humanist Verrepaeus uit Dommelen; de taalgeleerde Macropedius uit Gemert; de geschiedschrijver Dinthe!Îus uit Dinther;
Haarlem's tweede bisschop Gerard Wilmer uit Boxtel, de mysticus uit Ruusbroec's school Hendrik van Herp uit Erp; Nicolaas
van Esch, een der leraren van Petrus Canisius, uit Oisterwijk;
de boerenemancipator Gerlachus van den Elzen uit Gemert, de
dichterpater Poirters uit Oisterwijk; de schrijvers August en
Reinier Snieders uit Bladel; Pieter Brueghel den Oude uit het
Sonse Breugel, Vincent van Gogh uit Zundert, de beeldhouwer
Walter Pompe uit Lith, - en de lijst is met vele namen aan te
vullen. En ook hier vindt men in de landse afzondering van de
dorpen die verrassingen, waarvan Streuvels in Vlaanderen
spreekt: de grote mannen van den geest vindt men dikwijls in
de dorpen verscholen. In het dorpsleven zelf met zijn gemeenschapszin, zijn gevoel voor saamhorigheid, zijn gehechtheid aan
wat we het meest Brabants-eigen achten, zijn zin voor overlevering, zijn hecht gezinsleven, zijn nabij zijn aan het landse
element en de natuur, liggen evenzovele bronnen voor de volksgezondheid en volks kracht in het opkomende gewest.
Evenals het landschap had het dorp een zekere onveranderlijkheid van uitzicht. Wie er wegging en er na jaren terugkwam
kon de nieuwe huizen op de vingers tellen, en de bouwer was
vrij geweest in de keuze van de plaats. Het oudste Brabantse
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kanaal ligt door de Peel en de Meierij en bracht de eerste verandering die ingreep: groter bedrijvigheid in de dorpen, die er
langs liggen, en de neiging tot den bouw der nieuwe huizen naar
sluis en haven en loswal toe. Zelfs in 's-Hertogenbosch getuigt
men er in 1828 van, hoe de Zuid-Willemsvaart, die door de
hoofdsluis de stad binnenvloeide, tot verfraaiing der wandelwegen strekte; langs het kanaal werden toen reeds een aantal
burgerhuizen gebouwd. Herinnert men aan de dorpen aan de
rivier, dan mag men de vele Meierijse en Kempische dorpen
aan de dartele, kleine rivieren niet vergeten. De Aa en de Dommel,
de Tongelreep, de Beerze en Run volgen langs of door het dorp
hun grillig en weg. Ze zijn in de dorpsstraat overbrugd en over
de leuning aan beide zijden kijkt men stroomopwaarts en stroomafwaarts over de beek tussen de huizen en erven door. De beken
hebben overal hun speels en invloed op den vorm van de dorpen
aan hun zoom. Ook de provinciale wegen, die in het aanvankelijk
moeizaam opkomend gewest de dorpen onderling en met de
stad hunner omgeving gaan verbinden, doen hun invloed op
de langzame en vrije uitbreiding van de dorpskommen gelden.
Maar een groter en plotselinger wijziging brengt de aanleg van
de spoorwegen, die met hun station de dorpen aandoen: in de
zestiger jaren de aanleg van de lijn Roosendaal-Breda-TilburgBoxtel-Eindhoven-Venlo, die van Venlo naar Nijmegen, in de
zeventiger jaren die van Boxtel naar 's-Hertogenbosch, die van
Boxtel naar Goch, rond tachtig die van 's-Hertogenbosch naar
Tilburg en die van 's-Hertogenbosch naar Lage Zwaluwe langs
de dorpen van de Langstraat. De spoorweg werd een eindje
buiten de kom langs het dorp gelegd, waar hij de bebouwing
het minst hinderde en waar de gronden het goedkoopst waren,
en daar kwamen het stationnetje en het kleine emplacement. De
geelgepleisterde dorpstationnetjes, de verdieping voor de woning
van den chef boven het kantoor, met twee lage zijvleugeltjes van
de wachtkamers, waren niet mooi, maar ook niet storend. Ze
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lieten zich heel goed in het dorpsbeeld opnemen en toen de
ansicht-postkaarten in de mode kwamen waren ze daarin dikwijls
een geliefd dorpsgezicht. De open ruimte tussen bebouwde kom
en station liet gelegenheid voor royaler bouw met tuinaanleg
en de Stationslaan ontstond met de woningen van dokter,
notaris en gepensionneerde burgemeester. Aan het pleintje voor
het stationsgebouw verrezen het stationskofEehuis en het hotelletje voor den reiziger, die met den trein zou meekomen. De
dorpen, die niet langs den spoorweg lagen, kregen de tram, en
deze was dorpser dan de trein. De tram heeft den groei van de
dorpen bevorderd en sterk beïnvloed, zoals de heirbaan het
oude Kempendorp in de ontwikkeling van zijn vorm tot het
typische baanderdorp maakte: de nieuwe huizen komen langs
den straatweg waarin de trambaan lag, zoals in Beek, in Erp,
in Dinther, in Heeswijk en Berlicum, en in de dorpen langs de
baan van de Meierijse tram.
Met de eerste ontwikkeling van de boerencoöperatie kwamen
de stoomzuivelfabriekjes in de dorpen. Zoals het dreunend
getouw in de woonkamer van den wever uit het dorpsleven
verdwenen was tengevolge der industrialisering van de textielnijverheid, zo verdwenen nu de karnhond in den tredmolen op
de boerderij en het primitieve dorpsbedrijfje van den 'boterkletser' . De stoomzuivelfabrieken werden gewoonlijk zo centraal
mogelijk gebouwd, en brachten in de dorpskom een nieuwe
bedrijvigheid. De rij met melkbussen geladen hoogkarren voor
de fabriek, de geduldige paarden ervoor met het belgerinkel van
de paardehamen, waren een typisch dorpstafereel in Peel en
Meierij en overal in de ganse streek van de Kempen. Het is
overigens een beeld van het verleden: tegenwoordig staan er de
benzinevrachtwagens. Want tussen toen en nu is steeds veel
blijven veranderen in onze dorpen.
In het begin van deze eeuw, toen scheepvaartwegen, spoorwegen, tramwegen, kei wegen ook het platteland reeds ontsloten,
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was er nog een zekere geleidelijkheid in de vrije uitbreiding vande dorpen en deze vrije ontwikkeling heeft dikwijls voor de
aardigste verrassingen gezorgd, voor die punten in de grotere
dorpskom, die er nog steeds bekoorlijk in blijven. In de grotere
dorpen van zuidelijke en noordelijke Meierij en overal in de
Kempen, ook in het zuidwesten van de provincie, had men dat
min of meer geijkte woningtype: het langgevelige huis, soms,
zelfs nog half met riet en half met pannen gedaakt en met een
mooie gootlijst, de geverniste deur in het midden tussen de
fraaie grote vensters, twee aan eIken kant, - of aan een kant een
en aan den anderen drie, alles in de kleurige glansverf en wel
onderhouden, en vóór het woongedeelte de voortuin met lindeof notebomen binnen de gesnoeide heg, die dat woongedeelte
afscheidt van het gedeelte ernaast met de mooi geverfde
schuurdeuren. Min of meer eender, zijn 'deze huizen toch alle
verschillend, naar de persoonlijkheid van den bouwer, den bewoner. De brouwer woonde hier, of de ontvanger, of de molenaar, de kuiper, de aannemer of een boer in goejen doen en
die kerk- en armmeester was. Niet alleen, dat deze huizen nooit
eenvormig waren, ook de ligging is telkens anders: aan het
marktplein, of aan een straat wat terug uit de rooilijn, of op een
driehoek bij wat bomen en waar men van de straat uit een open
doorkijk heeft op de korenvelden. Deze verrassend mooie
dorpskom-gezichten - en ze zijn overal nog - zijn in de vrije
ontwikkeling min of meer uit het toeval ontstaan, uit de vrije
keuze van de plaats, die de bouwer had. De hoogste dorpsnotabelen, dokter en notaris, hadden deftige huizen in een pralerigen
tuin. Tussen dorps deftigheid, dorpswelvaart en dorpsarmoe
waren de afstanden groot. De ouderen herinneren zich de woningen der negentiende eeuwse volkshuisvesting, de enkele woning,
de dubbele, de vier- en zesdubbele, de eensteensmuur, lage deur
met smal bovenlicht. Met de deur was men zó in het lage woonvertrek met den ongelijken stenen vloer en het ene venster aan
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den straatkant. En boven was de vliering of zolder waar betengelde bonenstaken bmIr van buur scheidden. Het waren voortleefsels uit de tijden der voortdurende malaises, van de seizoenwerklozen, van de zorggezinnen voor den dorps arme, van de
huishoudens waaruit de moeders naar de brooduitdelingen
gingen. Die vervallen sleetse rommelbuurtjes lagen niet alleen
aan 'hei' - en 'boskant', zulke huisjes lagen in de onmiddellijke
kom zelf. Het oude dorpsplein van Deurne was in het begin van
deze eeuw landelijker dan nu. Maar behalve de vijftiende eeuwse
kerk, de fraaie herberg De Zwaan, de prachtige dorpse uitspanning De Gouden Leeuw, was het niet veel bijzonders wat
dit plein afsloot. Toen de gemeente in het begin van deze eeuw
het oude trapbordesraadhuisje afbrak en uit de winsten, die het
veenbedrijf gaf, een nieuw duur 'weids' raadhuis bouwde in
een namaak neo-renaissance stijl, sloopte zij ter plaatse een heel
buurtje van zulke sleetse huisjes. Andere verdwenen op de plaats
waar nu het postkantoor staat. Aan den kant waar nu een modemagazijn het plein afsluit met steedse étalages, verdween niet
alleen de fraaie Gouden Leeuw, maar ook een onooglijke verzameling van verzakte bouwvallige huisjes en scheve schopjes en
schuurtjes. Zo ging het in meer dorpskommen sedert het begin
van deze eeuw. Er verrezen soms zonderlinge bouwsels. Maar
wat verdween was lang niet altijd verlies.

IV
De gelijktijdige agrarische en industriële ontwikkeling van het
gewest heeft het aanschijn van de Brabantse dorpen wel geheel
gewijzigd en vernieuwd, het is een breuk met het verleden.
Niet alleen trokken de grote industriecentra de dorpsbevolking
aan, ook in de dorpen zelf zien we de industrialisering: de suikerfabrieken en vlasserijen in het westen, de leer-industrieën in
Langstraat en geheel midden-Brabant, de textiel- en sigaren-
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fabrieken in de dorpen van Meierij en Kempen. Dikwijls zijn
het grote bedrijven en allerminst, tenzij men voor een weverij
hier en daar een uitzondering maakt, bedrijven van kleine dorpse
verhoudingen. De agrarische ontwikkeling haalde de boerenbevolking, die in het oude dorp de gehuchten vormde rond de
kom, naar de ontgonnen, nieuwe aarde ver daarbuiten, waar de
boer, terwille van het geëconomiseerde en rationele boeren, bij
zijn grond woont op de ontginningshoeve. De dorpen verliezen
tengevolge van deze tweevoudige oorzaak hun landelijk karakter
en worden stads. Na de remming in den vorigen wereldoorlog,
toen na een paar goede jaren de industrie werd lamgelegd in
ons gewest en ook de landbouw klaagde, werd de woningachterstand, bij den sterken bevolkingsaanwas ontstaan, ingehaald door den georganiseerden volkswoningbouw: hele complexen werden ineens gebouwd. De vrije dorpsuitbreiding
maakte plaats voor een rationeel bedachte. Het instituut van de
uitbreidingsplannen, in het begin van deze eeuw in ons gewest
tot stand gekomen, ging zich in de twintiger jaren ook bezig
houden met de dorpen. Het beoogde het tegengaan van de
lintbebouwing en andere ongewenste dingen. In de uitbreidingsplannen van de dorpen, die om de grote industriecentra gelegen
zijn, wordt gestreefd naar het behoud van een groene strook
agrarisch gebied, die dorp en stad gescheiden houdt. Over die
scheiding heen wordt de natuurlijke tegenstelling tussen stad en
dorp genivelleerd. Men bedenke daarbij, dat grote dorpen als
bijvoorbeeld Deurne, Veghel, thans een zielental hebben als
's-Hertogenbosch in het begin van de vorige eeuwen Valkenswaard en Schijndel blijven er niet ver beneden. Op zichz~lf
stellen die grotere, niet langer geïsoleerde gemeenschappen
geheel andere eisen, ook daar dringt in de intensiteit van het
verkeer het moderne leven door. De geïndustrialiseerde dorpen
hebben hun bioscopen en hun dancings evengoed als de stad;
en voor de verdwenen dorpsherberg komen de lunchroom en
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het café naar het voorbeeld van het stadse comfort in de plaats.
De dorpswinkeltjes, waarvan de voordeurbel rinkelde als men
er binnenging in die ruimte, die volgepropt was met gruttersen ellenwaar en aardewerk en waar die vermengde geuren
hingen van koffie, cichorei, gist, pilo en bukskin, - ze zijn er
niet meer, of misschien nog hier of daar achteraf in het kleine
landelijke dorp, waar zulke overleefsels taaier vasthouden.
Overal elders in de kom van de grotere dorpen gaat de neringdoende middenstand met zijn tijd mee en bouwt winkelgevel,
pui en étalageraam naar de stadse wijs. De grote stadse winkelbedrijven, confectiemagazijnen en bazars vestigen hier hun met
het vrachtwagenverkeer makkelijk te bedienen filialen, en de
kruideniersbedrijven bouwen overal getrouwe copieën van het
stadse model van het hygiënisch-heldere, oververlichte winkelinterieur met de grote spiegelruiten. De winkelstraat in de
dorpskommen van Dongen, van Zundert, van de Meierijdorpen
Schijndel en Veghel, van het Kempendorp Valkenswaard, ziet
er 's avonds met al de uitbundige mogelijkheden der electrische
en neonverlichtingen precies eender uit als de winkelstraat van
stadjes als bijvoorbeeld Helmond en Oss. Er zijn landelijker
dorpen, met slechts een paar kleinere bedrijven der autochtone
nijverheid, waar jongens en meisjes uit het dorp werk vinden,
en zulke dorpen liggen ook in den Kempengordel om de grote
industriestad. Deze dorpen veranderen van landelijk karakter
op andere wijze. De employés van de grootindustrie, die het
doen kunnen, willen in Brabant buiten wonen. Zij bevolken de
lanen der middenstandswoningen en kleine villa's in het dorp,
en stellen in de avondverlichting de Hollandse gezelligheid ten
toon van het verzorgde interieur; en woon- en leefwijze worden
overgenomen door de dorpsbevolking zelf, die haar vroegere
boerse, landelijke dorp in een tuindorp ziet veranderen.
Er zijn in onze Brabantse dorpen allerrrjserabelste bouwsels
verrezen, zegt Vincent Cleerdin. En hij heeft gelijk. Menig mooi
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huis, menige mooie oude uitspanning en menige mooie kerk
verdwenen, en waar gesloopt werd, werd plaats gemaakt voor
het pand met de nagebootste stadse allure, die op zichzelf al
twijfelachtig is. En menig mooi dorpsplekje werd hopeloos en
voor immer verknoeid. Maar ook werd heel wat armoedige en
ellendige huisjesrommel opgeruimd uit den tijd van de negentiende eeuwse dorpsarmoe, den tijd van voortdurende malaise
en moeizaam en traag op gang komen, die aan den opbloei van
het gewest voorafging. De landelijke dorpsintegriteit van de
vorige eeuw is een fictie, en het druist tegen alle rede in, het
verleden te omkoesteren en den nieuwen tijd te verguizen. Wat
voor het landschap geldt, geldt voor het dorp: in een gewest
met een bevolking die in een eeuw van nog geen half millioen
toenam tot een en een kwart millioen, kon het dorp niet in
landse afzondering beschermd blijven. Het is alleen maar jammer,
dat het overnemen van den toon der steden niet meer gebeurt
als in die vroegere eeuwen, in den dorpsen stijl zelf. Maar deze
schijnt in de ontwikkelingen van het moderne leven onvindbaar.
De dienst van de uitbreidingsplannen is gevolgd door den
dienst van bouw- en woningtoezicht. Maar deze heeft een raadgevende, een het ergste voorkomende, een verbeterende taak,
en kan geen stijl brengen, waar geen lands stijlbesef is. Slechts
zulk een stijlbesef had de allermiserabelste bouwsels kunnen
voorkomen, waarvan Cleerdin spreekt, en die, in stee van te
bekoren, te boeien, zo naargeestig vervelend zijn.
Onder die miserabele bouwsels noemt Cleerdin ook boerderijen. De oude Brabantse boerderij, gebouwd uit het materiaal
van de streek, was op haar bruikbaarheid berekend voor het
gemengde bedrijf: schuren en stal onder één lange kap met het
woonhuis, waarvan de herd een deur naar den voorstal had.
Het was in den strikten eenvoud van zijn vormen en in de sobere
toevallige speelsheid van lijnen, ook mooi, maar het was vóór
alles rationeel. Het is vanzelfsprekend, dat ook de moderne
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boerderij rationeel naar de behoeften van den gewijzigden,
geëconomiseerden landbouw wordt gebouwd. Dat wil niet
zeggen, dat men er voor alles een nuchter bedrijfsgebouw van
moet maken met silo's en een aangeplakte woning, wat gebeurd
is en verdedigd wordt. Maar hogere schuren en bergruimte en
stallen onder één zware overkapping van pannen of riet, en
daar het lager gedaakte woonhuis voor in een afscheiding die
het hygiënische wonen dient, kunnen een hoevetype geven, dat
mooi is en dat ook mooi is gelegen in het vlakke land van de
ontginningen. Gelukkiger zijn de voorbeelden van het aanpassen
van de streekeigen eenvoudige vormen der langgevelige hoeve
aan de bedrijfsbehoeften en de bedrijfsuitrusting van de moderne
boerderij, - en men ziet haar veelvuldig in de jongere
ontginningen.
Daar, in de ontginningen, ontstaan de dorpen op de nieuwe
wijze. Niet meer liggen de kleine gemeenschappen van boerengehuchten rond de kom, waarvan de kern het dorpsplein is.
Elke boerderij ligt bij haar eigen grond, en de uitgestrektheid
daarvan scheidt buur van buur op grootse afstanden in het land.
De beste voorbeelden van de geheel nieuwe wijze van ontstaan
van het dorp geeft de Peel. De uit de oude dorpen aan den Peelrand ondernomen ontginningen hielden die ver in de ontginning
zeer verspreide boerengemeenschappen in den aanvang nog vastik vergeleek het reeds met de moederplant van de aardbei, die
een tijd verbonden is met de voortgekropen scheuten. Maar
naarmate zich meer boeren in de ontginningen vestigden, werden
de grote afstanden tot kerk en school en winkel in het oude dorp
te bezwaarlijker gevoeld en ontstond de behoefte aan een eigen
bedieningskern: kerkje en school, winkel, ambacht en herberg
vormden weldra een middenpunt tussen den breden krans der
ontginningshoeven. Zo liggen in de Peel Odiliapeel in het verlengde van Volkel, Venhorst in dat van Boekel, Elsendorp in
dat van Gemert, de Rips in dat van Bakel.

De Rips

Foto M. Coppens

Het dorp Hilvarenbeek
Foto Gas/on Reme1]'
Uit Archief van Stichting 'Het .Noordbrabants Landschap'
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Deze wijze van rationele vorming van het agrarische dorp,
hoe modern ze ook is, behoudt nog immer het vergaren ener
gemeenschap rond een midden van dorpsleven, waar men samenkomt in de ogenblikken van rust: kerk en kerkplein, herberg
en feestelijk gebeuren. Geheel daaraan tegenovergesteld is de
vorming van het fabrieksdorp in het geïndustrialiseerde platteland, zoals het Batadorp in de Bestse hei, waarover in de beschrijving van het landschap reeds is gesproken. Ongetwijfeld
is het een voorbeeld van een hygiënisch heldere kolonie met
bomen en groen, maar in haar bovendien uitputtende eenvormigheid van huizen en straten ligt ze niet om een van het werk
tot rust gekeerd dorpsmidden, doch concentrisch om de zware
dominant van de fabriek heen, die hart en middenpunt is. Men
kan zich voorstellen, hoe een arbeider, gereed tot buitenrust
voor zijn deur in het zomeravonduur met overal zichtbaar de
fabriek, de fiets pakt en eens naar Rooy, of Liempde of Son of
Breugel of Oirschot fietst, om in of voor een echte dorpsherberg
aan het dorpsplein eens een glas bier te drinken en in een ècht
Brabants dorp eens ècht thuis te zijn.
De echte oude Brabantse dorpen: vier, vijf kan men voor de
vuist weg opnoemen op één punt, en het is een merkwaardig
punt waarop ze liggen in het geïndustrialiseerde Brabant, tussen
stad en dorp, tussen Philips en Bata.
Zelf woon ik in een dorp, waar ik de eeuwen terugzie in den
vijftienden eeuws en toren, en, verder nog, in he:t Willibrordseigen,
tot de komst van Willibrord, die vertoefde in dit dorp, en op de
plaats, waar nu die toren staat, de eerste kerk stichtte en wijdde.
Het ligt aan den rand van Eindhoven, en er zijn fraaie villalanen.
Maar hier ervaart men den zegen van het uitbreidingsplan: het
ontziet de schone verrassingen der vrije ontwikkeling van het
verleden en het is zuinig met het boerenland tussen bosjes en
walletjes in de oude dorpskern zelf. Nog elken zomer, als het
koren hoog staat en in het vergezicht huizen tot den dakrand
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verbergt, is het, alsof de halmenvelden liggen rond de brink
zelf van het dorpsplein en rond den voet van het oude Kempische
torentje.
Was ik maar altijd in Brabant gebleven, schrijft de weggezworven Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, en hij heeft
aan Zundert gedacht in de westelijke Kempenstreek en aan
Nuenen in het Kempenkwartier van de Bossche Meierij. De
Zunderts, de Nuenens, die de diepe gehechtheden oproepen,
ze liggen overal in Brabant, langs de Maas, in de Heusdense en
Altenase landen, in het westen van de klei, in de zuidwestelijke
zandstreken, in het midden van Brabant, in noordelijke en zuidelijke Meierij, in het oude Peel- en Kempenland. De oude dorpen
hebben een eigen toon van eeuwen her. Hij doorstond de moeilijkheden van Brabants zwaarsten en smartelijksten tijd en van
Brabants armsten tijd. Hij zal ook de moeilijkheden doorstaan
van welvaart en bevolkingsaanwas in het nieuwe Brabant der
industriële en agrarische emancipatie. Het zijn de dorpen, waarvan men bij de nadering den naam met vreugde leest: de verbeelding herkent reeds al het eigene, dat die naam oproept en
dat zijn merkteken geeft aan het onderling verscheiden schoon
dezer oorden. In hun heden ligt het verleden bewaard, opdat het
'nu' het doorgeeft aan de toekomst.
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H. J. M. Hanssen

DE BOERDERIJ IN BRABANT

DE

vorm van het boerengebouw en het boerenbedrijf is
niet onveranderlijk en vaststaand. Zelfs niet in eenzelfde streek
en in eenzelfde tijd. De bedrijfsvorm wordt immers ten sterkste
beïnvloed door voortdurend wisselende factoren als: afzetmarkten, economische omstandigheden, transportmogelijkheden, de zich ontwikkelende landbouwwetenschap en techniek,
bodemwijziging, woongebruiken enz.
Daar de vorm der boerengebouwen ten nauwste samenhangt
met de bedrijfsvorm, weerspiegelt iedere ingrijpende verandering
in de bedrijfsvoering zich ook in de vorm van de boerderij.
De boerderij is daarom altijd 'onderweg' en kent de welhaast
volmaakte eindvorm niet.
Onder de benaming 'boerderij' verstond men oorspronkelijk
het gehele bedrijfscomplex: vee, akkers en weidegronden, gebouwen en inventaris. Tegenwoordig wordt deze aanduiding
alleen nog maar gebruikt door vakgenoten en in de achtenswaardige Zaterdagse notarisadvertenties. Met 'boerderij' bedoelt
men de gebouwen, de 'hoeve' en ook ik wil in dit geschrift
'boerderij' in deze zin verstaan.
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Het boerengebouw is voor een heel belangrijk gedeelte
'utiliteits' gebouw, ingericht op het landbouwbedrijf. Zij beschut
mensen en vee, bergt oogst en gereedschap en past zich aan bepaalde werkmethoden aan. Zeker is zij dus niet op de eers te plaats
een belangrijk element voor de landschapsstoffering, noch een
object voor schilders of andere schoonheidsminnenden.
Haar eerste taak en doel zijn: een bruikbaar gebouw te zijn
voor de boer in de uitoefening van zijn bedrijf. Dit wordt door
de aestheten te dikwijls vergeten.
Maar zij behoort inderdaad niet uitsluitend een gemakkelijk
en doelmatig bedrijfsgebouw te zijn, gericht op materieel gewin.
Zij moet daarnaast ook schoon zijn. Niet alleen brengt haar
waardigheid als woon- en werkplaats van de mens dit mede,
doch ook haar opvallende ligging in het cultuurlandschap, dat
toch het belangrijkste deel vormt van onze levensruimte, van
ons aller 'thuis'.
Schending van het landschap betekent aantasting van wat aan
allen behoort, wier vaderland en 'eigen' dit eveneens is.
De boer die in zijn land gebouwen opricht, voegt, even goed
als bij het bebouwen van zijn grond, aan het landschap een
cultuurgoed toe, dat zoals iedere ware cultuur het reeds aanwezige natuurlijke goed moet verrijken en veredelen.
Al wie bouwt en opricht is aan zijn evenmens verplicht dit te
doen in schone harmonie met de bestaande omgeving; En dát
is iets wat maar al te dikwijls door de boeren en hun organisaties
. vergeten wordt.
In de boerderij onderscheiden wij ruimten voor: menselijke
bewoning, veestalling, oogstberging, productenveredeling en het
opbergen van werktuigen. De wijze waarop deze ruimten gevormd en gegroepeerd zijn, wordt bepaald door de levende of
dode traditie, de wijze van bedrijfsvoering, de technische outillage
en de financiële mogelijkheden. De wetmatigheid in de wijze
der ruimte-schikking is kenmerkend voor het boerderijtype.

DE BOERDERIJ IN BRABANT

177

In Nederland kennen WIJ vier hoofdtypen van boerderijen,
die m.i. weer terug te brengen zijn tot twee grondvormen. Deze
beide grondvormen vinden wij in Brabant vertegenwoordigd
in de streekvarianten van het zogenaamde Saksische type en in
het langgevelhuis, het Frankische type.
Het zogenaamde Brabantse boerderijtype, waarvan tijdschriften en kranten zoveel verhalen, bestaat niet. Ons gewest
is immers slechts een deel van het boeiende bonte vloerkleed
dat over onze West-Europese bodem ligt gespreid. De boerderijpatronen waarop hier onze ogen rusten, houden niet op bij
Brabantse grenzen, zij zetten zich voort in noord, oost, west en
zuid in velerlei variaties. Doch de bewogenheid der Brabantse
harten en handen bracht in het universele patroon wel iets van
het eigene; een accent in de vorm en een nuance in de kleur,
die afwijken van het 'eigene' der buren.
En daar de oude Brabander altijd met één voet op de aarde
en met de andere in de hemel stond waren het materiaal en de
vorm van de Brabantse bouwkunst altijd sober en simpel, de
schaal echter groot en wijd, grenzende aan de eeuwigheid. Ook
de boerenbouw deelde hierin. Dit is het eigene van het gewest.
Vóór het keer- en verval"punt der boerenkunst (dat in Brabant
even na 1900 ligt) werden hier de ruimtegroepering en de
daaruit voortvloeiende bouwkunstige vormgeving in hoofdzaak geheel bepaald door een eeuwenoude traditie, welke de
draagster was van de type-vormen, en hun varianten. Een
traditie die zich lang kon handhaven dank zij de afzondering,
de armoede en de patriarchale bedrijfsvoering.
Het z.g. historische boerderij type, dat rond 1900 gebouwd
werd, was het eindresultaat van een meer dan duizend jaren oud,
zeer traag verlopend ontwikkelingsproces. De in onze jaren zo
primitief lijkende landbouwmethoden der tijden vóór de kunstmest wijzigden zich, evenals de woongebruiken, zo onmerkbaar
langzaam, dat oppervlakkig bezien de boerderijbouw tot een
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vaststaand schema verstard leek. Op de door overlevering, oude
ervaring en bedrijfsgrootte vastgestelde plattegrond verrees de
boerderij romp naar overgeleverde vuistregels.
De stijlwisselingen, die abdijen, steden en vorstenhoven in
rep en roer brachten vonden hier in de boerderijbouw slechts
late en zwakke weerspiegeling in een raam of deurvorm, in een
enkel detail of schaars ornament. De diepe, wezenlijke vorm
bleef echter nagenoeg ongerept gehandhaafd.
Tengevolge van de ontwikkeling der landbouwtechniek, de
doorbreking van de oude buurt- en dorpsafzondering (door de
toenemende verkeersontwikkeling en de daaruit voortvloeiende
kennisname van andere woon- en bedrijfsvormen) en tengevolge
van de snelle emancipatie van de boerenstand begint ook hier
in Brabant een tijdperk van zoeken en tasten naar de geëigende
vorm voor de boerderij.
Het wordt gekenmerkt door een aarzelend en gedeeltelijk
loslaten van de traditionele banden en een overwoekering van
de oude vorm door onbegrepen vreemde elementen. We zien
een invoeren van uitheemse boerderij typen door de van elders
afkomstige ontginningsbedrijven. Het is de bloeitijd van de
'gebroken kap', de stadsramen en de burgermans nabootsing.
De boerderij is dan bijna even lelijk en opgedirkt als het
toenmalige stadshuis en we zitten volop in het cultuurverval.
Wat de boerderij in deze tijd enerzijds aan schoonheid en aan
beschavingsvormen verloor, won zij echter anderzijds aan verbetering van woonruimte en bedrijfstechniek: het verdwijnen
van de potstallen, het open gooien van woning en stal voor
licht- en luchttoetreding, de hygiënischer bouwwijze en inrichting der ruimten, de grotere zekerheid tegen brandgevaar,
de goede isolatie en de betere technische outillage.
De gestage voorlichting door de landbouworganen en organisaties en de toepassing van de eisen der nieuwe woningwet
werkten hierbij stimulerend. Het spreekt welhaast vanzelf dat
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men de vormgeving niet meer in de hand had bij de plotselinge
versnelling in het ontwikkelingsproces, dat eeuwen lang zo
uitermate traag was.
Boeren en boerenbouwers waren, evenals de stedelingen, hun
steun in de traditie kwijt en verwierpen met de vele fouten die
het oude aankleefden ook de goede eigenschappen en een schat
aan ervaring en schoonheid.
Met koortsachtige ijver ontsierde en ontluisterde men tientallen jaren lang dorp en landschap, in navolging van de stedeling
die de oude pracht zijner steden wegsloopte tot één grauwe,
gladde verveling.
De boerderijbouw uit de eerste decennia der 20e eeuw wijkt
hierin niet af van het algemene mis-groeiingsproces der volks~
cultuur, ontstaan uit een overwaardering der materie en een
onderschatting van de geest.
En wij moeten ons niet in slaap laten wiegen door tevredenheid
en zelfgenoegzaamheid over de in de laatste 20 jaar behaalde
resultaten. Steeds dwingender beheerst de jacht naar doelmatigheid, vóór alles gericht op onmiddellijke stoffelijke · belangen
en gewin, ons gehele doen en laten.
De nog behouden en behaalde orde, rust en schoonheid in
onze levensruimte danken wij grotendeels aan een ordening
en oplegging van boven af. En dit geldt ook in het algemeen
voor de boerderij bouw.
Het is een algemeen bekend verschijnsel dat het platteland de
stadscultuur uit de verte en vertraagd volgt. Was het cultuurverval op het boerenland later ingetreden dan in de stad, de
eerste drang naar vernieuwing van bouwkunst en landschapscultuur ontstond in de stedelijke kernen.
De stedeling die de, door de toegespitste stadstechniek, uitgebannen natuur buiten zijn stadsgrenzen zocht, zag ook hoe
door baatzucht en onverstand het platteland geschaad en geschonden werd door een breidelloos bouwen, hakken en slopen.
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Er werd alarm gemaakt. Verenigingen werden opgericht, die
ijverden voor het behoud der schoonheid van stad, dorp en
landschap. Er kwamen wetten en instellingen tot stand die
ordenend konden werken.
Het is de grote verdienste van de toenmalige Commissaris der
Koningin Jhr Mr Dr v. Rijckevorsel, dat hij in 1935 in Brabant
het voortschrijdende bederf en het ondeskundige geknoei bij de
bebouwing van dorp en landschap bestreed door de oprichting
van de diensten van Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht voor
de samenwerkende kleinere gemeenten op het Brabantse platteland. Voor de ordening van het ruimtegebruik had hij reeds
enige jaren tevoren gezorgd door de instelling van de beide
Streekplandiensten.
Naast het vele goed dat deze instellingen op ander gebied
bereikten, zijn zij bijzonder voor de ordening en de ontwikkeling
van de boerderij bouw in dit gewest van zeer groot belang geweest.
Niet alleen door afkeuring van ondoelmatige en lelijke plannen,
maar vooral ook door voorlichting en propaganda, door hulpverlening aan ontspoorde boerenbouwers werd de boerenbouwkunst langzaam in de richting van een gezonde ontwikkelingsmogelijkheid en naar een architectonische en landschappelijk
verantwoorde vorm gedrongen.
Na de oorlogsverwoestingen in 1940 werd in de strijd voor
het goede boerenbedrijfsgebouw plotseling grote steun ontvangen van het bureau Wederopbouw Boerderijen. Aangezien
het Rijk de eis stelde, dat de boerderijen welke met Rijksfinanciering werden gebouwd aan hoge eisen van doelmatigheid en
schoonheid moesten voldoen, had men het middel in de hand
gekregen om de bouw van alleszins behoorlijke boerderijen
desnoods af te dwingen. Aangezien door de activiteit van Wederopbouw Boerderijen ook aan de zeer kundige architecten belangrijke opdrachten werden verstrekt, ontstonden weldra de
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levende voorbeelden waaraan de zwakkere broeders houvast
kregen.
Door de uitstekende samenwerking welke tussen de beide
diensten en de architecten bestond en door de grote invloed die
uitging van de cursus voor V.H.B.a. en H.B.a. te Tilburg kon
uit het historische type van ± 1900 nog een mooie, doelmatige,
eigentijdse boerderij vorm ontwikkeld worden, die een goed
functionnerend bedrijf mogelijk maakt en bovendien het landschap tot sieraad strekt.
Het is echter een spel van het noodlot, dat, nu de vorm gevonden is van een goed boerenwoon- en bedrijfsgebouw, dat
aansluit op de levende en gezonde woon- en bedrijfstradities,
de huidige economische omstandigheden de bouw ervan beletten
of (in het gunstigste geval) bemoeilijken. Alleen wanneer het
Rijk een zeer belangrijk deel van de bouwkosten voor zijn rekening neemt, zoals bij de zogenaamde herbouwgevallen, staat
de op het bedrijf drukkende kapitaalslast nog in een enigszins
gezonde verhouding tot de opbrengst en de waarde van de grond.
In het andere geval drukken de kosten van de, aan de toegespitste eisen des tijds voldoende, opstal nog in een grote wanverhouding op het bedrijf. Dit is niet alleen het gevolg van de
sterk gestegen bouwkosten, doch ook van verschuivingen op onze
oude afzetmarkten. Het akkerbedrijf is geen veilige fundering
meer voor een boerenbestaan (behalve in een honger- of distributieperiode). De werkelijke hoofdbronnen voor het boerenbedrijf hier in Brabant en elders zijn: melk, eieren, varkensmesterij, groenten en fruit. Deze hoofdbronnen van het
gemengde bedrijf zijn echter zeer kwetsbaar en het is daarom
noodzakelijk dat de hierop drukkende kapitaalslast zo gering
mogelijk is. Dit is een van de redenen waarom de bouwkosten
van de landbouwopstallen evengoed als die van de landbouwwerktuigen, niet hoger mogen zijn dan men nog voor een goed gevormd en doelmatig functionnerend bedrijf kan verantwoorden.
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Een andere reden is gelegen in het feit dat de huidige boerenwelvaart voor een belangrijk deel gelegen is in de financiële steun
die de staat in velerlei bonte variaties aan de landbouw verstrekt.
In wezen is dit natuurlijk een ongezonde toestand, die niet
blijvend kan voortduren. Onze landbouwhuishouding zal zich
zelve op de been moeten houden en liefst zo spoedig mogelijk.
Naast verbetering van de bedrijfsmethoden komt deze gezondmaking gedeeltelijk ook weer neer op vermindering van de
kapitaalslast en dus ook van de bouwkosten. Deze harde noodzaak van evenwichtsherstel tussen kapitaalslast en productieopbrengst heeft weer een nieuwe periode ingeluid van zoeken
en tasten naar een boerderijvorm, die aan de gestelde woon-,
bedrijfs- en landschapseisen voldoet en die daarbij een beduidend
lagere kostprijs heeft dan de moderne boerderij welke zich
ontwikkelde uit de historische vorm.
Architecten, landbouwingenieurs en technici zoeken nu langs
velerlei ver uiteenlopende wegen naar de nieuwe boerderij of
naar een landbouwfabriek die geëigend zal zijn voor de toekomstige bedrijfsvorm.
Ik vrees echter dat wij geen geslaagde boerderij vorm zullen
vinden binnen het kader van evenwichtsherstel tenzij wij iets
opofferen van onze perfectiedrang die de bestaansmogelijkheid
van menig boerenbedrijf in gevaar brengt.
Want technische perfectie die de grens van het economisch
mogelijke overschrijdt is een moderne kwaal waaraan menige
organisatie tenonder dreigt te gaan.
De perfectie, die voor het grote boerenbedrijf een zegen kan
zijn, is dikwijls een loden last voor het kleine.
Er bestaat een sterke tegenstelling tussen de wijze van bouwen
van vroeger en nu; een tegenstelling die haar oorzaak vindt in
een gewijzigde opvatting van het leven en zijn waarden, in een
andere geestesgesteldheid.
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Eertijds ontwikkelde een nieuwe vorm zich middels een langzaam groeiproces uit de oude. Alles had zijn natuurlijk verloop.
Vroeger veroorzaakte veranderde inzichten, behoeften of
middelen een lange reeks van wijzigingen in het traditioneel
aanvaarde, totdat weer een nieuw vorm evenwicht bereikt was.
Het proces verliep geleidelijk, gedragen door een zich langzaam
wijzigende traditie. De weg van de traditionele ééncellige ruimte,
waarin mensen en vee bij elkaar woonden tot aan de traditionele
boerderij van nu is als een lange weg van étappe naar étappe
geweest.
Onze huidige instelling ten opzichte van het bouwkunstige
vormprobleem verschilt hiervan sterk. In tegenstelling tot de
vroegere gedachtengang blijken wij nu ons juist zoveel mogelijk
los te maken van het traditioneel en algemeen aanvaarde en
streven we nu naar de individuele, de rechtstreekse, meest voor de
hand liggende oplossing. Alsof de wereld bij ons opnieuw begon.
Ook bij de nieuwe boerderij bouw hebben velen het beeld
van de historische vormgeving uitgebannen en zoeken nu naar
de vormgeving voor hûn boerderij idee. Het laatst bereikte
stadium van de boerenarchitectuur is dus de 'boerderij als
experiment'.
De geschiedenis van de boerenbouwkunst is slechts een facet
in de ontwikkelingsgeschiedenis der architectuur en zij weerspiegelt dezelfde eigenschappen als de andere meer luisterrijke
slijpvlakken. Alle huidige ruimtevormen zijn ook hier terug te
brengen tot de twee oerbeginselen der ruimtekunst: nl. de
rechtlijnige indeling en de centrale indeling.
De beide hoofdtypen in ons Brabant zijn tot een van die
oerbeginselen terug te brengen:
1. Het Saksische of Halletype behoort tot de centraalbouw,
waarbij verschillende ruimten rond een middelpunt zijn gegroepeerd. Deze centraalbouw is het volledigst uitgegroeid
in de Friese stelp.
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2. Het zogenaamde Frankische of Langgeveltype, waar alle
ruimten zich in elkaars verlengde uitstrekken (bi-cellulair).
Beide vormen ontwikkelden zich uit de onverdeelde eencellige
ruimte, waarin mensen en vee tesamen woonden.
Hun ontwikkelingsgang was echter onderling anders.
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Het historische Saksische of Hallehuis komt bij ons in Brabant
vrij zuiver en als heersende bouwvorm voor langs de noordelijke
rand: Het land van Heusden en Altena, de Langstraat en de
Maaskant van 's-Hertogenbosch tot Grave.
Het zogenaamde Frankische of Langgeveltype vinden wij
voornamelijk in het zuidelijk gedeelte en langs de Maas vanuit
Limburg tot Grave.
Daartussen ligt het gebied der overgangsvormen.
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Dit is slechts een zeer ruwe en grove schets van het verspreidingsgebied. Dikwijls vinden wij in zuiver Frankische langgevelgebieden plotseling en onverklaarbaar geïsoleerde groepen
Halletypen (o.a. te Uden - Leende - Vessem enz.)
Zeldzamer zijn de Langgeveltypen, welke bij ons midden
in de Saksisch georiënteerde streken voorkomen. Dit verschijnsel is slechts sporadisch en het zijn gewoonlijk eenlingen.
De verspreiding der historische woonvormen in Nederland
en Brabant is, naar ik meen, nog nooit nauwkeurig nagegaan en
in kaart gebracht, iets wat zeer te betreuren valt daar de snelle
verdwijning van de oude hoeven en dorpshuizen een inventarisering binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zal maken.
HET ZOGENAAMDE SAKSISCHE OF HALLE BOERDERIJTYPE

De oudst nu nog voorkomende vorm is het 'lös Hoes' (hiervan
zijn tweetypen bewaard gebleven in het Arnhemse openluchtmuseum, zij zijn afkomstig uit de Gelderse en Overijselse Achterhoek). Dit lös Hoes vertoont vele punten van overeenkomst
met een aantal opgegraven praehistorische (bovengrondse)
woningtypen uit het west germaanse gebied.
Uit dit lös Hoes ontwikkelden zich de Saksische boerderijvormen welke wij ook in ons Brabantse land herkennen.
Het is een ééncellige, niet door tussenwanden onderverdeelde,
ruimte met rechthoekige plattegrond, waarbij het woongedeelte
zich alleen door een iets meerwaardige behandeling van de
overige delen onderscheidt (pag. 186).
Het meest kenmerkende is de grote middenbeuk of Halle,
ter weerszijden waarvan zich twee lagere zijbeuken uitstrekken.
Boven de zeer lage zijwanden rijst het hoge alles beheersende
dak. Alle belangrijke muuropeningen komen voor in de korte
zijden. Aan de ene kop gevel bevindt zich de grote schuurdeur
(bander) welke toegang geeft op de Halle of deel. Aan de
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tegenovergestelde zijde ligt het woongedeelte met lichtraam en
woning-ingang. Het spin, de slaapplaats, spoelruimte en stallingen liggen in de lage zijbeuken. Het woongedeelte onderscheidde zich van de overige ruimten doordat het meestal was
geplaveid met veldkeien. Hier was de haard, de kern van de
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woning. Deze haard (roakküle) bestond uit een rond gat in de
vloer, rondom afgezet met stenen, waarin een hout- of turfvuur
brandde. In de nabijheid van het vuur stond een zware draaibare
houten stijl met dwarsbalk. Aan deze dwarsbalk hing de zware
haalketel boven het vuur. Hier bij het vuur en de haalketel was
de plaats van de boerin, die vanuit dit centrale punt het gehele
interieur kon overzien. Op deze centrale controle-post waren
de gehele indeling en het gebruik gericht. Binnen de gezichtskring van de boerin lagen de beide toegangen en ter weerszijden
van de herd, in de lage zijbeuken, de spoelruimte en de slaapplaatsen. Zij overzag er de deel en de in de aangrenzende
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zijbeuken ondergebracht spinruimte, weefruimte en stallingen.
In deze zijbeuken stond het vee opgesteld met de koppen
naar de deel gekeerd. De boerin had dus zicht op de koppen.
De gehele constructie van het lös Hoes is nog houtbouw,
samengesteld uit stijlen, gebinten en kapbalken, waarbij de
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buitenwanden slechts niet dragende vullingen zijn van tenen
vlechtwerk met leem, gedroogde klei (zonnebak) turf of soms
ook de zeldzame dure baksteen. Het dak is meestal van stro,
zelden van riet. Kenmerkend voor het Saksische type zijn ook
de vrijstaande schuur, schop en bakhuis welke op het erf nabij
de woonhoeve werden opgericht.
Bij de voortschrijdende culturele ontwikkeling doet zich op
de duur de behoefte gevoelen aan een afscheiding tussen mensen
en vee. De eerste stap is dan het bouwen van een dwarswand
tussen het woon- en bedrijfsgedeelte ter plaatse van het eerste
gebint. 'De Herd', de geut en de slaapplaatsen zijn nu afgesplitst

188

HET NIEUWE BRABANT

van de deel en de stallingen. Later wordt de stookplaats van
het midden van het vertrek verlegd naar de binnenmuur.
Toen de differentiatie in de ruimtevormen eenmaal begonnen
was, zette zij zich voort in de afscheiding van de spoelruimte
en de slaapruimte door plaatsing van nieuwe tussenwanden in
de heerd. De spoelruimte dient dan tevens als berging van levensmiddelen (spinkamer).
De lichtopeningen van deze nieuwe vertrekken zijn traditiegetrouw weer geplaatst in de korte wand waar de lichtopeningen
van de herd in uitkomen. Waren tot nog toe alle slaapplaatsen
in eenzelfde ruimte ondergebracht, het verlangen van de scheiding
der geslachten eist uitbreiding van de slaapgelegenheden. Deze
wordt dan gevonden door plaatsing van een bedstede in de
herd en door afsplitsing van een klein vertrek uit de spoelruimte. Door verhoging van de vloer van dit vertrekje (opkamertje) ontstaat hieronder een kleine kelderruimte die de
functie van de oude spinruimte overneemt (pag. 187).
De ontwikkeling van de oude Saksische plattegrond is dan
gekomen op het punt waarop omstreeks 1900 dit boerderij type
in onze streken nog werd gebouwd en waarvan er vele het
landschap nog steeds karakteriseren. Wel hèeft gedurende deze
ontwikkelingsperiode het goedkope vullingsmateriaal der buitenwanden plaats gemaakt voor de soliedere baksteen, en zijn
de raam- en deurvormen gewijzigd naar de smaak van de tijd,
maar in hun diepste wezen zijn de woonvormen niet aangetast.
Het principe is hetzelfde gebleven.
Enkele zeer bekende varianten van, in onze Brabantse streken
voorkomende, Saksische huisvormen zijn:
1. Het Hoekhuis waarbij naast de hoofdingang tegen de korte
gevel een vertrek is uitgebouwd.
2. Het riviertype of T huis, waarbij de uitbreiding van het
woonhuis gevonden werd door de woontravee tot een dwarshuis te ontwikkelen.
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HET FRANKISCHE OF LANGGEVELBOERDERIJTYPE

Het Langgevelhuis wordt ook wel het Frankische genoemd
omdat het voornamelijk voorkomt in de streken die eertijds
door de Franken overheerst werden. Het wil echter niet zeggen
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dat de Franken de geestelijke vaders van dit type waren. Dit
valt zelfs ten zeerste te betwijfelen. Het Keltische aandeel in deze
bouwvorm moet minstens even groot zijn geweest.
De oorspronkelijke vorm van dit langgeveltype is weer de
.rechthoekige ééncellige ruimte, die binnen door drie of meer
gebinten, in vier of meer traveeën verdeeld was.
Al is de oervorm van het langgeveltype gelijk aan die van het
lös Hoes, de wijze waarop van deze ruimte gebruik gemaakt
werd leidde tot een geheel andere ontwikkeling van het boerderijtype.
In tegenstelling tot het Hallehuis komen de ingangen en
lichtopeningen bij het langgeveltype in de lengtegevel voor.
Het hoornvee staat opgesteld in een rij dwars op de lengterichting van het gebouwen met de koppen gekeerd naar de
·eerste travee die als woonruimte dienst deed.
De ruimte-indeling van het langhuis was in volgorde:
woning- stal- schuur (voor oogstberging) en schop (berging
voor werktuigen).
In ons land komen geen ééncellige Frankische hoeven meer
\Toor. Wel treft men ze nog aan in Bretagne en Haut Savoie.
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De ontwikkeling van de ruimte-differentiatie verloopt op
dezelfde wijze als wij reeds bij de Saksische boerderij zagen.
Eerst de afscheiding van de woning van de stalling. Prachtige
voorbeelden van deze overgangsvorm trof men nog voor kort
in Frankrijk aan (Haut Bretagne). Hier werd nl. de woning van

I I

0

1

lil:

~

bJNr?r.o~aT~

POrJT,u

..
JC/lCJC.Ql.

0
•

~ .

P12IMJTlIT

•

j

I

I

I

I

I

•

I
I

LANG GEVEL TyPE _ I2ECON)TQUCTI[

de stalruimte afgescheiden door een houten schot, waarin ronde
openingen werden gespaard voor de koppen van het hoornvee,
dat elders met zijn achterlijf in de stal en met de koppen in de
woning stond. Een prachtig staaltje van de gehechtheid van de
boer aan zijn vee en aan goed voorbeeld, hoe de opstelling van
het vee en het gezicht erop een belangrijke invloed uitoefenden
op de vormgeving en indeling van de boerderij (Zie ook bij
'Lös Hoes'.)
De met de afsplitsing van de woning begonnen ruimte-differentiatie zet zich bij het langgeveltype in de lengterichting voort
en er ontstaat zodoende een lineaire structuur van de plattegrond,
waarbij de vier hoofdruimten: woning, stal, schuur en schop
in een vaste opeenvolging naast elkaar gelegen zijn. Het kleinste
volledige type is dus vier traveeën of vijf gebinten groot. De
lengte van de boerderij (gemeten door het aantal gebinten)
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neemt toe alnaar de grootte van het bedrijf, zodat zelfs in de
Vlaamse Kuststreek boerderijen van 70 tot 80 m lengte geen
zeldzaamheden waren en iedere 'cel' dus uit meerdere gebinten
bestond. Vlak tegen de stal grenst de 'herd' waarin boer en
boerin in een bedstee slapen, welke gewoonlijk tegen de stal-

1

Jl

I-

1

I

I

I

I

I

I

I

I

LANGGEVr.L TyPE•. z.G. fRANk'I~CHf. 1':lOrQO.ER~.
I
o

I

•

~

.)

...

S"

muur ligt. In de bedstee of in de schouw is dan meestal een
kijkraampje aangebracht, waardoor men van de herd uit het
vee kan zien (vergelijk de boerenwoning in Haut Bretagne).
In de naastliggende 'kamer' aan de andere zijde van de herd
slapen de kinderen. Opkamer en geut zijn op de een of andere
wijze (variërend naar de streek) tegen de lange achtergevel aangebracht. De plaatsing van alle toegangen en van de belangrijkste
ramen is noodzakelijkerwijs in de lange gevels.
Uit de aard der zaak (opstelling van de ruimte in de lengteas)
is de zogenaamde Frankische boerderij smaller dan de Saksische
boerderij.
De standplaatsen van het vee worden tengevolge van de
dwarsrichting van de stand gewoonlijk nogal nauw.
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Onder invloed van de verschillende sociaal-economische en
geografische invloeden komt het langgeveltype in zijn enorm
verspreidingsgebied in een zeer groot aantal variaties voor. Deze
variaties zijn zo veelvuldig en het uiterlijk vormverschil is dikwijls
zó groot dat niet ingewijden het langgeveltype er dikwijls niet
meer in herkennen. Wie zou op het eerste gezicht zeggen dat
b.v. de hoeve in verspreide orde (Zeeland) en de hoeve in gesloten orde (op kwadratisch grondplan) afstammelingen zijn
van het langgeveltype.
In onze provincie Noord-Brabant kennen wij echter alleen de
Noordbrabantse variant van de zuivere langgevel (pag. 191) en
de mengtypen uit het overgangsgebied tussen de Saksische en
Frankische streken. Alnaar een dergelijke boerderij dichter of
verder gelegen is van de èentra vertoont zij meer of minder
Saksische of Frankische elementen.
In het klei-gebied van West-Brabant komt een zeer merkwaardig mengtype voor, waarvan de raadselen nog niet volledig
zijn opgelost.
Op het ruime erf, dat gewoonlijk omgeven is door een sloot
en een boomsingel, staan de woning en de afzonderlijke bedrijfsgebouwen opgesteld op een wijze die meer herinnert aan de
Frankische hoeve in verspreide orde, dan aan de schilderachtige
en meer willekeurige Saksische verspreiding der gebouwen.
Bovendien zijn bij de Saksische boerderij woning en stal één
geheel. Bij de Westbrabantse boerderij zijn deze echter gescheiden. Het merkwaardigste is dat de vrijstaande woning
zuiver Frankische kenmerken vertoont, terwijl het gebouw dat
stal en schuur bevat een indeling heeft die op Saksische invloeden
wijst. In Zeeland zijn bij dezelfde schuur-stal combinaties de
Frankische principes overwegend op de Saksische.
Een andere in Brabant slechts nog maar vrij spaarzaam voorkomende variatie is de zogenaamde 'krukboerderij' . Deze
krukboerderij is eerst een schuchtere uitgroei naar de hoeve
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op kwadratisch grondplan. Wanneer nl. tengevolge van de
grote lengte van de Frankische boerderij de achterste bedrijfsruimten te ver van de woning komen te liggen ontstaat op
practische gronden de neiging tot afbuiging van deze ruimten
zodat een betere overzichtelijkheid en bereikbaarheid verkregen
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worden. Bij voortschrijding van het proces ontstaat weer een
centraalbouw (hoeve op kwadratisch grondplan) die echter in
Brabant in zijn historische vorm niet voorkomt.
De opzet van al deze historische typen is in wezen gebaseerd
op houtbouw met een zich zelf dragend skelet, waarbij de
wanden evenals bij het lös Hoes oorspronkelijk slechts vullingen
waren. (In de 1ge eeuw werden de buitenwanden geheel of
gedeeltelijk van baksteen gemetseld, en kregen behalve een afsluitende ook een constructief dragende functie.) Het houten
skelet bestond uit bedisseld inlands eikenhout dat een zeer
grote duurzaamheid en hardheid heeft.
Het materiaal waaruit de boerderij werd opgetrokken lag in
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de naaste omgeving voor het grijpen en bezat in kleur en vorm
een grote verbondenheid met de bodem, waaruit het voortkwam.
Stro, eikenhout, leem (al of niet gebakken), wilgentwijgen, dat
is al. Aan deze uitgebreide toepassing van natuurlijke materialen
welke gewonnen zijn uit de bodem zelf, is, naast de sobere vorm,
wel te danken dat onze oude boerderijen in het landschap liggen
alsof zij er uitgegroeid zijn. Zij lijken even natuurlijk en vanzelfsprekend als de bomen en de gewassen; zij hebben de kleur van de
bodem en de vorm van de bodem. Zij vormen nimmer een storend,
doch altijd een verrijkend element van het cultuurlandschap.
HET HUIDIGE BRABANTSE BOERDERI]TYPE

De eigentijdse boerderij voor het gemiddelde of kleine gemengd
bedrijf van de Brabantse zandgronden, dat zich na 1935 uit de
bestaande historische vormgeving ontwikkelt, vertoont nog wel
de invloeden van de beide hoofdtypen, doch is in feite een geheel
nieuwe verschijning geworden. De opeenvolging der ruimten
en de plaatsing der muuropeningen in de langgevels herinneren
aan de zogenaamde Frankische wijze van bouwen, de opstelling
van het vee daarentegen aan de veel betere stallingswijze van
de Saksische methode, evenwijdig aan de langgevel waardoor
een veel gunstiger stalverlichting mogelijk is. De schop wordt
volgens de oude traditie in de Frankische streken meestal aangebouwd, in de Saksische buurten echter vrijstaand opgericht.
Alhoewel de woonruimte verburgerlijkt is (evenals de boer
zelve) kan men er nog altijd de invloeden der oude tradities in
terugvinden.
Nieuw is echter de groepering der stallen in de tweede 'cel'
en in het bijzonder nog hier de invoeging van een ruimte die,
centraal gelegen, de verbindingsschakel vormt tussen erf, woning
en stallen en waarin tevens de voederbereiding en de melkkoeling zijn ondergebracht. De vier belangrijkste ruimten nl.
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woon- en spoelkeuken enerzijds en koe- en varkensstal anderzijds
zijn van hieruit direct bereikbaar. Dit vertrek neemt de sleutelpositie in bij de nieuwe plattegrond organisatie en is de 'sluis'
waarin de werkzaamheden van woning, bedrijf en buitenwerk
'geschut' worden.
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Uiterlijk sluit deze boerderij zich sterk aan bij de traditionele
vormgeving. De bouwmassa vertoont slechts weinig verschil,
alleen is alles wat hoger en nieuwer. Haar vorm harmonieert
zeer goed met de bestaande oude bebouwing en met het landschap, doch haar materiaal mist het ruige natuurlijke 'karakter
van de oude hoeve en haar kleur is te blozend rood. De inwendige
afwerking van de boerderij stelt tegenwoordig zulke hoge
financiële eisen dat voor een schone uiterlijke bewerking meestal
geen geld beschikbaar blijft en dak en muurwerk zeer hard in het
landschap liggen. Dit is daarom nog te vervelender daar de
nieuwe boerderij weinig gelegenheid meer krijgt om in het
landschap in te groeien. Want de omplanting der boerderij
wordt nu ten zeerste verwaarloosd en het groepje schrale
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vruchtboompjes kan men moeilijk vergelijken met de rijke
boomopstand van vroeger. De sedert jaren verkeerd gerichte
propaganda (waarop men nu terugkomt) van de boerenorganisaties om de boom- en struikopstand te slopen om zoveel mogelijk
grond te bebouwen, heeft buiten de oude boerencultuurcentra
het landschap ontluisterd en de erven ontsierd.
Wie het behoorlijk geoutilleerde bedrijfsdeel van de nieuwe
boerderij met zijn brandvrije stallen, de lichte en luchtige ruimten, de hygiënische inrichting en de moderne machines en
bedrijfsmethoden, beziet en ook de wijze kent waarop dit alles
vakkundig gebruikt en beheerd wordt, ziet in de huidige boer
de bekwame bedrijfsleider, waarvan men verwacht dat hij zich
natuurlijk ook cultureel tot een ·behoorlijk niveau heeft opgewerkt. Betreedt men dan echter zijn woning dan wordt men in
de meeste gevallen ernstig teleurgesteld. Van de oude echte
boerenbeschaving en boerentrots is meestal maar weinig overgebleven. De ontwikkeling van de goede smaak en van de zin
voor het schone en werkelijk waardevolle heeft zich in tegenovergestelde richting bewogen van de materiële vooruitgang. De
lelijkheid en stijlloosheid van het interieur worden gewoonlijk
slechts geëvenaard door de spreekkamers van sommige pastorieën en zusterkloosters. Het is jammer, dat de machtige boerenorganisaties, die zo geweldig veel goed hebben gedaan op het
punt van vakontwikkeling, credietwezen en ander materieel
gebied, de cultuur van de geest zo zeer hebben verwaarloosd.
Alleen de R.K. Boerinnenbond grijpt verder dan het zuiver
stoffelijke en poogt onvermoeid de waarde van het zinvolle en
schone ook in het boerenleven en in het boerengezin ingang te
doen vinden.
Met grote boerenbedrijven in de vette Westbrabantse kleigebieden en enkele op de schrale zandgronden is het na de verwoestingen van 1940 een geheel ander geval. De rueuwe gebouwen hiervan sloten, onder invloed van het bureau Weder-
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opbouw, dat in de Wieringermeer was opgevoed, aan bij de grote
boerengebouwen die we tegenwoordig kennen als dezogenaamde
'Wieringermeerboerderij', een boerderij type dat doet denken
aan een rationeel omgevormde Friese Stelphoeve. Onder het
ene grote dak ligt de zeer grote tasruimte met de daaromheen
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gebogen stallingen. Het woonhuis is gewoonlijk voor het bedrijfsdeel uitgebouwd.
Gezien het geringe aantal grote bedrijven dat Noord-Brabant
telt, komt dit type hier zo sporadisch voor dat het karakter van
het landschap er practisch niet door beïnvloed wordt. Door
haar eenvoudige vorm en grote schaal zou deze boerderij zich
overigens wel aanpassen bij het Brabantse landschap en de
Brabantse geaardheid.
Opmerkelijk bij dit boerderijtype is de volkomen losmaking
van de woning uit het bedrijfsgedeelte. Soms is de woning geheel
vrijstaand, soms door middel van een verbindingselement nog
met het bedrijf verbonden.
Dit verschijnsel van de vrij gebouwde woning loopt parallel
met de toenemende welvaart en is niets nieuws onder de zon.
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Dezelfde ontwikkelingsgang van het boerenhuis kan men gadeslaan bij andere landbouwvolken en in andere tijden, zodra men
daar tot grote welvaart kwam. Het is de consequente voortzetting van het proces dat begon bij de eerste afsplitsing van
woning en stal uit de ééncellige ruimte van de aanvang.
DE BOERDERIJ ALS EXPERIMENT

Zoals wij reeds zagen, voelen velen zich genoodzaakt een andere
oplossing voor hetboerderijenprobleem te zoeken, teneinde het
verstoorde evenwicht te herstellen tussen de bedrijfsopbrengst
en de kapitaal-investering. Sommigen zoeken de oplossing in een
ingrijpende ombouw van de huidige boerderij vorm, anderen
in een geheel nieuwe probleemstelling der landbouwfabriek.
Allen hebben echter één punt gemeen: nl. 'het maken van een
zo goedkoop mogelijke tasruimte' . De oplossing van de gestelde
opgaaf wordt op het ogenblik gezocht in drie verschillende
richtingen.
1. Een centrale schuur of tasruimte met hoge wanden en uitgevoerd met goedkope en lichte materialen. Tegen deze tasruimte worden de lagere stallen aangebouwd in duurzamer
materiaal, doch in zo goedkoop mogelijke uitvoering.
Bij dit bedrijfsgebouwencomplex wordt een vrijstaande
woning gebouwd, welke normaal verzorgd wordt.
2. Een duurzame en goedverzorgde woning, waarbij de nodige
bedrijfsruimte en stallen worden aangebouwd als een aaneenkoppeling van zelfstandige ruimten. De ommuurde tas ruimte
of schuur komt te vervallen en wordt vervangen door een
open tas of open kapschuur. De huidige typen zijn uit landschappelijk en aesthetisch oogpunt bezien niet geslaagd te
noemen (pag. 200).
3. Dit type knoopt nog het meest aan bij de traditionele vormgeving en bezit de architectonisch en landschappelijk best
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verantwoorde vorm. Rond de centrale tas welke aan een
der langgevels geheel open is, buigen zich woning, stallen en
werktuigen-berging. Het gehele ruimtensamenstelis geborgen
onder één doorgaande kap. Alleen de woning loopt door
tot aan het dak, de overige ruimten blijven laag, zodat de
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tas ruimte zich nog uitstrekt tot boven de stallen en de schop.
Voor de kleine en middelgrote bedrijven is dit systeem tot nog
toe de goedkoopste oplossing gebleken (pag. 199).
De onder 1 en 3 genoemde systemen zijn aan elkaar verwant.
Beide systemen huldigen het principe van de centrale groepering
(tasruimte in de kern).
Type 1. bezit echter een vrij geplaatst woonhuis en een dominerende tasruimte, en is meer geschikt voor grote bedrijven.
Type 3. is meer geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven.
De ontwikkeling van de nieuwe boerderij zal m.i. voor de
grote bedrijven aansluiten bij het type 1, terwijl die voor het
normale Brabantse boerenbedrijf, dat in het landschap domineert
wel volgens systeem 3 zal geschieden.
Welke boerderijvorm in de toekomst het landschap zal
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beheersen is niet met zekerheid te zeggen. Veel zal afhangen van
de economische toestand en van de stijging of daling der bouwkosten. De beste kansen geef ik persoonlijk aan het laatst genoemde type, dat overigens nog aan het begin van zijn ontwikkeling staat. Van een Brabantse boerderij, zullen wij echter in de
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toekomst nog minder kunnen spreken dan voorheen, want het
algemene nivelleringsproces voltrekt zich natuurlijk ook op het
gebied der vormgeving van de boerenbouw. Alleen onze liefde
tot het schone en goede kan aan de landbouwopstallen van de
Brabantse grond nog iets eigens en groots geven.
Moge daarom uit onze gemeenschappelijke liefde en arbeid
een nieuwe vormenschoonheid groeien, welke die van de oude
hoeve evenaart, opdat het Brabantse landschap moge blijven
wat het was en is: een schoon tehuis en de deurmat van de hemel.
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OUDE EN JONGE STEDEN

I
INLEIDING

DE

steden van Noord-Brabant! Wel zeer aantrekkelijk is
het de steden in hun ontwikkeling, hun functie en hun toekomst
te beschouwen. De steden immers overbruggen de eeuwen. Zij
weerspiegelen heel de blijde en droeve historie van een gewest,
zijn grootheid en zijn zwakheid. Zij zijn te allen tijde de plaatsen
geweest, waar het leven van het gewest zich concentreerde. Zij
vormden het belang van de streek en waren de inzet van oorlogen. De steden zijn de expressie van een volk, zij zijn de gedenktekens van het maatschappelijk leven, eeuw na eeuw. En
ook heden weerspiegelen de steden alle facetten van de maatschappij. De omvangrijke uitbreidingen doen het nieuwe tijdperk
zien van de industriële eeuw. Het zegevierende verkeer heeft
in de steden zijn oorsprong en zijn knooppunten. Het onderwijs
vindt er zijn belangrijkste instellingen, de culturele prestaties
hebben er hun tehuis. De handel heeft in de stad een ingewikkeld
netwerk van contacten en verbindingen. Het bestuur heeft er
zijn zetel, de politiek haar zwaartepunt. Heel het hevige en
gecompliceerde moderne leven heeft in de steden zijn uitdrukking. Wellicht zijn het stadsbeeld en de stadsstructuur even fel
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en ingewikkeld als het leven zelf. De steden van nu weerspiegelen
de ingrijpende wisselingen van deze tijd, de geestelijke
strijd, de economische worsteling, de sociale emancipatie. De
Brabantse steden domineren met hun torens de landschappen.
De oude en nieuwe torens, symbolen van het geloof der vaderen,
het kerkelijk leven van nu en van de godsdienst der kinderen,
hebben hun dominerende plaats in het stadsbeeld behouden.
Doch ook hier begint de strijd met de andere kolossale gebouwen,
symbolen van andere belangen. Kerk en raadhuis dreigen hun
eerste plaats te verliezen in de grote kamp met de vele nieuwe
machten van onze samenleving. De toekomstige stad zal opnieuw het beeld zijn van het resultaat van deze strijd. Zal het
materialisme het winnen van de geestelijke en culturele stroming
en zich uiten in een stad van louter productie en reclame? Zal
het collectivisme zich uitdrukken in de grote woongebouwen
en gestandaardiseerde woningen met de anonieme bewoners?
Zal het organisatieleven van de maatschappij zich gaan tonen
in geweldige gebouwen van vak- en standsorganisaties? Zal de
sociale periode de eerste plaats geven aan de verzekeringskantoren, ziekenhuizen, jeugdgebouwen en tehuizen voor ouden
van dagen? Zal toch de geldwereld weer zo machtig blijken,
dat de banken de paleizen zijn van de komende generatie, zoals
het verwoeste Rotterdam het eerste herleven zag in reusachtige
bankgebouwen? Gaan de modemagazijnen en warenhuizen het
stadsbeeld beheersen, of zal de enorme vlucht van de technische
wetenschap zich manifesteren in geweldige laboratoria en proefstations? Gaat de eeuw van boek en publicatie de archieven en
bibliotheken voorrang verlenen of zullen de administratie- en
registratiegebouwen het winnen? Zullen de verkeerseisen de
stad met haar gebouwen slechts als overschot dulden tussen de
verkeersbanen, bruggen, tunnels en viaducten?
Of zal de moderne mens, die meent alles te beheersen, niet
rusten vooraleer alles in een nieuwe oorlog ten onder gaat, zoals
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een kind steeds zijn speelgoed verspeelt wanneer het teveel
tegelijk er mee wil verrichten? Dan zal de stad er niet meer zijn.
Dan is er geen historie, maar dan zal er ook geen toekomst meer
zijn!
Misschien heeft toch de Brabantse stad van nu nog een taak in
de wereld van eindeloze verwarring. De stad met dominerende
kathedralen en kerktorens als teken van een doel dat uitgaat
boven stoffelijke welvaart zal kunnen wijzen op een juiste
hiërarchie in de levenswaarden. De stad met haar vele ééngezinswoningen, een teken van de hoogheid van de menselijke persoon
en verheven eenheid van het gezin, zal kunnen wijzen op een
sociale orde, die hoger ligt dan materiële gelijkschakeling onder
de mensen.
De steden van Brabant, zij hebben hun interessante historie,
in hen leven de belangwekkende vraagstukken van thans, zij
hebben een toekomst, die schoon kan zijn en voorbeeldig. Wat
hebben de steden veel te vertellen. Ook zelfs de korte historie
van de laatste anderhalve eeuw, een klein aantal van één provincie
en een duistere toekomst, die men slechts bescheiden tegemoet
kan treden, geven nog eindeloos veel stof voor een beschouwing.
De steden blijven steeds de enorme vertel- en prentenboeken
van een volk.
II
KORTE HISTORIE

Wanneer men enigszins systematisch en documentair een reportage wil geven over de steden wordt het moeilijk. De niethistoricus vindt de geschreven geschiedenis van Noord-Brabant
sinds de vorming van ons Koninkrijk, waarin de provincie de
gelijke plaats naast de andere gewesten verwierf, in het
geheel niet . gereed, zodat hij ook niet kan starten van een
geëffend terrein. Bovendien ondervindt hij, dat hij in 1952
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schrijft over steden, juist honderd jaar nadat de steden hun
formele status verloren en er thans slechts min of meer vage
criteria voor het stedelijke bestaan. Er is een stormachtige groei
en ontwikkeling aan de gang, zodat ieder rustig overzicht
aanstonds gestoord wordt door ingrijpende veranderingen in
aantal, aard en functie van de Brabantse steden.
Dr H. Brugmans besluit zijn omvangrijk boek over 'Het
staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden'
in de serie Oud Nederlandse steden met een hoofdstuk, dat de
veelzeggende titel draagt 'Het einde der stedengeschiedenis',
waarmede hij de historie van na de revolutie van 1795 aanduidt.
De eeuwen vóór het warrige tijdperk van de revolutie, de Franse
tijd en de geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden, hebben
ons een aantal steden met grote zelfstandigheid nagelaten. Ook
Noord-Brabant kent zijn serie steden uit de middeleeuwen. Zeer
oude steden: 's-Hertogenbosch uit de twaalfde eeuw; een groot
aantal uit de dertiende eeuw, de eeuw van de stedenstichtingen:
Geertruidenberg, Woudrichem, Oisterwijk, Heusden, St Oedenrode, Eindhoven, Grave, Breda, Bergen op Zoom en Oosterhout.
Op de eeuwwisseling nog Someren, Waalwijk en Helmond.
Dan volgen nog Steenbergen, Megen, Ravenstein en Oss. Zevenbergen blijkt in de vijftiende eeuw als stad te worden genoemd.
Later in de zestiende eeuw volgen de gestichte stadjes Klundert
en Willemstad. En is deze opgave compleet? Had niet het
gehucht Zand Oerle ten westen van Eindhoven in de negende
eeuw reeds stadsrechten in enigerlei vorm? En welke anderen
hebben in die tijd eveneens zulke rechten gehad? En zijn de
rechten gelijkwaardig? Is het vestingrecht, tolrecht, marktrecht
en schepenrecht een gelijke titel als stadsrecht? Zijn er nog
plaatsen met soortgelijke privilegiën niet genoemd? De geschiedkundigen zijn nog niet opgehouden de oude historie te
doorvorsen. Eén ding is zeker, dat van een vast en eenvormig
stadsrecht niet gesproken kan worden. Daarvoor zijn de ver-
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schillen in de vele privilegiën op het gebied van bestuur,
rechtspraak, belasting, verdediging, handel, verkeer en nijverheid
te groot.
Ollde stadsrechten *

1184/85
1213
1230
1230
1231
1232
1232
1233
1252
1260
1272

's-Hertogenbosch
Geertruidenberg
Woudrichem
Oisterwijk
Heusden
St. Oedenrode
Eindhoven
Grave
Breda
Bergen op Zoom
Oosterhout

1301
1303
1314
1319
1357
1357
1399
1426
1583
1583/4

Someren
Waalwijk
Helmond
Steenbergen
Megen
Ravenstein
Oss
Zevenbergen
Klundert
Willemstad

* Hieronder te verstaan allerlei privilegiën van stedelijke aard, naar de gegevens
uit bestaande literatuur.

De ons bekende oude steden leefden, eeuw na eeuw, in bloei
en teruggang, in ontwikkeling en strijd, tot in de achttiende
eeuw de overgang wordt ingezet naar een hogere en meer
samenhangende staatkundige orde en minder stedelijke zelfstandigheid en invloed. De gemeentewet van 1851 van Thorbecke
schakelt alle gemeenten gelijk. Het is het einde van de stadsrechten en van de stedelijke voorrang, het einde ook van de stedelijke
eigen bestuursvorm en zelfstandigheid en tevens het begin van
de gelijke kansen voor de plattelandsgemeenten. Zij lijkt revolutionnair, die wet van Thorbecke, maar bijna een eeuw van
soms stille, soms luidruchtige revolutie, van poging en mislukking in de reorganisatie van het staatsbestel en stedelijke
regeringen is er aan vooraf gegaan; een moeizame ontwikkeling,
die eerst halverwege de negentiende eeuw haar formele status
krijgt. De opleving van de handel in de achttiende eeuw betrekt
de steden steeds meer in het nationale en internationale leven.
De stadsregeringen beginnen een innerlijke zwakte te tonen, de
burgerij neemt geen genoegen meer met de machtige en geïso-
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leerde positie van de aristocratie en de familieregering. De groei
van het aantal gegoede en ontwikkelde burgers doet naar een
meer democratische bestuursvorm streven. En dan ontstaat die
paradoxale strijd in den lande van de burgerij der steden die
vecht voor meer centrale bevoegdheid van de stadhouder, die
de regentenheerschappij in de steden zou moeten inperken. Maar
tegelijk verzetten zich uiteraard de oude bestuursgroepen.
Willem IV noch Willem V zijn in staat de verwarring te doen
opklaren. Hoe onzuiver is de strijd van de Patriottentijd. De
inzet was democratie tegenover regentenregering, de versterking
van het centraal gezag tegenover de stedelijke zelfstandigheid en
stedelijke invloed, de positie van de Prins-Stadhouder tegenover
de regentencolleges. Maar de burgerij, die de Prins steunde,
bedoelde de eigen invloed in de stedelijke regering, de regentenfamilies die de Prins bestreden, bedoelden de handhaving van
een aristocratisch gezag. En dwars door deze verwarring speelt
de geestelijke strijd van geheel de beschaafde wereld, de strijd
van absolutisme en individualisme tegen de opkomst van een
gemeenschapsbesef. Een grenzeloze verwarring kan niet uitblijven. Min of meer revolutionnaire en oproerige hervormingen
gaan plaats vinden. Allerhande plaatselijke en incidentele wijzigingen worden aangebracht in de bestuursvorm van de steden.
Contact en samenwerking van steden wordt gezocht om nieuwe
bestuursvormen staatsrechtelijk geregeld te krijgen. De gewapende vrij corpsen verbinden zich om de pogingen kracht bij
te zetten. Maar door alles loopt de draad naar een nieuwe
staatsvorm met vaste, stabiele en algemene volksinvloed en dus
beperking van de oude stedelijke vrijheid en macht.
Ook Brabant, dat sinds 1648 weliswaar als generaliteitsland
geen zelfbestuur bezat, kende de stedelijke ontwikkeling en
daarmede de strijd van de achttiende eeuw, al was deze misschien minder hevig, omdat de roep om het centraal gezag hier
uiteraard minder weerklank vond. Wel kende ook Brabant de
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opkomst van de burgerij en de strijd tegen de regentengroepen.
In de ontwikkeling van de democratie en de vestiging van een
meer centraal gezag met de innerlijke strijd en luidruchtige
oproeren, is de achttiende eeuw de eerste periode. De Franse
tijd aan het einde van de achttiende eeuwen het begin van de
negentiende eeuw vormt de tweede phase. Wanneer in 1795 de
Franse bezetting komt, valt de oude, reeds ondergraven regeringsvorm en daarmede ook het onderscheid in de status van de
landsdelen. Vanaf deze tijd neemt Brabant gelijk deel aan de
verdere ontwikkeling. In 1796 neemt een door kiezers verkozen
Nederlandse volksvertegenwoordiging het centrale gezag in
handen en werden de steden formeel ondergeschikt; althans hun
invloed op de landsregering werd hun ontnomen. Maar in feite
blijken de steden hun vrijheid en zelfstandigheid voort te zetten.
Het onderscheid tussen de stedelijke gemeenten en het meer
districtsgewijs bestuurde platteland blijft bestaan. Het is in dit
onderscheid dat aan de serie vroegere steden door Lodewijk
Napoleon ook Tilburg en Roosendaal worden toegevoegd. En
dan komt na de Franse tijd de derde phase, die van het Koninkrijk
der Nederlanden, waarin de ontwikkeling van het centrale gezag
en de eigen en gelijke positie van de gemeenten zich voltrekt.
In 1814 blijken in het 'Reglement voor de stedelijke regeringen
in Noord-Brabant' te zijn opgenomen Bergen op Zoom, Breda,
Eindhoven, Geertruidenberg, Grave, Helmond, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oosterhout, Roosendaal, Steenbergen, Tilburg
en Willemstad. Bij het Koninklijk Besluit van 8 Mei 1819,
waarin het Reglement van Bestuur voor het Platteland in de
Provincie Noord-Brabant wordt vastgesteld, blijven dan ook
de bovenvermelde steden buiten de regeling, echter met
uitzondering van Roosendaal, Steenbergen en Helmond,
die tot het platteland worden gerekend. Voor de eerste twee
wordt dit in zoverre reeds in 1820 hersteld, dat beide voor hun
bestuurderen de benamingen van Burgemeester en Raden mogen
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voeren, doch Helmond komt sindsdien niet meer voor in de rij
der steden. Met de instelling van de stedelijke en plattelandsreglementen van 1814 en 1819, blijken meer namen van de
stedenlijst verdwenen: Ravenstein, Megen, Oss, Oisterwijk,
Waalwijk, Zevenbergen en Klundert. Welzijn verschillende
van deze oude stadjes hoofdplaats geworden van een der zeven
districten, waarin het platteland van Brabant verdeeld werd,
zoals Waalwijk, Helmond en Roosendaal. Een viertal andere
plaatsen, voorheen slechts 'landelijke' gemeenten krijgen nu ook
een hoofdplaatsfunctie, Boxmeer, Boxtel, Oirschot en Princenhage. De districten werden bestuurd door de Districts-Schout,
de plattelandsgemeenten door de Gemeente-Schout en de Gemeenteraden. De stedelijke regeringen echter kenden Burgemeesters en wel sinds 1814 drie Burgemeesteren voor iedere
stad en een gemeenteraad. In 1824 wordt dit gewijzigd, zodat
slechts één burgemeester en twee wethouders en een raad het
bestuur vormen. Weer worden in het besluit van 1824 Roosendaal, Helmond en Steenbergen niet genoemd onder de stedelijke
gemeenten. In 1825 wordt ook het plattelands reglement herzien,
waarbij thans ook het bestuur der afzonderlijke gemeenten
wordt samengesteld uit één burgemeester, twee assessoren en
een gemeenteraad. Zo langzaamaan is de bestuursvorm van de
steden en de plattelandsgemeenten dus naar elkaar gegroeid.
Dan, in 1851, komt de gemeentewet van Thorbecke. De
plattelandsgemeenten krijgen gelijke zeggenschap in eigen huis
als de steden, de stedelijke bestuursvorm wordt verder beperkt
en onder toezicht gesteld. De wet kent het onderscheid van stad
en platteland niet meer en zo is het gebleven tot op de dag van
heden.
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III
HET STEDELIJK CRITERIUM

Zodra men een lijst moet opstellen van de Brabantse steden en
uit de 140 gemeenten moet kiezen, blijkt het stedelijk criterium
zoek. Zullen de oude steden uitgangspunt kunnen zijn? De
historicus kent vele soorten van privilegiën, welke een plaats een
stedelijk karakter gaven, zoals het marktrecht, het ommuringsrecht, het schependomsrecht. De lange jaren van de historie
hebben nieuwe functies aan kernen gegeven of oude ontnomen:
. zetel van rechtsmacht, legering van garnizoen, centrum van de
streek, hoofdplaats van baronie of markiezaat, van kwartieren
of andere bestuurseenheden. Zal de interesse van de heemkunde
ons leiden naar al die plaatsen waar de handel en de nijverheid
een andere en vaak tegengestelde aard gaven aan de nederzettingen dan de agrarische wereld geeft aan haar buurtschappen
en dorpen? De historie van zeven of acht eeuwen met de wisselende heerschappij en staatkundige indelingen, de grote veranderingen in de militaire strategie, de steeds verplaatste strijdtonelen,
de sterke op- en neergang van de welvaart, de ontwikkeling
van ambacht en nijverheid, de invloed van de internationale
handel en het verkeer, het zijn allen zovele oorzaken van opkomst
van het stedelijk karakter van een plaats geweest en soms evenzeer van de neergang. Een ontwikkeling werd ingezet en verstilde, bepaalde oorden bleven eeuwen teruggetrokken, arm en
dun bevolkt en geven in de moderne tijd een stormachtige
ontwikkeling te zien. Is er dan geen stedelijk criterium? De
gemeentewet van Thorbecke zet een streep achter de formele
onderscheiding van stad en dorp. Maar het volk van Nederland
verloor in geen eeuw de onderscheiden woorden uit haar vocabulaire, noch het begrip voor het verschil tussen stad en dorp.
Toch is er ook geen eenvoudige louter kwantitatieve maat voor
het criterium van de stad. Zou het tien- of twintigduizend zielen
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moeten zijn? Heusden met 3000 zielen heeft een stedelijk aanzièn,
Valkenswaard met 15000 zielen komt het dorps karakter slechts
moeizaam te boven. De kleine Franse stadjes met vaak enkele
tienduizenden inwoners hebben een stedelijke allure, waarop
Tilburg en Eindhoven terecht jaloers kunnen zijn. Het criterium
van de stad is veelvoudig en samengesteld. Misschien is het
adjectief ons meer bijgebleven dan het begrip waarvan het is
afgeleid. Het stedelijk karakter is ons meer vertrouwd dan het
stadsbegrip zelf. We kennen de tegenstelling van het stedelijke
en het landelijke. We kennen het moderne woord van de verstedelijking. De oude onderscheiding van boeren en burgers
ligt er aan ten grondslag, doch tegenwoordig meer in hun taak
en functie in de samenleving dan in de vorm van het samenwonen. De verschillen die meer maatschappelijk zijn dan geografisch of bestuursrechtelijk, hebben hun stempel gedrukt op
de personen en op de werken die zij tot standbrengen, op de
instellingen, die zij in het leven roepen en op de cultuurgoederen
en ontspanningsvormen waarmede zij zich omringen. Er is het
type van de fabrieksarbeider, de ambachtsman, de kantoorklerk
en ambtenaar, de intellectueel en de ondernemer, dat ons als het
stedelijke type bekend is. Er zal geen leerkracht zijn, die de
verschillen tussen de stedelijke bevolking en de landelijke
niet kent, geen zielzorger, die het onderscheid niet ervaren
heeft.
Het zijn de bouwwerken, waarin het stedelijke tot uiting komt,
de woonwijken waarin het leven zich groepeert, de groenvoorziening en de parken en de sportaccomodaties waarin de stedeling
zijn behagen schept en zich ontspant, het is heel die artificiële
wereld, waarin het natuurlijk ontstaan der dingen op de achtergrond geraakt. Het moderne stedelijke leven doet in het productieproces, in de cumulatie van leidende en verzorgende functies,
in de samentrekking van wetenschappelijke en culturele vorming
en in de verkeersverzorging geen twijfel bestaan over het onder-
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scheid van het stedelijke en het landelijke. Het is echter niet
omschreven, niet vastgelegd en niet begrensd, het is noch
kwantitatief noch kwalitatief met een bekende en aanvaarde
maat te meten of in een algemeen aanvaarde formule vast te
leggen. De algemene opvattingen en indrukken zijn slechts te
volgen, waarbij niemand kan zeggen, waar de lijst van Brabantse
steden moet ophouden.

IV
DE VERSTEDELI]KING

De nog bestaande en door ieder aangevoelde verschillen tussen
stad en land worden in de tegenwoordige tijd in hun wezen
verder aangetast. Niet alleen omdat de gespreide industriële ontwikkeling ook enkele dorpen doet uitgroeien tot stadjes, maar
ook omdat heel het landelijk gebied thans een zekere mate van
verstedelijking ondergaat. Was de stad het gebied waar het artificiële de boventoon voerde en het land waar de dingen een
natuurlijk ontstaan en ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende
of aangepaste vormen kregen, thans zien we de dorpen en het
landelijk gebied steeds meer het kunstmatige overnemen. Verder
en verder werpt de stad haar schaduw, of moeten we zeggen
haar licht, over het land. De verkeerswegen met heel de moderne
outillage hebben het land doorsneden en voorzien van vele
kunstwerken, die vaak het landschap beheersen. De vervoersmiddelen zijn op het land dezelfde geworden als in de stad, de
boerenvrachtauto is niet verschillend van de andere. De boer
rijdt de jeep en de tractor, de landbouw wordt steeds meer gemechaniseerd. De opleiding van de boer wordt meer op de
wetenschap gebaseerd dan op de oude ervaring. De voorzieningen
in het dorp wijzigen zich; de hoefsmid wordt automonteur; de
ouderwetse molenaar de ondernemer van een moderne maalderij.
De aankoop van de landbouwbenodigdheden en de verkoop
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van de producten geschiedt georganiseerd en met een outillage,
die stedelijk aandoet. De tuinbouw is zover ontwikkeld, dat
de moderne glascultuur nauwelijks nog verschilt van de industrie.
De kledingwijze is genivelleerd, de fabrieksjurk en het confectiepak worden op het land evenzeer gedragen als in de stad, de
overall is het werkpak voor iedereen. De fiets bracht de dorpeling
veelvuldig in de stad, de films die in de stad vertoond worden
komen ook in de dorpen; de jongens en meisjes van 't land
werken in fabrieken en bedrijven van stedelijke allure. Omgekeerd is het landelijk gebied de speeltuin van de stadsbevolking,
die hoewel zij de stilte en de natuur zoekt, niet rust vooraleer de
stilte verstoord en de natuur is omgevormd naar het beeld, dat
de stedelijke mens er van heeft. Immers het bos wordt villaterrein of park, het ven wordt vijver of openluchtbad, de oude
zandweg een rijbaan en de heide kampeer-, oefen- of wedstrijdterrein.
Het is uiteraard met enige spijt, dat de verdoezeling van de
enkelvoudige tegenstellingen moet worden geconstateerd. Het
eenvoudige land is ons zo dierbaar; de stille heide en bossen
geven zo'n rust tegenover de stad. In de tegenstellingen ligt
een bron van schoonheid en van klaarheid in de maatschappelijke
structuur. Maar het zou een ernstige fout zijn niet te erkennen
dat het huidige leven noodzakelijk de tegenstelling vervlakt, dat
de verkeersontwikkeling noodzakelijk het isolement van het
dorp verbreekt, dat de wetenschap onherroepelijk de landbouwtechniek doet veranderen, dat de samenleving geen achterlijke
boerenstand verdraagt, dat de uitzonderlijk grote bevolkingstoename in ,Noord-Brabant het gewest structureel doet veranderen en dat de stedelijke industriebevolking tengevolge
van de eenzijdige arbeidswijze en beperkte huisvesting meer
dan ooit recreatie in de vrije natuur nodig heeft. Vanzelfsprekend volgt op de erkenning van al deze noodzakelijke
consequenties van de ontwikkeling, tevens de erkenning,
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dat dit alles niet gepaard mag gaan met een willekeurig afbreken
van het goede dat het verleden gaf, noch met een ongebreidelde
bezitname van het gehele land door de stedelijke sfeer. Er blijven
nog tegenstellingen waarvan het goed is deze te handhaven en
vorm te geven. En hierin ligt de motivering van de hedendaagse
ruimtelijke ordening en stedebouw, namelijk om leiding en
vorm te geven aan de verstedelijking van geheel het gebied en
daarbij de juiste harmonie, d.i. een goede verhouding in het
samenklinken en tegens tellen, te bewerken. Deze nieuwe taak
in de overheidszorg in Noord-Brabant ontstond reeds in de jaren
van de opkomst van de Philips bedrijven na de eerste wereldoorlog, toen de stad Eindhoven zich ging uitstrekken over de
omliggende dorpen en de besturen van stad en provincie zich
zorgen maakten over de toekomst.

v
DE GROEI VAN DE BRABANTSE STEDEN

Wel onstuimig is de groei van Brabants bevolking geweest in
de laatste eeuw. In 1850 nog een dun bevolkt gebied met kleine
stadjes, veel dorpen en buurtschappen, tezamen nog geen
400.000 zielen tellend, is het thans een gewest met vele en
voorname steden en grote dorpen, dat dicht bewoond wordt
door bijna 1.300.000 mensen.
Wanneer we in dit kader de ontwikkeling zien van de steden
die sinds 1819 onder het Reglement voor de stedelij ke Regeringen
in Noord-Brabant zijn opgenomen, dan blijkt die zeer uiteenlopend te zijn geweest. In honderd jaar tijd, van 1850 tot 1950,
bleef Willemstad zich zelve nagenoeg gelijk en bereikte Eindhoven 13 maal zoveel inwoners als het oude Eindhoven tezamen met
de later toegevoegde dorpen in 1850 telde. Beide zijn uitersten
van ontwikkelende of in de groei gestuite plaatsen. Weliswaar
bleven ook die andere vestingsteden als Heusden, Geertruiden-
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berg en Grave stille teruggetrokken plaatsen met geringe groei,
maar Oosterhout groeide tot twee en een half maal zijn inwonertal en in volgorde: 's-Hertogenbosch drie maal, Bergen op Zoom
vier maal, Breda zes en een halve maal en Tilburg acht en een
halve maal. Een begrijpelijk beeld van de stedelijke ontwikkeling
is dit niet en als men er nu bij bedenkt, dat Roosendaal, dat maar
amper stedelijke gemeente mocht zijn, na 1819 toch zich vervijfvoudigde, en dat Helmond, dat geheel buiten de stedelijke
groep werd gesteld, zelfs een zevenvoud wist te bereiken, dan
is het duidelijk, dat geen gemeenschappelijke lijn valt te trekken
in de ontwikkeling. Noch de oude stedelijke rechten, noch de
hoofdplaatsfunctie in de landelijke districten, zijn een waarborg
of een monopolie geweest voor een verdere ontwikkeling.
Plaatsen van 'kleine komaf' als Valkenswaard, laten een ontwikkeling zien van bijna 800 procent. Zelfs is de groei van
enige omvang niet altijd van stedelijke aard zoals bijv. in Deurne,
dat zich bijna verviervoudigde, maar zijn landelijk karakter
nagenoeg behield. Slechts één ding is zeker, dat geheel NoordBrabant in de laatste eeuw in gunstiger ontwikkelingsmogelijkheid geraakte, zij het dat niet alle plaatsen gelijk van deze
omstandigheden hebben kunnen of weten te profiteren.
In het op pag. 218 afgedrukte overzicht van de bevolkingsgroei
van 'steden' van allerhand afkomst en functie, zijn de exacte cijfers
verzameld die de stedelijke groei in Noord-Brabant aangeven. Telt
men de cijfers tezamen, dan zou men een beeld krijgen van het
aandeel van de stedelijke bevolking van dit gewest en de sterke
groei ten opzichte van het geheel blijken. Volkomen juist is deze
. vergelijking in de verschillende jaren niet. Uit de cijfers van
. 1850 en 1900 moet men de nog niet stedelijke plaatsen elimineren,
alsook die gedeelten van de bevolkingsaantallen, die behoren
tot de later geannexeerde dorperl. Na deze correctie wordt het
beeld in plaats van respectievelijk 45,6%,53,3% en 61,4% voor
het aandeel van de stedelijke groep 40%, 47,5% en 61,4%,

Plaatsen met stedelijk reglement

"') Met inbegrip van de later geannexeerde
plaatsen

bij Breda

"") Het dorp Princenbage is in 1942 gevoegd

Landelijke plaatsen die tot ontwikkeling
kwamen in later tijd; thans boven de
10.000 zielen in één dorp. Het stedelijk
karakter is nog embryonaal. Van sommige is de ontwikkeling van de laatste
jaren.

Plaatsen met oude stedelijke rechten die
in de landelijke districten waren opgenomen van 1819-1851

Hoofdplaatsen van de landelijke districten
van 1819-1851

1819- 1851

Uden

Zevenbergen
Steenbergen
Ravenstein *
Megen
Klundert

Oirschot
Princenhage **

Boxmeer *

Willemstad
Geertruidenberg
Heusden
Grave *

Matig of niet ontwikkeld

van het aantal inwoners van de genoemde
steden in het aantal inwoners van de provincie

'I.

Tot2al aantal inwoners van Noord-Brabant

Totaal

Dongen
Vught
Veldhoven *
Schijndel
Veghel
Valkenswaard *
Geldrop *
Deurne *

Oss
Oisterwijk

Boxtel

Roosendaal
Waalwijk *
Helmond

's-Hertogenbosch
Tilburg
Eindhoven *
Breda
Bergen op Zoom
Oosterhout

Sterk ontwikkeld

45,6%

19793
14364
10901
13989
7532
8273
1894
1755
2129
3990
6226
5753
5162
5018
4462
4072
5431
3996
2037
4792
5950
4225
1959
2673
3539
2590
3101
4572
4167
1975
2634
4188
5580
178722
391566

1850

OVERZICHT VAN DE BEVOLKINGSGROEI

I

53,3%

31128
41518
22081
26156
13862
11649
2157
2055
2339
4100
13865
8263
12124
5480
6799
3922
9180
7782
3248
7156
7608
3895
1752
3762
5924
5617
3192
5585
6115
3318
3513
6964
5885
297994
559301

1900

Aantal inwoners

I

=

100

585
466
193
183
126
117
191
340
700
350
244
257
766
538
382
204

23388
9509
9264
11000
5328
2302
5126
12041
18148
10877
11 172
10737
15142
14196
16008
11423
777871
1267244
61,4%

295
853
1320
650
402
250
103
211
146
120
512
245
702
150
320
180

-

Groei in
rel. cijfers

1850

58471
122551
143965
91055
30326
20761
1952
3720
3115
4799
31889
14119
36262
7569
14303
7353

-

1950

I
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zodat de snelle verstedelijking van de latere jaren wel bijzonder
blijkt. Ook op andere wijze is de groei van de stedelijke gemeenten nog te demonstreren. In 1850 was slechts ruim 15% van de
Brabantse bevolking woonachtig in gemeenten boven de 10.000
zielen, terwijl gemeenten boven de 20.000 inwoners niet voorkwamen. Doch in 1900 reeds groeide dit cijfer tot bijna 31 %
en bleken reeds vier gemeenten de 20.000 zielen gepasseerd. Maar
in 1950 blijken de gemeenten boven de 10.000 zielen tezamen
reeds 60% van de bevolking te herbergen en zijn 10 gemeenten
boven de 20.000 zielen gestegen, waaronder de twee grootsten
Tilburg en Eindhoven, alwaar de 100.000ste inwoner reeds
vele jaren oud is.
Inwonertal van Noord-Brabant, verdeeld over vijf groepen van gemeenten,
onderscheiden naar grootte, in de jaren 1850, 1900 en 1950.

1850
149 gem.
11
4

beneden 5.000
5.000-10.000
10.000-20.000
20.000-30.000
boven 30.000

164

266617 inw.
65902
59047

"

391566

68,1 %
16,8%
15,1 %

100,0

1900
138 gem.
18
4 "
2 "
2
164

beneden 5.000
5.000-10.000
10.000-20.000
20.000-30.000
boven 30.000

267945 inw.
118938
51500
48237 "
72646 "
559266

"

47,9%
21,3 %
9,2 %
8,6%
13,0%
100,0%

1950
77 gem.
40
16
2 "
8 "

"

143

beneden 5.000
5.000-10.000
10.000-20.000
20.000-30.000
boven 30.000

221779 inw.
279855
206942
44149 "
514519

"

1267244

"

17,5 %
22,1%
16,3%
3,5%
40,6%
100,0%
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Hoewel een beschouwing over de steden van Noord-Brabant
niet inhoudt dat het verschijnsel van de snelle groei vanuit de
oorzaken van geboorte en sterfte wordt nagegaan, omdat hierin
zoveel factoren spelen die niet slechts gelden voor de steden
alleen maar voor de gehele provincie, is het wel interessant toch
even stil te staan bij het tempo dat deze groei in onderscheiden
plaatsen had en het gevolg voor de leeftijdsopbouw van de
bevolking. Want het is met een snelle ontwikkeling als met een
steen, die in de waterspiegel valt; geruime tijd nadat de oorzaak
zelf is opgehouden, blijft het gevolg waarneembaar in de verdichtingen en verdunningen die de concentrische golven in het
water veroorzaken en die een golfbeweging in de bevolkingsgroei doen ontstaan.
De groei van 's-Hertogenbosch was in absolute cijfers en ook
relatief veel geringer dan die van Tilburg, maar de ontwikkelingsLOOP DER BEVOLKING 1900-1950
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lijn is in beide plaatsen geleidelijk. Eindhoven, dat in de cijfers
van 1850 en 1950 dicht bij Tilburg ligt, heeft echter een schoksgewijze groei gekend. Nu is het merkwaardige gevolg, dat
Eindhoven, dat in de jaren voor 1920 aanmerkelijk hogere
vruchtbaarheidscijfers kende dan Tilburg, die echter in de jaren
1920-1950 nagenoeg gelijk zijn komen te liggen en die dus uiteraard thans een hogere bezetting van de oudere leeftijdsgroepen
tot gevolg zouden moeten hebben, juist een jongere bevolking
heeft dan Tilburg. De leeftijdsgroepen boven vijf en veertig
jaren omvatten in 1950 in Tilburg 23,1 % van de bevolking en
in Eindhoven slechts 14,9%. De oorzaak is gelegen in de grote
toevloed van jonge arbeidskrachten tussen 1920 en 1930, die
de ontwikkelingslijn sterk deed stijgen en die tegelijk een verjonging van de bevolking teweeg bracht. In 1930 bleek dan ook
dat de bevolkingsgroep van 15 tot 45 jaar, die over 't algemeen
in de Brabantse steden rond de 45 % pleegt te omvatten, in
Eindhoven bijna 52 % was.
De sterke groei van het bevolkingsaantal van Noord-Brabant
zal zich uiteraard niet alleen manifesteren in de grote steden. De
industrialisatiepolitiek, die zich ook richt op de ontwikkeling
van kleinere plaatsen, die voor een bescheiden omgeving de zo
noodzakelijke werkgelegenheid zullen kunnen geven, brengt met
zich mede een verwachting van een sterke groei van vele plaatsen,
die thans zeker nog niet als steden worden beschouwd. Men kan
zich altijd de toekomst zo moeilijk voorstellen, maar het Brabant
van over twintig jaren, een tijd, waarin de kinderen van nu
groot zijn, arbeid en huisvesting behoeven en nieuwe gezinnen
stichten, zal heel wat nieuwe 'steden' kennen. Een voorspelling
doen zal steeds gewaagd zijn, een verwachting uit te spreken is
toch in dit verband niet misplaatst, al kan de ontwikkeling ons
altijd een poets bakken. Plaatsen die in de komende twintig
jaren de twintigduizend zielen zullen voorbij streven zijn:
Boxtel, Dongen, Geldrop, Schijndel, Uden, Valkenswaard,
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Veghel, Veldhoven, Vught en Waalwijk. En zullen ook niet
spoedig Best, Deurne, Etten, Gemert, Goirle, Kaatsheuvel,
Oisterwijk, Oudenbosch en Steenbergen volgen. Gescheiden
dorpen, zoals Asten en Someren, die tezamen één ontwikkeling
doormaken, en Geertruidenberg-Raamsdonksveer, gaan dezelfde
weg op. Lijkt deze verwachting overdreven? Als al deze plaatsen
gemiddeld een tienduizend zielen opnemen in twintig jaren, dat
is een hoge raming en een grote opgave voor de meesten, dan
nog is niet de helft van de bevolkingsgroei van Brabant geborgen. De andere helft zal dan door negen steden moeten worden
opgenomen, want het platteland en de agrarische dorpen hebben
uiteraard slechts geringe mogelijkheden om de bevolkingsgroei
op te vangen. In 1972 zal Brabant twintig stadjes rijker zijn.
Want met de twintigduizend zielen beginnen de stedelijke vraagstukken om erkenning te vragen.
VI
VERSCHILLEN TUSSEN DE STEDEN

Gezien het min of meer vage criterium van de stad, is het reeds
duidelijk, dat er vele soorten van steden zijn, omdat de stad
multifunctioneel is, zoals Prof. Dr H. J. Keuning schrijft in een
artikel over de Typologie van de Nederlandse steden. Hij
typeert de steden naar hun maatschappelijke functies. Doch
naast de maatschappelijke functies zijn er ook andere aanwijzingen, die met elkaar de stedelijke aard van een plaats bepalen.
Er zijn de functies van de stad zoals handel, industriële productie,
verzorging van de omgeving, bestuur, rechtspraak, cultuur en
ontspanning, forensenhuisvesting ; daarnaast geven historie
en zielental een aanwijzing. Nimmer zal één functie of enkele
aanwijzing beslissend zijn; wel kunnen één of meer domineren.
Daarom is het stedelijke in verschillende plaatsen zo onvergelijkbaar. De snelgroeiende industriestad Eindhoven heeft andere
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titels dan de stad 's-Hertogenbosch met de sterk verzorgende
functie in de Meierij, het markt centrum, de bestuurszetel van de
provincie en de samentrekking van allerhand bestuurlijke en
rechterlijke functies van kerkelijke en wereldlijke overheid.
Mag Willemstad vooral bogen op zijn historie, zo is Veghel
vooral een bedieningscentrum. Louter cultuursteden, zoals oude
universiteitszetels en ontspannings- en amusementscentra kent
Brabant niet, forensenhuisvesting slechts in matige vorm, zoals
Vught, het vroegere Ginneken en Waalre. Sinds de oorlog
enigermate in de dorpen rondom de industrieplaatsen, als gevolg
van de woningnood, die verplaatsing belemmerde. Het zijn
voornamelijk de historie, de industriële ontwikkeling en de
verzorgende taak, die de hoofdrol spelen. We kennen historische steden, die zich niet ontwikkelden en niettemin stadjes
bleven. De verzorgende centra hebben zich door de eeuwen
heen steeds als zodanig gehandhaafd. We kennen ook de sterke
ontwikkeling van de steden door de opkomst van de industrie.
Zelfs het huidige 's-Hertogenbosch met zijn grootse veemarkt
of Breda met zijn uitgebreid militair apparaat, dankt vooral de
groei in de laatste decennia aan de industrie. Het is ook de
industrie, die de opkomst betekent van nieuwe plaatsen, alwaar
vooralsnog slechts een kwantitatieve onderscheiding mogelijk
is ten opzichte van het vroegere dorp. Het is de industrie, die
de groei van de Brabantse steden bepaalde, maar het zijn vooral
die andere factoren, die de 'couleur locale' geven. Al die verschillen van historische oorsprong of door een nevenfunctie
bepaald, geven iedere stad een eigen aard, die zorgvuldig wordt
gecultiveerd, waaraan de burgertrots zich hecht en die eerder
tot symbolen van de stad leiden dan de grote overeenkomsten
in de industriële bedrijvigheid, huisvesting en levenswijze. En
't is goed zo, want zoals onder de mensen van één volk, van één
plaats, ja zelfs van één gezin, juist de kleine verschillen de nivellering tegenhouden en de persoonlijkheid glans geven, zo
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ook zijn het de bijkomstige eigenaardigheden die de steden hun
karakter geven en hen niet even zovele gelijke industrieplaatsen
doen zijn. Uiteraard kunnen niet alle steden van Brabant hier
worden beschreven met alle feitelijke gegevens over historie,
functies en ontwikkeling. De lezer zal echter uit de vele data,
namen en grootheden zich toch een beeld kunnen vormen van
de voornaamste eigenschappen en karaktertrekken van de
grootste steden. Maar hij weet, dat slechts bestudering van de
omvangrijke literatuur over de steden afzonderlijk en van onderwerpen die op de stad betrekking hebben, alsmede de kennis van
vele personen die op enig onderwerp meer deskundig geacht
kunnen worden, dat beeld volledig zullen kunnen maken.

Bergen .op Zoom gaat met de oude historie terug tot de zevende
eeuw toen St Geertruida van Nijvel het eerste kerkje aan de
zoom van de Schelde stichtte. Die zoom van de Schelde, de
hoge rand met geaccidenteerde terreinen en de sterk naar het
water hellende taluds, maakten Bergen tot de enige stad met relief
in het overigens zo vlakke Brabant. De hellende Markt en
straatjes, de diepe insnijding aan de Noordzijde, die gegraven
is om de Grebbe, die dwars door het centrum liep, om te leggen,
de uitzichten vanaf de hoge randen over de Schelde, geven de
stad een bijna buitenlands accent. In de oude binnenstad bepalen
de concentrische vestinggordels uit 1288 en later van het eind
van de vijftiende en zeventiende eeuw nog de structuur met de
radiaalsgewijze straten, die veel boeiende doorkijkjes geven op
oude en fraaie gebouwen, welke van een roemrijk verleden
getuigen. Het grootse Markiezenhof, in laat gothische stijl,
dateert van de vijftiende eeuw. Het werd gesticht door Jan II van
Glymes en gewijzigd en uitgebreid door zijn opvolgers. De Lieve
Vrouwe Poort, ouder nog in leeftijd, onderdeel van de wallen van
1288, geeft vanaf de haven toegang tot de stad. De middeleeuwse
St Geerten- of St Geertrudis- of Grote Kerk, hoewel geheel
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ingebouwd, domineert toch met zijn toren, de z.g. 'Peperbus',
de straten en pleinen en ver in de omgeving het silhouet van
Bergen op Zoom. In 1951 kwam een alleszins geslaagde restauratie van de Peperbus tot stand, waarbij deze enige meters verhoogd en van een nieuw carillon voorzien werd, zeer tot luister
van het oude stadje. En dan het stadhuis van 1611, dat waardig
en ook fraai gerestaureerd, het mooie marktplein beheerst. Het
zijn deze monumenten en die stadsbeelden, die de oude historie
binden aan het hedendaagse leven. Wel heeft de oude glorie als
Scheldestad - de belangrijke haven langs de grote vaarweg van
Antwerpen naar zee - ingeboet nadat, sinds de watersnood van
1530, de schepen van Antwerpen niet meer langs Bergen op
Zoom behoefden, maar de Westerschelde kozen. Het verloor
zijn tol en de betekenis als internationale marktplaats. De
80-jarige oorlog deed weliswaar het aanzien als vesting stijgen,
maar met het gevolg: achteruitgang als koopstad en grote vernielingen tijdens de belegeringen. De Franse aanval in 1747
bracht opnieuw zware schade. Tenslotte verkoopt de Markies
van Bergen op Zoom in 1801 zijn gebied aan de Bataafse Republiek. In de jaren 1869 tot 1883 worden de vestingwerken gesloopt. Slechts een enkel ravelijn is ons gebleven. Het is telkens
een achteruitgang en moeizaam herstel, telkens opnieuw verdere
teruggang van de glorie en de functie van de in de vijftiende
eeuw zo machtige en krachtige stad. Maar in het midden van de
negentiende eeuw begint de industrialisatie. In die tijd ontwikkelen zich, naast de reeds bestaande aardewerkindustrie, de ijzergieterijen de Schelde (1834), Asselbergs (1841) en later anderen
tot een uitgebreide metaalnijverheid, waarin in 1950 3300
personen werkzaam zijn. Dit is meer dan de helft van de industriële beroepsbevolking. De in grootte daarop volgende bedrijfsgroep, de voedings- en genotmiddelen, omvat slechts 16%.
Het voornaamste bedrijf hierin is de Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek, die in 1899 is opgericht en uitgegroeid tot een wereld-

226

HET NIEUWE BRABANT

bedrijf. De visserij en vishandel (ansjovis, oesters, kreeft) hebben
een belangrijke omzet. De tuinbouw in de naaste omgeving van
de stad, waarvan de beoefenaren veelal in de stad wonen, is tot
grote betekenis uitgegroeid. Wie kent niet de Bergen op Zoomse
asperges! De veiling zette in de laatste jaren aan tuinbouwproducten 2 à 3 millioen gulden om.
De haven van Bergen op Zoom is in slechte conditie, zo zelfs,
dat sinds kort een deel gedempt is. Het is een getijhaven, die
steeds verder dreigt te verzanden en àf een uitmonding moet
krijgen verder in de Ooster-Schelde, dan wel zal betrokken
moeten worden in eventuele plannen van nieuwe vaarwegen van
Rijn-Schelde-verbinding. De huidige toestand is zeer onbevredigend. Van oudsher was Bergen op Zoom een centrum voor
de streek, en het is het nog, vooral ook voor Zeeland, waarvoor
Bergen de eerste stad is op het vaste land. De weekmarkt, een
uitgebreide winkelstand, een goed geoutilleerd hotel-, restauranten cafébedrijf, het kantongerecht, ziekenhuis en middelbare
scholen en overheidsdiensten trekken de mensen uit de omgeving
naar de stad. Belangrijk is steeds het garnizoen geweest in
Bergen, ~ dat thans verschillende kazernes en militaire diensten
herbergt. Van de ruim dertigduizend inwoners is het grootste
aantal katholiek; de niet-katholieken maken 15% uit van het
inwonertal en hebben 4 protestantse kerken, waaronder de Grote
Kerk. Er zijn 5 katholieke parochiekerken, terwijl de 6de
parochiekerk nog in 1952 in gebruik genomen zal worden.
Het zijn al deze omstandigheden, die Bergen zijn eigen typisch
karakter gaven. Scheldestad, gebouwd op de heuvelige rand van
de zandgronden van W est-Brabant - met oude welvaart, bewogen
historie en levendige traditie (het carnaval bloeit er het uitbundigst), fraaie straten, pleinen en gebouwen - zuidelijk georiënteerd, vooral op het nabije Antwerpen - bedienend centrum
van een grote omgeving, pleister- en marktplaats voor Zeeland rustig zich ontwikkelend in industriële bedrijvigheid.
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Hoe verschillend 1S de ontwikkeling van Roosendaal. Wie .
realiseert zich bij het noemen van de gemeentenaam
'Roosendaal en Nispen', dat Nispen de bakermat is van het
huidige Roosendaal? De kerk van Nispen was de moederkerk
van die van Roosendaal. Nispen is thans nog een dorpje van
nauwelijks 900 zielen, terwijl Roosendaal 26.000 zielen telt.
Roosendaal is een jonge stad. Maar toch heeft zij reeds welvaart
gekend in de vijftiende en zestiende eeuw door de turfhandel.
Langs de thans nog bekende turfvaart werd de turf aangevoerd
vanuit de grote veengebieden in het zuiden en per schip naar
vele plaatsen verhandeld. De haven van Roosendaal was niet
onbelangrijk. De Roosendaalse Vliet, sinds 1451 scheepvaartweg,
verbond Roosendaal met het Volkerak. De scheepvaart bracht
bloei als handelsplaats. Het privilege van de te houden weekmarkt, gegeven door Engelbrecht van Nassau in 1502, gaf tevens
een centrumfunctie voor de streek. Maar eén zwaarwichtige
historie valt van Roosendaal niet te schrijven. Deze stad mist
het boeiende van een belangrijk verleden; grootse monumenten
ontbreken. Maar zij mist daarom ook het moeizame, dat oude
steden soms kenmerkt en de eindeloze reeks problemen, die
een oude kern pleegt op te roepen. De ietwat luchtige ontwikkeling van Roosendaal is vooral ontstaan in de tweede helft
van de negentiende eeuw tengevolge van de aanleg der spoorwegen. Wel is reeds in het begin van de negentiende eeuw de
belangrijke straatweg van Bergen op Zoom naar Breda via
Roosendaal aangelegd, maar het is vooral de spoorlijn, die het
leven bracht in die tijd. In 1854 kwam de lijn van Moerdijk naar
Antwerpen tot stand en werd Roosendaal grensstation. En toen
kort daarna ook de Oost-West-lijn gereed kwam was Roosendaal
het knooppunt. De komst van de spoorwegen werkte gunstig op
de industriële vestiging en ontwikkeling. Aanvankelijk waren
er slechts kleine industrieën, zoals een lijmziederij, pianofabriek,
bierbrouwerij en leerlooierij, in de nog hoofdzakelijk landelijke
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gemeente, maar al dra komen belangrijker bedrijven: de suikerfabriek in 1866, een grote stijfselfabriek, draadnagels, sigaren,
enz. Toch was de bevolkingsgroei sterker dan het bedrijfsleven
kon opnemen. Tot aan de eerste wereldoorlog gingen honderden
arbeidskrachten elders, o.a. in Duitsland, werken en jarenlang
bleef het vertrek groter dan de vestiging. Na de tweede wereldoorlog gaat de ontwikkeling met sprongen vooruit. In de huidige
industriële structuur domineert nog de groep voedings- en
genotmiddelen, die van de totale hoeveelheid arbeidskrachten
van de industrie bijna 40% omvat, terwijl de metaalnijverheid,
die in omvang hierop volgt, nog geen 22 % uitmaakt.
Roosendaal heeft weinig bezienswaardigs. De oude St Janskerk, waarvan nog slechts de toren over is en dan nog
zonder bovenbouw, is na veel verbouwingen en branden en
nadat zij in handen van de Hervormden geheel in verval geraakte,
tenslotte in 1807 afgebroken. In 1809 werd het terrein door
Lodewijk Napoleon aan de Katholieken gegeven die er de
huidige kerk in klassicistische architectuur bouwden. De markt,
een typisch Brabantse langgerekte driehoekige dorps brink is als
zodanig een aardig element, maar mist stedelijke allure. Ook
de typische ligging van het oude raadhuis, waarachter de kerk
op een tweede plan toch in het marktbeeld wordt betrokken,
gelijkt op die in vele West-Brabantse dorpen zoals Etten,
Halsteren, Wouw, Princenhage. Het oude raadhuis zelf, daterend
van het einde der zestiende eeuw, is in 1830 uitwendig en in
1893 inwendig dusdanig 'verbeterd', dat het nauwelijks nog als
monument aandoet. Het is thans als plaatselijk museum ingericht. Een eenvoudig doch mooi en zelfs monumentaal gebouw
. js de R.K. Pastorie aan de Molenstraat, waarin de Praemonstratensers van de Abdij van Tongerlo wonen, die sinds de stichting
van de kerk de parochie bedienen. Met deze gebouwen en
enkele oude doch niet bijzonder interessante woonhuis gevels is
de monumentenlijst van Roosendaal compleet. Van het voor-
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malige kasteel aan de weg naar Nispen, een 'omwaterd' slot,
is nog slechts het terrein over, waarop omstreeks 1830 het landhuis Vrouwenhof is gebouwd. Dit landhuis met bijbehorende
terreinen is sinds enige jaren in handen van het gemeentebestuur,
dat er een centrum van cultuur, sport en ontspanning inrichtte.
Van het aantal inwoners is slechts 6% niet-katholiek. Er zijn
dan ook, behalve die in Nispen, zeven parochiekerken. De
protestanten hebben drie kerken. De actieve heemkundige
kring De Ghulden Roos heeft een eigen museum voor de
historie van de streek ingericht. Door het grensstation van
de spoorwegen heeft de stad een buitenlandse oriëntering
gekregen en door de ligging is de bevolking sterk op Antwerpen gericht.
Zo is Roosendaal een jonge stad, echter met enkele bindingen
aan het verleden, met een bevolking uit eigen omgeving afkomstig, luchthartig en eenvoudig, die een sterke industriële ontwikkeling in de laatste decennia kent, die een belangrijke streek
bedient en daarom ook als markt- en winkelplaats van belang is.
Het heeft de laatste twintig jaar een krachtig gemeentebestuur
gekend, waarin de Burgemeester Claudius Prinsen de liefde en
roem van de burgerij verwierf, en dat veel initiatieven voor
uitbreiding van de industrie en de stad, voor onderwijs en
cultuur heeft weten te verwezenlijken.
De grote stadsuitbreiding in oostelijke en zuidelijke richting
volgens plannen, ontworpen door Dr Ir P. Verhagen, een ingrijpende doorbraak van de Nispensestraat naar het station,
welke mogelijk werd door de verwoestingen in de binnenstad
bij het binnentrekken van de Duitsers in 1940, belangrijke
industrie-complexen in het oosten van de stad, de vernieuwing
van het stationsplein, het ontwerp van een nieuwe markt ten
zuiden van de bestaande, de stichting van een grote ambachtsschool voor de streek, de aanleg van de Rijkswegomlegging
aan de zuidzijde van de stad, waaraan ook een nieuwe kazerne
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werd gebouwd, heeft Roosendaal wel in korte tijd van aanzien
doen veranderen.
Zoveel jaren van grote werkdadigheid plegen het huidige
karakter van een plaats mede te bepalen.

Breda heeft in zijn geschiedenis, in zijn aanzien, in zijn vele
functies een zeer eigen karakter, veelzijdig, waardig en royaal.
De stad is betrokken in de historie van graven en vorsten en
in de militaire geschiedenis van Brabant, zij is voorzien van
oude marktprivilegiën en vroege nijverheid, zij is een oude en
hedendaagse garnizoenstad, zetel van het Bisdom, centrum voor
tal van streekfuncties, en een energieke industriestad. Zo is
Breda van oudsher multifunctioneel en zij is dit tot heden gebleven, waarbij, en dit is typisch, geen functie dusdanig domineert,
dat daarmede de karakteristiek wordt bepaald. Het samenspel
van zovele factoren heeft tot een bont en toch harmonisch
stads beeld geleid.
Breda's historie gaat zeker terug tot in het begin van de twaalfde
eeuw, de stadsrechten dateren van 1252, de weekmarkt van 1321,
de lakenverkoop en wolweverij werden in hetzelfde jaar beschermd met een monopolie en recht van accijnsheffing. Allethande rechten versterken in de volgende eeuwen de economischmaatschappelijke functie van de stad. Naast deze handels- en
nijverheidstaak komt in de vijftiende en vooral in de zestiende
eeuw de betekenis als residentie. De eer en glorie van de van
Nassau's, die sinds het huwelijk van Johanna van Polanen met
Engelbrecht I van Nassau in 1403 de Heren van Breda zijn,
straalt op de stad af, zoals de welvaart van Breda het hof ten
goede komt. Ook kent Breda in zijn oude geschiedenis het
'voorrecht' vestingstad te zijn, en daarmede garnizoensplaats, en
betrokken te worden in oorlogen. De oudste bijna cirkelvormige
ommuring van 1355-1410, die de oude stad en de burcht omsloot,
werd reeds een eeuw later door een tweede, ruimere, driehoekige
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vestinggordel vervangen (1531-1543). De 80-jarige oorlog heeft
Breda duchtig doen lijden en de welvaart doen kwijnen. Branden,
beleg, verovering en herovering waren het lot dat behoorde bij
de militaire en strategische rol die de stad moest spelen. Wie
herinnert zich niet het verhaal van het turfschip en de verovering
van Breda. Een van de vele veroveringen!
Na de vrede van Munster komt er opleving van de handel,
omdat de goederen van Holland naar Maastricht, Aken en Luik
verscheept werden te Breda en over land vervoerd om de zware
Maastollen te ontgaan. Maar de taak van vesting, garnizoen en
residentie vervalt na het Barrière-tractaat van 1715 en de dood
van Willem IIL Dan komt de neergang, nog versneld door de
toenemende verzanding van Mark en Dintel. In de achttiende
eeuw verstilt Breda. Het inwonertal dat in 1742 nog elfduizend
bedroeg was in 1796 nog maar ruim achtduizend. De verovering
door de Fransen met bombardement en bezetting zal daar ook
het hare toe hebben bijgedragen.
Maar dan komt de keer. Handel, nijverheid en ambacht beginnen aan het eind van de achttiende eeuw weer op te bloeien;
in 1828 wordt in het kasteel de militaire academie gevestigd,
Breda wordt weer garnizoenstad. De samentrekking van het
Nederlandse leger rond Breda van 1830- 1839 bracht nering in
de stad. In de tweede helft van de negentiende eeuw begint de
industrie in Breda zich te ontwikkelen zodat de stad in deze
eeuw snel groeide tot over de vijf en twintigduizend zielen.
Nieuwe functies worden toegevoegd. Kerkelijk behoorde oudtijds Brabant tot de Keulse kerkprovincie en wel tot het bisdom
Luik. Bij de instelling van de bisdommen 's-Hertogenbosch en
Roermond in 1559, kwam de Baronie van Breda onder het bisdom
Antwerpen. In 1801 werd dit opgeheven en werden de Baronie
van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom samengevoegd tot een Apostolisch Vicariaat, dat, na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland in 1853, met Zeeuws Vlaanderen
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tot het bisdom Breda werd verheven. En zo is Breda thans
een bisschopszetel rijk, met de daaraan verbonden luister en de
invloed die van het bestuur van een bisdom uitgaat. Het katholicisme overweegt in Breda met 86,1 % van de bevolking en
heeft 20 parochiekerken in gebruik. Er zijn 8 protestantse
kerken waaronder de Grote Kerk met de prachtige grafmonumenten van de van Nassau's.
Breda is thans een stad van bijna honderdduizend zielen, die
uiteraard een aantal centrale functies voor een groot gebied uitoefent. Het middelbaar onderwijs voorziet in de behoefte van
de streek. Sinds enkele jaren is dit met een middelbaar technische
school uitgebreid, die voor heel West-Brabant zijn betekenis zal
hebben. De Kamer van Koophandel voor West-Brabant zetelt
te Breda, alsook de arrondissementsrechtbank, de strafgevangenis en het kantongerecht, de kantoren van belastingen en
kadaster, de Raad van Arbeid en de vele overheidsbureaux,
wier werkzaamheden zich over West-Brabant uitstrekken. Ook
is Breda een medisch centrum, het opvallend grote aantal
ziekenhuizen is er het teken van: het St Ignatius-Ziekenhuis en
St Laurentiusgesticht, het kinderziekenhuis, het R.K. Gasthuis,
het Piusgesticht, het Diaconessenhuis, Moederheil en het in
aanbouw zijnde grote sanatorium de Klokkenberg.
Het garnizoen is thans uitgebreid, heeft een groot aantal
kazernes en militaire gebouwen betrokken en is oorzaak van
de samentrekking van vele militaire diensten en bureaux.
De stad is het knooppunt van de wegverbindingen RotterdamAntwerpen en Zuid-Limburg en Middelburg-Nijmegen en voor
de spoorwegen in de lijnen Holland-Zuid-Limburg en zeelandOost-Nederland.
De oude historie, de geografische ligging aan de samenkomst
van Mark en Aa of Weerijs en de vele functies van deze stad
hebben het beeld van Breda gevormd. De twee gordels van
stadsmuren, wallen en grachten hebben de structuur van de
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binnenstad nagenoeg bepaald. De oudste is nog duidelijk waarneembaar in de stadsplattegrond; ook de latere is wel te volgen
in de tegenwoordige structuur, maar is opgenomen in de stratenplannen. Slechts drie toegangen bestonden tot de oude binnenstad nl. vanuit Princenhage, Ginneken en Teteringen; zij zijn
ook thans nog de hoofd toegangen. Een entree vanuit het noorden
heeft niet bestaan en is ook thans onduidelijk gebleven in de
stads structuur.
Veel belangrijke monumenten zijn behouden. De Grote of
Lieve Vrouwekerk, met de respectabele bouwgeschiedenis, die
in de veertiende eeuw begint en tot half in de zestiende eeuw
voortduurt. De toren bekroning dateert van 1702. Het is een
grootse bijna tachtig meter lange kruiskerk met zijkapellen en
kapellenkrans rond het koor. Hoewel afzijdig gelegen van de
Markt, maar toch met het koor de Noordelijke afsluiting ervan
vormend, domineert zij de gehele markt, zoals de reusachtige
toren het gehele stadsbeeld, de straten en het silhouet beheerst.
Zij het met enige onderbreking zijn reeds ruim honderd jaren
lang de restauratiewerkzaamheden van toren, schip en koor aan
de gang. Het kasteel aan de Noordzijde van de vesting is door
Jan I van Polanen van 1350-1363 gebouwd en door Jan I en
Hendrik III van Nassau aanzienlijk gewijzigd aan het einde van
de vijftiende en het' begin van de zestiende eeuw. Uit de oudste
tijd dateren vooral de zuidelijke voorbouw met de toegang vanaf
het kasteelplein en het z.g. Blokhuis, alsook de beide torens,
de Granaat- en de Duiventoren, die het Spanjaardsgat flankeren.
Het oude kasteel midden op het kasteelterrein werd door dezelfde
Hendrik In omgebouwd tot een paleis, hetgeen meer strookte
met zijn rijke hofhouding en de hoge gasten, die er werden
ontvangen dan de middeleeuwse burcht. De West-, Noord- en
Oostvleugel zijn in die tijd, d.i. vóór 1538, het sterfjaar van
Hendrik lIl, gebouwd. Het restant van het oude kasteel, dat de
vierde vleugel vormde, werd meer dan anderhalve eeuw later,
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in 1696, door een aanpassende vleugel vervangen. Het is voor
Nederlandse verhoudingen een van de machtigste monumentale
gebouwen, die de geschiedenis ons naliet; een menging van
Italiaanse en Nederlandse renaissance. De naaste omgeving van
het Kasteel is ook belangrijk. Er is het fraaie Valkenberg, de
paleis tuin van de prinsen van Oranje en het huis van de Gouverneur der Academie, de voormalige woning van J ustinus van
Nassau uit 1606, gelegen aan het Kasteelplein. Ook de restanten
van de stallen, die tot het complex behoren, waren interessant,
maar wie in Breda weet dat een groot brok van de mooie renaissancegevel verwerkt is aan het fragmentengebouw van het
Rijksmuseum te Amsterdam? De militaire academie heeft het
behoud gewaarborgd van het kasteel, waarin het gevestigd is,
zodat in de jaren na de tweede wereldoorlog een ingrijpende en
geslaagde restauratie kon plaats vinden, waarbij allerhand overtollige bouwsels van de vorige eeuw werden geamoveerd. Ook
het Valkenberg wordt thans door de gemeente grondig gerestaureerd.
Het zou een te uitvoerige reportage worden om heel de
monumentenschat van Breda te behandelen. De St Joostkapel,
het klooster Catharinadal, thans in gebruik als de 'Kloosterkazerne', het Begijnhof, het raadhuis met de gevel van 1767,
waarin de laatste jaren onder de te vroeg overleden burgemeester
dr Claudius Prinsen, die van Roosendaal naar hier kwam, voortreffelijke verbeteringen en restauraties zijn aangebracht, de
voormalige Vleeshal aan de Markt, de Vismarkt bij de in zijn
ruimtewerking en allure zo mooie haven, het Gasthuis, thans
oudemannenhuis, het Huis Brecht, thans militair hospitaal,
waarschijnlijk van dezelfde bouwmeester als het kasteel, en een
enorm aantal interessante en fraaie gevels uit de renaissance tijd
en in de Lodewijk- en empirestijlen zouden te noemen zijn. Het
zijn alle de getuigen van de kerkelijke, militaire en maatschappelijke historie van deze belangrijke stad. En hierbij zijn nog
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te voegen de monumenten, die Breda in de schoot vielen bij de
toevoeging van Ginneken en Princenhage, waarbij men vooral
denkt aan de beide oude kerken met de aardige dorpspleinen
en aan het gave en zo lieflijk gelegen kasteel Bouvigne, waarschijnlijk uit het begin van de zeventiende eeuw, en niet te vergeten de zo afgezonderd gelegen kapel te Galder.
De uitbreiding van het garnizoen en de industriële ontwikkeling hebben Breda vooral de laatste halve eeuw buitengewoon
sterk doen groeien. Na opheffing van de vesting in 1870 breidt
de stad zich zo snel uit, dat kort na elkaar in 1922, 1927 en 1942
een aanzienlijke uitbreiding van het gemeentelijk grondgebied
noodzakelijk was, waarbij ten laatste ook de dorpen Princenhage
en Ginneken aan de stad werden toegevoegd. Belangrijke bedrijven vestigden zich te Breda. Was in 1830 de verscheidenheid in de
industrie reeds groot, ook thans is er een grote verspreiding van
de arbeidskrachten over veel takken van industrie. De bouwnijverheid, de metaalnijverheid en de groep voedings- en genotmiddelen hebben ieder ongeveer 23 %, terwijl de textiel-, kledingen reinigingsindustrie tezamen nog eens 20% van de in de
nijverheid werkzame personen omvat. Is Breda al niet eenzijdig
in de vele onderscheiden functies, de industrie afzonderlijk bezien is eveneens veelzijdig samengesteld.
In de directe omgeving van de stad, vooral aan de Westzijde,
is een intensieve tuinbouw tot ontwikkeling gekomen. De
veiling zette de laatste jaren ruim acht en een half millioen
gulden aan tuinbouwproducten uit Breda en omgeving om. Het
is door deze tuinbouw, dat de grote conservenindustrie van Hero
ontstond, die thans een afzet heeft in heel het binnenland,
maar ook ver daarbuiten.
De haven van Breda, die hoofdzakelijk de industrie bedient
had in 1948 een verkeer van bijna 3400 schepen met een laadvermogen van ruim vijfhonderdduizend ton.
Er is tenslotte nog een functie van Breda, die onbesproken
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bleef en die van buitengewoon belang is. Breda heeft namelijk
een bijzonder mooie omgeving. Het uitgestrekte Mastbosch is
reeds in 1515 aangelegd door Hendrik III van Nassau, de oom
van Willem de Zwijger, op advies van Hans van Scaller uit
Neurenberg en met dennezaad uit de Vogezen, waarmede de
dennen in onze streken hun intrede deden. Het niet zo grote, maar
zeer mooie Liesbosch onder Princenhage, de uitgestrekte staatsbossen onder Ulvenhout en Dorst, de Galderse heide achter het
Mastbosch en de V rachelse heide nabij Oosterhout en dan de
landgoederen in de richting Chaam en de prachtige landschappen
der rivierdalen van Mark en Aa of Weerijs geven een overdaad
aan natuurschoon. Zij maakten Breda tot een centrum van toerisme en recreatie en tot een plaats van vestiging van vele gepensionneerden en anderen die zich een vrije keuze van woonplaats kunnen veroorloven.
En zo is Breda de plaats van vrije vestiging, zij is de stad met
vorstelijke historie, oude cultuur en vroege welvaart. Zij is de
militaire stad bij uitnemendheid en tevens de groeiende industrieplaats met sterke ontwikkelingskansen. Er is geen tweede stad
in Noord-Brabant waar de handel, de industrie en de overige
beroepen zo evenwichtig zijn verdeeld als hier. De industrie
omvat nauwelijks de helft van de gehele beroepsbevolking.
Breda is de poort van West-Brabant vanuit het noorden en de
eerste pleisterplaats van Nederland vanuit het zuiden. Ze is de
stad met vele vreemdelingen. Ze heeft met het zuiden de goedmoedige, luchtige aard gemeen en met het noorden de deftigheid
en brede oriëntering.
Tilburg, de industriestad 'par exemple'. Niet in denigrerende zin,
zoals we de industriesteden van het buitenland kennen. Niet de
vreugdeloze en hopeloze samenpakking van industrie en arbeiders, zoals die aan het einde van de vorige eeuw elders tot
stand kwam. Maar wel de duidelijke dominant van een industriële
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welvaart. De historie spreekt niet mede in Tilburg of het zou
moeten zijn in de dorpse brink, de Heuvel genaamd, met de
eeuwenoude lindeboom of in de bijna opgeloste bestanddelen
van de vroegere buurtschappen of in het amper honderd jaren
oude paleis van Willem II, dat te opzichtig is gerestaureerd en
waarin de koning nimmer verbleef omdat het eerst na zijn dood
gereed kwam. Het is alleen de oude Hasseltse kapel, ongeveer
in 1400 gebouwd, die vermeldenswaard is, maar ook deze getuigt slechts in geringe mate van vroegere tradities en gebeurtenissen. Oude rechten op het gebied van zelfbestuur en rechtspraak, de verbinding met Goirle in één heerlijkheid, de slagen
die ook Tilburg ontving in de oorlogen, die in de loop der
eeuwen over Brabant gingen, zelfs de erkenning als stad door
Lodewijk Napoleon vermogen de Tilburger nauwelijks op te
winden. Tilburg is een stad van het heden. De enige trots op het
verleden is, dat de huidige ontwikkeling zijn grondslag heeft
in de oude wolnijverheid van vroeger eeuwen. En deze was belangrijk. Reeds in de twaalfde en dertiende eeuw was zij
omvangrijk als huisnijverheid ten plattelande, waarbij Tilburg
het centrum was. In de zeventiende eeuw vooral strijden de
Tilburgse wolweverij en handel voor een gelijkberechtigde
plaats in de Nederlanden. In het bijzonder weet Tilburg zich
te handhaven in de voortdurende concurrentie met Leiden, dat
andere wolcentrum. Een grote bloei ontstaat in de tijd van 18071813 door de vele legerorders van Napoleon, zoals ook later
steeds weer de versterkingen van het leger de wolfabricage wel
doen varen. Ook de opdrachten van de Nederlandse Handelmij
in de eerste helft van de negentiende eeuw steunen de Tilburgse
bedrijvigheid. De invoer van de stoommachine, waarvan de
eerste haar intrede deed in 1827 in de Tilburgse nijverheid, de
aanleg van de keiweg van Tholen-Breda naar 's-Hertogenbosch
in 1826, de spoorwegverbinding met Breda in 1862, twee jaar
later met Boxtel-Maastricht en drie jaar nadien met Turnhout
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en het graven van het Wilhelminakanaal in 1905 hebben successievelijk tot de groei van de stad bijgedragen.
Wel groot is het aandeel van de Tilburgse wolindustrie in de
productie van geheel Nederland. Ongeveer een derde deel van
de dekens komt uit Tilburg en tweederde van alle wollen stoffen.
Het is niet louter de wolindustrie, die de welvaart in Tilburg
veroorzaakt. Ook andere textielnijverheid is aangetrokken.
Naast de 33 wollenstoffen- en 4 wollen dekenfabrieken zijn er
2 strijkgarenspinnerijen, 4 veredelingsbedrijven, 7 kunstwolbedrijven, 1 katoenspinnerij, 1 vlasspinnerij, 1 tricotagefabriek
en 1 band- en veterfabriek. De eenzijdige oriëntering door de
textiel wordt enigermate gecompenseerd door andersoortige
bedrijven, een elftal fabrieken in de schoen- en lederbranche en
13 grote en middelgrote metaalbedrijven. Maar de textielgroep
met de kleding en reiniging omvat toch bijna de helft van de
totale industriële bedrijfsbevolking. De in grootte volgende
groep van de metaalnijverheid omvat slechts 21 %.
Het is wel tekenend, dat de sterke ontwikkeling van Tilburg
zo geleidelijk, zo zonder schokken en zo continu is doorgezet.
Deze stad heeft dan ook niet de spanningen ervaren, die zoveel
andere snel opkomende fabriekssteden kennen. En er is nog
een tweede, erbij behorende karaktertrek van die ontwikkeling,
namelijk dat deze verdeeld is over vele bedrijven. Het enkele
grote overheersende bedrijf kent Tilburg niet. Veelal zijn het
oude bedrijven, die groeiden en die iets patriarchaals over het
bedrijfsleven hebben gelegd. Deze beide eigenaardigheden
hebben hun stempel gedrukt op het stadsbeeld. De industrie
ligt door de gehele stad verspreid, de schoorstenen zijn even
gelijkmatig over het stads silhouet verdeeld als de kerktorens van
de een en twintig parochiekerken. De woningen van hoog en
laag personeel zijn op dorpse wijze naast elkaar gebouwd. De
dorpse karaktertrek heeft zich ook gehandhaafd in de vrijwel
uitsluitende bouw van eengezinshuizen op betrekkelijk ruime
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erven. Het zijn deze eigenschappen, die het sombere van de
fabrieksstad van Tilburg verre hebben gehouden.
Er is tenslotte nog een derde eigenschap, die Tilburg een
specifiek karakter gaf. De geleidelijke groei maakte het mogelijk,
dat deze vrijwel geheel ontstond uit de natuurlijke groei van
de bevolking van de plaats zelf en naaste omgeving. Terwijl
bijv. Eindhoven in de groeiperioden veel arbeidskrachten van
elders aantrok en de meeste grote steden een gaan en komen
van bevolking kennen, zijn de inwoners van Tilburg nagenoeg
allen afkomstig uit eigen onmiddellijke omgeving.
Kenmerkend is voor Tilburg de primaire en dominerende
functie die de industrie in de stad heeft. De industriële arbeidsgroep maakt er bijna 70% uit van de gehele beroepsbevolking.
Maar met de groei van industrieplaats tot grote stad komen
allerhande functies langzaam de dominant omringen. De verzorging van de streek neemt uiteraard toe. Markt, winkelstand,
medische verzorging, onderwijs, bankwezen, Kamer van Koophandel, zijn voor de stad even zovele taken in de bediening van
de omliggende gemeenten. Maar de grote stedelijke agglomeratie
biedt ook mogelijkheden, die uitgaan boven de plaatselijke belangen of die van de streek. Een drietal kloosteropleidingsinstituten voor priesters betrekken hun candidaten uit alle
provincies. De Fraters van Tilburg hebben hun onderwijs tot
ver buiten Tilburg gespreid. De Hogere Textielschool is van
belang voor geheel Nederland. Sinds 1919 kent Tilburg het
instituut van de Leergangen voor de opleiding van tal van
middelbare acten, dat ook de opleiding van jonge kunstenaars
en architecten onder zijn hoede heeft, waarbij vooral het voorbereidend bouwkunst-onderwijs voor geheel Noord-Brabant
geldt en de cursus voor Hoger Bouwkunde Onderwijs, naast die
van Amsterdam, geheel Nederland ten dienste is. Maar de glorie
voor Tilburg op het punt van onderwijs is wel de R.K. Economische Hogeschool, in 1927 gesticht, waardoor Tilburg niet
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alleen studentenstad is geworden en het academisch milieu is
gaan kennen, maar waardoor instituten en studiecentra ontstaan
of naar Tilburg worden getrokken en een nieuwe basis is gelegd
voor wetenschappelijke en culturele ontplooiing. Noord-Brabant
dat verstoken is van de Rijksuniversiteiten en Hogescholen,
heeft in Tilburg de eerste aanzet gekregen voor eigen intellectuele
ontwikkeling.
Tilburg is de jonge industriestad, echt levend in het heden,
Brabants in hart en nieren, katholiek voor ruim 95%. Zij heeft
een opgewekte bevolking, die het leven met bewonderenswaardig
gemak tegemoet treedt en de goede en kwade dagen met gelijkmoedigheid en vanzelfsprekendheid aanvaardt. Tilburg is eenvoudig, het kent geen complicaties, maar het is ook zonder
grootsheid. Het zal groeien naar de samengestelde opgaven van
de grote stad en naar het culturele, wetenschappelijke en verzorgende centrum, dat aan iedere stad de specifiek stedelijke
allure geeft.

's-Hertogenbosch, de hoofdstad van Noord-Brabant! Hoe geheel
anders is deze stad dan het zo juist besproken Tilburg. Het zijn
de typische tegenstellingen in de trits van Bergen op Zoom Roosendaal- Breda - Tilburg en 's-Hertogenbosch, die telkens
weer verrassend zijn: de oude en jonge steden om beurten voor
het voetlicht. Na het jonge en enkelvoudige Tilburg nu weer
een stad met een zwaar wegende historie en veelzijdige betekenis.
's-Hertogenbosch heeft veel met Breda gemeen, maar het is
toch weer juist anders, zodat van op elkaar gelijken niet kan
worden gesproken. Vanaf de oudste tijd, de stadsrechten zijn
reeds in 1184 of 1185 door Hertog Hendrik I van Brabant verleend, heeft de stad, strategisch gunstig gelegen als de halswervel tussen noord en zuid, vele oorlogen gekend. Nauwelijks
gesticht werd de jonge nederzetting door 'die van Heusden'
verwoest en daarmede begint de ·rampspoed van de reeks van

Kaart van ' s-Hertogellbosch uit Toonlleel der Sleden van de Vereenighde lVeder/anden
u.ytgege1Jen bij Joall B/aeu 1649

lVIark! te ' s-Hertogellboscb in 1730
Sepia -tekening van C. Pronk (collec/ie Provo Gellootscbap)

lvlai·kt te ' s-HertogenbosclJ in de 20e eeun'

Foto K.L.M .
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oorlogen, die eerst sluit met de verwoestingen in de tweede
wereldoorlog, toen wederom de legers om dit belangrijke knooppunt vochten, waarbij verwoesting en ernstige schade werd
toegebracht. De graven van Holland veroverden de stad in 1202.
De geschiedenis van de stad kent verder de plunderingen van
Maarten van Rossum! In de tachtigjarige oorlog heeft 's-Hertogenbosch de veelvuldige belegeringen van Prins Maurits doorstaan, totdat in 1629 de beroemde inname door Prins Frederik
Hendrik volgde. De jaren van de wingewesten waren bijzonder
zwaar en met de Franse inval is 's-Hertogenbosch opnieuw een
belegerde en veroverde vesting. De langdurige weerstand tegen
de Hollandse belegeringen en de druk van de Hollandse overheersing na de vrede van Munster, hebben een ander timbre
gegeven aan de geest te 's-Hertogenbosch dan in Breda, alwaar
de Van Nassau's hun residentie hadden.
•
Toch heeft 's-Hertogenbosch tussen de oorlogen en vooral
in de Middeleeuwen grote welvaart gekend. Niet voor niets
moest de stad tot driemaal toe worden uitgelegd, waarbij de
wallen werden vernieuwd. De thans nog grotendeels aanwezige
stadsmuren, die de oude stadsdriehoek omsluiten, zijn dezelfde
als waarvoor Frederik Hendrik zijn beleg geslagen had. De
moerassen rond de stad, het inundatiegebied en de vesting hebben
uitbreiding buiten de stadswal eeuwenlang tegengehouden.
Zelfs toen in 1874 de vesting werd opgeheven bleven de inundaties de groei belemmeren.
's-Hertogenbosch heeft ook na de vrede van Munster getracht
de oude welvaart terug te winnen. Vooral de handel op Luik
was een levensfactor, zodat de stad een voor die tijd geweldig
initiatief nam tot het aanleggen van de straatweg naar Luik in
1741, die echter eerst veel later gereed zou komen.
De vesting- en militaire geschiedenis heeft in en rondom de
stad haar aandenken achter gelaten: de gave vestingmuren, het
Kruithuis, de Citadel-, de Mortel- en de Isabellakazerne, met
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de versterkingen en grachten, de schansen en lunetten rondom
de stad. Ook thans tekent de legering van de vele militairen in
de grote kazernes te 's-Hertogenbosch en Vught de stad als
garnizoenstad.
Naast de militaire functie en de internationale handel kende
's-Hertogenbosch nog andere belangrijke functies. Sinds de
verovering door Frederik Hendrik, tot aan de Franse tijd, zetelt
er de gouverneur en nadien zijn de gouverneurs en commissarissen des konings van Noord-Brabant en daarmede geheel het
provinciale bestuursapparaat in 's-Hertogenbosch gevestigd gebleven. De ontwikkeling van de overheidstaak van de provincie,
en van het rijk in de provincies, brengt steeds meer concentratie
in de hoofdstad van diensten en bureaux. Onder meer zijn te
noemen: het bureau van de Hoofdingenieur-Directeur en van het
Arrondissement Oost Brabant van de Rijkswaterstaat, de Hoofdingenieur-Directeur van de Wederopbouw en Volkshuisvesting,
de afdeling Grond- en Pachtzaken van het Departement van
Landbouw, de Rijksdienst tot Uitvoering van Werken, de Rijksgebouwendienst, de Rijksverkeersinspectie en het Rijksarchief,
de verschillende belastingdiensten. Daarnaast de Provinciale
administratie, de Provinciale Waterstaat en de Provinciale Planologische Dienst.
Het bijna vorstelijk gouvernementshuis, in de huidige vorm
stammend van 1796 en gebouwd door Pieter de Swart, is het
symbool van de bestuurszetel van het gewest. Het minder fraaie
neogothische provinciehuis heeft in zijn uiterlijk niet die waardigheid, dat men van een bouwkunstig symbool kan spreken. Aan
de zuidelijke stadswal met het brede uitzicht over de polder
staat het paleis van justitie, een gebouw in brutaal gele verblendsteen gebouwd, maar dat door de gevolgen van de oorlogsverwoesting in 1944 van een nieuwe gevel van baksteen en natuursteen met meer bescheiden tint kon worden voorzien. Dit paleis
van justitie herbergt één van de vijf gerechtshoven, die
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Nederland kent, een arrondissementsrechtbank, . een kantongerecht en de krijgsraad voor Nederland.
De centrumfunctie der stad spreekt niet alleen uit de concentratie van overheidsinstituten voor de streek, maar ook voor heel
Brabant of zelfs voor de zuidelijke provincies. Op medisch gebied
is 's-Hertogenbosch ook een centtum: vier algemene ziekenhuizen, drie psychiatrische inrichtingen en een sanatorium in de
naaste omgeving. De economische taak, die de stad voor de
streek vervult is wel het meest sprekend. De Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant is er gevestigd. Vele banken en
grossiers en een uitgebreide winkelstand en allerhande kantoren
zijn in de binnenstad te vinden. Van oudsher is 's-Hertogenbosch
het marktcentrum voor de Meierij, de twee maal per week gehouden markt getuigt er van. De veehandel is er oud en gaat
terug tot het begin van de vijftiende eeuwen thans is de wekelijkse veemarkt een van de allerbelangrijkste van Nederland.
Wekelijks komen van heinde en verre de boeren en veekopers
naar de stad. Het is vooral burgemeester van Lanschot die met
ere mag worden genoemd als de stichter van de moderne
veehallen.
En dan het kerkelijk centrum dat 's-Hertogenbosch is voor
geheel Oost-Brabant en als bedevaartsplaats nog ver daarbuiten.
De bisschopszetel dateert reeds uit 1559 toen van het bisdom
van Luik het bisdom 's-Hertogenbosch werd afgesplitst. Onderbroken na de vrede van Munster, wordt het bisdom weer opnieuw opgericht bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
in 1853. Geen plaats in Nederland heeft de bisschopszetel met
meer luister omgeven dan 's-Hertogenbosch. Het bisschoppelijk
paleis aan de weidse Parade, en dan de kathedrale basiliek van
St Jan! Deze onder Franse invloed in de tweede helft van de
vijftiende eeuw gebouwde laatgothische kerk is wel de meest
complete en meest grootse kerk van Nederland. De 115 meter
lange vijfbeukige kerk met kruisbeuk en kapellenkrans, geïn-
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spireerd Op de zuivere en meest uitgewerkte gothische plattegrond
van Amiens, is een geweldig monument uit de Middeleeuwen.
Het getuigt van de godsdienstzin en de maatschappelijke structuur van de vijftiende eeuwen van de grote welvaart, die de stad
in die tijd heeft gekend. Ook andere monumenten herinneren
aan dat kerkelijk en religieus leven, de St Antoruuskapel, waarvan
de voorgevel nog bestaat, het koor van de Kruiskerk nabij de
Zuidwal, het Refugiehuis en enkele kloosterfragmenten. Ook
heden manifesteert de katholieke godsdienst zich in kerken en
gebouwen voor kloosters en congregaties. De katholieken
vormen 94,6% van de bevolking en beschikken over 11 parochiekerken en nog twee openbare kloosterkerken. Voor de ruetkatholieken heeft 's-Hertogenbosch zes protestantse kerken en
een synagoge.
De centrumfunctie van 's-Hertogenbosch en het grootstedelijk
karakter uiten zich ook in allerhande instituten, zoals de Koninklijke school voor Kunst en Kunstnijverheid en de M.T.S., de
cursus Kerkelijke Architectuur en het sinds de tweede wereldoorlog opgerichte Brabants Orkest. De sinds vele jaren aanwezige schouwburg overtreft de voor een provinciestad
gebruikelijke verhoudingen, en er hebben belangrijke culturele
manifestaties plaats. Te 's-Hertogenbosch is het meer dan
honderd jaar oude Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant gevestigd, dat over een
museum en een belangrijke bibliotheek beschikt, die beiden
vooral de historie van Noord-Brabant in de belangstelling weten
te houden.
Als congres stad is 's-Hertogenbosch bijzonder in trek, het
Casino is gezocht voor de kleinere, de enorme veemarkthallen
zijn geschikt voor de grote betogingen. De stad is een goede
pleisterplaats, gelegen aan de toegang tot Brabant en België
vanuit het noorden.
Toen na de Franse tijd en de Belgische opstand algemeen
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de opleving van de steden in Brabant begon, bleef 's-Hertogenbosch achter. Hoewel de stad uitstekend was gelegen door de
nabijheid van de Maas en de door Willem I gegraven ZuidWillemsvaart, die 's-Hertogenbosch te water verbond met het
mijngebied te Limburg, door het knooppunt van de grote
noord-zuid en oost-westwegen en door het belangrijke spoorwegstation, dat 's-Hertogenbosch een centrale plaats gaf in
Nederland, remden de grote problemen van de inundaties en
een zekere vermoeidheid na alle slagen en onderdrukking van
vroeger tijd de ontwikkeling af. In de periode van 1925 tot 1930,
toen andere steden een snelle vooruitgang doormaakten, viel
in 's-Hertogenbosch een groot vertrekoverschot te constateren.
De hoge culturele taak van de oude stad, zetel en centrum van
bestuur, dreigde door een tekort aan welvaart te kwijnen. Het
zijn slechts een verzorgende industrie en de handel, die de stad
op peil konden houden. Kruideniers- en koloniale waren,
sigaren, chocolade en koekjes, margarine, jenever en likeur,
pharmaceutische producten en enige textiel zijn de voornaamste
branches. De Gruyter is een grootbedrijf met twee fabriekscomplexen en ongeveer 400 winkels over geheel Nederland
verspreid.
Maar reeds vóór de laatste oorlog en vooral daarna zet zich
een nieuwe ontwikkeling in, met grote voorspoed. Tal van grote
en kleine bedrijven worden gesticht of uitgebreid. Er komen
nieuwe bedrijven als Michelin, de schoenfabrieken van Van
Haren en van Bloch en Stibbe, de Remington, de Phaff naaimachinefabriek, een loodmeniefabriek, de Nationale Confectie
Industrie en de jachtpatronenfabriek van Sopers. Andere
breiden belangrijk uit als De Gruyter, Grasso'smachinefabrieken,
de Pharmaceutische fabriek van Lamers en Indemans, de
confectiefabrieken van Lambooy en Klunder. De dreigende
eenzijdigheid in de richting van de groep voedings- en genotmiddelen is wel doorbroken. De enorme bouwbedrijvigheid,
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die het gevolg is van de snelle groei, brengt de stad in 10 jaar
tijd van 50.000 op 60.000 inwoners.
's-Hertogenbosch is een stad met vele functies en een oude
en bewogen historie. De bevolking is typisch zuidelijk met
Bourgondische inslag, d.w.z. tegelijk luchthartig, zoals in het
uitbundige carnaval, en diep religieus, zoals in de devotie voor
Onze Lieve Vrouw van Den Bosch; nooit is Haar kapel
verlaten. Op de Zondagen in de Meimaand trekt Zij heel de
Meierij tot zich, op de negen dagen rond Haar feest in Juli
gaan alle Bosschenaren in stilte hun gebedsweg doen en jaarlijks,
tijdens de plechtige omgang, wordt Haar beeld met een grootse
processie te midden van het volk uit stad en Meierij feestelijk
door de straten gedragen.
De stad is de weerstanden en vermoeidheid te boven en heeft
met grote spankracht een nieuwe periode ingeluid, waarin de
economische welvaart de culturele centrumfunctie gaat ondersteunen. Het huidige stads bestuur is zich de taak van de hoofdstad
van het gewest bewust en voert deze uit met groot élan onder
de bezielende leiding van Burgemeester Loeff. En tegelijk is het
de genoeglijke en gezellige stad gebleven, waar de vreemdeling
graag vertoeft.

Eindhoven vertegenwoordigt weer in de rij van de Brabantse
steden de jonge industrie. De jongste onder de grote industriesteden, want toen Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch al respectabele steden bleken te zijn in 1900 en zelfs plaatsen als
Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout en Helmond de
tienduizend zielen reeds gepasseerd waren, was Eindhoven
zonder de latere toevoegingen nog maar een dorp van nog geen
vijfduizend zielen.
Doch in de twintigste eeuw gaf Eindhoven een ontwikkeling
te zien, die alle andere steden in de schaduw stelde en die de
stad de grootste van Noord-Brabant en de zesde van Nederland
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maakte met 144.000 zielen op 1 Januari 1951. De oude historie
van Eindhoven speelt in deze eruptieve groei nauwelijks meer
mee. Weliswaar kent ook Eindhoven oude stadsrechten uit 1282
en heeft het vele oorlogen en verwoestingen meegemaakt. Zozeer zelfs, dat in 1586 nog slechts tien procent van het aantal
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huizen overeind stond. Maar de oude historie liet weinig na,
dat het stadsbeeld tekende. Van het klooster Mariënhage zijn
nog enige delen over; ze zijn opgenomen in het moderne kloosteren scholencomplex van de Paters Augustijnen. De oude Catharinakerk is in 1867 vervangen door een grootse neogotische
kerk, die eerder een monument is van moderne historie, vooral
ook na de restauratie van de ernstige beschadiging bij de bombardementen van de laatste oorlog. Haar ligging en machtig
silhouet zijn belangrijk in het beeld van Eindhoven. De oude
vesting tekent zich nog af in de plattegrond van de binnenstad.
Maar van de wallen en gebouwen van vroeger eeuwen is nagenoeg niets te vinden. De eigen historie van Eindhoven is de
ontwikkelingsgeschiedenis van de industrie in de laatste zestig
jaren. In het oude Eindhoven van honderd jaren terug reeds
leefden een stedelijke drang en ondernemingslust. Het verslag
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van de provincie Noord-Brabant van 1856 vermeldt reeds een
zestal fabrieken van linnen, wollen en katoenen stoffen en zestien
tabak-, snuif- en sigarenfabrieken. Het getuigt voor die jaren
voor een zo kleine gemeente van grote kracht, dat in 1846 door
de stad Eindhoven het Eindhovens kanaal naar de ZuidWillemsvaart werd gegraven. In die jaren neemt de welvaart toe.
De textielfabrieken met de vele thuiswerkers groeien tot grote
machinale bedrijven. Namen als van Dijk, Elias, de Haes, van
Dissel en Kersemakers (later Baekers en Raymakers) hebben een
oude klank. De grote sigarenfabriek van Mignot en de Block
dateert van 1858, de luciferfabriek van 1870, de N.V. Picus
triplexfabriek, vroeger producent van sigarenkisten, van 1883,
de leerlooierij van H . Keunen van 1879, de trijpfabriek van
Schellens en Marto van 1887 en vele andere volgden.
Een inzinking in de textielbranche aan het einde van de
negentiende eeuw heeft echter de grootste sprong van Eindhove~
tot gevolg. Het leegstaan van een textielfabriek was aanleiding
dat Ir Gerard L. F. Philips zich op 23 Mei 1891 met 175.000,kapitaal te Eindhoven vestigde om er lampen te gaan maken.
Reeds in 1893 werden 45.000 lampen geproduceerd. Vijf jaren
later 1.500.000. De verkoop onder leiding van de onlangs overleden Anton Philips geschiedde voor 97 % aan het buitenland.
De vestiging van dit nieuwe bedrijf hielp Eindhoven door de
periode van lage conjunctuur heen. In 1898 werkten in het
bedrijf 450 arbeiders, tien jaren later reeds 1000 en in 1920 bijna
zevenduizend. In die tijd beginnen de nevenbedrijven te ontstaan: 1916 de glasfabriek, 1917 de radiobuizen, 1919 de golfcarton en zo breidt Philips zich uit tot een wereldbe~rijf, dat
in Mei 1952 27.000 arbeidskrachten te Eindhoven en Valkenswaard omvat, vele deelbedrijven in den lande heeft opgericht
en vele fabrieken in het buitenland heeft gesticht en daardoor
een geweldig concern is geworden. Het aantal arbeidskrachten
in Nederland was 42.000 op dezelfde datum.
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En met deze groei van de Philips fabrieken en de vele andere
kleine, middelgrote en grote bedrijven groeide de stad, die
zich slechts over een klein grondgebied van 75 hectaren kon
uitstrekken, over de grenzen, zodat de omliggende dorpen
Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp in 1920 bij Eindhoven gevoegd werden. Het zijn deze dorpen, die de stad nog
lang de eenvoud van het dorp deden behouden en die tevens
ook oorzaak waren van de zo wonderlijke stadsvorm, die de
inktvis tot model had. Het waren ook de drassige beekdalen van
Gender, Dommel en Tongelreep, die deze uitzonderlijke vorm
mede bepaalden. Gepaard aan de geweldige groei is het verschijnsel, dat vele arbeidskrachten van buiten de stad of de
streek zich te Eindhoven vestigden, ook in leidende functies,
waardoor een menging van de bevolking ontstond. De hoge
cijfers van vestiging en vertrek wijzen op sterke beweging in
de samenstelling van de bevolking naar plaats van herkomst,
Reeds gedurende eeuwen was Eindhoven de hoofdstad van
Kempenland, een van de vier kwartieren van de Meierij van
's-Hertogenbosch, en later werd de stad het bedienende en verzorgende centrum voor de streek. Door de groei van de stad is
deze functie versterkt en zelfs uitgebreid over delen van het
kwartier van Peelland, dat in de grootstad een verzorgings- en
centrumfunctie vond voor die behoeften, die de eigen historische
hoofdplaats Helmond niet voldoende kon bevredigen. En, zoals
ook van Tilburg is gezegd, brengt de grootte boven de 100.000
zielen als vanzelf instituten voort, die buiten de normale bedieningssfeer van de streek reiken. Het middelbaar onderwijs
wordt uitgebreid met een middelbaar technische school voor
verre omgeving. De middelbare school van de Paters Augustijnen trekt uit heel Nederland jongens aan voor het internaat.
De Coöperatieve Centrale Boerenleenbank is het centrum van
584 boerenleenbanken over de provincie en daarbuiten verspreid. De Kamer van Koophandel, het kantongerecht, het
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kadasterkantoor en andere centrale verzorgingsfuncties voegen
er het hunne aan toe. Grote Ziekenhuizen, het Binnengasthuis,
het St Jozefziekenhuis en het Diaconessenziekenhuis maken
Eindhoven tot een medisch centrum voor wijde omgeving. Van
grote betekenis in het culturele leven is het Van Abbemuseum,
het enige in Noord-Brabant dat als zodanig werd gebouwd en
dat vooral ten aanzien van de moderne kunst grote bekendheid
verwierf.
Het is vooral de eigen aard van het Philips-bedrijf, die aan
het industriële leven van Eindhoven een hoge technische wetenschappelijke sfeer heeft gegeven, die uitstraalt buiten de kring
van het eigen bedrijf en de stad. En het is tevens dezelfde grootindustrie, die de woningbouw en tal van sociale voorzieningen
op een peil bracht, dat uitgaat boven wat vele industrievestigingen
van het grootbedrijf, in het buitenland vooral, te zien geven.
Het zijn o.m. deze omstandigheden, die een nieuwe grootindustrie thans zich doet ontwikkelen, de van Doorne's Aanhangwagenfabriek, die bezig is tot een groot automobielbedrijf uit
te groeien.
De eenzijdigheid die uit de verhoudingscijfers in de bedrijfsklassen blijkt, nl. ruim 66% van de gehele industriële sector
voor de metaalnijverheid, overtreft weliswaar die van de textiel
in Tilburg, maar de groep zelf is meer gevarieerd. Philips heeft
er het hoofdaandeel in, maar het: Philipsbedrijf is in soorten van
vakbeoefening en producten rijk geschakeerd, terwijl een bedrijf
als van Doorne opnieuw aan deze bedrijfsklasse een geheel
andere specialiteit toevoegt.
De tweede wereldoorlog heeft met zware bombardementen
grote wonden geslagen in het stadslichaam. De wederopbouw
van die stadsgedeelten gaat gepaard met een ingrijpende vernieuwing van het stadsbeeld, die de zo klein en dorpsaandoende
gemeente als met één slag een stedelijke allure zal geven. Het
zijn echter niet deze louter uiterlijke stedebouwkundige en
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architectonische oplossingen, die op de open gevallen stadsdelen
enige meer stedelijk aandoende elementen toevoegen, maar het
zijn de innerlijke spanning van de snel gegroeide stad, de stedelijke mentaliteit, de sterke burgerzin en het hoge intellectuele
peil van de industrie, die thans zijn doorgebroken en een nieuwe
koers in het stedebouwkundig beleid deden inslaan.
Eindhoven, voor 79.7% katholiek, is de stad van de Kempen,
waarin de goede oude Brabantse tradities voortleven. Het telt 20
katholieke parochiekerken en een kloosterkerk en 10 kerkgebouwen van andere gezindten. Eindhoven is de jonge industriestad,
jong in bevolkingssamenstelling, jong in ontwikkeling van het
stedelijk leven, jong en veelbelovend in de industriële expansie.
De stad is het middelpunt voor de streek en groeit steeds meer
uit tot de grote stad, die voor het Zuiden een centrum zal
betekenen voor vele voorzieningen van materiële en geestelijke
aard, zoals slechts een grote stad dit kan bieden. Eindhoven zal
ervoor moeten waken, niet uit de krachten te groeien. Het
gevaar van de grote industrieplaatsen dreigt ook hier, namelijk,
dat de stad, onbeperkt in haar groei, de eindeloze gebouwenen woningwoestijn wordt van de hopeloze mens der twintigste
eeuw. Zelfbeperking in de kwantitatieve zijde en opvoering van
de kwalitatieve taak van de stad, zowel in het bedrijfsleven als
in de verzorging van het culturele leven, zullen Eindhoven
redden van de bedreiging der grote getallen en vele andere
groeiende industriesteden ter wereld een voorbeeld doen zijn.

Helmond. Wel wat schriel maar toch vol trots volgt Helmond
in de reeks van de Brabantse steden; schriel in vergelijking tot
het zo zeer uit de kluiten gewassen Eindhoven, maar niettemin
trots op zijn oude historie en op de industrialisatie van de laatste
eeuw, waarin het nog in 1900 Eindhoven aanzienlijk overtrof.
Helmond kan bogen op oude stadsrechten en marktprivilegiën
uit de Middeleeuwen, op een machtig kasteel van 1402, dat thans
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gerestaureerd als een groots stadhuis in een fraai park in gebruik
is, en het oude klooster van de Cisterciënser nonnen, de abdij
van Binderen, die thans weer opnieuw door de Zusters Dominicanessen van Bethanië zal worden opgericht. Maar niet de oude
historie karakteriseert de stad vooral. De roem en het zelfbewustzijn waren in het begin van de negentiende eeuw zover getaand,
dat de stad op eigen verzoek in 1815 bij de plattelandsgemeenten
werd gerangschikt, zij het dat zij toch hoofdplaats werd van het
district Helmond en daarmede ook centrum bleef voor de Peel,
zoals zij van oudsher hoofdplaats van het kwartier van
Peelland was geweest.
De aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1826 en de verbinding
met de spoorwegen in 1866 gaven vestigingskansen voor de
industrie. Op het gebied van textiel zijn in de loop van de laatste
honderd jaren belangrijke bedrijven ontstaan en uitgebreid,
waarbij namen als Fentener van Vlissingen, de Wit, Carp en
Raaymakers een bekende klank hebben. De metaalnijverheid met
vooral de grote draadnagel-, bouten- en moerenfabrieken van
de Geb!. van Thiel, de machine- en constructiebedrijven, de
houtindustrie en zoveel andere nog, hebben allen tezamen Helmond een industrieel aanzien gegeven. Daarnaast demonstreert
zich nog steeds de centrumfunctie in de markt en de middenstand
en in de grote grossiersbedrijven. De stad is gestadig gegroeid,
vertoont gelijkenis met de ontwikkeling van Tilburg, een gelijkmatige bevolkingstoename, een opname uit eigen streek. Het
vreemde element is er niet. De stad heeft met grote toewijding
en degelijkheid zich gewijd aan de huisvestingsvraagstukken
voor de groeiende arbeidersbevolking en is vaak andere steden
ten voorbeeld gesteld. Thans is Helmond in het stadium, waarin
de vraagstukken een andere schaal, de schaal van de grote stad,
gaan krijgen. De plaats en de aard van nieuwe woonwijken
moeten worden bepaald in de moeilijke structuur van de
gemeente die door kanaal en spoorlijn in vier kwadranten is
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verdeeld. Industrieterreinen moeten nieuw worden aangelegd,
verkeersvraagstukkenradicaal worden opgelost. De gemeente zit
te nauw in de grenzen en zal spoedig moeten worden vergroot
om de stad vrije ontplooiingsmogelijkheid te geven. En zo
helpen deze grote vraagstukken Helmond heen over de wat
schuchtere houding van de in 1815 tot het plattelandsdistrict
gedegradeerde gemeente en van de door de snelle groei van
Eindhoven wat overblufte stad van heden. Het moge dan
zijn, dat de groei van Eindhoven een tijdlang de bevolkingsdruk
ook uit het gebied van Helmond opving, toch blijkt dat thans
Helmond weer opnieuw voor de noodzaak en de mogelijkheden
staat, om de aanwas van de omgeving voor een goed deel op
te nemen. En het moge ook waar zijn dat tot op zekere hoogte
Eindhoven de verzorgingsfunctie overnam of liever deelde, het
blijkt ook nu, dat Helmond een eigen verzorgende taak heeft
en deze behouden en versterken moet ten opzichte van de eigen
Helmondse bevolking, van de omgeving en het Peelland, die
niet kunnen worden overgelaten of uitbesteed aan het verderaf
gelegen Eindhoven. Een gemeente met 30.000 zielen en met een
belangrijk achterland is dit aan zich zelve verplicht. Het ziet er
ook naar uit, dat Helmond deze weg is ingeslagen, getuige een
nieuw en ingrijpend uitbreidingsplan, een grotere zelfbewustheid
en burgerzin, een nieuw groot ziekenhuis voor de stad en
omgeving, verstrekkende grenswijzigingsplannen. Zo is Helmond, een echt Brabantse stad, wat aarzelend door historie en
omstandigheden, echter degelijk en toegewijd gericht op de
huisvesting van de eigen bewoners en met een groots program
voor de toekomst, dat de stad met élan zal realiseren.
En nu volgen in de rij van de Brabantse steden, de kleine oude
stadjes en de opkomende nieuwe steden. Ze sluiten de stoet,
wat ongeordend, niet goed wetend of ze in het hoge gezelschap
wel geduld worden, overtuigd anderzijds van de jalousie van de
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vele andere gemeenten, die nog geen verlofkregen tussen de steden
een plaats in te nemen. We zien de oude eerbiedwaardige vestingsteden, langs de noordrand van Brabant, stil en teruggetrokken.

Willemstad, in 1583 door Willem van Oranje gesticht met de
interessante plattegrond, fraai raadhuis en de helaas verbrande
protestantse kerk van het einde der zestiende eeuw, een der
weinige typisch als zodanig gebouwde protestantse kerken in
Nederland, het Prinsenhof, dat als jachtverblijf van Prins
Maurits werd gebouwd, het Arsenaal en de kazerne en de gave
en fraaie wallen, die weliswaar in de laatste oorlog ernstig zijn
beschadigd, maar die door de goede zorgen van de Stichting
Menno van Coehoorn weer worden hersteld.
Klundert, met een zeer oude historie van de twaalfde en dertiende
eeuw, dat opnieuw gesticht werd nadat de Elisabethsvloed van
1421 en de daarop gevolgde inpoldering een nieuwe structuur
van de streek had veroorzaakt. Het heeft de typisch symmetrische
aanleg die verwantschap met Dinteloord vertoont en werd in
1583 van vesting- en stadsrechten voorzien. Zeer fraai is het
raadhuis uit de tijd van Maurits en de merkwaardige kerkring,
waarbinnen de oude kerk. Deze is helaas in de laatste wereldoorlog verwoest, gelijk ook een groot deel van het stadje. Een
groots wederopbouw- en restauratieplan werd reeds gerealiseerd. Nieuwe levenskracht openbaart zich ook als gevolg van
industrievestiging en uitbreiding na de oorlog.
Steenbergen, dat de stadsrechten omstreeks 1300 verkreeg, dat
een belangrijke handel kende in de Middeleeuwen, dat echter
ook lang bekneld was in de eigen wallen, tot de ontwikkeling
van de industrie nieuw leven bracht en de plaats buiten de wallen
deed uitgroeien. De Centrale Suiker Maatschappij, de Coöp.
Vlasfabriek, de Kunstzijde-spinnerij, brachten nieuwe welvaart.
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Geertruidenberg, de stad met de bijzonder mooie markt, waaraan
de oude kerk is gelegen en zoveel oude gevels en gebouwen en
met de wallen, die samen getuigen van de roemrijke historie van
deze oude vestingplaats. De industrie aan de Dongemond,
waaraan de stad is gelegen, bracht welvaart in het verstilde
stadje, de Provinciale Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij stichtte er de centrale in 1919 en thans een nieuwe de
z.g. Amercentrale, die met zijn geweldige gebouwen en hoogspanningsleidingen het beeld van de omgeving beheerst.
Heusden, dat allerschoonste stadje, tot voor kort zo geheel nog
het beeld gevend van de oude tijd, doch dat zo ontzettend door
de oorlog geteisterd werd. De gevolgen van de ramp van
Heusden in de laatste dagen van de tweede wereldoorlog, waarbij het oude raadhuis werd opgeblazen, hetgeen 133 mensenlevens kostte, waarbij ook de oude kerk nagenoeg verwoest,
de latere katholieke kerk tot puin en nagenoeg alle oude huizen
zwaar beschadigd werden achtergelaten, zijn nog niet hersteld.
Veel van de wonden in de oude stad en de wallen genazen, doch
littekens blijven en veel zal nog moeten geschieden om het stadje
de oude historische luister te hergeven. De herleving van welvaart door de ontwikkeling van enige industrie der laatste jaren,
zal hier zeker toe bijdragen.
Megen en Ravenstein, twee stille plaatsen met oude vesting- en
stadsrechten, die beiden lange tijd een eigen zelfstandig bestaan
gevoerd hebben in het graafschap Megen en in het land van
Ravenstein, die buiten Staats Brabant en het generaliteitsland
bleven en die eerst in de Franse tijd tot Brabant gingen behoren.
Grave is een oud vestingstadje, dat na de omlegging van de
rijksweg van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen wat vergeten
raakte. Het heeft een oude geschiedenis, teruggaand tot het
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begin van de dertiende eeuwen heeft daaruit vele oude gebouwen
en gevels en fraaie wallen behouden. De grote blindengestichten
en het garnizoen hebben het weer enigszins omhoog gebracht,
evenals een bescheiden begin van industrievestiging.
En achter deze grijsaards, volgen de jongere zich ontwikkelende
plaatsen, wel van oude komaf, maar jeugdig in groei en ontplooiing. De steden met oude rechten, maar in nieuw gewaad,
Oosterhout, Waalwijk en Oss. Wel laat vooral Oosterhout het
stadsschoon in de St Janskerk, de Heuvel en de Slotjes in ere,
en Waalwijk zijn oude kerk, maar alle drie zijn zij betrokken
in de industriële ontwikkeling van deze tijd, en groeien snel.
En dan volgen die andere zich eveneens snel ontwikkelende
plaatsen, zoals Vught en Valkenswaard, die reeds de twintigduizend zielen snel naderen, en verdringen zich reeds een aantal
kleinere plaatsen, die spoedig ook zullen worden genoemd in
de rij van groeiende steden, maar thans nog in de dorpenrij
moeten toeven.

VII
STEDEBOUWKUNDIGE VORM EN STRUCTUUR

In het vorige hoofdstuk, waarin de karakteristiek van de
Brabantse steden werd beschreven, vinden we reeds heel belangrijke, vormbepalende elementen. De historie liet vele monumenten, vestingen, straten en pleinen na, die de stadskernen hun
structuur en vorm gaven. De oude stadsplattegronden van
Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch met de vestinggordels uit verschillende tijden, zijn nu nog het stramien van
de stadskernen. Het stratenplan van de binnensteden, ontstaan
in vroeger eeuwen, wijzigde zich niet. Niets is zo blijvend als
de structuur van de steden. Alle veranderingen in bestemming
en architectuur van de gebouwen hebben het grondplan van de
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steden nauwelijks aangetast. Nog zijn de stedelijke markten van
Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, maar ook de
dorpse brinken van Roosendaal en Tilburg dezelfde als die van
honderden jaren terug. Het merkwaardig bouwblok op de Markt
van 's-Hertogenbosch komt reeds op zeer oude plattegronden
voor, de Parade bij de St Jan is in vorm al bepaald door het
begijnhof, dat ter plaatse bestond. In de city van Eindhoven is
nog steeds de oude stad binnen de wallen te herkennen en de
ingrijpende wederopbouwplannen van de verwoeste stadsdelen
vermogen amper iets aan deze stedebouwkundige basis te veranderen. Het is voor het stadsbestuur en voor de stedebouwer
van wezenlijk belang te beseffen, dat het eenmaal vastgelegde
plan van straten en pleinen in hun lengte- en breedte-profielen,
in hun samenhang en functies voor eeuwen zal gelden. Want
zelfs de tweede vormbepalende factor, ni. de centrumfunctie, dit
is de verzorging en bediening van de buitengebieden door de
stad, kan, hoe belangrijk ook, aan het stramien vrijwel niets
veranderen. Natuurlijk wijzigt zich het stadsbeeld in de loop
der jaren, vooral wanneer de cityv?rming dynamisch is. Kleine
winkels worden grote zakenpanden, andere verplaatsen zich
naar de .buitenwijken, woningen worden verdreven, amusementsgebouwen, kantoren en magazijnen verschijnen, heel het bonte
beeld van de moderne stad vertoont zich, ook in de Brabantse
steden, maar de stads structuur blijft. Slechts de invloed van een
autoritaire macht, zoals van Napoleon te Parijs en Mussolini te
Rome, ziet kans de structuur te wijzigen en dan nog alleen op
zeer bepaalde en beperkte punten. Onze moderne oorlogvoering
gaat wel verder, door de radicale verwoesting van steden, zoals
in de Rotterdamse binnenstad, in het Bezuidenhoutkwartier te
's-Gravenhage en in vele buitenlandse steden, doch zelfs daar
zien we dat het ingrijpen in het beloop van straten en de vorm
van ,pleinen, singels en grachten steeds aarzelend en met grote
voorzichtigheid en terughoudendheid geschiedt. Onze demo-
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cratische stedebouw ziet zich genoodzaakt weliswaar hier en
daar een doorbraak, een oplossing van een knooppunt van het
verkeer of een sanering van een vervallen buurt te ontwerpen
maar een ieder weet, welke schier onoverkomelijke tegenstand
overwonnen moet worden en welke enorme kosten met de
uitvoering gemoeid zijn. De ontwikkeling in de loop der tijden,
de nieuwe functies en latere eisen wijzigden de stadsstructuur
gering, en voegden er slechts aan toe.
Was de stad in haar militaire functie doorgaans bepaald
door de legerleiding en in de verzorgende functie beperkt
door de omvang en het inwonertal van de te bedienen
streek, de industriële ontwikkeling van de laatste eeuw brengt
de onbeperkte uitbreiding. Een uitbreiding, die in geen
wezenlijk verband meer staat tot de oude stadsfunctie, die
in maat en norm slechts afhangt van de ondernemingswel. vaart, welke niet gebonden is aan de plaatselijke omstandigheden.
Zij is van andere innerlijke aard dan de oude stadskern. De oude
stad had immers in haar culturele en verzorgende relatie tot de
ommelanden kwantitatief een minderheid en kwalitatief een
meerderheid en er bestond de duidelijke tweedeling tussen
burgers en buitenlui. Doch de industriële ontwikkeling heeft
een stedelijk gebied daartussen geschoven, dat niet verzorgend
is voor de ommelanden, doch zelf evenzeer bediend wordt met
culturele en materiële goederen door de stadskern. En deze
uitbreidingen zijn kwantitatief de meerdere geworden van stad
en land uit de oude tijd. En dit is wel het meest wezenlijke verschil met de stad uit de Middeleeuwen. Deze jonge en derde
functie van de stad, de industriële, heeft de steden een nieuw
aanzien gegeven in de uitgestrekte wooncomplexen met bijbehoren, die een eigen aard en in zekere mate zelfstandige betekenis
hebben, maar toch evenals de vroegere dorpen en het platteland
georiënteerd blijven op de stadskernen, de brandpunten van
heel het maatschappelijk leven. Het zijn deze nieuwe wijken,
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ontstaan in een periode waarm de ontwikkelingsoorzaken
voor alle Brabantse steden gelijk waren, die de oorspronkelijke
sterke verschillen in karakteristiek wegeffenden. De wijken van
Eindhoven, Breda of Tilburg gelijken op elkaar. De problemen
van de volkshuisvesting zijn voor allen nagenoeg dezelfde. Het
arbeidsloon en daarmede het huurpeil is gelijk, de bouwkosten
zijn gelijk, de overheidsmaatregelen zijn gelijk, de architectenscholing is niet onderscheiden, de bouwsystemen ontlopen
elkaar niet. De in Noord-Brabant gebruikelijke parochieindeling, de parochiële gebouwen-complexen, de verkeerseisen
in de wijken, de gezinssamenstelling en zovele andere factoren
behoren zo langzaamaan tot het vaste en gelijkluidende program
van de stadsuitleg. Alle industriesteden gaan op elkaar lijken
en het zijn slechts de historische structuur en de attributen van
verzorgende functie, die de steden nog blijvend doen verschillen.
Maar gelukkig hebben deze nog twee belangrijke bondgenoten.
De eerste is de eigen aard, het temperament van de bevolking
en hun bestuurders, die zich steeds verzetten tegen de nivellering, bewust of onbewust. Breda, de deftige officierenstad
weet iets riants te brengen in de woonwijk en een voornaam
aanzien te handhaven. Tilburg en Helmond hebben hun heil
gezocht in de sociale huisvesting van het grote arbeidersgezin
met eigen huis en erf en gaven minder om de uiterlijke tooi.
Eindhoven toont met trots de typische complexen woningbouw
van de N.V. Philips. 's-Hertogenbosch is in een geweldige
energie-ontplooiing na de oorlog een grootse uitbreiding begonnen en het stedelijk standsbewustzijn uit zich in de hogere
bouwwijze. De stille tegenstelling en naijver zoeken steeds
oorspronkelijk te blijven, kan het niet in het grote, dan in het
kleine. Het tempo, de samenstelling van bestuur en diensten,
de keuze van adviseurs en deskundigen geeft variaties. In de
zorg voor de groenvoorziening, zowel van gemeentewege als
door de particulieren, het toezicht op de architectuur, de sociale
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overwegingen en de financiële toestand schuilen tal van nuanceringsmogelijkheden in de uiterlijke verschijning van de volgens
nagenoeg gelijk programma gebouwde wijken.
En de tweede bondgenoot, veel sterker, veel ingrijpender nog
in de uitwerking, is wat men zou kunnen samenvatten in de
'geografische gesteldheid'. Het is een complex van veelal dwingende eisen, die de grond, het water en de menselijke werkzaamheid, de openbare werken en de administratieve indeling stellen.
Deze zijn veelal de zorgen en de nachtmerries van de stedebouwers, zij zijn tevens de welkome aangrijpingspunten voor
een eigen structuur van een stad, die telkens weer afwijkt van
het vaste schema en het standaardprogramma. Zo is Tilburg
ontstaan en uitgebreid op de waterscheiding van het stroomgebied van de Donge en de Dommel. Hoog en droog gelegen
kon het ongehinderd uitbreiden in vrijwel alle richtingen. Een
aaneengesloten stadslichaam is het gevolg geweest. Eindhoven
daarentegen, doorsneden door een aantal riviertjes, heeft in
de stroomdalen van Dommel, Gender en Tongelreep met
de drassige grond er langs grote hiaten tot in de kern van de
stad, die evenvele welkome groene stroken zijn tussen de
wijken. 's-Hertogenbosch, steeds omringd door moeras en
inundatiegebieden, moest voor iedere uitbreiding ophogen, hetgeen een zuinige verkaveling en nauwe en hoge bebouwing
stimuleerde en de stad als het ware doet oprijzen uit de omringende weilanden. En als nevenverschijnsel ontstaan de grote
waterpartijen die gegraven moesten worden om de specie voor
de bouwgrond te leveren en die een belangrijke betekenis kregen
in de stedelijke plannen. Bergen op Zoom, op de hoge, sterk geaccidenteerde Schelderand, heeft als geen Brabantse stad hoogteverschillen en hellingen in de oude kern en de nieuwe wijken.
Zo hebben de waterstaatkundige toestand, het bodemrelief
en de grondsamenstelling aanleiding gegeven tot typisch
uiteenlopende stadsvormen. Ook het grondgebruik en met
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name de tuinbouw, die door hoge opbrengst en belangrijke
economische functie zo moeilijk plaats kan maken voor
de stadsuitbreiding, heeft de plaats keuze van de nieuwe
wijken beïnvloed. De tuinbouwontwikkeling ten westen van
Breda heeft er het gemeentebestuur toe gebracht om met
veel moeite, overleg en offers de gronden aan de oostzijde
te gaan ontsluiten. En Bergen op Zoom zoekt naarstig oplossingen voor dit netelige probleem, daar de tuinbouw aldaar de
normale uitbreiding wel zeer belemmert. Grote invloed op de
stadsaanleg hebben de verkeersaders. De steden zijn de knooppunten van het wegen- en spoorwegennet en de kanalen zijn
er naar toe gegraven. Het zijn juist de verkeersaders en -knopen,
die het stedelijk leven trekken. Het station is altijd een cityvormend element en trekt het winkelcentrum, de kantoren, .
banken en hotels naar zich toe. We zien in Bergen op Zoom,
Breda en 's-Hertogenbosch de deftige Stationsweg zich langzaam
omvormen tot kantorenstraat. De winkelstraten hebben er zich
reeds bij aangesloten. In Eindhoven is de city reeds sterk met
het station vergroeid en in het nieuwe wederopbouwplan voltrekt zich dit proces op duidelijke en grootstedelijke wijze. Ook
in Tilburg met de wijd verspreide city is het station een magnetisch punt. De city in Tilburg, die zich spande tussen de Grote
Markt en de Heuvel, heeft door het station een derde richting
gekregen en omsluit thans een groot gebied, dat nog niet in de
cityfunctie is betrokken. In Roosendaal lag het vroegere station
dicht bij de Markt, maar een latere verplaatsing veroorzaakte een
grote afstand. Toch heeft de winkelstand zich langs Molenstraat
en Brugstraat naar het station begeven en na de oodogsverwoestingen is een nieuwe straat vanaf de Molenstraat naar het
station aangelegd, die stellig in de cityfunctie betrokken wordt.
De aanleg van de stations, voor de meeste steden buiten de gebouwde en bewoonde stad, heeft tussen deze beiden nieuwe
stationskwartieren doen ontstaan, die voor velen ·de eerste
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belangrijke uitbreidingen waren en de typische kentekenen vertonen van die tijd, wel royaal, maar wat abstract en structureel
slecht verbonden met de oude stadskern. Zozeer als het station
een belangrijk stads element is, zo is de spoorlijn een ellendig
obstakel geworden. Alle Brabantse steden kennen hun overwegvraagstuk en de eindeloze lijdensweg tot verbetering. Alleen
Eindhoven is thans aan een radicale oplossing kunnen beginnen.
De verkeerswegen liepen uiteraard tot in en door de oude
stadskernen. Eerst de laatste decennia heeft men ten aanzien
van de doorvoering van het verkeer nieuwe eisen gesteld. Zowel
de omleggingen alsook grote en brede doorgangswegen wijzigen
het verkeersbeeld en trekken daarmede de city-ontwikkeling
enigszins uit elkaar. Doch omwille van het feit, dat het doel of
de oorsprong van verreweg het grootste deel van het verkeer
de binnenstad is en tevens om de cityfunctie niet te zeer te
verspreiden zoeken de gemeenten tevens de toegangsaders aan
de eisen aan te passen. Eindhoven heeft in zijn nieuwe tunneltracé's en de oude stadswallen een circuit geschapen, waaromheen de zakenpanden zich groeperen. Breda tracht eveneens een
verkeersring om de oude stad en een tweede langs de singels te
realiseren. Deze verkeersringen vangen de wegen van buiten
en uit de wijken op. In 's-Hertogenbosch is het gehele doorgaande
verkeer door de stad geleid en bereikt zodoende de city zeer
nabij, doch de toename van het noord-zuid weggebruik en
evenzeer in de oost-westrichting zal op de duur een omleiding
nodig maken. Tilburg zit met het grote probleem van de oostwestverbinding. Weliswaar is de rijksweg omgelegd ten zuiden
van de stad, en neemt deze het doorgaande verkeer uit de stad
weg, maar de groei van het eigen stedelijk verkeer zal spoedig
weer dezelfde druk in de binnenstad geven als vóór de aanleg
van de omlegging bestond. De uitvoering van de ringbaan geeft
een opvangmogelijkheid van de buitenwegen en distributie van
het verkeer tussen de wijken, maar een dwingende behoefte zal
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er blijven om een stedelijke oost-westverbinding aan het wegenstramien toe te voegen. Minder pregnant liggen de vraagstukken
in Bergen op Zoom, dat gelegen aan de Schelde in zekere zin
een eindstation is en geen doorgaand verkeer kent, vooral nu
het verkeer van en naar Zeeland langs de stad geleid is. Roosendaal kent het probleem nog niet zo zeer, ook omdat de oude
rijkswegen tot ver in de kern doorlopen en zodoende een aanvaardbaar oost-westverband in stand houden. In Helmond is een
uiterst moeilijke verkeerssituatie ontstaan door het dubbele
kruis van de rijksweg en het kanaal met de hoofdstadsstraat en
de spoorlijn. Slechts een radicale en ingrijpende aanleg van een
nieuwe stedelijke oost-west lopende verkeersader zal de binnenstad voor isolement en derhalve afsterving of verplaatsing behoeden.
Deze verkeerswegen, hoofdslagaders van de stad, bepalen
mede de structuur van de city en hebben diepgaande invloed op
de ligging en de vorm van de buitenwijken. Het is daarom voor
iedere stadsuitbreiding van eminent belang de verkeersstructuur
goed te onderkennen, zekerheid te hebben omtrent de tracé's
en de tijdige uitvoering te waarborgen. Het ontbreken van een
duidelijk tracé voor een nieuwe verbinding met Tilburg te
Eindhoven, het tekort in noord-zuidelijke verkeersoriëntering
te Tilburg, de onvoldoende zekerheid omtrent de omleggingen
te Breda, zijn bedreigingen van de stedelijke structuur en de
verkeers belangen tegelijk.
Een stad behoort minstens in vier en bij voorkeur in zes
richtingen verbonden te zijn met de omgeving. Breda en 's-Hertogenbosch zijn in dit opzicht goed voorzien, Eindhoven is goed
verbonden in noordelijke richting en de nieuwe rijksweg naar
Limburg is uitstekend, maar het verband met Noord-Limburg,
met noord-oost Nederland, met Antwerpen en met Tilburg is
verre van voldoende. Voor Tilburg is het oost-westverband
goed en ook de zuidelijke tak naar Turnhout is op Nederlands
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grondgebied in orde, maar de verdere verbinding met Antwerpen, de zo juist genoemde weg naar Eindhoven en een nieuwe
oriëntering in noordelijke richting met een verbinding via
Gorinchem met het wegennet van centraal Nederland zijn onontbeerlijk voor deze grote stad. Ook Roosendaal is uitsluitend
op de oost-westrichting aangewezen en mist de noord-zuidverbinding. Bergen op Zoom is vrij goed voorzien in de drie mogelijke richtingen. Helmond zal in samenhang met de verkeerssituatie in Eindhoven vooral ook in oostelijke richting completering behoeven. De complete verkeersnguur van duidelijk voor
de hand liggende grote wegen in alle richtingen zal de stads uitleg
in grote trekken moeten bepalen tegelijk met de onderlinge
verbindingen tussen de woonwijken, die uiteraard een ringverband teweegbrengen. De betekenis als knooppunt is van oudsher
voor Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch gebleken
uit de functie van pleisterplaats en toegang tot Noord-Brabant.
Roosendaal heeft als spoorwegknooppunt in latere tijd een
soortgelijke doch minder sterk sprekende betekenis verkregen.
Wel is het typisch, dat hoewel alle grote Brabantse steden ten
opzichte van België deze functie zouden moeten vertonen, de
historie hier echter geen aanleiding toe gaf en de scheiding van
ruim honderd jaar deze taak niet of niet noemenswaard heeft
opgeroepen. De éne spoorlijn en de enige belangrijke grensovergangen in de grote wegen van Breda naar Antwerpen en
Eindhoven naar Luik, bleken onvoldoende verband te leggen
tussen de buren van gelijke komaf.
Er zijn nog andere factoren, die de stadsuitbreidingen in
plaats keuze en vorm mede bepaalden. De grote ontspanningsgebieden, die een wezenlijke taak hebben voor de grote steden,
vooral juist voor de industriesteden, hebben in Breda bij het
Mastbosch, in Eindhoven aan de zuidzijde in de uitgestrekte
bos- en heidegebieden, in Helmond bij de Warande een mooie
en natuurlijke grens gesteld aan de stedelijke groei. Ook de
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ligging van de recreatiegebieden op groter afstand is vaak
bepalend voor het welslagen van uitbreidingen. Hoe sterk is de
drang steeds geweest in 's-Hertogenbosch naar een uitbreiding
in zuidelijke richting, die zich ten dele in Vught voltrok en
waaraan thans in het grote en aantrekkelijke plan Zuid zal
worden tegemoet gekomen.
De mensen hebben in hun werkzaamheid zichzelf soms grote
hindernissen in de redelijke uitgroei van hun vestigingsplaatsf>n
opgelegd; de vestinggordels in oude tijd, de kazernecomplexen
met oefenterreinen in moderne tijd. Breda kent aan alle drie de
zijden van de oude stadsdriehoek een groot kazerne complex,
's-Hertogenbosch de Citadel- en Mortelkazerne binnen de veste,
de vestingschans op de rand van de gemeente Vught met de
Isabellakazerne en de latere Willem I kazerne. Tilburg en Roosendaal hebben aan de rijksrondweg hun grote kazernes liggen en
Bergen op Zoom in de stad zelf een drietal complexen, waaronder
het Markiezenhof en een grote nieuwe kazerne aan de zuid-oostrand van de stad. Bij de belemmeringen zijn de reeds genoemde
spoorlijnen, rijkswegen en kanalen te voegen en ook het vliegveld Welschap te Eindhoven. Al deze objecten perken de uitbreidingsmogelijkheden in, maar de aanwezigheid van een vliegveld straalt nog ver buiten eigen terreingrenzen uit in de eisen
die de luchtvaart aan de omgeving ten aanzien van de bebouwing
stelt en de hinder en het gevaar, die er voor de woonwijken in
de nabijheid gaan ontstaan.
Tot slot in de serie van objecten en omstandigheden, die de
stadsvorm zijn individueel karakter geven komen nog de lastigste, de administratieve gemeentegrenzen. In Breda en Eindhoven is de stadsstructuur voor een goed deel bepaald doordat
omliggende dorpen zich als stadswijken ontwikkelden om later
binnen het gemeentelijke territoir van de stad te worden getrokken. Tilburg heeft zich daarentegen zelf kunnen uitbreiden
zonder directe belemmering van een te nauwe grens. Bergen
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op Zoom kent aan de noordzijde, Helmond nagenoeg aan alle
zijden het probleem om de stadsgroei vrijelijk volgens eigen
verlangen en inzicht te doen geschieden. Ook 's-Hertogenbosch
is reeds aan de grens kwesties toe. Hoewel deze situaties niet
steeds dwingend de steden begrenzen en van tijd tot tijd de
bakens letterlijk verzet worden, had in het verleden en heeft
ook nu het beloop van de gemeentegrenzen grote invloed. Zo
is de groei van Hintham aan de oostrand van 's-Hertogenbosch,
Mierlo-Hout bij Helmond, Halsteren aan de noordrand van de
Zoom bij Bergen op Zoom, onttrokken aan de stedelijke zeggenschap. Zo dreigt ook de aangroeiing van Geldrop aan Eindhoven,
waar beiden trachten een beperking van de uitgroei te bewerkstelligen en de ruimtelijke scheiding te waarborgen. Insgelijks
ligt de situatie van Goirle en Berkel-Enschot ten opzichte van
Tilburg en van Teteringen ten opzichte van Breda.

VIII
STADSUITBREIDINGEN

De stedebouwer, kenner van het verleden en het heden van de
steden, neemt nooit genoegen met het verworvene, het bestaande,
maar hij leeft in de toekomst. Gebaseerd op de reële gegevens
van geografie en historie, uitgaand van de functie van de stad
en de aard van haar ontwikkeling, zal hij steeds willen completeren, verbeteren en toevoegen aan het stadslichaam. Hij rust
niet voor hij zich een beeld heeft gevormd, hoe allerhande
stadsdelen kunnen en moeten worden gewijzigd om te passen
in een groter geheel met een grotere schaal. Hij is ontdaan over
de structuurloosheid en de lelijkheid van de stedentoevoegingen
der industriële eeuwen zoekt met een nieuwe uitbreiding de
oude te verbeteren, aannemelijk te maken en zonodig te bedekken. Dankbaar aanvaardt hij de nieuwe groei, want deze
maakt het hem mogelijk de gehele stad in de ontwikkeling te
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betrekken. Met de groei van zes-, zevenhonderdduizend zielen
in de gezamenlijke stads bevolking zijn de oude steden van NoordBrabant in een eeuw overspoeld en veelal bedorven in hun
structuur en hun schoonheid. Met een stedelijke bevolkingsaanwas van wederom vele honderdduizenden krijgen de generatie van
thans en de nabije toekomst de gelegenheid aan de steden weer
goed te maken wat de ordeloosheid er aan misdeed. Met een gezonde groei zal het mogelijk zijn de structuur te verbeteren, de
orde te herstellen, het aanzicht stedelijk en waardig te maken, de
nieuwe wijken als voorbeeld van een gelukkiger huisvesting
aan te leggen. Het is een cultuurtaak bij uitnemendheid, groots
in allure, groot van omvang, zwaar van verantwoordelijkheid.
De klare visie van de bestuurders, de liefde en toewijding van
de uitvoerende organen, de echte burgerzin van de inwoners,
de deskundigheid van de adviseurs en het talent van de ontwerpers zullen tezamen het enorme programma moeten verwezenlijken van herstel en vernieuwing van de Brabantse steden.
Het is niet mogelijk alle steden van Brabant in hun groei en
toekomstvisie te volgen in dit kort bestek. Moge de beschouwing
van de vier voornaamste steden bijdragen tot het besef, dat in
alle Brabantse steden een cultuurproces gaande is van verre
strekking, en enthousiasme losslaan voor de creatieve daad van
de stadsuitbreiding.

Eindhoven. De groei vanuit het centraal gelegen stadje en de als
een krans daaromheen gelegen dorpen Woensel, Tongelre,
Stratum, Gestel en Strijp, heeft de hoofdvorm van Eindhoven
bepaald. De magere en wat spinnekopachtige stadsplattegrond
zal rijpen tot een gave bloemvormige structuur, waarin de vijf
wijken de bloembladen zijn en de oude stad het hart. Tussen
deze wijken liggen de groene riviergronden, die tot in het hart
doordringen, alsook de kanalen, spoorlijnen en industriesectoren.
Voorwaar een klaar en helder beeld, dat de ontwerpers zich voor
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ogen stelden en een geruststelling tegenover de zo willekeurig
aandoende vorm van thans. Het is niet de toevallige gelijkenis
van het bloemmotief, maar de wezenlijke stadsstructuur van de
UITBREIDING EINDHOVEN
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kern, welke directe relatie heeft met de industriekwartieren, de
woonwijken en de buitenwereld, die de nieuwe plannen zo
aantrekkelijk maken.
Thans 144.000 zielen tellend, rekent Eindhoven op een groei

OUDE EN JONGE STED EN

269

tot ongeveer 225.000 zielen, alles gegrond op studies van geboorte- en sterftecijfers, leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling
en werkgelegenheid. Eindhoven kent grote gezinnen, die vragen
om ruime behuizing en veel ontspanningsgelegenheid voor de
jeugd. De bestaande fabrieken breiden wel uit, maar op een
equivalente hoeveelheid nieuw industrieterrein moet worden
gerekend. Wel typisch voor Eindhoven is het intensief gebruik
van de grond voor dit doel. Heel de Philips-industrie, sigarenfabrieken en textielnijverheid volstaan met compacte gebouwen
op beperkte terreinen. De komende vestigingen, mogelijk bedrijven van andere soort, zullen zeker gemiddeld veel meer
terrein per 1000 arbeiders vragen. De nieuwe automobielfabrieken van Van Doorne langs de Geldropse weg geven het
sprekend bewijs. De smalle industrieterreinstroken, die geprojecteerd zijn langs de beide kanalen, die radiaalsgewijze in
de stad dringen en waarvan zelfs tengevolge van de gevarenzone
bij het vliegveld een deel niet zal kunnen worden geëffectueerd,
zullen niet voldoende zijn voor nieuwe grote agglomererende
bedrijven. En evenzeer als het stadsplan hierin niet geheel kan
voorzien, zal ook de gehele bevolkingsgroei van de omgeving
niet in het stadsplan een plaats vinden. Daarom zal Eindhoven
als eerste onder de Brabantse steden zich instellen op een tweesoortige groei, te weten op eigen territoir zoals het ontwikkelingsplan doet zien en een in de randgemeenten, die met industrieen woonwijken satellieten vormen rondom de hoofdkern Eindhoven. Dit is een vorm, die het monsterachtige van de onbeperkt
uitgegroeide grote industriestad voorkomt en een reële geleding
van de gehele industriestreek Eindhoven waarborgt.
Het schema van hoofdwegen is duidelijk. In de stadskern het
verkeerscircuit met de tunnels onder de spoorlijn, waarop de
bestaande en geprojecteerde grote wegen uitmonden: de bestaande Boschelijk en de Leenderweg, en nieuwe wegen naar
Tilburg, naar Turnhout-Antwerpen, naar Helmond-Venlo en
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een in noord-oostelijke richting, die later als toegang zal dienen
vanaf het knooppunt van nieuwe autosnelwegen door Brabant.
Midden door de wijken is een rondweg geprojecteerd die de
centra van die wijken met elkaar verbindt en die tegelijk het
doorgaand verkeer buiten de stadskern kan omleiden.
Het stadscentrum, dat steeds belangrijker wordt naarmate de
stad zelf en de omliggende plaatsen groeien, is bezig zich te
vernieuwen en te verruimen tot een stadsmidden van echt
stedelijke allure. De verschuiving en omhoogbrenging van de
spoorlijn brengt ruimte in de binnenstad en een betere verbinding
tussen de wijken Strijp en Woensel. Een nieuw station, nieuwe
grote winkelpanden, aanleg en verbetering van de hoofdwinkelstraten, de completering van het verkeerscircuit met belangrijke
doorbraken geven de stad een geheel ander aanzien. Nog andere
objecten zullen het beeld gaan bepalen. Wanneer het raadhuis
zijn voltooiing krijgt, de lang gewenste schouwburg gaat komen
en de in uitzicht gestelde Technische Hogeschool, wanneer
nieuwe wegen door groenstroken en wijken royale toegang gaan
geven tot het stadscentrum, wanneer de city zich uitbreidt ook
aan de noordzijde van de spoorlijn en in westelijke richting, dan
gaat Eindhoven het karakter van een doorgeschoten provincieplaats verliezen, en wordt het een stad, die zich met ere zal
kunnen plaatsen in de rij van de grote Nederlandse steden.

's-Hertogenbosch heeft wel uitzonderlijk moeilijke problemen gekend in het uitbreidingsbeleid. De oude driehoekige vesting
leende zich eigenlijk niet voor uitbreiding. Niet alleen het waterbezwaar dat ophoging van de bouwterreinen eist, maar vooral
de stadsvorm verhinderde een organische uitleg. De stad kent
drie hoofdstraten, de enige die duidelijk de rand met het hart
van de stad verbinden, maar deze monden uit op de punten van
de driehoek, juist de punten waar ook de spoorwegen en ZuidWillemsvaart, de Dieze, de Dommel en de Aa de grootste
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problemen geven. Het vlijen van nieuwe wijken langs de lange
zijden van de stads driehoek gaf dus uiteraard slechte verbindingen
met het hart van de stad, die op deze nieuwe ingangen niet is
I
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berekend en bovendien als alle vestingsteden de rug keert naar
deze buitenrand. Toch is aan alle drie de zijden een nieuwe
toegang gekozen, maar de barrière zal èn in feite èn in de gedachte steeds de stadsdelen blijven scheiden, al zullen in de
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sanering van de binnenstad de toegangen op de duur wel worden
verbeterd. De eerste uitbreiding was het stationskwartier 'het
Zand', opgehoogd in 1895 met de grondspecie, die ongeveer
5 km verder gewonnen werd te Vught, waardoor de Ijzeren
Man is ontstaan, het belangrijke recreatiegebied voor 's-Hertogenbosch. Pal aangevlijd tegen de Dommel, die de oude
stadsgracht was, was deze wijk slecht met de stad verbonden.
Het station gaf er wel enig aanzien, alsook de royaal aangelegde
woonstraten Stationsweg en Koningsweg. Helaas werd het
station verwoest in de laatste oorlog en vervangen door een
kleiner gebouwen de statige Koningsweg werd verkeersbaan,
een nieuwe barrière vormend met enkele gevaarlijke kruispunten.
Ook de volgende uitbreidingen aan de noordzijde, die uiteindelijk
begrensd worden door de spoorlijn naar Nijmegen, zijn slecht
met de stad verbonden. De geïsoleerde ligging wordt wel verminderd, nu de verkeerswegen van noord en oost door dit
stadsdeel lopen. Deze brengen leven maar helaas ook de hinder
van nieuwe scheiding. De grote zandgraving, IJzeren Vrouw
genaamd, ligt als een vreemd en hinderlijk element midden in
het woongebied, maar heeft door een goede verzorging van de
plantsoenstrook er omheen een welkome verfraaiing en wandelgelegenheid gegeven aan deze wat troosteloze wijk. De uitbreiding aan de oostzijde hiervan is gelukkiger georiënteerd
omdat de oude Graafseweg als hartader direct gericht is op een
van de uitgangen van 's-Hertogenbosch: het Hinthamereind.
Met deze uitbreidingen was 's-Hertogenbosch, dat reeds ruim
60.000 zielen telt met voor de toekomst een groei tot minstens
80.000 zielen in 1970, allerminst voldoende voorzien. Aan de
zuidzijde bestonden wel zeer grote bezwaren. De gave vestingmuur met de grachten en uitgestrekte weiden, het prachtige
stadssilhouet met de dominant van de St Janskathedraal, het
rijke uitzicht op het fraaie Dommellandschap, dat alles was te
waardevol en te enig om geofferd te worden. De westzijde lag
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met de drievoudige barrière van spoorlijn, rijksweg en Dommel
zo ongunstig, dat ook daar de toekomst niet kon liggen. Een
groots plan van Dr Ir P. Verhagen, later uitgewerkt door Ir
J. Kuiper in de veertiger jaren, bracht uitkomst. Een belangrijk
plan 'Zuid', dat zich oriënteerde op twee zuidelijke stadstoegangen nl. langs de Zuid-Willemsvaart en de Pettelaarse weg,
dat met interessante groenstroken de stadsmuur ongeschonden
liet en de stad recreatief groen kon bezorgen en dat met een
sterke buÏtencontour een groot weidegebied aan de voet van
's-Hertogenbosch vrijliet, loste het vraagstuk aan de zuidzijde
op. In een plan 'West' vond de industrie haar plaats, de grootindustrie langs de Dieze en insteekhavens, de kleinindustrie in
een strook langs de spoorlijn meer op de Vlijmense weg aan.
Deze schijnbaar geïsoleerde industriewijk, waarin de reeds aanwezige woonbebouwing werd gecompleteerd tot een gehele
parochie, die tevens de buurtschap Deuteren omvat, en waarin
ook een groot sport- en parkplan is opgenomen, werd verbonden
gedacht door een stationstunnel met het hart van de stad. Zo is
te 's-Hertogenbosch van de nood een deugd gemaakt. De ophogingen geven de stad een sterk silhouet, de zandgraverijen
boden gelegenheid tot mooie waterpartijen, of zoals in het
noorden tot een industriehaven. De uitdrukkelijk begrensde
uitbreidingen hebben een begrijpelijke wijkindeling tot stand
gebracht. Sterke verschillen in aard en structuur van de plannen
Oost, Zuid en West maken deze wijken interessant. De grote
recreatiecomplexen, die als vanzelf zich aanboden in plan Zuid
en in plan West, de Ijzeren Vrouwen tenslotte het nieuwe sportpark langs de spoorlijn naar Nijmegen, maken de zo groen-arme
stad tot een modern aantrekkelijk woon- en werkcentrum,
dat niet meer zwaar behoeft te leunen op het complement
van Vught.
Het verkeersvraagstuk is in hoofdzaak een probleem van de
toegankelijkheid van de binnenstad. De hoofdverbindingen in
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de verschillende richtingen zijn er. Slechts heeft plan Zuid een
weg nodig in de richting Vught. Wel zullen in een niet te verre
toekomst het verkeer over de Vughterweg en de traverse door
de stad dusdanig worden, dat nieuwe voorzieningen nodig
worden. Een afleiding van het oost-westverkeer vanaf Vught
naar de Graafseweg zal een eerste stap zijn, een nieuwe noordzuidweg een latere, die voorlopig nog in de nevelen blijft.

Ti/burg. Zo groot als de aanleiding tot stedebouwkundige geleding en wijkvorming in de andere grote steden van NoordBrabant is, zo gering is deze in Tilburg. De city tekent zich niet
duidelijk af en is wijdlopig en ontoegankelijk voor het verkeer.
De elf 'herdtgangen', waaruit de stadsopbouw ontstond, waren
geen van allen zo sterk en zo karakteristiek, dat ze zich als de
dorpen rond Eindhoven handhaafden als zelfstandige wijken in
het grote stadslichaam. Ze leven nog in gedachten en tradities,
doch niet in de structuur. De over geheel Tilburg verspreide
industrie maakt het beeld al niet duidelijker. De spoorlijn snijdt
de stad radicaal in tweeën. Duidelijke geografische aanwijzingen
noch belangrijke historische objecten dwongen de ontwikkeling
in een bepaalde vorm. En zo is ondanks de pogingen ten tijde
van Willem II en later, om systeem en orde te brengen in de
stadsuitleg, de stad alzijdig gegroeid in een nagenoeg structuurloze en saaie aaneensluiting van volgebouwde stadsdelen. En
thans worden het gemeentebestuur en zijn ontwerpers opnieuw
voor de vraag gesteld hoe nu verder te gaan en hoe op verantwoorde wijze nieuwe wijken te projecteren en deze met de
bestaande stad toch tot een organische stedebouwkundige structuur samen te voegen. Zo ergens, dan zal Tilburg, een stad die
met een uitgroei van honderdduizend zielen haar structuur verloor, met opnieuw een dergelijk aantal een nieuw stadsschema
en stedelijk aspect moeten verkrijgen. Voorwaar een grootse
en verantwoordelijke, maar ook uiterst moeilijke opgave.
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Welke hoofdlijnen zijn hier te trekken? Twee uiterst belangrijke programmapunten zijn ten eerste, de bestaande stad een
duidelijke beëindiging te geven en nieuwe wijken als zelfstandige
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delen met groen omgeven daaraan toe te voegen; en ten tweede
enkele zeer duidelijke verkeersaders te traceren, die aan het geheel
innerlijk verband geven en naar buiten een veelzijdige oriëntering.
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De begrenzing naar noord-, oost- en zuidzijde is reeds gegeven
in het Wilhelminakanaal en de zuidelijke omlegging van de
rijksweg Breda-Eindhoven. Aan de westzijde kan nog een aanzienlijke uitbreiding worden toegevoegd, maar deze zal ook een
uitgesproken begrenzing behoeven, bij voorkeur aansluitend aan
de fraaie bossen, parken, buitengoederen en landschappen aldaar
gelegen. Buiten dit aaneengesloten stadslichaam hebben de ontwerpers, aanvankelijk Ir J. v. d. Laan en later vooral architect
A. Komter een royale en in hoofdzaak groene zone geproj ecteerd,
waarin twee industriecomplexen, vijf woonwijken en de zo
noodzakelijke recreatievoorziening zijn opgenomen.
In het verkeersschema is opgenomen de reeds vroeger ontworpen en grotendeels uitgevoerde Ringbaan, die aan de zuidzijde bestaat uit de rijksweg en aan de westzijde uit een nieuwe
noord-zuidverbinding van centraal Nederland naar Turnhout.
Noch deze ringweg en de oude rijkswegen van Breda en 's-Hertogenbosch, noch de oude toegangen uit Eindhoven, de Langstraat, Loon op Zand en Goirle zijn in staat de binnenstad goed te
voorzien van verkeersbanen en de cityvorming te leiden en te
stimuleren. Daarom zal het omhoogbrengen van de spoorlijn
noodzakelijk zijn en een nieuwe oost-westweg dwars door de
stad onontbeerlijk.
Minder dan bij Eindhoven zal rond Tilburg de satellietvorming
zich doen gelden. Weliswaar hebben plaatsen als Gilze en Rijen,
Dongen, Loon op Zand, Oisterwijk en Goirle en enigermate
Berkel-Enschot een industriële ontwikkeling en oriënteren
zij zich op Tilburg, maar de grotere afstand tot de stad zal de
samenhang niet zo intensief doen zijn als in de streek rond
Eindhoven. Toch zal het stadscentrum niet alleen de eigen stadswijken maar ook deze plaatsen moeten bedienen en zal de city
een sterke ontwikkeling tegemoet gaan.

Breda. Veel gelijkenis met de problemen in 's-Hertogenbosch
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vertoont het uitgangspunt te Breda in de ook nagenoeg driehoekige vesting, met slechts drie toegangswegen van Teteringen,
Ginneken en Princenhage en drie gesloten flanken. Langs de
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spoorlijn ligt het slecht ermee verbonden stations kwartier, dat
zelfs nimmer op een fraai station kon bogen. Maar er zijn ook
ingrijpende verschillen. Het stadscentrum is minder door de
oude wallen dan wel door de latere stadssingels beperkt, waarbinnen een veel groter oppervlak voor cityvorming aanwezig is.
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Een dubbel circuit of liever een driedelig binnencircuit en een
buitenring langs de singels is in de saneringsplannen opgenomen
en regelt voor zover bestaand nu reeds de verkeersdistributie
in en rond de stadskern. Een tweede verschil is wel de buitengewoon sterke groei van het vroegere landelijke dorp Ginneken,
dat niet zoals Vught zich op ruime afstand zelfstandig ontwikkelde, maar heel de ruimte tussen stad en dorp vulde met een groot
woongebied. Een derde verschil is dat juist deze uitbreiding
en die in de richting Princenhage vrijelijk mogelijk waren omdat
de grondslag dit toeliet en deze zich juist groepeerden om de
uitvalswegen. Hier komt tenslotte nog de omstandigheid bij dat
een uitgezocht recreatiegebied, het Mastbosch, op korte afstand
is gelegen. Zo moeilijk als de uitbreidingskeuze was te 's-Hertogenbosch, zo vanzelfsprekend was de uitbreiding te Breda in
de richting van Ginneken en het Mastbosch, de 'aantrekkelijke'
zijde van de stad. Het plan geeft aldaar een zeer grote wijk aan,
die voor 1/3 gevormd wordt door reeds bestaande bebouwing,
doch die links en rechts met grote uitbreidingen wordt voltooid.
De westelijke stadsuitbreiding en de nabijheid van Princenhage
wezen vanzelf een tweede grote wijk aan, gescheiden van de
eerste door het groene dal van de Aa of Weerijs, een motief, dat
ook in Eindhoven tot zulk een fraaie geleding leidde. In het hele
stramien van deze beide wijken zijn naast de van ouds bestaande
stadstoegangen nieuwe neventoegangen ontworpen, die de
wijken intensiever en korter contact met de stadskern geven.
Hoe voor de hand liggend zou een derde wijk aan de oostzijde
geweest zijn, gegroepeerd om de derde stadstoegang. Maar juist
het ontbreken van de mogelijkheid nieuwe neventoegangen aan
te brengen deed de ontwikkeling hier aarzelen. Een radicale
oplossing door een nieuwe stadstoegang te ontwerpen, dwars
over de singel en het militaire Chassé terrein heen tot aan de
binnenste ring, loste het probleem op en een grote nieuwe wijk
kon worden geprojecteerd. Deze werd gescheiden van plan Zuid
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door militaire terreinen, sport- en oefenvelden, die ook hier een
groene sector tot ver in de stad doen doordringen. Zo ontstaat
een eenvoudige en overzichtelijke stadsstructuur met de ruime
binnenstad en drie grote wijken gescheiden door groenstroken,
die als wiggen het stadslichaam binnen dringen. De vierde zijde
was het moeilijke vraagstuk. De spoorlijn en het station werd
een reële en ook psychologische barrière. Uiteraard groepeerde
de industrie zich aldaar langs en in de omgeving van de Mark,
en een wat armzalige woonwijk kwam tot stand. Aan twee overwegen gebonden blijft deze wijk wat afzijdig. Een grote uitbreiding van het industriegebied en een vergroting van het
woongebied zullen mede een radicale verbetering van de spoorwegovergangen bewerkstellingen. Daarom en ook om de centrale positie van het centrum te accentueren is deze vierde wijk
in het stadsplan opgenomen.
Het wegenvraagstuk, voorzover het de verbindingen met de
buitenwereld betreft via grote verkeerswegen, is niet eenvoudig.
De oude rijksweg naar Rotterdam, die op een zeer onduidelijk
punt de stad binnen viel, is vervangen door de grote autosnelweg Rotterdam-Antwerpen, die alsnog een nieuwe toegang
vanuit het noordwesten naar de stad vraagt. Voor de rijksweg
van Tilburg is een nieuwe toegang via plan Oost ontworpen.
Van deze oude en nieuwe toegang zal ook het verkeer in de
richting Oosterhout-Utrecht gebruik maken. De oost-westverbinding, en dat is niet alleen Roosendaal-Tilburg, maar dat is
tevens de verbinding van Rotterdam in oostelijke richting en
die van Utrecht in zuidelijke richting, zijn niet voldoende.
Weliswaar is een rijksweg geprojecteerd en half uitgevoerd, die
dit verband legt en zeker voor lange tijd in de behoefte zal
voorzien, maar daar deze dwars door de grote zuidelijke stadswijk
gaat en heel de verkeersstroom van de buitenwijk en het recreatiegebied met de stad kruist, zal op de duur een nieuwe
oplossing moeten worden gezocht.
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IX
BESLUIT

Wel zeer schetsmatig zijn de steden van Brabant in dit hoofdstuk
behandeld. Hoe kan het anders. De inleiding liet reeds zien,
hoe oud en breed de historie en hoe ingewikkeld het maatschappelijk leven, de structuur en de functie van een stad zijn.
Hoe groot is het aantal oude en jonge steden en hoe vérstrekkend
de toekomst van dit gewest. Een monografie van een enkele
Brabantse stad zou meer omvatten dan deze bladzijden vermogen
te bergen. Het geschrevene beoogde slechts enigszins van de
Brabantse steden de eigen aard, de verschillen en overeenkomsten
te tonen en de grote vraagstukken te belichten, waar ook de
Brabantse steden in de moderne tijd voor geplaatst zijn en tenslotte ook op de verstrekkende belangen te wijzen, die in de
toekomst in de steden moeten worden behartigd. In de tijd van
cultuurpessimisme en natuurverheerlijking moge dit geschrift
ook bijdragen tot begrip voor de zin van de stad, voor de zegen
die de stad kan en moet brengen voor honderdduizenden en voor
de grootse cultuurdaden, waartoe de stedebouw geroepen is.
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KERKELIJKE BOUWKUNST

INLEIDING

W,

het kleed is voor de mens, is de architectuur voor
een landschap. Door een kleed krijgt ons lichaam een nieuwe
gedaante. Maar ook moet het ons passen en overeenkomen met
onze waardigheid. Evenzo heeft de architectuur tot taak, het
aanzien van een land of streek dusdanig te wijzigen, dat het
eigen karakter en de geestelijke waarde van zo'n gebied zuiver
tot uitdrukking komen en tevens door het nieuwe uiterlijk
vormend worden beïnvloed. Het behoeft nauwelijks betoog,
dat de kerkelijke bouwkunst hierbij een heel bijzondere rol te
vervullen heeft. Zij vervult bij het kleed van de architectuur de
rol van het sieraad, dat alle aandacht voor zich opvraagt.
Voordat mensenhanden ingrijpen, heerst in de natuur die ongerepte harmonie, die de vrucht is van het evenwicht der
elementen. Een grootse schoonheid, soms weelderig, elders
woest en ruig, en vaak van een onvergelijkelijke bekoring. Doch
dit alles is wilde pracht. Eerst met ontginningen en met de uitwendige weerslag van civiele betrekkingen, zoals afbakening
van eigendom, begint een ordening van hoger plan. Doch de
natuurlijke gesteldheid van bodem en klimaat die de aanblik van
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de streek bepaalde in haar wilde staat, blijft van invloed bij de
cultivering. De cultiverende mens moet de juiste maat weten te
vinden van hun recht op medezeggingschap.
De hoofdtrekken van het Brabants landschap, dat gedefinieerd
moet worden als een vlak land, zij het met rijke schakering, zijn
ontstaan door de typische verdeling in bos-complexen tegenover
bouw- en weiland, en door afwisseling met heidevelden en resten
woeste grond. Doch meer nog wordt de eigen karakteristiek
bepaald door schaal en soort der verkavelingen, door het wegenstelsel, door afbakening met heggen en bomenrijen, en door
bermen met hakhout.
Het bouwen van huizen en hofsteden brengt een nieuw element
en weer een hogere orde. Niet alleen accentueren de boerderijen
en de schuren met haar in het land passende vormen het landschapsbeeld; ook op meer ideële wijze beheerst de hofstede met
haar erf en bijbehoren de rondom gelegen landerijen, welke er
zich als vanzelf op betrekken.
Ditzelfde wordt door de hogere gradaties in de orde van het
bouwen telkens op hogere wijze herhaald. Steden en dorpen
beheersen het land. Binnen de steden zijn het de openbare gebouwen die domineren, en altijd zijn duidelijk de kerken van
alles de kern en het hoogtepunt.
Zo werd het oude Brabantse land vooreerst bedekt met een
eenvoudig kleed van land- en bosbouw, met als centra de
boerenwoningen; daarna met de iets deftiger mantel der burgerhuizen ; en tenslotte gesierd en opgetooid met monumentale
bouwwerken, waarvan de kerken de bekroning vormden. Om
van de kerkelijke architectuur in Brabant sedert omstreeks 1800
een juist beeld te geven, moeten wij beginnen met aan de resten
van deze oudste aankleding van het gewest onze aandacht te geven.
Ons huidige N oord-Brabant is een zeer willekeurig afgesneden
lidmaat van het oude hertogdom, dat op zijn beurt slechts deel
was van de Nederlanden. Evenmin als thans kon er dus vroeger
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sprake zijn van een eigen Noordbrabantse bouwstijl. Daarom
is dit alleen merkwaardig: dat de inventaris van het oude in
Noord-Brabant zo homogeen en zo volledig is. Dit geeft er een
grote eerbiedwaardigheid aan. Een eerbiedwaardigheid die nog
verhoogd is, doordat het oude zo lang ook het enige bleef. Twee
eeuwen lang immers heeft de geschiedenis het gewest voor
verdere ontwikkeling afgesloten. Een poging om zorgvuldig de
waarde van het oude vast te stellen en te zien in welke mate het
eerbiediging verdient, zal dienstig zijn om ook het nieuwe zuiver
te waarderen.
I
DE TWEE POLEN VAN BRABANTS OUDE ARCHITECTUUR

Hoe verder wij ons van het platteland verwijderen, des te duidelijker zien wij de architectonische vormen zich losmaken van het
lijnenspel en andere eigenaardigheden der natuur. Oude boerderijen reageren in overwegende mate juist eender op de invloed
van klimaat en situatie als zulks in de natuur zelf gebeurt: in heel
haar vorm schikken zij zich ernaar, zodat zij in het land passen
als waren zij eruit gegroeid. In dorpen en steden zien wij daarentegen de bouwvormen steeds meer autonoom. De algemene,
niet meer de particuliere, de ideale, niet meer de noodgedwongen
vorm krijgt tenslotte onbetwist de overhand. Er is meer kunstmatigheid, meer echte architectuur. Hiermee hangt nauw samen,
dat men b.v. de Brabantse boerderij van het Frankische oflanggevel-type elders niet zal aantreffen. Zeer concrete omstandigheden hebben haar hier in zwang gehouden, zodat zij karakteristiek werd voor de streek. De oude geveltjes echter in onze
steden kan men ook buiten Brabant aantreffen; en voor de
grotere gebouwen zijn stijl-normen gevolgd, die minstens voor
het geheel der lage landen gegolden hebben.
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In deze gedachtengang ligt het ook voor de hand, dat de
kerkelijke architectuur slechts in meer verwijderde zin karakteristiek-Brabants kan zijn, aangezien zij zich van nature het meest
losmaakt van de materiële nooddruft en zoveel mogelijk vanuit
de ideële beginselen van het monumentale bouwen geleid wordt.
Inderdaad sluiten de grote kerken: de Sint Jan te' s-Hertogenbosch,
de Lieve Vrouwe-kerk te Breda, de voormalige Sint Gertrudis
te Bergen op Zoom, de kerken van Oirschot en Wouw zich aan
bij de Belgische en Rijnlandse Gothiek; zij vormen met de
'kathedralen' van Noord-Frankrijk, Engeland, België en \VestDuitsland één grote familie .. Het is ongetwijfeld een glorie voor
Brabant, aldus deel uit te maken van een roemvol cultuur gebied,
temeer daar de zoëven genoemde kerken elk in haar soort zeer
goede representanten zijn.
De verwijdering van het particuliere, gepaard gaande met een
bevrijding uit de gebondenheid aan materiële eisen, zoals het
bieden van beschutting en comfort, geeft bij bouwwerken van
hoger bestemming de mogelijkheid van een hogere monumentaliteit en een meer geestelijke expressie. Wij mogen daarom de
vriendelijke aantrekkelijkheid van veel onzer oude dorpskerkjes
niet te hoog aanslaan als het om de echte architectonische waarde
gaat. Immers, wanneer men deze identificeert met het gewestelijke of bepaald landelijke uiterlijk, zou men, om consequent te
zijn, de hoogste waarde moeten toekennen aan een boerderij of
schuur; kapellen en kleinere kerken zouden het winnen van de
grotere.
Hun grote waarde bezitten de meer rustieke bouwsels als
aanvullende specimina in het geheel. Want dit is opmerkelijk en
voor het gewest een kostbaar bezit: de gehele hiërarchie van
vormen, tussen 'eigen' en 'algemeen', van boerenschuur tot
Bossche Sint Jan, is er volledig en rijkelijk aanwezig. Zo ook in
de louter kerkelijke bouwkunst: een volledige, stap voor stap
opklimmende reeks leidt van een aantal kleine kapellen tot het
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uitbloeisel der laat-Gothiek te 's-Hertogenbosch. Evenzo wordt
een volledige, rijkgeschakeerde scala gevormd door de oude Brabantse torens. Karakteristiek is daarbij, dat men de eenvoudige
bouwwerken meestal poogt op te heffen door het aanbrengen
van elementen die aan het monumentale bouwen zijn ontleend,
en omgekeerd, dat men de hoge monumentaliteit zoekt te verzachten door invoeging of toevoeging van iets rustieks. Aan
boerderijen geeft men vaak een toogje boven de ramen en een
versierend stukje zandsteen. De kerken daarentegen en hun
torens zijn van een forse landelijkheid, en de Sint Jan kreeg op
luchtbogen en wimbergen figuren die zeker ingetogener, doch
ook boerser zijn dan de meest realistische grotesken elders.
Wanneer men tenslotte in het oog houdt, dat de hele erfenis aan
oude Brabantse kerkelijke architectuur binnen het korte bestek
van twee, ten hoogste bijna drie eeuwen tot stand is gekomen,
dan kan men daaruit afleiden, dat het minder de historische
ontwikkeling is geweest die voor schakering heeft gezorgd, dan
wel de typisch gewestelijke smaak die er behoefte aan had, de
variatie-mogelijkheden welke in twee tegenovergestelde stijlprincipes gelegen waren, een voor een haar kans te geven.
De kerken

Toen -de groei der Middeleeuwse samenleving in onze streken
zover gevorderd was dat het bevolkingsgetal der oude en der
vele nieuwe nederzettingen overal het bezit van een eigen kerk
ging vereisen, was juist de 'Klein-Gothiek' tot volwassenheid gekomen. Zo kon zij de taak der eenvoudige Romaanse zaalkerkjes
overnemen, die door soberheid en eenvoud waren aangepast aan
de milieus waar nu om nieuwe kerken werd gevraagd. Men
bouwde dus overal in de nieuwe stijl. Slechts hier en daar bleef
een restant der oude Romaanse kerkjes gespaard, zoals wij die
thans nog bezitten te Dennenburg, Waalre, Oirschot, en in de
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onderbouw van de oude toren te Berlicum en van de Westtoren
der Bossche Kathedraal.
Het overgrote deel der Brabantse erfenis aan oude kerken
behoort dus tot de Gothiek; het is een vrijwel volledig gothisch
repertoire. Van de kleine kapellen te Gageldonk en Strijbeek
kan men, langs die van Molenschot en Heusdenhout opklimmen
tot de kapel te Galder. Blijvende binnen de Baronie heeft men
aldus de voornaamste stadia van de primitiefste vorm bijeen.
Onmiddellijk hierop volgen de kleine zaalkerken die nog hier
en daar bestaan. Het meest gebruikelijke type parochiekerken
echter schijnt het voldragen gothische kerkplan tot ideaal gehad
te hebben. Reducties van de grote gothische kerk, missen zij de
kooromgang, hebben soms lage dwarspanden, maar zijn steeds
drie-beukig. Blijkbaar achtte men zijbeuken onmisbaar om aan
het interieur de allure van een echte kerk te geven. Men hield
eraan vast, ook al noopten de bescheiden afmetingen van het
gebouw of de geringe geldmiddelen ertoe van aparte bedaking
af te zien en de drie beuken onder één zadeldak te vatten; of
anders het middenschip slechts zo weinig hoger op te trekken,
dat in de daardoor ontstane muurvlakken geen of slechts zeer
kleine vensters konden worden aangebracht. Daar op de zijschepen geen kooromgang aansloot, was het voornamelijk de
taak van het transept, deze op te vangen en harmonisch met de
enkelvoudige koornis te verbinden.
Deze koornissen zijn vaak uit- en inwendig van een zeer hoge
schoonheid. Terwijl het schip van de kerk enigszins de indruk
wekt van een armoedig pogen om tot de volwaardige, driebeukige kerken gerekend te worden, vertoont zich het hoger en
ruimer opgetrokken koor in de volmaaktheid van een grote
kapel. Niet alleen steekt het af door zijn uitzonderlijk zuivere
verhoudingen; ook doordat het in zijn enkelvoudigheid zo
groot van schaal is gehouden, lijkt het van buiten een afzonderlijk toegevoegd element, terwijl het zich inwendig, met zijn
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ramen over de volle hoogte der wanden, nadrukkelijk van het
sober verlichte kerkschip onderscheidt en alle aandacht trekt.
Wij doelen hier in het bijzonder op kerken als die van Wouw,
Geertruidenberg, Terheyden, Dongen, Ginneken ... alle ontstaan onder dezelfde invloed, die mogelijk verband houdt met
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de Brabantse Gothiek

de grondheerlijke rechten welke de Abdij van Thorn in deze
delen van Brabant heeft bezeten. Bij een aantal van dit soort is
tijdens de neo-Gothiek de middenbeuk verhoogd, (zodat een
ononderbroken noklijn werd verkregen) en van bovenlichten
voorZIen.
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Met voorbijgaan van enige kleinere kerkgebouwen waarvan
de opzet gaver is dan bij de juist genoemde, en meer eenheid
vertoont, zij hier een enkel woord gewijd aan elk der voornaamste grotere kerken. In de kerk te Wouw, waarvan het schip
in de laatste oorlog totaal verwoest werd, bleek uit de aanzetten
van kapitelen aan de kolommen van het transept, dat in het
oorspronkelijk plan het middenschip als lichtbeuk was gedacht.
Het verwoeste schip, driebeukig en onder één dak gevat, was
door Cuypers in de negentiger jaren herzien. Het dateerde eigenlijk van 1824, toen het koor na eeuwen weer met den toren werd
verbonden, naar het plan dat de Antwerpse architect J. Blom
in 1801 reeds had vervaardigd, volgens de gangbare bouwwijze
van die tijd. Bij de definitieve restauratie is thans beoogd,
eindelijk de oorspronkelijke opzet te verwezenlijken en aan
deze kerk de haar toegedachte majestueuze gedaante te geven.
Het hoogverlichte middenschip vormt nu geen contrast meer
met het koor. De kerk is van een hoger type geworden, waarbij
men de kooromgang gaat missen.
Van de Wouwse Sint Lambertus naar de grote kerken van
Oirschot en van Breda is slechts een stap. Van deze kerken, die
beide het volledig gothisch type te zien geven, is Oirschot wel
de meest 'regionale', in die zin, dat deze kerk in rode baksteen
is opgetrokken, met de karakteristieke afwisseling door lagen
tufsteen en andere kenmerken der Brabantse laat-Gothiek. Maar
de Lieve-Vrouwekerk der Baroniestad - waarmee de Sint Gertrudis te Bergen op Zoom sterk verwant schijnt te zijn geweestmoet beschouwd worden als het middelpunt der oude Brabantse
kerkenfamilie. Evenals de Sint Jan van 's-Hertogenbosch is zij in
natuursteen gebouwd, doch zij sluit nauwer en meer in rechte
linie aan bij het geheel der grote Brabantse reeks. Door haar
gaafheid en evenwicht, door een stoere en nobele moderatie valt
zij minder op als iets bijzonders, hetgeen juist dikwijls waarmerk
is, ook hier, van echte superioriteit. Ook door haar ligging is zij
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prachtig met het stadsbeeld vergroeid. Daarom hopen wij dat
men niet zal bezwijken voor de verleiding, het monument geheel
te ontmantelen. Niet alleen zou daardoor de gelukkige stijlcompensatie door een 18de eeuwse huizenrij verloren gaan, maar
vooral zou de kerk geheel ophouden een levende - en juist daardoor minder opvallende - functie te vervullen in het stadsgeheeL
Zij zou zich gedoemd zien, een louter passief onderwerp te
worden van museum-aesthetiek. Mocht dit schone gebouw nog
eens worden teruggeschonken aan zijn oorspronkelijke bestemming, dan zou het ten volle tot zijn recht komen. Zijn uiterlijk
zou dan pas echt de evenredige afstraling zijn van zijn daadwerkelijke betekenis.
De Bossche Kathedraal tenslotte staat ten opzichte van de
overige gothische bouwkunst in Brabant enigszins terzijde. Zij
vertegenwoordigt een latere en aparte phase der Gothiek. Met
grote waardigheid draagt zij de weelderige opsmuk der flamboyante vormen, en al is het niet door de hoogte van haar gewelven, in rijke gecompliceerdheid wedijvert zij met veel van
haar Franse en Engelse zusters. Dat in deze uitbloei-periode
sommige wezenlijke eisen der architectuur weinig in het oog zijn
gehouden, zullen wij nog trachten aan te tonen bij het bespreken
der neo-Gothiek. Doch als wij nu reeds zeggen, dat hier aan het
interieur, gevormd uit een nevenschikking van ruimte-eenheden
en bouwbestanddelen, een artificiële eenheid is gegeven (de
eenheid der gelijkschakeling), ten koste van de ware architectonische expressie van het exterieur, zal dit begrijpelijk zijn voor
eenieder die, komende van Vught, op de Brabantse hoofdstad
is toegereden en in de verte de Sint Jan heeft zien verschijnen
met de wonderlijke, exotische schoonheid van een reusachtig
stekelig insect. Terecht echter bevredigt dit grootse en merkwaardige kunstwerk nog steeds de flamboyante neigingen van
het gewestelijk karakter. Dit niet enkel omdat die neigingen
zich zo weinig hebben kunnen uitvieren in de eigenlijk meer voor
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de hand liggende vormen der Barok, maar ook omdat de laatbloei der Gothiek toch nog een andere, scherper gekruide smaak
heeft: zij is een en al speelsheid, met ernst gestileerd.

Torens
De torens van al deze bouwwerken vormen een wereld op zich,
ook in architectonische functie en waardigheid. Konden wij de
kerkenbouw de siertooi noemen t.o.v. de profane architectuur,
de torens verhouden zich weer evenzo ten opzichte van de
kerken. Zij zijn louter monument.
Ook aan torens bezit de provincie weer een welhaast gesloten
gamma. Het is als een architectonisch register dat zich alom doet
gelden en het gehele met torens bezaaide landschap aaneenrijgt
rondom de grote torens der steden. Wederom is de Bredase toren
als voornaamste te beschouwen, terwijl hij op zijn beurt deel
uitmaakt van de uitgelezen groep der grote torens in de Nederlanden welke zich schaart rondom de Domtorens van Utrecht
en Mechelen als om haar patriarchen.
Het eenvoudige klokkentorentje, zoals wij het te Molenschot
op de voorgevel der oude Sint Anna-kapel zien geplaatst, verovert geleidelijk-aan zijn zelfstandigheid. In Heusdenhout - om
weer bij de reeds genoemde kapellen te blijven - vormen de
beide steunberen, die het éven overgebouwde klokkegestoelte
opvangen, samen een van de grond af oprijzend geheel. Uitwendig de som van Molenschot en Heusdenhout, kreeg de
Sint Joostkapel te Breda een volledige, doch ingebouwde toren.
Tenslotte maakt het torenlichaam zich geheel los. Daarmee is
niet direct een historische ontwikkeling, maar een deel onzer
schematische voorstelling afgesloten. In zijn primitiefste vorm
is de tot zelfstandigheid gekomen toren een vierkant, opgaand
bouwwerk, dat zich tot boven het kerkdak verheft, eindigend
in een open klokkenruimte met naar alle zijden dubbele
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openingen, en gedekt door een vierzijdig tentdak, een weinig steiler dan het dak der kerk. Naar veler zin echter stond bij dit type,
dat zowel Romaans kan zijn (Dennenburg) als gothisch (Baardwijk e.a.), de dichte massieve schacht te zeer in tegenstelling tot
het open bovenstuk, zodat men deze ging verzachten door in de
torenromp geledingen en spiegels aan te brengen. Doch dit deed
af aan de functie van de bovenpartij, de bekroning en het aangezicht van de toren te zijn. Om het importantie-punt toch op
die plaats te handhaven, werd nu de spits tot ontwikkeling gebracht. Waarop de wisselwerking voortging. De uitbreiding
van de torenspits in verticale richting vergde uit technisch en
vormkundig oogpunt een compensatie in horizontale zin: verzwaarde onderbouw, steunberen. Nu gaat voorgoed de functie
van torenhoofd over op de spits; voortaan bestaat de toren uit
spits en schacht als uit twee elkander beantwoordende hoofdpartijen, hetgeen de transen in het leven roept als sierend
bindingselement. Nog gaat het verder. Want behalve door de
trans dient het nieuwe contrast ook in de beide hoofdcomponenten zelf te worden verzacht. Zo worden ook de steunberen
van een steeds gecompliceerder spiegelornament voorzien. De
spits van haar kant krijgt een lantaren. Aldus bereikt het monument langzamerhand zijn volledige ontplooiing in de fraaie
torens van Vught, Oirschot, Oosterhout, Breda.
Een architectonisch oordeel over de feitelijke stijlvoering der
Brabantse torens zou niet volledig zijn, wanneer niet werd
erkend, dat de torenbouw, toen hij de richting insloeg van het
contrefortsysteem, een hogere opvatting prijsgaf. Ongetwijfeld
koos men deze richting ook uit voorliefde voor de ruige, stoere
vormen. - Toch doet daarnaast de aanwezigheid van vele frijtloze torens, torens met onversneden, overhoekse steunberen of
hoekpilasters, torens met een laag tentdak of een evenwichtige
lantarenbekroning, ons met vreugde vaststellen, dat veelal ook
een meer klassieke zin is vaardig gebleven. - Nog heden blijkt
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deze uit de faam, die de Sint Pieters-toren van Boxtel de mooiste
toren van de Kempen noemt.

***
Met deze kerkelijke architectuur was Brabant gestoffeerd, toen
de Hervormingstroebelen aan verdere groei een einde stelden.
Wat sindsdien verrees waren schuilkerkjes, nauwelijks van
boerenschuren te onderscheiden. De kleine klokkenstoelen, die
dikwijls het enig uitwendig kenmerk waren van kerkelijk gebruik, zijn zelden vóór de 18de eeuw aangebracht. Slechts in die
gebieden, die niet tot de Generaliteit behoorden, kwamen bij
verval der oude bedehuizen nieuwe kerken tot stand. Zo kree g
Ravenstein in de jaren 1735-1736 zijn eigenaardige maar imposante Jezuieten-kerk: een centraalbouw met acht-kantige koepel
in stuc-werk, door een gewelfd leien dak overdekt. Om redenen
die wij aanstonds nog zullen trachten te belichten, hebben de
Katholieken van die dagen waarschijnlijk dit bouwwerk met
minder verwondering bezien dan wij thans geneigd zijn te doen,
zoals ook de Jezuiet-bouwmeester niet geaarzeld heeft de Europese stijl van toen, de stijl der Contra-Reformatie aan te houden,
zij het met inbegrip van enige trekken der Duits-Oostenrijkse
laat-Barok.
In Staats-Brabant zijn overigens enige Protestantse kerken
verrezen, onder welke de fraaie en vermaarde koepelkerk te
Willemstad de eerste is geweest en de belangrijkste. De sierlijke
toren der hervormde kerk te Etten dateert van 1771.
Voor het overige is Brabant gedurende meer dan twee eeuwen
van iedere manifestatie op het gebied der kerkelijke architectuur
verstoken gebleven.

T érhqden, Brabantse Gotbiek ( 15e eet/lil)

Foto M. Coppens

Waterstaatskerk te Udenhout ( 1841 )

Foto M . Coppens
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Als Pichegru in 1794 het gewest bezet, begint de beweging voor
de restitutie der kerken. In hetzelfde jaar reeds krijgen de Katholieken van Netersel, en in 1795 die van vele andere plaatsen
althans het gebruik van hun oude kerken terug. Doch pas de
staatsregeling van 1 Mei 1798 verschafte aan de teruggave de
. nodige wettelijke grondslag, met name in de zogenaamde 'additionele artikelen' . Van de meeste kerken dateert de restitutie dan
ook officieel van 1798. Een aantal hangende geschillen werd in
1806 door toedoen van Lodewijk Napoleon beslecht, hetgeen
zich in 1809 herhaalde. Tenslotte heeft koning Willem I in de
jaren 1817-1825 de laatste restituties tot stand gebracht en bekrachtigd. De Protestanten behielden alles bijeen een 90-tal
kerken; ongeveer 155 kwamen, sommige door gedeeltelijke
koop, aan de Katholieken terug.
Wilde de thans weer vrij verklaarde godsdienstoefening zich
daadwerkelijk kunnen ontplooien, dan dienden veel van die oude
gebouwen te worden opgeknapt en de plaatsen waar geen
Katholieke kerk was van een nieuwe te worden voorzien. Het
spreekt vanzelf dat men daarbij weer te werk ging volgens de
bouwkundige opvattingen van die dagen. Naast een groot aantal
armelijke gebouwtjes op de kleinere plaatsen verschenen in de
grotere de roemruchte voortbrengselen der Rijks-ingenieurs.
Wij die aldus de producten van een 'verlichte', klassieke stroming
zien aansluiten op de venerabele regionale Gothiek, staan hierover meer verbaasd dan de toenmalige Brabanders. Met een
zekere jalousie moeten zij de weelderige Barok-bloei in België
hebben gade geslagen. Daarenboven waren zij door de ontwikkeling der profane bouwkunst in eigen land en wellicht nog
inniger door de omgang met de barokke vormen hunner devo-
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tionalia, met de klassicistische richting vertrouwd geraakt. Wat
was er trouwens in de verschillende enclaves gebeurd? Boxmeer
had twee Carmel-kloosters gekregen in Renaissance-trant; Bokhoven's kerkje veranderde van binnen tot een volslagen Barokinterieur; over Ravenstein spraken wij reeds. Zo zouden nog
meer voorbeelden te noemen zijn.

Brabantse Barok
Het neo-klassicisme van de Waterstaat was, hoewel ook voortzetting van de Empire-stijl, eigenlijk slechts naspel van een
lange periode, die zoal niet onmerkbaar, dan toch zeer geleidelijkaan de ontwikkeling van de kerkbouw vanuit de sobere landelijke
Gothiek in klassieke richting had omgebogen. In de Spaanse
Nederlanden hadden de Aartshertogen, Albert en Isabella, begin
17de eeuw eindelijk kans gezien, het Katholicisme in de geest
van het Concilie van Trente te doen herleven. Het oorlogsgeweld was geluwd. Er konden nu weer kerken verrijzen waar
deze gesneuveld waren, of waar nodig nieuwe moesten worden
bijgebouwd. Echter, de tijd had niet stil gestaan, er was intussen
veel gebeurd. Meer dan een eeuw scheidde het toenmalig geslacht van het tot stand komen der laatste gothische kerkgebouwen. De Renaissance had over heel Europa haar volle
uitwerking gekregen, en de Barok die daarvan de belichaming
vormde - met inbegrip van een matiging welke het christelijk
en Europees besef van de al te strenge klassiciteit had afgedwongen, - was als het symbool geworden van het Katholiek
herstel. De Brabantse Barok, in het leven geroepen door meesters
als Cobergher, Francart en Huyssens, ademt geheel en al de
nieuwe geest, die van na-Trente, de geest der Contra-Reformatie.
Doch tegelijkertijd is een opvallende continuïteit te zien in de
bouwvormen, van de Gothiek naar de latere Barok-kerken.
Juist deze gothische reminiscenties kenmerken de Brabantse
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Barok en onderscheiden haar van die in het Zuiden, met name
van die in Rome en Italië. Pas in de 18de eeuw lukt het de
'zuivere' Barok in het Noorden door te dringen. Maar dan is
de tijd verstreken om nog aan de gebouwen de rijkdom van
uitvoering te geven die zij vragen. Marmeren kolommen moeten
wijken voor zuilen uit baksteen met beschilderde pleisterlaag.
Staats-Brabant heeft ruim twee eeuwen geduld moeten oefenen,
en kon er op het uur der kerkelijke bevrijding nog veel minder
aan denken, in zijn armoede te gaan wedijveren met de weelderigheid der eerste Spaans-brabantse creaties. Wel werkte de vereniging met België tot 1830 vanzelf in de hand, dat men zich
nauw zocht aan te sluiten bij hetgeen aldaar aan kerkelijke architectuur te zien was. Eenzelfde inspiratie dus zou aan de nieuwe
kerkbouw ten grondslag liggen, doch slechts met de grootst
mogelijke zuinigheid kunnen worden ingevolgd.
De Waterstaatskerken

Toen de veelgewraakte staatsbemoeiing onder Willem I na de
restitutie van zovele oude kerken ook voor nieuwe zorgde er kwam subsidie, en de Waterstaat leidde de bouw - werden dit
in meer dan één opzicht echte Barok-kerken. De hoofdeigenschap
der Barok, in tegenstelling met de authentieke Renaissancearchitectuur, is het overwicht van het interieur over het exterieur en van de voorgevel over de andere gevels. Ook de
Waterstaatskerken kenmerken zich door hun monumentale interieurs en hun verzorgde voorgevels. Somtijds werd daarmee
werkelijk een hoge schoonheid bereikt. Zo prijst Jan Kalf
terecht de kerk van Aarle. Te Udenhout verdient vooral de
gevel bijzondere aandacht; ondanks alle eenvoud getuigen daar
de fraaie compositie en de uitstekende verhoudingen van een
weliswaar verre, doch onmiskenbare afkomst uit de oude school
van Huyssens. De Sint Jan te Roosendaal, eveneens in de eerste
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decenniën der 19de eeuw, echter niet door de Waterstaat gebouwd,
munt vooral uit door de grootse allure van zijn interieur. Dergelijke lof verdienen eveneens de vroegere Sinte Cathrien en
de Sint Piet er te 's-Hertogenbosch.
Wij in onze dagen kunnen over deze kerken en deze periode
weer aanmerkelijk milder oordelen dan de neo-gothiekers hebben
gedaan. Het al te slaafs klassicisme, de bastaardij en het vele
boerenbedrog in materiaal en constructie zijn thans wel genoeg
gehekeld. Ook de verminking van kerken, zoals dat te Hilvarenbeek, Rosmalen, Oosterhout, Princenhage is voorgekomen,
waar een vernuftige doch weinig smaakvolle kalkkunst de gothische vormen onder valse kroonlijsten en 'griekse' kapitelen
poogde weg te werken, is wel voldoende van de hand gewezen.
Doch men kan opme~ken dat ook in het buitenland de gothische
kerken in de voorafgaande eeuwen weelderig van barokke
altaren, preek- en biechtstoelen waren voorzien. De eenzijdigheid van het gothisch lijnenspel vroeg nu eenmaal om compensatie in klassieke zin. De zelfverzekerde en verzadigende breedtewerking, de voldane rondingen der barokke sierkunst, vulden
zeer juist aan, wat mensen, die nu eenmaal de volheid en volledigheid der klassieke vormen hadden leren smaken, in de
Gothiek terecht waren gaan aanvoelen als een gemis. In de
klassicistische kerken uit de Waterstaatstijd vonden deze mensen
de prettige, evenwichtige en daardoor aansprekende interieurs,
de warme, hartelijke vormen en al het pompeuze, waaraan cle
Noorderling toch ook een duidelijke behoefte heeft, de Brabander met zijn nog enigszins Zuidelijke geaardheid in het
bijzonder. Het zegt ook wel iets, dat in die dagen iemand als
'Jonker Jas' in het Zuiden een gewisse populariteit genoot. Tot
op de huidige dag hebben onze gelovigen zich in deze kerken
thuis gevoeld. Treffend kunnen zij vaak getuigen, hoe men er
samen als één grote familie kan neerknielen en er tot echte
vroomheid gedrongen wordt.
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Romantiek en Liberalisme
Het vorderde overigens met het herstel en met de nieuwbouw
van Katholieke kerken bijzonder langzaam. De kerkelijke architectuur is nu eenmaal de uiterste vrucht van goed georganiseerd
Katholiek leven. Ruim tweehonderd jaar onderdrukking en
uitsluiting hadden Katholiek Nederland niet bepaald erop voorbereid om ineens de eigen teugels in handen te nemen. Talloze
moeilijkheden verhinderden de tot standkoming van het eerstnodige, namelijk het inschakelen van de Kerk der Nederlanden
in het hiërarchisch verband der gehele Kerk. Ook deed er de
vrij onverhoedse samenvoeging met België in het nieuwe
Koninkrijk het hare aan toe. Voorlopig was het de staat, en nog
wel deze zo weinig geconsolideerde staat, die naar verlichte
denkbeelden meende, voor alle regelingen ten aanzien van het
Katholieke volksdeel te moeten zorgen. Tot eindelijk in 1848
de nieuwe Grondwet, dank zij de liberale idee, scheiding bracht
van Kerk en Staat.
Toen Nederland in 1853 zijn kerkelijke hiërarchie kreeg,
geschiedde dit geheel los van het politiek-sociaal bestel, zelfs bij
verrassing en indruisend tegen het openbaar gevoelen, waarvan
nog niet de liberalen, en vanzelf nog minder de Katholieken,
maar nog steeds de oude gardes de toon aangaven. Het betekende
een vrijmoedig verzet tegen de overvleugeling door protestantse
zowel als gallicaanse machten, die zich in politicis hadden doen
gelden onder vormen welke van diverse verlichte despoten
waren afgekeken. In deze omstandigheden was scheiding van
Kerk en Staat zeer zeker gelukkig te noemen. Doch in plaats
van deze tegelijk toch ook te erkennen als een noodzakelijk
kwaad, bezweken de Roomse voorvechters voor de verleiding,
haar zozeer te verheerlijken, en zo ver door te voeren, dat zij van
de vrije kerk geen uitingen meer verwachtten dan die welke een
duidelijke oppositie inhielden tegen de vroegere 'slavernij' en
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haar wrange vruchten, - ook dus tegen de kerken van de
Waterstaat.
De kerkbouw werd zodoende meer dan verantwoord was
afgesneden van het maatschappelijk geheel, van de overige
cultuurwereld en de phase waarin deze zich bevond.
De belangstelling voor de Middeleeuwen welke de Romantiek
in reactie op de verdorde, klassicistische Verlichting deed herleven, en de magistrale - zij het niet feilloze - visie van Violletle-Duc op de kathedralen der Franse Gothiek, deden immers het
'bewijs' aan de hand. Men meende de gangbare stijl te mogen
uitmaken voor heidens, profaan, uitheems, voor staats en rationalistisch-protestants. Het leek eenvoudig evident, dat de Gothiek der Middeleeuwen bij uitstek de ware Katholieke bouwstijl was. Zozeer was men door deze uitkomst, die door een
frappante samenloop van omstandigheden in de hand was gewerkt, gegrepen en enthousiast gemaakt, dat men zijn overschatting niet bemerkte en de onmogelijkheid van een eigen
stijl voor de Kerk negeerde.
De Kerk heeft nu eenmaal geen openbaring ontvangen omtrent
vorm en stijl van de gebouwen waarin haar eredienst zich moet
voltrekken. Zeer zeker behoeft Zij bepaalde typen van gebouwen,
maar noch de gegevens der Openbaring, noch de door de
H. Geest bestierde leiding der Kerk beïnvloeden dusdanig het
tot stand komen van de Liturgie - en bijgevolg ook de bepaling
van het aangewezen type-kerkgebouw, - dat daarbij de natuurlijke wetmatigheid zou worden aangetast. Zij laten deze integendeel intact en bouwen erop voort, zodat de vormgeving van al
het uitwendige dat tot de eredienst behoort overeenkomt en
één geheel uitmaakt met de gehele overige vormenwereld, in
één en hetzelfde cultuurverband.
Steeds heeft terecht tot kerk gediend wat de algemene
architectuur van een bepaald tijdperk of beschavingsgebied als
het beste opleverde.
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De neo-Gothiek. Dr Cuypers

In 1853 was in Nederland de kerkelijke hiërarchie hersteld, in
1854 bouwde Dr Pierre Cuypers te OefFelt zijn eerste gewelvenkerk. De her-ontdekking der Gothiek kwam daarmee tot de
befaamde neo-periode, die nog heden ten dage, ondanks alle
overdrijving in haar goede vruchten, en alle decadentie in het
vele derde-rangswerk, een imposant geloofsgetuigenis blijft,
een manifestatie van fiere Godsverheerlijking en Rooms zelfbewustzijn. Want overal, tot op zeer kleine plaatsen, verrezen
ruime kerken van grootsteedse allure. De neo-Gothiek is niet
alleen vooral van Nederland uitgegaan, zij werd ook grotendeels
gedragen door de bloei hier te lande, mogelijk geworden doordat op korte termijn en op grote schaal in de behoefte aan
Katholieke kerken moest worden voorzien. En uiteraard was
die behoefte in Brabant het grootst. Het scheen een ogenblik,
of de kerkelijke architectuur zelfs haar invloed op het profane
bouwen ging herwinnen. Bij restauraties moesten klassicistische
bemantelingen wijken, en er verrezen ook nieuwe Rijksge.,
gebouwen in gothische trant. In het officieel technisch onderwijs
echter bleef de Gothiek slechts als onderdeel der bouwkundige
geschiedenis gedoceerd.
Het is merkwaardig, hoe een der eerste triomfen van Cuypers,
de in 1862 voltooide St. Lambertuskerk te Veghel, hoewel in
opzet geheel aansluitend bij de Franse Gothiek, zeer precies
het schema der oude Brabantse kerken vertoont. Terzelfder tijd
ongeveer verwezenlijkte de grote meester in de St. Catharinakerk te Eindhoven de volledige gothische formule der vijfbeukige kerk. De Bredase Kathedraal voorzag hij bovendien
van tribunes. Doch hier is de schaal niet meegegroeid met de
compositie, hetgeen aan dit gebouw iets als een ziekelijke onvolkomenheid geeft, spijts alle, voor het overige goede verhoudingen
en smaakvolle detaillering.
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Cuypers' leerling J. J. van Langelaar bouwde enige opvallend
stijlzuivere kerken. Samen met Van Tulder en C. Franssen, die
in Brabant beiden een groot aantal kerkgebouwen op hun naam
hebben staan - helaas ook wel eens werk van minder gehalte dient hij genoemd als voorbeeld van de bewonderenswaardige
vakbekwaamheid, waardoor de neo-Gothiek zich kenmerkte.
Van lieverlee kwam men er toe, ook Romaanse en Byzantijnse
vormen aan te wenden. De wel wat overdadig grote koepelkerken die architect Weber in bescheiden dorpen als Geldrop,
Lierop, Raamsdonk, Uden, Vught en Zevenbergschenhoek tot
stand bracht, schijnen bij geestelijkheid en gelovigen bijzonder
in de smaak gevallen te zijn. Evenmin als elders in het land,
waar zelfs een neo-Barok kon bloeien, was er in Brabant sprake
van algehele gothische eenkennigheid. Zo dankt ook Oudenbosch zijn basiliek niet alléén aan het feit, dat het zouavencentrum was en een pastoor had met nogal vèrgaande Romeinse
devoties.

Kentering in het dogmatisme der neo-Gothiek
De wijze waarop de 'enige echte Roomse' stijl geleidelijk door
andere vormen werd verdrongen, verraadt zelf al de aard en de
grondigheid van de vergissing die de voormannen van het
Katholiek Réveil hadden gemaakt. Niet dat men vooralsnog op
die vergissing terugkwam: integendeel, men ging er op verder
en verloor zich daardoor op dwaalwegen, die als evenzovele
'rijke mogelijkheden' werden aangezien.
Het zou onjuist zijn, de fout zonder meer te doen bestaan in
het cultureel monstrum, dat een neo-stijl nu eenmaal is. Reeds
Cuypers zelf heeft met klem verkondigd, dat het slaafs copiëren
van vroegere monumenten als een minder goed moest worden
beschouwd. Hij heeft getracht de stijl als zodanig machtig te
worden, en daartoe het Middeleeuws genie te doorgronden.
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Daarna wilde hij zelfstandig evenals de Middeleeuwers schone
en 'universele' kunst leveren. Toch zagen hij en zijn medestanders - het was de eeuw der geschiedenis - tezeer naar de
concrete bouwwijzen van het verleden. Zij kwamen niet toe aan
een absoluut oordeel over het wezen der architectuur.
In de hevige polemiek tussen de klassicisten en de voorvechters der neo-Gothiek hadden de laatsten hun stijl voorgegeven als 'rationeel' en 'mystiek' in tegenstelling tot het
minderwaardig gepleister en de heidense strekking der klas sicistische bouwwerken. Maar mag de Gothiek als bouwstijl wel
in de juiste zin redelijk heten, en was haar mysticisme inderdaad
wel zo loffelijk?
Viollet-Ie-Duc heeft zeer terecht vastgesteld, dat de gothische
stijl iedere vorm afwees, welke niet door de constructie werd
gedicteerd. Dit beantwoorden van de vormen aan het bestel van
natuurlijke krachten dat het gebouw bijeenhoudt, is men als
'rationeel' gaan waarmerken. Doch de geprononceerde wijze
waarop de gothische vorm enerzijds louter aan materiële wetmatigheden beantwoordt, en anderzijds juist bedoeld is om het
bovennatuurlijke te belichamen, doet reeds blijken dat het
gulden midden, waar het geestelijk en het materiëel element
geheel versmolten blijven, naar weerszijden was verlaten. Het
gulden midden der directe wezens-expressie, doet de betekenis
van een ding zonder meer spreken uit zijn stoffelijke structuur.
Een menselijk maaksel moet onmiddellijk door zijn stoffelijke
gedaante aan het verstand duidelijk maken, llJat en hoe waardig het
is. Zoekt het iets anders dan ontbreekt er iets aan de ware redelijkheid.
De Kerk is het huis, de zaal waar de gemeenschap vergadert
ter vervulling van haar verhevenste plichten: de viering van de
Liturgie, de gezamenlijke Eucharistische maaltijd, omgeven van
onderrichting, gebed en gezamenlijk gezang. Dit wezens-begrip
van de kerk lag niet meer geheel ten grondslag aan de kathedraal-
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kunst, en daarmee had men het criterium voor alle redelijkheid, in dimensies en vormen, uit het oog verloren. Zeker in
de neo-Gothiek voelde men niet meer, hoezeer de simpele zaalkerk, juist in haar begrijpelijke eenvoud, de aangewezen plaats
is waar God in de Liturgische viering tot ons komt en onder
ons wil wonen. Een waar Domus Dei.
In plaats van de symbolische betekenis te enten op de natuurlijke
expressiviteit van het gemeenschapshuis, ging de gothische
kerkbouw uit van een niet-architectonische, zelfs niet-natuurlijk
fundament. Zo werd het kerkgebouw meer een expressieve
uitbeelding van bovennatuurlijke gegevens die zich tot de zinnen
richtte, dan dat het door een wezens-echte vormgeving voor de
geest de directe evocatie was van het heilsbestel, zoals de Menswording van Christus dit, met eerbiediging der geschapen natuur
heeft ingericht. Het werk onzer heiliging immers betekent niet
dat wij boven onze natuur worden uitgetild, maar dat wij met,
in en door onze natuur, met al haar wezenlijke eisen, tot de waardigheid van het bovennatuurlijke geraken. Door de symboliek,
d.w.z. de uitbeelding van het bovennatuurlijke, niet meer zuiver
te laten voortvloeien uit het redelijk-geconcipieerde bouwwerk,
doch dit laatste juist naar bovennatuurlijke gegevens te willen
modifiëren (hetgeen op zichzelf al onmogelijk is) beging men
een exces van 'geestelijkheid'. Dit vergde vanzelf een tegenwicht
aan de materiële kant, zodat de techniek een eigen zelfstandigheid
verkreeg. Want de overdreven behoefte, het kerkgebouw tot
een wonderwerk te maken, leidde uiteraard tot een ware monsterconstructie van steunberen, luchtbogen enzovoorts, die, van
zichzelf eigenlijk alle zeer lelijk, door versieringen moesten
worden mooi gemaakt. De neo-gothici nu zagen juist in deze
monsterbouw, waarin alle samenwerkende krachten door functionele bestanddelen werden vertegenwoordigd, de befaamde
'redelijkheid' der Gothiek, omdat men met de ogen zien kon
wat elk dezer elementen te doen had. Het ontging hun, dat in
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dit opzicht zelfs de veelgesmade Waterstaat superieur was, inzoverre men daar werkelijk de redelijke vormen bleef hanteren.
De onredelijkheid bestond hier slechts in het aanwenden van
onecht, nagebootst materiaal.
Het kon dan ook niet anders, of men bemerkte dood te lopen.
Weliswaar bleef de kunstmatige eenheid in de kerkelijke architectuur voorlopig gehandhaafd, dank zij de autoriteit van
Cuypers en diens directe trouwe leerlingen, dank zij ook de
nagalm van het grote door Cuypers' vrienden gewonnen debat.
Het Bernulphus-gilde is er niet vreemd aan dat dit zo bleef tot
aan de oorlog 1914--1918. Doch intussen begonnen zich, op het
indrukwekkend voorbeeld der profane kunst, nieuwe stromingen
af te tekenen.

Jan Stuyt en Jos. Cuypers
De eerste die wederom, en zuiverder dan zovele vrijgevochtenen
na hem, het wezenlijke der architectuur benaderde, was Jan
Stuyt. Evenals zijn leermeester Dr Pierre Cuypers is hij het meest
in ware zin architect, als hij eenvoudige dorpskerkjes bouwt.
Van Cuypers' ontwerp voor Helenaveen heeft Stuyt verschillende varianten geleverd in meer Romaans-basicale trant.
Berkel, Overloon en Weebosch mochten zich gelukkig prijzen
met kerken van dit soort. Evenzeer heeft Stuyt's samenwerking met Ir J os. Cuypers tot gelukkige resultaten geleid,
zoals men zien kan in de Bredase St. Laurentius (Ginneken).
Dr Pierre had reeds dergelijke kerken gebouwd o.a. te Oisterwijk. Zijn Amsterdamse St. Willibrordus buiten de Veste is
wellicht de bekendste van deze reeks, geïnspireerd op de kerk
van Soest in Duitsland. Het wekt enige verbazing dat de St.
Gummaruskerk te Steenbergen - van hetzelfde type doch veel
moderner - op naam staat van de oude Cuypers; zijn zoon en
Jan Stuyt zouden hier slechts de uitvoerders zijn geweest.
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De bekende St. Jacob te Den Bosch, een onvolkomen geheel
van veel schone vondsten, en de zeer gave doch slaafs 15e eeuwse
St. Anna te Breda, eveneens gezamenlijk door de beide architecten ontworpen, bewijzen hoe bij hen de symboliek, ofschoon
tot in details en overmatig uitgewerkt, toch niet de architectuur als
zodanig beheerst, doch daaraan meer van buitenaf is aangehecht.
Er is vooral bij Stuyt een nobele piëteit vast te stellen jegens
alle overlevering. Mogelijk is het hem juist daardoor gelukt,
zich te ontworstelen aan een al te ver doorgevoerde leerstelligheid en de dodende beperkingen van dien. Ook zal deze eerbiedige houding hem in zijn speelse creativiteit gematigd hebben.
Want al tonen zijn kerken soms wat al te Oosterse of andere
exotische trekken en een enkele maal gewoonweg coquetterie,
men moet erkennen dat Stuyt tot aan de tweede wereldoorlog
wel door niemand in sprankelende en zeer zuivere kunstzin
overtroffen is.
Ook na de oorlog van 1914-1918 hebben StuytenJos. Cuypers
over het algemeen de meeste invloed uitgeoefend. Daar Stuyt
zeer origineel was, móest wie hem navolgde haast in imitatie
vervallen. Van J os. Cuypers nam men meer allerlei manieren
over. Cuypers hield van grootse ontwerpen. Zijn koepelkerken
zoals die te Dongen, centraal-bouwen aansluitend op het thema
Soest en de reeks Oisterwijk-Ginneken-Steenbergen, hebben tal
van détail-inspiraties geleverd aan de architecten van de twintiger
en dertiger jaren.

Dejaren 1920-1940
Aangegrepen door de ontzettingen van de wereldramp 19141918 en meegesleept in de gevolgen ervan - algehele ontwrichting en ontreddering - werd nu ook de kerkelijke architectuur
genoopt, kluisters van behoudsgezindheid te verbreken en de
sluizen te openen voor de algemene vernieuwingsbeweging
welke reeds einde vorige eeuw was ingezet, doch die zich eerst

Seminarie-kapel te Haaren (1938)

Foto M. CoppellJ"

JVeo- Gothische Kerk te Steenbergen ( 1903)

Foto M. Coppens
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thans als een onhoudbare revolutionnaire vloed deed gelden.
Het 'oude' heeft nu voorgoed afgedaan, zo vindt de generatie
die omstreeks 1920 aan het woord komt. Bestaansrecht heeft
slechts wat nieU21J is.
Deze mening is vrijwel de enige factor van eenheid die de
nieuwbouw aanvankelijk te zien geeft. Omtrent een theoretische
verantwoording van de kerkelijke architectuur lopen de visies
zozeer uiteen, dat tenslotte zelfs de overtuiging veld wint, als
zou het zoeken naar zulk een basis niet slechts practisch zonder
nut, maar geheel uit den boze zijn, of in ieder geval niet het
werk van de architect.
Toch had elke architect een zekere theorie, meestal eclectisch
gevormd, als een nabloei ook van hetmysticismederneo-Gothiek
en zich voor de technische uitwerking ~enmerkend door nevenschikking van concreet-uitgedrukte bouwkundige denkbeelden.
Immers, hoewel de neo-Gothiek als nabootsing in een compleetvoorhanden stijl verworpen was, had men toch bij gebreke van
een nieuw grondig onderzoek de denkwijze der neo-gothiekers
bewaard. Men dacht de architectuur in concrete, eveneens compleet-voorhanden vormen, zonder vooraf over het wezen der
architectuur een abstract oordeel te formuleren. Men probeerde
het met alle mogelijkheden welke het overschot der leerstellige
neo-gothische nalatenschap nog openliet. De invloed van de
profane bouwkunst wordt nu zeer groot. Men bindt ook in de
kerkbouw de strijd aan met nieuwe materialen. Het was in deze
omstandigheden grotendeels van de persoonlijke begaafdheid
en goede smaak van een architect afhankelijk, wanneer er nog
werkelijk architectonische winst werd geboekt.

Groeiende eenheid en blijvende verscheidenheid
De schittering en de voornaamheid die het werk van een Stuyt
en een Cuypers kenmerken en hun voortkomst uit een nobele
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school verraden, mist men bij velen die overigens een dankbaar
gebruik maakten van de door deze beiden geleverde voorbeelden.
Het merendeel der architecten bouwde in deze periode zeer vrij,
nu eerst aan deze, dan weer aan gene groep of stroming verwant.
Allengs voerde echter de algemene reactie tegen het 'pilarenwoud' der Gothiek tot een soort eenheidstype, waarin de fataal
en technicistisch aandoende 'nieuwe zakelijkheid' met gevoeliger en regionaal-gebonden opvattingen samensmolt.
In Noord-Brabant bleef het streven naar moderniteit bescheidener dan hier en daar boven de Moerdijk; laat staan dat
het tot uitersten heeft geleid zoals die zich in het buitenland wel
hebben voorgedaan. Toch had de nieuwlichterij in den beginne
de overhand, en groepeerde de grote verscheidenheid zich rond
een aantal sobere, nuchtere kerken, met een strak, bijna magnetiserend lijnenspel. Dit was de vrucht van het zoeken naar de
zakelijke parochiekerk, die binnen haar vierkant of loodsachtig
interieur aan alle gelovigen een onbelemmerd uitzicht moest
bieden op het altaar, dat zich in de verte als op een soort toneel
bevindt en liefst van bezijden hel wordt verlicht. Jan van
Dongen Jr. bouwde te Breda de Sacramentskerk als opmerkelijk model van dit soort. Anderen, zoals Berben te Hoeven vergelijk ook P.G. Buskens - verzachtten liever dit schema met
niet zeer krachtige overblijfsels uit de grote stijlen van het
christelijk verleden. Alleen achtte men - en dit is een der vele
blijken van de diepe doorwerking der neo-Gothiek - het toepassen van klassieke vormen nog algemeen 'taboe'.
Het nieuwe ondervond, zoals altij d, tegenkanting in de bredere
lagen der Katholieke gemeenschap. Ditmaal was evenwel het
aandeel van de bon sens daarin overwegend. De uitgesproken
'moderne' kerken immers zijn wel opvallende bewijzen van
vitaliteit en vernieuwing, van een geest die niet enkel een verbluffende techniek zoekt te demonstreren, maar ook, door deze
heen, de moed om de hardheid en de naaktheid van het
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aardse bestaan, het leven der moderne massa, volledig te erkennen en te aanvaarden. Ook daarin is een zekere schoonheid
gelegen. Doch terecht ·werd het feit, dat in deze socialistischgetinte gemeenschapsbouw de eigenlijke schoonheid met haar
zachte, weldadige inwerking opzettelijk gemeden werd, als een
gemis gevoeld in het Huis waar God, niet als een machtig en
meedogenloos fatum, maar in al Zijn Goddelijke mildheid woont.
Zo hielden velen zich afzijdig van het innovatie-streven. Zelfs
kreeg de neo-Gothiek nog nakomers. Doch de sterkste tegenspeler der modernen werd het zgn. Traditionalisme, zoals vooral
één man dit heeft ontwikkeld en grootgemaakt: A. J. Kropholler. Beide richtingen hadden op uiteenlopende wijze voortgebouwd op Berlage, en hervonden elkaar nu in de kerkbouw,
waar het modern-zakelijke meer en meer door het moderntraditionele getemperd werd. In de opeenvolging van Brabants
nieuwe kerken is Kropholler's groeiende invloed duidelijk waarneembaar. Sommige architecten zoals M. van Beek, treden zelfs
vrij openlijk in zijn voetstappen. Totdat in het laatst der dertiger
jaren de versmelting schijnt bereikt in een kerkje als dat van
Van Buytenen te Esbeek.
Dit proces van een zekere groei naar vage eenheid voltrekt
zich in het krioelend geheel van zeer verschillend-georiënteerde
strevingen, wier voornaamste vertegenwoordigers hier nog even
moeten worden genoemd.

Bijzondere figuren
De Franse Benedictijn, Dom Paul Bellot, die te Oosterhout een
bescheiden Abdij bouwde, 1907-1910, was onmiddellijk na
kennismaking met de Hollandse baksteen een enthousiast en
vindingrijk toepasser daarvan geworden. Wat hij ermee bereikte,
maakte de aandacht gaande en ontlokte zelfs aan Berlage hoogst
waarderende woorden. Dom Bellot had vroeger Spanje bereisd
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en poogde meer en meer de aldaar geziene Moorse vormen en
kleuren in baksteen-techniek over te brengen. Met zijn kerkjes
te Noordhoek en Besoyen, het Augustijnenklooster en -internaat
te Eindhoven, alsook met het werk van H. C. van de Leur te
Vorstenbosch, Sint Anthonis, Oploo, Beugen en Berlicum, dat
geheel onder zijn inspiratie en leiding tot stand kwam, beinvloedde hij vele anderen, evenzeer als door persoonlijk contact. Juist groten als Jos. Cuypers en Stuyt profiteerden van zijn
vondsten. Met name de door Dom Bellot gelanceerde paraboolboog heeft via Cuypers veel verspreiding gevonden.
Evenals Kropholler aansluitend op grondstellingen van Berlage, had Dom Bellot een gesloten theoretisch stelsel geformuleerd, waarin de door de Gothiek geïsoleerde bouw-techniek
opnieuw werd gesplitst in een materie- en een vorm-beginsel, welk
laatste werd gezien als iets van in hoofdzaak wiskundige aard. En
evenals de Gothiek trachtte hij de van elkaar gescheiden techniek
en vorm-idee weer bijeen te brengen, doch nu door aan de mathematiek, het technisch vormbeginsel, een noodzakelijke symbolische inhoud toe te kennen.
Architect Kropholler maakt dezelfde splitsing in de bouwtechniek, doch hij zoekt de vormen meer af te leiden uit de aard
der materie, ter wille van de expressiviteit van deze laatste. Het
geestelijk element laat hij bestaan in de religieuze werking welke
sommige vormen, hetzij van nature, hetzij door traditie, uitoefenen op het gemoed. Kropholler's voorbeelden, hoewel
zeldzaam in het Zuiden, hebben zeker de smaak voor wezensechte expressie bevorderd. Doch ook hebben zij aanleiding
gegeven tot een minder gezond regionalisme.
H. W. Valk bouwde in 1926 de Sint Jan Baptist te Waalwijk,
een grote koepelkerk, voortzetting van Jos. Cuypers' centraalbouwen, met rijke toepassing van de parabool en van buiten
opvallend door de vele ballonvormige groene koepels. Het is
al bijeen een gewaagd project, waarin neo-Gothiek, Oosters

St. lVi/librordllskerk te Lage ZI1/a/wve ( 1952)

Foto M. Coppens

Heilig Hart -Kerk te Bergen op Zoom (1952)

Foto Antoll Henning
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exotisme en moderniteit samengaan. In 1927 scheen deze architect, met zijn kerkje te Knegsel dat nog aan Stuyt herinnert,
plotseling tot de regionale richting bekeerd. Hij heeft zich in die
richting steeds verder ontwikkeld, zoals zijn laatste werk te
Lage Zwaluwe getuigt. Valk werkt met liefde en zorg op het
gevoelige détail en het schilderachtige effect, doch verzwakt
zodoende zijn kerken door samengesteldheid. Hetzelfde kan men
zeggen van enige andere kerkjes, zoals dat te Effen, (ontwerp
van het architecten-bureau Hurks) waar men op iets te flatteuze
wijze landelijke vormen heeft aangewend.
Intussen trok de nieuwe kapel van het seminarie te Haaren
(1938) de aandacht sterk in andere richting. De architect van dit
imposante gebouw, Prof. Ir M. J. Granpré Molière, had sinds
jaren te Delft zijn visie op de voegzaamheden der architectuur
en de wezenlijke betekenis der architectonische vormen gedoceerd, en daarmee de voorbereiding gemaakt voor een grondige basering der nieuwe bouwkunst. Na de oorlogsjaren zou
dit vrucht gaan dragen.

Sinds 1945
Tussen de beide grote oorlogen was eerst de toch al doorbroken
homogeniteit van de Brabantse kerkbouw door een aanzienlijk
aantal nieuwe kerken grotendeels overwoekerd; daarna werd
gaandeweg door het verschijnen van tussenvormen de eenheid
weer min of meer hervonden. Door de ervaring geleerd, wachtte
men er zich na de tweede wereldoorlog voor, te reageren zoals
dat in 1918 was gebeurd. De verwoesting van zoveel oude en
nieuwe kerken, en de algehele verarming van het land, eisten
het gelijktijdig bouwen van vele en goedkope kerken. Dit bracht
in de kerkelijke architectuur van het Zuiden een sterke accentverschuiving teweeg. De nieuwe kerken immers ademen voor
het merendeel eenzelfde geest, resulterend uit de omstandig-
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heden, voor een goed deel met name uit het zaad, dat door Granpré
Molière was uitgestrooid. De noodzaak om met zulke bekrompen middelen toch tot schone kunst te geraken, drong
ertoe, zich ernstig te bezinnen en naar de sleutels der elementaire
schoonheid te zoeken. Het stadium waartoe de Liturgische
herleving, zowel wat de practische ondervinding als wat de
bestudering aangaat, gekomen was, werkte in de hand, dat men
naar een echt liturgisch kader ging verlangen, een kerkgebouw
in de zo helder en direct aansprekende stijl der Liturgie. Dat
daarbij vooral het basilicale kerk-type zich opdrong, volgde
niet uit archeologische voorliefde, doch uit de aard der ondernomen studie. Deze was er immers op gericht om tot een schoon
en in onze armoede te verwezenlijken kerkgebouw te komen.
En dit met architectonische middelen, die voor alle tijden en
plaatsen verantwoord zijn. Het verzet dat van meer Romantischregionalistische zijde tegen deze ontwikkeling ontstond, kon
weinig effect sorteren, aangezien het niet mogelijk bleek, zonder
hoge kosten aan de verlangens van deze oppositie te voldoen.
Het nieuwe streven, dat zich hier manifesteert, is nog slechts
een begin. Maar de grondige wijze waarop het onderzoek naar
en de beantwoording aan de fundamenteelste wetten wordt ter
hand genomen, - men denke aan de Bossche School voor
Kerkelijke Architectuur, - doet hopen, dat zeer geleidelijk-aan
rijper en rijker vruchten zullen worden afgeworpen. De opvatting omtrent taak en dienstbaarheid van architect en kerkgebouw schijnt hier voldoende van individuele gesteltenissen
gezuiverd, om in waarheid 'Katholieke', d.i. algemene kunst
voort te brengen. Door louter op de beste wijze het natuurgegeven te benutten, zonder het geweld aan te doen; door
slechts de redelijke schoonheid primair te stellen, en niet traditie
of regionaliteit, noch moderniteit of originaliteit, moet men
ontwijfelbaar op echte en dus ook christelijke architectuur uitkomen.
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Zo behoudt het nieuwe de waarde-volheid van het oude. Het
komt ons voor, dat het Brabantse land daarmee iets ontvangt,
dat in zekere zin toch 'nieuw' en mogelijk nog wat onwennig
is, doch dat een gemis aanvult, waarin vroeger nooit voldoende
is kunnen worden voorzien. Nederland heeft geen 'Christelijke
Oudheid' gekend; Noord-Brabant bovendien ook weinig Renaissance en Barok. Deze nieuwe kerkbouw nu brengt, als vrucht
van het zoeken naar ware architectuur, als vanzelf een klassieke
oriëntatie. Zo wordt het heden met het verleden verenigd, het
landschap tot hoger waarde gebracht, Brabant sterker met de
overige Christenheid verbonden, en het Brabantse volkskarakter
naar behoren bevredigd. Van dit laatste vooral leggen de eenvoudige gelovigen, die niet met vooroordelen behept zijn,
dikwijls merkwaardige getuigenissen af.
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WERELDLIJKE BOUWKUNST

I
INLEIDING

MEN

kan de vraag stellen, of er alleen van bouw-kunst
sprake is, wanneer het product daarvan belangrijke werken als
kerken, raadhuizen en andere openbare gebouwen betreft. Bestrijkt de bouwkunst dan niet het gehele vlak van de bouwnijverheid? De wenselijkheid van dit laatste springt in het oog,
maar tevens onderscheide men het verschil in rangorde naargelang het object belangrijk of minder belangrijk is.
Bij een orkest kennen we de instrumenten, die de 'boventoon'
voeren, de zogenaamde melodie-instrumenten, waarnaast andere
begeleidingsinstrumenten blijken en weer andere, de bas-instrumenten, de grondtoon aan het geheel toevoegen. Elke groep
heeft haar eigen, haar specifieke taak en alleen dan, wanneer
elke groep, ja elke instrumentalist individueel zijn partij op de
juiste wijze verzorgt, kan het geheel naar de intenties van de
dirigent tot een schoon samenspel leiden. Aanvaarden de hoorders dit samenspel als een kunstwerk van klanken, waarin geen
enkele groep gemist kan worden, dan beseffen zij toch zeer wel,
dat voor solospel de melodie-instrumenten aangewezen zijn.
Een begeleidingsinstrument kan als solo-instrument bespeeld

316

HE T NIEUWE BRABANT

worden zonder daar bij uitstek geschikt voor te zijn. Voor het
samenspel is het niettemin onmisbaar.
In de bouwkunst is het niet anders. Ook daar zijn bouwmeesters, die de 'boventoon' voeren, de melodie aangeven,
waaraan de bouwstijl als het ware te herkennen valt. Zij spelen
ook vaak als solist hun zelfstandige partij. Een andere, zeer grote
groep van bouwmeesters, speelt de begeleiding: in zekere zin
een ondergeschikte rol zonder nochtans in het samenspel van
de bouwkunst gemist te kunnen worden. Zij omgeven de
melodie als met een waas, waardoor die nu eens sterker spreekt,
dan weer getemperd wordt.
De zware grondtoon wordt gevormd door de bouwers van
de geweldige bedrijfspanden, de gigantische fabrieken en grote
kunstwerken als bruggen en sluizen en stuwen. De begeleiding,
de vulling. . . dat zijn de duizenden en duizenden woningen,
die met de grondtoon een achtergrond van klanken vormt,
waardoor en waarboven de fijne melodie zich ontwikkelt en
voortbeweegt, nu eens in het lieflijk timbre van een speels en
gracieus raadhuis, dan weer in het sacraal en ingetogen rhythme
van een kerkgebouw. En om deze vergelijking met de muziek te
voltooien, zijn er de solisten die in een fraaie torenspits, in een
juichende koepel, na een aangehouden fermate, de cadens uitspelen in een juichende wervelstorm van klanken. Dan is de
bouwkunst louter spel, is zij ontdaan van elke materie louter
kleur en klank als in het Paas-Alleluja, wanneer het woord
bijzaak is geworden en de klanken alléén heel onze vreugde
om de verrezen Christus uitzingen.
Het is van deze gedachtengang uit, dat wij over de profane
bouwkunst van Noord-Brabant iets willen vastleggen. Niet om
u zich te doen vermeien in het verleden en alleen daarnaar een
verlangen op te roepen. Niet om u te wijzen op de minder
schone en zelfs lelijke bouwsels, die ook in ons Brabant zijn en
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worden opgetrokken en evenmin om u op de naar onze smaak
wèl schone werken te wijzen, zoals een kunstcriticus of een
cicerone dat doen zouden. Doch enkel om u te tonen, wat het
Brabant van het verleden en dat van het heden op het terrein
van de profane bouwkunst hebben tot stand gebracht, zulks
gezien in de omlijsting van het samenspeL
Zeer zeker zal daartoe op individuele prestaties moeten en
kunnen worden gewezen maar men zal ze moeten zien als zodanig binnen het kader van het gehele samenspel, waarbij de
grote bouwmeesters mogen bedenken, hoezeer hun kunstwerken
uitkomen tegen het werk van de begeleidingsgroepen en waarbij
de bouwmeesters van de grote middenpartij alleen gebaat zijn
met en hun werk kunnen uitvoeren door het stralende, stimulerende oeuvre van de grote meesters.
II
BOUWWERKEN UIT HET VERLEDEN

Als we in korte trekken een overzicht willen geven van de
profane bouwkunst in het verleden, dan zullen we daarin de
grens trekken bij de Middeleeuwen - wat ons van voor dat tijdperk
rest is zo gering, dat het voor ons doel veilig verwaarloosd kan
worden - toen ons tegenwoordige Brabant nog deel uitmaakte
van het grote Heilige Roomse Rijk. De fel bewogen na-Middeleeuwen met hun bloei op cultureel gebied, hun macht van gilden
en ambachten, hun invloed van de vele kloosters en dit alles
vaak gestimuleerd door de Bourgondische vorsten met hun
aangeboren levensstijl, hun zwier en prachtlievendheid. Het
Markiezaat van Bergen op Zoom, bestuurd door het geslacht
de Glimes, waaronder Jan 'mette lippen' een zeer voorname
plaats in nam; de Baronie van Breda met haar Nassaus, de
Meierij van 's-Hertogenbosch met de kwartieren Peellant, Maeslant, Oisterwijk en Kempenland met zijn hoofd schouten en
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schouten omvatten tezamen bijna geheel het tegenwoordige
Noord-Brabant. Daarnaast bestonden echter verschillende min
of meer onafhankelijke delen, zoals het Graafschap Megen met
de dorpen Haren, Macharen en Teeffelen, de Heerlijkheid
Ravenstein, een smalle landstrook van de Maas zuidwaarts
strekkende tot Boekel en omvattende de dorpen Langel, Reek,
Zeeland, Herpen, Uden en Boekel, horig aan de keurvorsten
van de Palts. De souvereine heerlijkheid Boxmeer, waaronder
St Anthonis, horig aan de graaf van 's-Heerenberg. De Luikse
heerlijkheid Bokhoven aan de Maas. Dan de Vrije Heerlijkheid
Gemert met de dorpen Handel en Mortel, de commanderij van
de Duitse Orde. Oeffelt behoorde, ofschoon het aan de Brabantse
kant van de Maas lag, onder het Hertogdom Kleef. De Heerlijkheden Dieden en Oijen stonden onder Gelderse suzereiniteit
en het Land van Heusden en Altena tot aan de Langstraat behoorde met het noordelijk deel van West-Brabant onder de
Staten van Holland. Al deze Heerlijkheden werden later door
de Fransen veroverd en in 1805 bij Bataafs Brabant gevoegd.
De opkomst van de steden in de vijftiende en zestiende eeuw
bracht met zich hun versterking tegen aanvallen van buiten.
Grachten werden gegraven, wallen aangelegd, stadspoorten
gebouwd. En binnen deze vestingen bloeide het poortersleven
en brachten de gilden hun ambachten tot grote ontplooiing.
De macht en de kracht van de steden weerspiegelden zich in
hun raadhuizen en waaggebouwen, hun lakenhallen en kruithuizen, waarvan hier en daar nog een enkel stuk is bewaard
gebleven en, hoezeer ze toch veelal een utilitair of een militair
karakter droegen, thans nog onze bewondering gaande maken.
Daar is de stadspoort van Bergen op Zoom, de Onze Lieve
Vrouwepoort, ofwel naar de latere bestemming, de Gevangenpoort genoemd. Aan de buitenzijde twee machtige ronde, in de
dertiende eeuw in kalksteen opgetrokken torens, aan de stadszijde in 1520 voorzien van een middengedeelte, dat door zijn
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architectuur en zijn baksteen, afwisselend met bergsteen gelaagd,
bekroond met typisch Zuid-Nederlandse trapgevels en rijzige
hoektorentjes, herinneringen wekt aan het Markiezenhof.
Dit Markiezenhof, een waarlijk vorstelijk verblijf, is oorspronkelijk opgetrokken in 1385 en voortdurend verbouwd,

.e.E:RGEHY:Z:OO~
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het sprekendst door de bekende Jan mette Lippen, Jan II van
Glimes (1417-1494), een Bourgondiër in de ware zin.
In de eerste helft der zestiende eeuw zijn het de grote Mechelse
bouwmeesters Anthorue Keldermans de vader en Rombout
Keldermans de zoon, die aan dit complex van gebouwen die
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sierlijke vormen, die speelse massa's hebben gegeven, welke
thans nog onze bewondering oproepen en die met hun fraaie
schoorsteen - tegenwoordig in het raadhuis - de eerste symptomen van de naderende Renaissance leverden.
Machtig en kunstzinnig moeten deze bouwheren geweest zijn.
En geldt dit ook niet voor die van 's-Hertogenbosch, waar het
oudste deel van het stijlvol stadhuis, het zgn. Oud Raedthuys,
van 1463 dateert en met het Hooghuis en de aangrenzende
gildehuizen aan de Markt in de eerste helft der zestiende eeuw
tot een geheel gemaakt werd, tot in 1670 een nieuwe massale
façade de gotische gevels zou vervangen? Dit weinige, wat uit
de laat-gotiek ons is bewaard gebleven, geeft ons toch enig idee
van de bouwkunst van die dagen.
De ontwikkeling van die bouwkunst kunnen wij slechts zien
tegen de maatschappelijke en staatkundige achtergrond van die
tijden, toen een in welvaart toenemende burgerij machtige kathedralen liet verrijzen, terwijl zowel het pausdom als het keizerschap een crisis doormaakten. Nog in 1268 begint 's-Hertogenbosch zijn kleine Romaanse kerk om te bouwen naar het
voorbeeld van Amiens en de Brabanders bouwen voort, ook al
heerst er een geweldige pestepidemie. In het hevige herfsttij
der middeleeuwen zijn het de Bourgondische vorsten, die met
hun overdaad in alles het culturele leven tot steeds schoner
voortbrengselen blijven prikkelen, ook in tijden van oorlog en
tegenslag. De namen Claus Sluter, Memlinck, van Eyck, van
der Weyden zijn er om thans nog daarvan te getuigen. Het is de
stralende naglans van een feodalisme, waardoorheen we de
opkomst van de Renaissance beginnen te ontwaren. Wanneer
dan de dood van Karel de Stoute in 1477 deze Bourgondische
periode afsluit, blijft haar cultuur zich nog laten gelden tot
Rubens toe.
De geest van vernieuwing, de geest van de Renaissance, die
dan over het westen vaart, dringt Brabant zeer duidelijk langs
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Mechelen binnen al slaagt hij er niet in het wezen van de Gothiek
dadelijk te verdrijven. Breda is de stad, die het eerst voor deze
kunstuiting blijkt open te staan. Hendrik III van Nassau, die er
zich als Heer van Breda in 1504 vestigt, bouwt er een paleis, dat
sedert de vorige eeuw in gebruik genomen is als Koninklijke
Militaire Academie, en roept daarvoor, in het voetspoor van de
grote Franse vorsten, Italiaanse kunstenaars naar de Baroniestad
onder wie de bouwmeester Thomas Vincidor da Bologna. Deze
is het, die in 1536 de bouw van het paleis begint en zozeer inspireert zijn Renaissance-bouwtrant en die van een gehele
kolonie vreemde kunstenaars en ambachtslieden de omgeving,
dat volgens Vermeulen het Breda van na 1530 het Brabantse
Fontainebleau kon worden genoemd.
Als later in de Tachtigjarige Oorlog de scheiding van Noorden Zuid-Brabant geleidelijk de verarming van het eerstgenoemde
deel met zich sleept dat niet kan delen in de opbloei van de
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overige gewesten, zien we slechts sporadisch werken van enige
betekenis uitvoeren en meestal zijn het dan nog krijgskundige
objecten als de vestingaanleg van Breda en 's-Hertogenbosch,
kazernementen en tuighuizen. Van die fortificaties zijn vooral in
de hoofdstad der provincie nog belangrijke delen overgebleven:
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vestingmuren en rondelen aan de noord- en de zuidzijde
van de stad en de brede bastions vanwaar men over de polder
blikt. Het Bossche Kruithuis met name is een opmerkelijk
specimen van krijgsbouwkunst, naar het voorbeeld van dat te
Delft opgetrokken door de ingenieur en mathematicus van der

Weghe. Het is een zeshoekig gebouw, oorspronkelijk door een
gracht omgeven en met een zeshoekige binnenplaats. Enkele
jaren geleden heeft het de bestemming van cultureel centrum
en huisvesting van Het Brabants Orkest gekregen. Wanneer
voor oude gebouwen een doel als dit kan worden gevonden,
zijn ze in de meeste gevallen behoed voor de ondergang.
De achterstand blijft, wanneer Brabant wordt samengevoegd
met de Verenigde Nederlanden, enkele tekenen van opleving
ten spijt. Heeft Bergen op Zoom in 1611 een nieuwe gevel aangebracht voor zijn uit drie delen bestaand stadhuis, 's-Hertogenbosch volgt daarin anno 1670 en Breda in 1766-68. Waren
Klundert in 1583 en Willemstad twee jaren later reeds als vestingen gebouwd, Grave en Geertruidenberg worden naast
's-Hertogenbosch garnizoenssteden van betekenis en krijgen de
daarbij behorende militaire gebouwen. Heusden wordt een
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bedrijvige stad en Ravenstein, dat als Vrije Heerlijkheid een heel
bijzondere positie inneemt, ontwikkelt zich tot handelsstad van
aanzien aan de Maas, waar nog heden de fraaie herberg 'De
Keurvorst van de Palts' aan die dagen van voorspoed herinnert.
In sommige van die steden zoals in Heusden en Geertruidenberg, Grave en Ravenstein - in mindere mate in Megen en
Woudrichem - hangt nog de vredige sfeer van een groot verleden. Het marktplein is er omzoomd door stille gevels, aaneen
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gereid tot een harmonisch geheel, het raadhuis als dominant en
dan het militaire wachthuis en hoog boven de topgevels en
kroonlijsten het machtige silhouet van de kerk. Het plein heeft
er nog een plaveisel van keien onder grote bomen, de huizen
hebben er nog hun eigen stoepen met soms fraaie hekken. En er
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kan een vishal zijn met een genoeglijke colonnade en er kunnen
vaak monumentale hardstenen straatpompen staan. Daardoor
en ondanks veelvuldige verbouwingen, het aanbrengen van
winkelpuien en het invoegen van geheel nieuwe gevels, hebben
deze stadjes toch nog een bepaalde allure, die men in de grotere
provinciesteden als' s-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom
alleen nog in de stadskernen aantreft.
Zelfs enkele oude dorpskernen kennen nog die statige stijl:
Hilvarenbeek, het breedgerekte dorpsplein beheerst door de
rijzige kerktoren enerzijds en het markante nieuwe raadhuis
anderzijds; St Anthonis met zijn ruime, door sierlijke lindebomen
en deels mooie behuizingen omgeven marktveld ; Oirschot met
zijn gelukkig weer gerestaureerde collegiale kerk en het in 1463
gestichte en na een brand in 1513 herbouwde vriendelijke raadhuis en een statige maar kwetsbare plein-ombouwing. Aan het
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breedgerekte dorpsplein van Etten met zijn dominanten van de
beide kerken en het classicistisch raadhuis; tussen de waardige
marktwanden ligt nog een alleraardigst, intiem hofje voor oude
vrouwen, het St Paulushofje, in 1681 gesticht door Justus de
Nobelaar, met op het hofpleintje een fraaie pomp.
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Maar het zou te ver voeren, alles te beschrijven, wat Brabant
nog aan historische bouwwerken bezit. Al betreuren wij vele
verwoestingen uit de laatste wereldoorlog naast onoordeelkundig
of nalatig onderhoud, toch blijft er nog veel, dat ons spreekt van
een vroegere glorie en van de kunde van de meestal onbekende
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bouwmeesters van weleer. Reeds daarom is de bescherming van
dit oud cultuurgoed gebiedende eis, een inzicht, dat in het laatst
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw geenszins gemeengoed was, met alle desastreuze gevolgen van dien,
gelijk iedere kern van eet} oude stad heden ten dage aantoont.
En het lot van de steden, waar city-vorming en verkeerseisen
het leven kostten aan tal van statige patriciërshuizen, werd gedeeld door molens, kastelen en buitenplaatsen, zonder dat de
vervanging - indien daarvan al sprake was - vaak iets waardevols
bracht. Het moet intussen mogelijk zijn, dat aan het oude het
jonge wordt toegevoegd; dat bij een oude stadskern, dat aan
een oud dorpsplein, een oude straat, een oud gebouw, de jonge
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bouwkunst wordt aangepast en er wordt ingevoegd maar dan
met de vereiste voorzichtigheid, met evenveel liefde als zuiver
gevoel voor sfeer en kleur. Dit moet uitvoerbaar zijn in onze
eigen vormenspraak. Met stijlnabootsing en archaïsering kan
men zeker geen schoonheid scheppen; hoogstens kan men iets
bereiken, dat geen aanstoot geeft.
Het nieuwe Brabant werkt met koortsachtige energie aan zijn
uitbreiding. De dorpen groeien uit en zien geheel nieuwe elementen in hun samenleving opdoemen; in de steden rijzen in enkele
jaren gehele wijken als uit de grond. Het planloze en maar al
te veel aan speculatiezucht overgelaten uitbreiden in de jaren
omstreeks 1900 met zijn troosteloze stratenaanleg heeft plaats
gemaakt voor wetenschappelijke stedebouwkunde. Brabant mag
het zich tot eer rekenen, dat het als eerste der Nederlandse
provincies het streekplan ter coördinering van de uitbreidingsplannen en als stedebouw in groter verband heeft ter hand genomen. Voor de architecten behoeft het geen belemmering te
zijn, wanneer een plan stedebouwkundig goed is opgezet; het
opent integendeel nieuwe en fraaie mogelijkheden, zodat hier
eerder sprake kan zijn van stimulering in de goede richting.
Juist bij de vaak geheel of gedeeltelijke gelijkvormigheid van de
bouwblokken is het nodig, dat de stedebouwkundige situering
het nodige relief geeft of de niet minder nodige afwisseling
mogelijk maakt, en anderzijds, dat bij een heterogene open
bebouwing ordenende elementen aanwezig zijn en - men denke
aan openbare gebouwen als kerken en scholen - tot hun recht
komen! De straatprofielen, de groenstroken ... zij vragen begrijpende samenwerking tussen stedebouwkundige, architect en
tuinarchitect. Dan kan er iets goeds en schoons ontstaan, kunnen
onze steden en dorpen weer echte cultuurgemeenschappen
worden, waar de mens gelukkig leven kan.
Bezien wij thans enkele categorieën van bouwwerken, dan
valt het op, dat de kastelen hun betekenis uit het verleden
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verloren hebben; de enkele, die bewaard gebleven zijn, hebben
meestal een andere bestemming gekregen. De molens, eveneens
met een grote traditie, zijn door de moderne techniek meer en
meer uitgeschakeld, al tracht men bij enkele het leven zo lang
mogelijk te rekken. Het raadhuis evenwel als zetel van het bestuur
zal zich, vergroeid als het is met het plaatselijk leven, kunnen
handhaven. De scholen, voor schier ieder type onderwijs in
onze dagen gedifferentieerd, hebben zich pas later ontwikkeld.
Uiteraard eist de woning het leeuwendeel van de bouwnijverheid
op. De geweldige achterstand door de jongste wereldoorlog in
de woning-productie veroorzaakt, heeft overheid zowel als beoefenaars van de bouwkunst voor bijna onoplosbare problemen
geplaatst; de massa- en de confectiewoningbouw hebben hun
intrede gedaan. De industrialisatie, juist voor ons gewest een
allesbeheersende noodzaak, geeft het aanzien aan grote fabriekscomplexen en bedrijfsgebouwen. Zoals in vroeger eeuwen de
zuiver militaire en utiliteitsgebouwen toch een grote kunstwaarde vertegenwoordigden, zo moet het ook thans mogelijk
zijn boven het zuiver economische en het zuiver productieve
uit te komen. Handel en verkeer eisen vele bouwwerken, die
in hun bestemming toch ook op waardige wijze de geest van de
eigen geaardheid moeten kunnen weerspiegelen. En dan is er
nog die heterogene groep van bouwsels met een ondergeschikte
rol als politieposten, hoogspanningsruimten en kleedgebouwtjes
en de z.g. 'straatmeubelen' naast de duidelijk tot de massa
sprekende openbare gebouwen als ziekenhuizen, politiebureaux
en wijkgebouwen.

Hl
KASTELEN

Het Brabantse land is rijk gestoffeerd geweest met kastelen,
burchten en sloten, waarvan er gelukkig nog een aantal is over-
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gebleven en om zijn bijzondere plaats een afzonderlijke bespreking rechtvaardigt. Reeds heeft de heer Renaud gewezen op de
bestaande begripsverwarring nopens deze bouwwerken. De
onderzoekingen hebben immers aangetoond, dat de eigenlijke
kastelen militaire verdedigingswerken zijn, sterke torens, waar
in sommige gevallen bijgebouwen tegen aanleunen, zodat we
kunnen spreken van een burcht. Stond echter de krijgskundige
betekenis niet voorop maar betreft het een versterkt huis, dat
bescherming moest bieden tegen roof en plundering, dan kan
men spreken van een slot. Terwille van het algemeen spraakgebruik zullen wij hier de benaming kasteel handhaven, waarbij
wij eerst de verdedigingstorens zullen behandelen.
Van de eerste categorie noemen wij hier de kastelen van
Gemert, Helmond, Dussen en Loevestein, waarvan de laatste
drie het meest dat weerbare militaire karakter behouden hebben.
Ook Strijen dient hier vermeld te worden, al rest daarvan nog
slechts een ruïne. Zoals opgemerkt, hadden de overige kastelen
een meer pastorale allure. Wel zijn ook deze meestal door een
gracht omgeven, en gaf een ophaalbrug toegang tot de poort en
de binnenhof, maar het complex als zodanig maakte toch niet
de indruk van versterking, van een burcht. Eenvoudig was de
opzet: een poortgebouw, binnenplaats, hoofdgebouw, stallen en
dienstgebouwen. Deze voornaamste elementen hadden elk een
eigen karakter en waren meestal ook afzonderlijk bekapt. Zo
argeloos als die massa's met hun vaak geheel andere indeling,
andere hoogten, andere ramen daar stonden, vormden zij toch
een wonderlijk speels geheel, waaraan het torentje niet zelden
een accent van coquetterie gaf.
De meeste van deze kastelen hebben hun bouwjaar liggen in
de veertiende, de vijftiende of de zestiende eeuw, tijden die zich
voor Brabant kenmerkten door een hoge cultuur - mede dank zij
de talrijke kloosters en abdijen - met een Bourgondische inslag.
De veronderstelling lijkt gewettigd, dat de bouwheer-met-het-
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zwaard zich heeft laten inspireren door wat de bouwheren-metde-kromstaf lieten verrijzen. De vaardige hand van H. Spilman
(1721-1784) heeft vele van deze kasteeltjes getekend en het is
aan de hand hiervan, dat wij ons van deze fraaie, versterkte
huizingen een zeer goede voorstelling kunnen maken. In het
Provinciaal Genootschap zijn o.a. de tekeningen van de volgende
kastelen aanwezig: Oijen; Geffen; Spreeuwenburg te Rosmalen;
Huis ter Aa te Berlicum; Avesteyn en Zwanenberg te Dinther;
Frisselsteyn te Veghel; Kasteel der Duitse ridders te Gemert;
Mierloo, Geldrop; Klein Ruwenberg en Groot Ruwenberg te
St Michiels-Gestel; Oud en Nieuw Herlaer te St MichielsGestel; Asten (ruïne nog aanwezig); Deurne; Huis Holt te Erp;
Tongelaar te Gassel; Strijen te Oosterhout; Huis Grimbergen
te Ginneken; Gageldonck te Princenhage.
Nemen we als voorbeeld het kasteel Oijen aan de Maas, in de
twaalfde eeuw gebouwd zonder dat ons daarvan enige voorstelling is bewaard gebleven. In 1511 werd het verwoest door
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de Bosschenaren, die zich van daaruit door de Geldersen bedreigd gevoelden; niet lang daarna is ter plaatse het prachtige
slot opgetrokken, dat wij door Spilman zien afgebeeld. Het
werd geheel omgeven door een gracht, waarover twee fragiele
brugjes toegang gaven tot het voorgebouw. Het hoofdgebouw
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bestond uit een kelderverdieping, een woonverdieping en een
slaapverdieping, waarop een forse, steile kap met afwisselend
schilden en toppen. In deze topgevels onderscheidt men diverse
perioden van veranderingen, de groei van trapgevel tot schoudergevel en vervolgens tot de barokke siergevels. In die tijden toch
waren de kastelen nog levende organismen, in welker wijzigingen
zich de geschiedenis weerspiegelde. De vierkante toren was afgedekt met de hier inheemse knopspits. Royaal zijn de muren met
vensteropeningen doorbroken. De bijgebouwen zijn lager maar
hebben dezelfde dakvorm en het geheel is speels, gemoedelijk;
het maakt een vriendelijke indruk.
Van de tweede categorie, die dus minder als verdedigingswerk

bedoeld was doch meer als versterkte behuizing, valt nog een
respectabele lijst te vermelden. Natuurlijk vindt men er onder,
die in de loop der eeuwen dermate verbouwd of verwoest zijn,
dat de oorspronkelijke aanblik moeilijk meer te achterhalen is.
In 'Kastelen in Nederland' geeft de A.N.W.B. de volgende
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alphabetische lijst: Asten, ruïne, in de negentiende eeuw vervallen, daarna opnieuw opgebouwd, in 1944 door de Duitsers
verwoest. - Bergen op Zoom, Markiezenhof. - Boxmeer, alleen
een traphal over. - Boxtel, Kasteel Stapelen, vertoont Engelse
motieven; hierin bevindt zich de kapel van het H. Bloed. Breda, thans Kon. Militaire Academie; van het oorspronkelijk
kasteel is slechts een hoektoren overgebleven. - Deurne, Groot
Kasteel verwoest in 1944, ruïne is thans geconsolideerd; Klein
Kasteel (Slot van Peelland) met waterradmolen. - Dussen, na
restauratie bestemd voor raadhuis. - Geldrop. - Gemert. Ginneken, Bouvigne. - Haaren, Nemelaer. - Heeswijk, kasteel
Heeswijk, thans in restauratie. - Heeze. - Helmond, thans raadhuis. - Helvoirt, Zwijnsbergen. - Maarheeze, Cranendonck,
thans raadhuis. - Middelrode, Selsate.- Mill, Aldendriel en
Tongelaar. - Nuenen, Eckart, Soeterbeek. - Sint Oedenrode,
Henkenshage. - Oosterhout, Blauwe Camer en ruïne kasteel
Strijen. - Stiphout, Croy. - Ulvenhout, Strijdhoek. - Vught,
Maurick. - Woudrichem, Loevestein.

Loevestein is een machtig torengebouw, 'geweld van wallen,
dubbele gracht,' een norse waterburcht aan de samenvloeüng
van Waal en Maas gelegen op een strategisch zeer belangrijk
punt reeds vóór 1300, in 1570 grotendeels verwoest doch thans
hersteld.
Dussen: het geheel omgrachte kasteel heeft een toegang via de
brug. De toegang wordt gemarkeerd door twee zware ronde
torens, die boven achthoekig zijn overkraagd, met lage daken
afgedekt. Het door drie vleugels omsloten binnenplein heeft
rondom een overwelfde galerij op Toscaanse zuilen. Het is in
1901 als klooster ingericht, in de oorlogsjaren 1940-'44 gerestaureerd om als raadhuis te worden gebruikt maar tegen het
einde van 1944 door oorlogsgeweld verwoest en thans weer in
.restauratie om als raadhuis te worden ingericht.
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Helmond's kasteel heeft veel overeenkomsten met dat van Dussen.
De ronde torens flankeren hier echter niet de toegang maar staan
als hoektorens uitgebouwd. Het voorplein wordt gemarkeerd
door twee vierkante wachttorens. Het binnenplein is aan vier
zijden omsloten. In 1920-'22 is het kasteel grondig gerestaureerd
en tot raadhuis ingericht.
Bouwkunstig gesproken kan men aan de kastelen dezelfde
functie toekennen als aan de kloosters. Of de situatie pregnant
gekozen is op een heuveltop dan wel verscholen in een beekdal,
of het kasteel omgeven is door akkerland of door bos, steeds
zal het de dominant blijven van zijn omgeving, waar de huisjes
in wijde omtrek zich ondergeschikt zullen voelen aan het kasteel
van de 'heer'. Dat kasteel was een accent van het maatschappelijk
leven, dat in die dagen de grote verschillen in de bevolkingslagen
uitdrukte met zijn heren en horigen en zijn geestelijke stand. De
sociale verschuivingen hebben tenslotte een vervlakking gebracht, die aan de kastelen hun betekenis ontnomen heeft. De
bestemming, ,welke ze eeuwen gehad hadden, verloren ze; gebrek aan kennis van hun waarde als kunstwerk vergemakkelijkte
een besluit tot afbraak of verkoop, gebrek aan middelen het
verval. Daardoor gaan kostelijke monumenten verloren, zonder
dat Monumentenzorg of de besturende overheid steeds reddend
kunnen optreden in hun streven tot behoud van wat ons nog
rest. Het vinden van een passende bestemming is de grote moeilijkheid. Bouvigne bij Breda is thans de zetel van het Katholiek
Vrouwelijk Jeugdwerk van het bisdom; Helmond, Dussen en
Maarheeze bestemden hun kasteel als zetel van het gemeentebestuur. Deze bestemming is een juiste: het raadhuis - wat eertijds
het kasteel was - onbetwist het voornaamste huis. Inzonderheid
in een nivellerende tijd groeit de behoefte aan een dominant, ook
en vooral in de bouwkunst.
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IV
MOLENS

Windmolens. - Nog altijd staan de molens als wachters in hét
Brabantse land en nog altijd slaan ze hun kruisen zwiepend door
de lucht, markeren ze het silhouet van een dorp, waar ze met
kerk en raadhuis de kenmerkende tekens van de gemeenschap
zijn. Utiliteitsbouwwerk bij uitstek, is de molen tevens een
element van schoonheid en daarom is het zo jammer, dat reeds
zo vele fraaie molens zijn verdwenen. De windkracht blijkt door
zijn wisselvalligheid niet meer te voldoen en wordt allengs vervangen door motor- of electriciteitsenergie. De economie brengt
verandering in het bedrijf, de verandering in het bedrijf een
wijziging in de bedrijfsgebouwen. De molen echter is een zozeer
gespecialiseerd bedrijfsgebouw, dat wijzigingen zeer moeilijk
zijn in te voeren. Wel hebben verscheidene molens hun leven
kunnen rekken, dank zij nieuwe wieksystemen, waarbij beweegbare jalousieën de zeilen vervangen of waarin het wiekenkruis gestroomlijnd wordt, maar zal dit blijvend zijn? Wellicht
dat het denkbeeld, om de molen te gebruiken voor de opwekking
van electriciteit, mede helpt redden de 147 molens - in 1934
waren het er nog 272 - die nu nog het Brabantse land sieren. Het
Brabantse molenbezit bestaat thans nog uit:
53 stenen bergmolens, 30 stenen stellingmolens, 10 stenen
grondzeilers, 10 gesloten standaardmolens, 9 achtkantige bergmolens, 5 achtkantige stellingmolens, 7 standaardmolens, 3 wipwatermolens, 2 achtkantige grondzeilers, 2 ronde stenen bergmolens, 2 achtkantige grondmolens, 2 stenen grondmolens,
2 halfgesloten standaardmolens, 2 achtkantige schepradwatermolens, 1 stellingmolen, 1 stenen bovenkruier, 1 beltmolen, 1 achtkantige bovenkruier, 1 koren-, zaag-, oliemolen,
1 zeskantige bergmolen, 1 watermolen, 1 stenen watermolen.
'De molen is het door de eeuwen gegroeide resultaat van het
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ineengrijpen en coördineren van natuurlijke gegevens, zoals die
onveranderlijk in deze streken aanwezig zijn en daarom een

vanzelfsprekend element in de samenleving zijn.' ('De Hollandsche Molen'.) Het bouwen van molens om graan te malen behoorde reeds in het jaar 1000 tot de zgn. 'Heerlijke rechten'. In 1299
verleent hertog Jan van Brabant aan een zijner vazallen het recht
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om in de buurt van St Oedenrode een windmolen te bouwen. Uit
deze standaardmolens zijn vermoedelijk de wip- of kokermolens

ontstaan. Door de molenkap kleiner en het onderstuk groter
te maken ontstond de achtkantige molen, waarna later de ronde
stenen molen het overheersende type werd. Behalve voor het
malen van graan werden ze ook voor andere doeleinden gebruikt,
o.a. als zaagmolen, oliemolen of pelmolen.
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Watermolens. - Bijzonder schilderachtig waren de waterradmolens, waarbij het stromend water als drijfkracht werd opgevangen door een groot scheprad, dat rustig zijn lied klepperde
langs de Dommel, de Aa, de Mark en de vele zijriviertjes.
Op de fraaie kaart van de Meierij van de predikant Hanewinckel
gedateerd 1803 staat een groot aantal van deze watermolens
aangetekehd. Langs de Beek bij Oploo en Vierlingsbeek, .langs
de Bakelse Aa bij Deurne, langs de Astense Aa bij Ommel en
Stipdonk, langs de Aa bij Erp, Dinther, Middelrode, langs de
Rul bij Tongelre en Opwetten, langs de Dommel bij de Venberg
onder Valkenswaard, Leende, Acht, Gestel, Wo ens el, Nederwetten, Wolfwinkel, St Oedenrode, Liempde, Boxtel en St Michiels-Gestel, langs de Keersop bij Bergeyk en Dommelen, de
Steenvoortse molen . langs de Kleine Beerze bij Middelbeers,
langs de Grote Beerze bij Hapert, Netersel en Spoordonk, langs
de Reusel bij Diessen en Moergestel, langs de Ley bij Goirle,
Heukelom en Oisterwijk.
Van al deze molens is maar een schamel restje over. Voor zover
mij bekend zijn er nog die van Deurne, Mierlo, Liempde, Leur,
de Venberg, Gestel, 't Coll, Woensel, Opwetten, Waalre, Dommelen. Zullen al deze molens geheel uit ons landschap verdwijnen? Het is te vrezen, tenzij voor deze utiliteitswerken nog een
bestemming kan gevonden worden, die met het karakter van
de watermolen strookt.

V
RAADHUIZEN

Het raadhuis, dat de representatie van het Burgerlijk Bestuur
dient te zijn en als zodanig het openbaar gebouw bij uitstek is,
was vooral in de steden zeer duidelijk de zetel van het stadsbestuur, oorspronkelijk ook van de rechtspraak. Het zelfbewustzijn van die stadsbestuurderenwerd ook in dit gebouw tot uitdruk-
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king gebracht. De verhoogde stoep of voorpui gaf aan zulk een
dominant in het stadsbeeld een zekere statigheid en was bovendien van practisch nut bij het voorlezen van afkondigingen en
besluiten of het houden van toespraken. Echter, ook de raadhuizen zijn niet aan de ongunst der tijden en aan de onjuiste
opvattingen over hun betekenis ontkomen.

-HAL":lTERE N.

----------~-- - ----~

Raadhuizen met historische- en kunstwaarde vinden we gelukkig nog een ruim aantal in ons gewest. Van vóór 1600 treffen
we er aan in Bergen op Zoom, Oirschot, Roosendaal en Woudrichem. Tussen 1600 en 1700 verrezen de raadhuizen van 's-Hertogenbosch, Grave, Halsteren, Klundert en Willemstad; uit de
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achttiende eeuw vinden we er in Breda, Princenhage, Etten,
Oudenbosch, Geertruidenberg, Erp, Lieshout en Son en van
nà het jaar 1800 zijn die van Berlicum, Helvoirt, Zundert en
Dinteloord.
Ook in het begin van de twintigste eeuw zijn verscheidene
gemeentebesturen er toe overgegaan een nieuw huis der gemeente
te doen optrekken, zonder dat dit altijd tevens 1vaardige zetels
van het plaatselijk gezag bleken te worden; daarvoor waren
de vormen veelal te buitenissig en de materialen niet steeds in
overeenstemming met de bestemming van het gebouw. Hier
en daar deed na de eerste wereldoorlog zelfs in het Brabantse
land de Amsterdamse School haar invloed gelden (de gevel aan
het binnenplein van het Helmondse kasteel-raadhuis I). Toen
kort voor de tweede wereldoorlog verscheidene raadhuizen als
werkverruimingsobject gebouwd werden, bleek van welk een
eminent belang het is, dat de architect ervan ter dege beseft,
wat het 1vezen van een raadhuis is. De eisen van ruimten waren
niet steeds in overeenstemming met de beschikbare fondsen en
dan was het representatieve gedeelte het kind van de rekening.
Te weinig wordt overigens begrepen, dat opschik geen waardigheid insluit en dat het karakter van het bouwwerk hoofdzaak
is. Was dit begrip gemeengoed en vond het toepassing ook op
andere gebieden van de vormgeving in het openbare leven, we
zouden meer werkelijk representatieve gebouwen hebben, waar
de gemeenschap zich inderdaad thuis voelt; we zouden meer
stadhuispleinen kunnen aanwijzen, waar de bevolking zich als
het ware naar getrokken zou voelen, telkens wanneer zij zich
als één met haar vertegenwoordigers wilde manifesteren. Dan
zouden raadhuis en raadhuisplein een werkelijk, een levend
geheel vormen.
In het inwendige van het raadhuis moeten waardigheid en
doelmati~heid vaak strijd voeren. De overheidsorganen zijn zó
sterk uitgegroeid en hun structuur is dermate ingewikkeld ge-

Gemeentehuis H ilvarenbeek. Arch. jos. Bedaux

Foto A. van Bellrdm

Gemeentehuis Scha)'k. Arch. Jan de Jong

Foto Scho/te
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worden, dat er een leger ambtenaren nodig is, om die zware
bestuurstaak naar behoren te vervullen. Dit riep de lokettendienst in het leven en daarmee in feite de scheiding tussen publiek
en overheid, een onvermijdelijke scheiding, die evenwel ook
door de juiste materiaalkeuze architectonisch noch ambtelijk
een onoverkomelijke behoeft te zijn. Ook dit werk-gedeelte
behoort intussen zich door enig passend decorum te kenmerken,
een eis, die men maar al te graag terzijde schuift.
Is het geen armoede van de geest, wanneer wij het gemeentehuis gaan inrichten in een villa, een ·kapel, een kasteel? Men
versta mij wel: indien door deze bestemming kapel of kasteel van
de ondergang gered zouden worden, dan is zulk een keuze cultureel verantwoord en zal het nageslacht er ons dankbaar voor
zijn. Maar het blijft een denatureren van een oud gebouw. Ons
geslacht moet zijn eigen raadhuizen bouwen! In die van de
laatste twintig jaren speuren wij een zoeken en tasten om de
juiste vorm te vinden. Asten en Hees bouwden bescheiden maar
goede gemeentehuizen, Wáalwijk een van groter allure. Deze
raadhuizen spreken door hun forse hoofdvorm - jammer genoeg
met voor onze streken wat grove details - en hun warme kleur.
Waalre kreeg een huis der gemeente met juist iets te weinig
allure, Nuland bouwde er een van goede verhouding, eenvoudig
en argeloos. Minder gelukkig zijn Boxtel, Uden, Megen, Dinther,
Lieshout, Nistelrode en Someren geweest. Gemert liet een raadhuis verrijzen van goede conceptie en ingetogen waardigheid.
In Drunen greep de architect zijn kans om het door oorlogshandelingen zwaar beschadigde raadhuis flink te verbeteren. Een
ingrijpende verbouwing schonk Schaik een bijna nieuw raadhuis,
fraai en fris. Zeer goed zijn die van Gilze-Rijen en Eethen, maar
van waarlijk bijzondere allure is het gemeentehuis van Hilvarenbeek geworden. Van groter betekenis uiteraard is de aanzet van
het stadhuis van Eindhoven, waarvan het werkgedeelte inmiddels in gebruik is genomen in afwachting van de bouw van
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het representatieve gedeelte. In het een zowel als in het andere
is inderdaad gegrepen naar het wezen van een stadhuis dat straks
èn door zijn situering èn door zijn massa-werking en zijn welverzorgde details een sieraad zal zijn voor de grootste stad van
Brabant.
In dit onderdeel van de bouwkunst ontwaren we duidelijk
vooruitgang; de stimulans, die in deze van de magistratuur
uitgaat, zal van onschatbare betekenis voor de opbloei van de
architectuur blijken. Bij een juist begrip daarvan bij Provinciaal
bestuur en gemeentebesturen enerzijds en bij de kunstenaars
anderzijds kunnen wij met een gerust en blij hart de toekomst
tegemoettreden. Krachtig en klankrijk zijn de eerste accoorden
aangeslagen; het kan een schoon maestoso worden.
VI
SCHOLEN

Iedere plaats van enige betekenis heeft in Brabant eertijds haar
Latijnse School gehad, uitvloeisel van de besluiten van het
concilie van Trente inzake de priesteropleiding. Of die inrichtingen alle de monumentale aanblik hebben geboden van
wat ons restte van de Latijnse School op het Stevenskerkhof
van Nijmegen, valt thans niet meer na te gaan nu ze verdwenen
zijn en alleen die van Gemert zich nog het langst heeft kunnen
handhaven. Voor het primaire onderwijs moest de jeugd, wilde
zij in de periode van Staats-Brabant niet de lessen van de andersdenkende koster-schoolmeester-organist volgen, terecht bij de
weinige particuliere onderwijzers met hun huis-schooltje. De
eerste scholen, die onder de vigueur van dé Leerplichtwet werden
gesticht, vindt men op sommige Brabantse dorpen nog wel eens
gedegradeerd tot brandspuithuis want het waren grote, holle
bouwsels, met hoge en van matglas tegen in- en uitkijken voor-
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ziene ramen, met schamel meubilair en een salamanderkachel,
met een pomp op de speelplaats en een privatenstelsel met geteerde muren. Zo waren die eerste openbare scholen.
De drang naar onderwijs volgens de eigen geloofsovertuiging
der ouders bracht de katholieke bevolking er op den duur toe,
zelf scholen te stichten, waarin zij werd tegemoetgekomen door
de onderwijscongregaties van Zusters en Fraters, al moesten
ook deze bouwen exploitatie zelf bekostigen. Dat daardoor het
uitwendige zo goed als het inwendige zo sober mogelijk gehouden moest worden, ligt voor de hand. Deze schoolgebouwen
zijn dan ook van elke zin voor smaak of schoonheid gespeend,
staan bovendien noch constructief noch uit een oogpunt van
hygiëne op een aanvaardbaar peil. Het was intussen te begrijpen,
dat die door kerkbesturen of congregaties gestichte scholen van
vóór 1920 in hun uiterlijk verwantschap met de kerkelijke
architectuur vertoonden, hetzij doordat de plaatselijke architect
bij gebrek aan kerkbouw-opdrachten ook eens met spitsboog,
hardstenen geveltop-kruis of patroonheilige-in-nis wilde spelen,
hetzij dat de pastoor zijn invloed liet gelden of dat men meende
de veiligste weg te kiezen door in de trant van het belendend
zusters klooster te blijven. In zulk een verband doet zo'n school
het nog wel, maar verrijst zij tussen de woningen, dan worden
die er als het ware door neergedrukt en gapen daar de brutaalgrote ramen uit de lelijke lokaalvorm van 7 X 7 X 4 m.
Vermocht de mogelijkheid van dertig pct. subsidie volgens
de Schoolwet-Mackay van 1889 daarin weinig verandering te
brengen, de onderwijsgelijkstelling van 1917 en de daaruitvoortvloeiende organieke wet van 1920 brengen in heel Brabant een
bouwlust teweeg, die in vrijwel iedere parochie resulteert in een
of meer nieuwe scholen, waarbij nochtans de traditie het type
lijkt voor te schrijven. Vandaar de lokalen van 7 X 7 meter en
op dat oppervlak vier rijen banken van zes voor 48 leerlingen;
langs die lokalen een gang, waarin de kleren kunnen hangen en
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die uitkomt op de speelplaats met een overgedekt gedeelte, dat
tevens de privaten bergt. Zo verschijnen ze dan die scholen van
drie tot zes klassen, op het platteland de jongensscholen al dan
niet met een onderwijzerswoning, de meisjesscholen gewoonlijk
annex zustersklooster ; in de steden veelal met nog een verdieping en met meer lokalen. Vooraanstaande architecten gaan
evenwel ook voor de scholenbouw nieuwe wegen zoeken en
ook al blijven de wettelijke bepalingen en besluiten aangaande
grootte en hoogte van lokalen, de uitwerking wordt harmonischer,
de raamindeling vriendelijker, de functie van gang en trappenhuis, de ligging en overzichtelijkheid van garderobes en toiletten
beter. Het overleg met de adviserende instanties begint zijn
vruchten af te werpen, de ambtelijk-dogmatische lokaal-afmetingen ondergaan veranderingen, doordat men van vier op drie
rijen banken overgaat, waardoor de klas een richting -lengte en
breedte - krijgt. Het groeperen van toiletten en garderobes
houdt de gang rustig en fris en glazen wanden tussen die gang
en het klaslokaal nemen het idee van opgeslotenheid weg. Thans
begint een nieuw type school ingang te vinden, de zgn. halschool, waarbij de klaslokalen van twee zijden licht kunnen
krijgen, doordat die klassen niet langs een gang maar om een
hal worden geprojecteerd. Die hal kan dan tevens gebruikt
worden voor bijeenkomsten, binnenspelen, enz. Slechts een
enkele van dit type school is er pas gebouwd en heeft nog niet
zijn juiste architectonisch karakter gevonden maar het levert
een nieuw gezichtspunt vanwaaruit de architect de juiste vormgeving zal hebben te componeren.
Na de jongste oorlog zijn er ook in Brabant vele zgn. Finse
scholen opgetrokken, omdat de materiaalschaarste ons dwong
tot deze invoer uit Finland. Ofschoon deze scholen als zodanig
zeker niet slecht voldoen, blijven het toch vreemde elementen
in onze samenleving. Wij zijn geen land van hout-bouw, tenzij
hoogstens bij een boerenschuur of een looierswerkplaats.

Seminarie Ypelaar, doorkijk naar binnenhof. Arch. Siebers, van Dae! en SatJenije
Foto B. van Gi!s, beschikbaar gesteld door 1\1. V. J. G. B.

NyverheidJ"School Oudenbosch. Arch. H. M. en P . W. de Graaf
F oto Vliegbedryf Meteor
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Uit het voorgaande blijkt intussen, hoe wijziging van de voorschriften, van het onderwijsstelsel, van de mentaliteit bij leerkrachten en schooljeugd het architectonisch aspect van de onderwijsinrichtingen beïnvloeden. Hierbij is het een aanmerkelijke
winst, dat er meer aandacht besteed wordt aan de situering van
de schoolgebouwen, die niet meer op een toevallig beschikbaar
terrein worden neergepoot doch opgenomen worden in het
uitbreidingsplan, waarbij rekening kan worden gehouden met
de windrichting niet alleen maar evenzeer met de belendingen,
de agglomeratie, het verkeer. Dit is wel de grootste winst van
de laatste jaren. De architect wordt er door geprikkeld een juiste
en fraaie situatie uit te buiten en haar te vervolmaken door een
goede vormgeving, waarbij hij er als vanzelf toe zal komen door
een tuinarchitect die bouwkunstige vorm en dat stedebouwkundig
gegeven een passende entourage te doen geven.
Geldt dit alles vnl. voor onze lagere scholen, nog sterker
dient het te spreken bij de andere onderwijsinrichtingen, die
de verdere vorming van de jeugdige mens beogen: de middelbare
instituten, de land- en tuinbouwscholen, de nijverheidsscholen,
de seminaria en juvenaten. Naast het voldoen aan de strikt
wettelijke voorschriften moet hier een weldadig opvoedende
sfeer worden geschapen, die de goede smaak bevordert en het
culturele peil verheft. Zwaar is hier de verantwoordelijkheid
ook van de architect, wiens schepping veelal generaties lang mede
de atmosfeer kan bepalen, waarin die studerende jeugd zich
beweegt. Brabant telt gelukkig verscheidene specimina van dit
juiste begrip.
De keuze van een tweeverdiepingsschool op een dorp vereist
een zorgvuldig afwegen van de proporties in de bestaande omringende bebouwing. Voorts zien we, hoe zich twee richtingen
ontwikkelen. De ene is de vrije ontwikkeling van vleugels in
L-, in Z- of in U-vorm, waarbij, zeker bij de grotere inrichtingen,
min of meer wijdlopige plannen ontstaan doch waarbij de
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toetreding van licht en lucht bijna onbeperkt kan worden verkregen. Voorbeelden hiervan zijn de huishoudschool te Waalwijk,
het Juvenaat te Etten, de opvoedingsinrichting te Eersel. Een
andere, meer karakteristieke opvatting ontwikkelt een carrévorm.
Hierbij zijn de leslokalen om een binnengang gegroepeerd, die
weer een binnenhof omsluit. Het doet denken aan de vroegere
kloosterhoven met de kloostergang en biedt het grote voordeel,
dat de intimiteit van de binnenhof - die soms ook door een
glazen velum is afgedekt - een prettige, rustige sfeer schept,
terwijl de binnengang de kortste weg naar de klassen geeft. Een
bezwaar blijft echter, dat de oriëntering en het toetreden van zon
in de lokalen soms in het gedrang komen. Als type willen wij
hier noemen de Kunstnijverheidsschool te 's-Hertogenbosch,
de nijverheidsschool te Oudenbosch en de M.T.S. te Breda.

VII
WONINGEN

Naar mate het levenspeil van de primitieve mens steeg, groeide
in hem de behoefte tot beschutting tegen de vijandige natuur,
zijn woning te verbeteren. Het is een moeizame ontwikkelingsweg geworden van het hol, de paalwoning, de lemen-, de twijgen-,
de plaggenhut naar het stenen huis, dat wij thans kennen. Welke
invloeden daar ook op gewerkt hebben, het krachtigst toch die
van de bewoners zelf. Zij bepaalden de vorm van hun woning,
die aldus een getrouwe afspiegeling van hun leefwijze, hun
beschavingspeil bood.
Het meest nabije voorbeeld van de ééncellige ruimte, waar
mens en dier onder één dak huizen, is het Saksische lös-hoes.
Naarmate het beschavingspeil van de bewoners stijgt worden
afscheidingen aangebracht: tussen mens en vee eerst, tussen
woon- en slaapruimte later, zij het dan aanvankelijk door bedsteden, later .door slaapkamers. Vervolgens een verdere scheiding
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tussen wonen en werken, waarbij iedere afscheiding in zekere
zin een verheffing van de woonzede betekent, al zal men dit
beter in omgekeerde zin kunnen stellen. Ook de stadswoning
heeft deze ontwikkeling doorgemaakt uit de ene ruimte voor
wonen, werken en slapen, waarin eerst het werkgedeelte wordt
gescheiden van de woonruimte in het achterhuis. Dan volgt ook
daar de afscheiding van wonen en slapen met bedsteden en
alkoven. Vervolgens wordt het wonen nog sterker gescheiden
van het werken doordat men een gang ging afzonderen van de
werkplaats tevens winkel. In de volgende phase wordt de zolder
benut voor slaapgelegenheid, breidt zich het werkgedeelte op
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Ontwikkeling vatl em woning-plattegrond in de stad.

de begane grond verder uit en wordt tenslotte het woongedeelte
in zijn geheel naar de bovenverdieping verdrongen (bovenhuizen). Het voorgedeelte langs de straat wordt winkel, al dan
niet met een aparte opgang naar de bovenwoning.
Al deze afscheidingen, die uiteraard ook de gevelindeling
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beïnvloedden, zijn het gevolg van de ontwikkeling van de woonzeden maar zij komen tot stand binnen de kern van de
oorspronkelijke ééncellige woonruimte, d.w.z. de hoofdvorm
behoudt dat ka~akter, zij het in gedetermineerde staat.
Het lijkt mij, dat in de tegenwoordige woningbouw naar dit
gezonde principe wordt teruggegrepen. Onze woningtypen gaan
weer de enkele cel vertonen - weliswaar sterk en vaak bij het
hokkerige af ingedeeld - en hierdoor krijgt de woning een
resolute, vierhoekige vorm, groot van schaal en massawerking
en dat ondanks de betrekkelijk geringe inhoud. Helaas ziet men
ook wel het tegendeel in de plattegrond van vele woningtypen:
de verschillende vertrekken zijn in hun grootte bepaald en
worden als een legpuzzle aan elkaar gevoegd, waardoor een
slechte plattegrond ontstaat met vele in-, rut- en bijbouwen,
sprongen in de gevels en niveauverschillen. En zo verwarrend
als de plattegrond is, even verwarrend, immers on-klaar, zijn
de daarbij passende gevels.
Nog tot in de vorige eeuw bestond het woning-areaal hoofdzakelijk uit eigen woningen; alleen voor ouden van dagen werden
complexen van eendere huisjes, de zgn. hofjes, gebouwd.
Het lag intussen voor de hand, dat door de wijze van ontstaan
een afwisseling, een nuancering verkregen werd, die een weldadige aanblik van de geleidelijk aanwassende woningvoorraad
waarborgde en als vanzelf tot de ontwikkeling van fraaie dorpen
en schone stadjes leidde.
Als dan echter de industrie in de negentiende eeuw gaat opkomen en de bevolking in steeds sneller tempo toeneemt, is
deze individuele bouwerij niet langer toereikend. Niet elkeen,
die een huis wenste te bezitten, had er de middelen toe en ook
het lenen van kapitaal bracht zijn moeilijkheden mee. Dan vindt
de huurwoning meer en meer ingang. Ondernemers stichten
woningen en verhuren die aan de bewoners, veelal het eigen
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werkvolk. Die weekloner had dan wel de beschikking over een
huis maar hij moest zijn woonzeden daarbij aanpassen. De
woningbouw was winstobject geworden en dat kwam het peil
ervan allerminst ten goede. Een architect kwam er niet aan te pas,
deed er ook niet veel moeite voor want woningbouw was nu
eenmaal geen begeerd object. Evenwel, daardoor werd het omvangrijkste deel van de volledige bouwnijverheid, bovendien
het sociaal belangrijkste deel, van een min soort, dat thans nog
de troosteloze straten van de stadse volksbuurten en de onbenullige, zielloze huizengroepen van sommige dorpen het aanschijn heeft gegeven. Eerst als onder een vooruitstrevende
Woningwet de woningbouwverenigingen tot ontplooiing komen,
nemen we een kentering, om niet te spreken van een omwenteling, waar. De woning is nu niet langer winstobject van de
ondernemer; zij wordt, naast voeding en kleding, terecht als een
der eerste levensbehoeften van de mens gezien. Doordat de
bouwverenigingen gehele complexen stichten, waarbij het maatschappelijk doel de richting bepaalt, krijgen de architecten hun
kans en wordt aan het in- en uitwendige van deze huizen groter
zorg besteed. Uitgaande van het traditionele woningtype viel
hier in Brabant het accent op het eengezinshuis. Zijn gevoel van
verbondenheid met de bodem en zijn grote vrijheidsliefde doen
de Brabander ook nu nog verlangen naar een eigen hof, een eigen
domein. Gaf dit voor het platteland weinig moeilijkheden, in
de steden kon bij de geweldige uitbreiding niet alles in de vorm
van eengezinshuizen worden uitgevoerd. Bovendien ontstond
er een categorie bewoners, wier verlangens minder naar een
eigen tuin dan wel naar meer comfort in de woning uitgingen.
Is er nu in de woningbouw in het algemeen een karaktertrek
te vinden, die typisch is voor Noord-Brabant? En zo die er is,
verdient deze dan behouden te worden, al of niet aangepast aan
de eisen van de nieuwe tijd? Even moeilijk als het is, de karakteristieke eigenschappen van de Brabantse mens nauwkeurig

School te Vught ill het dorpsbeeld. Arch. A. j. Krophol!er

Woning in bet landschap. A rch .Jos. B edaux
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te determineren, evenmin is het gemakkelijk dit procedé op
'de' Brabantse woning toe te passen. Maar als het waar is, dat
de Brabander over het algemeen gelovig is, een hecht gevoel van
saamhorigheid heeft, dat gepaard gaat aan een blijheid, die hier
het maatschappelijk leven doordesemt, dan moet hiervan iets
in zijn woning te vinden zijn. Daar toch woont een gezin,
meestal een groot gezin, dat als een der cellen van de Brabantse
samenleving een zekere breedheid en ruimheid vraagt om het
gezinsleven tot bloei te laten komen. Ingekeerdheid, omslotenheid, intimiteit zijn er de kenmerken van. Het huis van de
Brabander staat voor iedereen open, d.w.z. men mag overal
binnenkomen, maar hij houdt er niet van, dat men van de straat
af nieuwsgierige blikken in zijn huiskamer werpt. De Brabander
houdt van de natuur doch dit betekent niet, dat hij bereid is
de natuur a.h.w. binnen te halen; hij gaat daarvoor uit zijn
woning de natuur in. Hij maakt een juiste scheiding tussen binnen
en buiten, tussen 'mijn' en 'dijn'. Zijn eigen domein wordt verzorgd, wordt versierd door een omheind tuintje, waardoor
duidelijk scheiding tussen openbaar terrein, bedrijfsterrein en
eigen terrein ontstaat. Als men deze behoefte in hem wil wegredeneren, als hem wordt gesuggereerd, dat de nieuwe tijd andere
woonzeden brengt; dat zijn huis open moet staan voor de zon,
voor de natuur; dat dakterrassen en dergelijke gelegenheden
zo echt van onze tijd zijn ... dan wordt de Brabander argwanend.
Dan voelt hij, dat er iets weggenomen wordt van zijn schone
levenshouding en dan is het alleen zwakte, die hem doet toegeven,
een toegeven, waaryan hij dan later veel spijt heeft. Toch mag
deze eigenschap niet leiden tot star conservatisme. Gelukkig is
daar ook geen reden voor want naast de bovengenoemde eigenschappen heeft de Brabander een ruime mate van werkelijkheidszin, die hem snel zich doet aanpassen aan omstandigheden en
beperkingen, aan nieuwe inzichten en verbeteringen op woninggebied. Het aanvaarden van de slaapkamers voor de vroegere
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bedsteden is een belangrijke vooruitgang geweest; gas, water en
electriciteit hebben het hunne bijgedragen aan de evolutie van
de woning. De woonkeuken is lang in gebruik gebleven, maar
het laat zich aanzien, dat de splitsing in woonvertrek en keuken,
die reeds lang werd ingezet, spoedig algemeen zal worden, al is er
in de na-oorlogse bouw op sommige plaatsen nog op teruggegrepen. Het voorkamertje, dat enerzijds als een restant van 'de
kamer' in de boerderij en anderzijds als imitatie van de stedelijke
'salon' lange tijd als onmisbaar gold en waar elke huismoeder
nog op gebrand is, ziet men langzamerhand plaats maken voor
de ruimere woonkamer. Ongetwijfeld is ook dit in zekere zin
een achteruitgang. Het is op zich zelf prijzenswaardig een bepaalde
ruimte - maar dan moet het ook een ruimte zijn - te reserveren
voor bijzondere gelegenheden, maar de zin van dit bijzondere
gaat verloren als het in plaats van een sacrale ontvangkamer
een opbergvertrek wordt voor wieg, kinderwagen, naaimachine,
soms zelfs voor de 'Zondagse' nets.
Er zijn ook kenmerkende verschillen en wel in de uiterlijke
vormgeving van de behuizingen; men spreekt dan van een streekeigen karakter, dat zich vooral openbaart aan de oudere woningen
en soms zelfs van plaats tot plaats verschilt. Zo laat zich bij voorbeeld de Kempische woning duidelijk onderscheiden van
die in de Langstraat; een huis in West-Brabant is anders dan een
in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Het ligt voor de hand, dat
zulks zich het sterkst manifesteert aan de boerderijen. Wij denken
dan niet in de eerste plaats aan het bovenlicht van de voordeur
en aan de beëindiging van de topgevel, al bepalen die mede de
couleur local, want dat zijn niet meer dan reminiscenties, aardigheidjes, die we aantrekkelijk vinden maar waarbij we ons afvragen of ze nog wel door de massa als teken, als symbool begrepen worden. Niet meer het teken trekt ons, wel de bijzonderheid. Een krul aan een ijzerwerkje, een versierinkje in het bovenlicht, een speelse schoorsteenbekroning, een soms overdadige
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aanduiding van de voordeur, een sieranker ... het zijn niet alles
tekens, het zijn speelse uitingen van de bij de Brabander nog
nawerkende Bourgondische inslag. Ook in de kleur is dit te
onderkennen, al wordt de laatste jaren, uit vrees voor uit de
toon vallen, alles maar crême geschilderd. Maar nog altijd zijn
de warme kleur van dodekop en het diepe standgroen, afgewisseld met gebroken wit, -de kleuren, die als van nature de
Brabander het liefst zijn. Als de Noorderling de grote rivieren
gepasseerd is, valt hem deze zuidelijke couleur local onmiddellijk
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op. Vooral in de steden met veel lichte en geverfde gevels hangt
een blijde, zuidelijke sfeer. Wanneer men wel eens de krullen
hekelt, die onze architecten aanbrengen, dan proeft men daarin
meer dan een afkeuring, dan een smalende afwijzing van ons
heimwee naar de Barok; vermoedelijk benijdt men ons eerder
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om deze eigenaardigheid, evengoed als men ons benijdt om de
prachtige gemeenschapszin, die de stimulans is van het werkende,
blijde, nieuwe Brabant.
In de evolutie van de woningbouw wil Brabant een eigen taal
spreken. Op de dorpen worden woningcomplexen gebouwd als
overal elders en toch, tàch zijn ze anders, zijn ze nog Brabants.
Zelfs binnen de gestelde perken wordt nog naar kloekheid
gestreefd. De ramen en de deuren zijn flink van vorm en deze
flinke vormen worden nog vaak geaccentueerd door de beschuttende luiken en blinden. De schoorstenen zijn geen pijpjes,
maar komen als forse schouwen uit het dak. De voordeuren
sluiten inderdaad af. Maar vooral de groepering en de straatprofilering ontnemen bijna zonder uitzondering aan deze complexen het saaie en dorre. De bouwblokken zijn niet te groot
en de openheid tussen die blokken wordt ruim genomen, om
toch zoveel mogelijk het eigen domein te suggereren. - In de
steden, waar de woningbouw a.h.w. uit de grond vliegt, valt het
kenmerkend Brabantse steeds minder aan te tonen. De woningstapeling in de hoogte doet hier zijn intrede en dat niet alleen
in de oude vestingsteden, waar het bovenhuis al lang is ingeburgerd, maar ook elders als étagewoningen, welke in drie of
vier lagen op elkaar worden geplaatst en dan, zij het ten onrechte,
wel als 'flat' worden betiteld. Het zij toegegeven, dat de bevolkingsaanwas van de steden het ondoenlijk maakt om de
uitbreiding enkel met eengezinshuizen te bewerkstelligen; ook
stedebouwkundig zou een stad van almaar straten met zulk soort
woningen op den duur onbevredigend werken. Er moet nu
eenmaal een zekere schaal in de stedelijke bebouwing zijn en het
is soms een verademing, wanneer men in een stadsuitbreiding
van enige betekenis ook hogere bouwelementen ziet toegepast.
Daargelaten de in vakkringen breed uitgemeten voor- en nadelen
van de hoogbouw, is het een feit, dat dit type ook in Brabant de
laatste tijd veel wordt toegepast. Breda en 's-Hertogenbosch zijn
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voorgegaan, Tilburg en Eindhoven volgden, Bergen op Zoom
en Roosendaal willen niet achterblijven. In het niet-stedelijke
gebied evenwel behoort dit type niet te worden gebouwd, al zijn
er gemeentebesturen, die de bekoring daartoe maar moeilijk
kunnen weerstaan. Daar deze bouwwijze niet van Brabantse
bodem is, blijft het de vraag, of onze architecten er in zullen
slagen het Brabantse element van breedheid en blijheid tot
gelding te brengen. Willen zij het, dan dient dit type grondig op
zijn mérites te worden bestudeerd en getoetst aan de eisen,
welke wij hier stellen mogen. Dan gaat het er niet om in de
minst mogelijke kubieke inhoud de grootste hoeveelheid bedden
onder te brengen of te manipuleren met 'natte cellen', e.d. al
speelt dit heden ten dage een belangrijke rol. Dan gaat het om
het geëigend maken van het type voor onze bevolking met haar
doorgaans grote gezinnen en haar specifieke gebruiken. Men
denke aan de grote gezinsintimiteit, aan de eisen dus voor een
huiskamer, waar zich het familieleven moet kunnen afspelen.
Het gaat derhalve niet om het almaar afzonderen van de kinderen
- al moet dit kunnen gebeuren voor studie bijvoorbeeld - maar
om het voorkomen van een systeem, waarin de woonruimte
slechts dient voor het gezamenlijk gebruiken van de maaltijden.
Is de massawoning kwantitatief het belangrijkste, toch speelt
hier een even grote rol het onderbrengen van de beter gesitueerden in het vrijstaand herenhuis, de pastorie, het notarishuis,
de dokterswoning, de burgemeesters-behuizing in de profane
bouwkunst. Daar gaat het niet louter om de woning uit nooddruft, daar spreekt bovendien het persoonlijk element van de
bewoner door middel en met behulp van de architect. Uit de
begrijpende en de vaak vriendschappelijke verhouding van
principaal en architect worden soms schone bouwwerken geschapen, waarvan de gemeenschap mede cultureel profijt trekt.
Fraaie voorbeelden van deze categorie zijn er in ons Brabant
gelukkig vele aan te wijzen, voorbeelden met brede allure en

--------

354

HET NIEUWE BRABANT

zuiver afgewogen massa's en met liefde gekoesterde interieurs
als het huis 'de Chartoise' te Raamsdonk, als de deftig-voorname
dokterswoning aan het Wilhelminapark te Breda en de gemoedelijke, argeloze, wat Barok aandoende huizen van Bedaux.
Het vrijwel stil liggen van de bouwnijverheid tijdens de
oorlog, de grote verwoestingen, de schaarste aan materialen en
de sterk verlaagde arbeidsproductiviteit van de bouwvakarbeiders hebben bij de ongekende stijging van het geboortecijfer
vooral na de oorlogsjaren ook in ons gewest het probleem geschapen van de woningnood, dat, indien er geen ingrijpende
wijzigingen in de bouwpolitiek komen, de oplossing daarvan
wel tot 1960, zo niet tot 1965 zal verschuiven. Bij de koortsachtige gejaagdheid, waaronder de architecten gedurende de
laatste jaren met hun 'stunts' en hun 'bouwstoppen', hun
'volumen' en hun 'financieringskwesties', hun overvloed van
regelingen en bepalingen moesten werken, konden minder rijpe
vruchten onmogelijk uitblijven. Er zijn dan ook jammer genoeg
tal van behuizingen gebouwd, die straks zullen blijken niet
houdbaar te zijn. Zij zullen bij een verzadiging van de woningbehoefte het eerst leegvallen en het gevolg zal zijn een waardevermindering, welke spoedig tot algeheel verval zal leiden, zulks
ondanks de zeer hoge onderhoudskosten, die men jaarlijks aan
deze woningen zal hebben te spenderen, wil men ze althans
voorlopig nog bewoonbaar houden. Tot deze categorie behoren
ongetwijfeld ook de noodwoningen, voor welker bestaan echter
één excuus geldt en wel dat zij het grote morele voordeel hebben
gehad, dat evenzovele gezinnen een eigen dak boven het hoofd
kregen, waardoor zij waarschijnlijk voor enorm veel samenwoningsleed gespaard bleven. Niettemin zal elk gemeentebestuur er ernstig naar moeten streven, deze noodwoningen geen
langere levensduur te gunnen dan ten hoogste tien of vijftien
jaren (waarvan er intussen al vijf of zes om zijn). Het is overigens
zeer de vraag, of deze bouwsels - die uit de meest uiteenlopende
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materialen werden vervaardigd, van straatklinkers, houtwol- en
stroplaten, leem- en betonblokken tot zelfs gevlochten teenhout
toe - het wel zo lang zullen uithouden. In dit genre zijn de semipermanente woningen, de dus genaamde 'bungalows' nog het
best geslaagd.
In de traditionele bouwtrant werden door heel het gewest
eengezinshuizen opgetrokken. Op het platteland in open bebouwing, enkel of in blokjes van twee, in de dorpsuitbreidingen
in grotere eenheden. Het vroegere type van één verdieping met
een vrij hoge kap voldoet, aesthetisch althans, voor het platteland
nog altijd het beste en vormt met de boerderijen het meest
harmonische geheel. In de dorpskernen werd dit type de laatste
jaren verlaten en vervangen door het steedse type met opgetrokken slaapverdieping, waarboven een flauw hellende kap. Dit
genre biedt, wat ruimte, belichting en onderhoud aangaat, ongetwijfeld voordelen. Immers, de slaapkamers worden nu niet
langer meer door schuine dakvlakken begrensd en de dakkapellen
kunnen achterwege blijven. Door dit soort woningen ontstaat
wel een schaal-vergroting maar als bij de situering en vooral bij
de straatprofielen hierop gerekend wordt, behoeft dit geen nadeel
op te leveren. Integendeel, in de dorpskernen, waar ook winkels,
scholen, kantoren e.d. zijn of komen, zal deze schaalvergroting
van de woning de gewenste harmonie slechts in de hand kunnen
werken. Het wordt in de steden en met name in de nieuwe uitbreidingen bij voorkeur toegepast, behalve in de halfopen bebouwing, d.w.Z. in blokken van twee tot zes of acht woningen,
ook als rijenwoning. Op vele manieren hebben de stedebouwkundigen getracht het straatbeeld te verlevendigen nI. door de
bouwblokken onderling te laten verspringen, door de blokken
niet evenwijdig aan, maar rechthoekig op of onder een bepaalde
hoek op de as van de weg te plaatsen. Deze nieuwe situaties,
waarin ook dikwijls de architecten de hand hadden, hebben vaak
tot fraaie oplossingen geleid.
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Geheel andere mogelijkheden ontstonden vooral in de steden,
waar ook het meergezinshuis in trek was en waar de laatste tijd
ook de étagewoning haar intrede deed. Door een gelukkige
combinatie van deze bouwtypen, ontstaan uit de samenwerking
van stedebouwkundige, architect en tuinarchitect, w:.erden op dit
gebied reeds mooie oplossingen verkregen. Wij mogen in dit
verband vooral noemen Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven,
's-Hertogenbosch; ook Tilburg, Helmond, Roosendaal en Oss
zijn thans in deze richting werkzaam. Naast de traditionele
woningbouw heeft men ook, zij het soms noodgedwongen, de
zgn. 'prefabs' , de geprefabriceerde woning geaccepteerd. Ofschoon deze bouwwijze in beginsel niet te verwerpen is, valt
ernstig te betwijfelen, of zij in ons individueel ingesteld land
op den duur wel zal stand houden. Het klinkt misschien wel
wat paradoxaal maar naar onze mening zal de 'prefab' pas
hinderlijk worden, als ze werkelijk prefab is geworden, d.w.z.
als een der vele aan de orde gestelde systemen tot 'het' systeem
zal zijn uitgegroeid en aan de lopende band jaarlijks in vele
duizenden zal worden vervaardigd. Dan zal de woning inderdaad
massaproduct zijn geworden en zal de saaiheid van onze dorpen
en steden alleen nog maar kunnen toenemen. De meeste systemen, die voor prefab moeten doorgaan, zijn dit slechts ten dele,
doordat toch nog een groter of kleiner deel der samenstellende
elementen op de traditionele wijze wordt tot stand gebracht. Wel
zal bij de traditionele bouwwijze, wil ze werkelijk in de behoefte
kunnen blijven voorzien, aan de normalisatie en de standaardisering van de onderdelen de volle aandacht moeten worden besteed.
In hoeverre heeft nu de bouwnijverheid in onze provincie
de achterstand, waarmee men over de gehele linie te kampen
had, kunnen inhalen of beperken? Uit nevenstaande statistiek
blijkt het woningtekort in procenten van de woningbehoefte
in Brabant voor gemeenten met meer dab. 20.000 inwoners op
31 Mei 1947, 1 Januari 1950 en 1 November 1951:
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31 Mei 1947

1 Jan. 1950

1 Nov. 1951

Bergen op Zoom
Breda
Eindhoven
Helmond
's-Hertogenbosch
Oosterhout
Oss
Roosendaal-Nispen
Tilburg

14,0
14,9
18,0
15,4
14,2
12,7
19,7
14,0
13,1

11,1
14,4
13,9
11,2
9,2
11,6
13,2
9,7
14,3

7,7
12,6
11,2
10,3
8,4
9,8
6,9
5,9
12,6

Voor de provincie NoordBrabant zijn deze cijfers

13,4

11,1

9,5

Gemeente

Men doet verstandig aan de hand van deze statistiek niet de
conclusie te trekken, dat in de ene gemeente de woningbouw
met meer energie wordt aangepakt dan in de andere. Men zou
dan over het hoofd zien, dat in de onderscheidene gemeenten
onderling sterk afwijkende omstandigheden een rol speelden
zoals de cijfers van vertrek en vestiging, het aantal huwelijken,
enz. Het aantal toewijzingen ten behoeve van de industrie met
name is op het inlopen van het tekort sterk van invloed. Dat
Noord-Brabant als geheel echter geen slecht figuur maakt, blijkt
uit de volgende opgave voor geheel Nederland:
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijsel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

31 Mei 1947

1 Jan. 1950

1 Nov. 1951

8,1
5,7
14,1
12,6
13,8
11,1
7,6
10,0
7,5
13,4
17,7

7,1
4,3
10,4
12,7
12,3
12,3
9,2
11,6
2,6
11,1
15,2

4,3
2,3
8,1
10,9
10,8
11,3
8,3
10,0
0,1
9,5
12,2
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Al zijn wij dan gelukkiger dan Utrecht en Noord-Holland, die
het tekort nog zagen toenemen, gelukkiger ook dan ZuidHolland, waar het niet verminderde, we zijn toch ook niet zover
als Zeeland - de provincie overigens met de omgekeerde bevolkingspyramide! - dat zijn tekort bijna heeft weggewerkt.
Brabant zal daarom met volle energie moeten strijden tegen het
woningtekort als gezinsvijand en daarmede volks- en geloofsvijand nr één. Geen enkele volks ondeugd vreet erger aan het
moreel van ons volk dan de kanker van het woningtekort, waartegen slechts één remedie geldt: woningen, steeds meer woningen
te bouwen. Aan de architecten de taak om deze gigantische
opdracht niet alleen zo goed maar ook zo mooi mogelijk te vervullen. Doch daarvoor is nodig dat men hun de tijd laat en dat
men niet overhaast te werk gaat want reeds eerder klaagde ir
Witte, burgemeester van Bergen op Zoom: ' ... Maar de haast
ontneemt aan de plannen de charme, die een weloverwogen en
met zorg voorbereid plan kan verkrijgen, een charme, die de
plannen juist opheft boven het peil van de grauwe technische
massa-productie.' ('Volkshuisvesting en Stedebouw', 31ste jaargang, nr 4.)
Met toewijding en voortvarendheid wordt er in deze sector
van de bouwnijverheid gewerkt; dat is wel de conclusie als we
het geheel van de woningbouw overzien. Moeizaam en moeilijk
worden de plannen uitgevoerd, maar het resultaat geeft ons moed
en vertrouwen voor de toekomst. Aan de architecten, die met
liefde hun opdrachten uitvoeren en zich niet laten verleiden door
buitenissigheden of modegrillen, maar zich plaatsen op het vlak
van realiteit en met gevoel voor de Brabantse mentaliteit, durven
wij met een gerust hart de toekomst van Brabant over te laten.
Zij zullen medewerken aan het Nieuwe Brabant, waarvan de
geschiedschrijver, wanneer dit nieuwe Brabant weer oud is, naar
wij hopen zal getuigen, dat er iets groots verricht werd.
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VIII
BEDRI]FSGEBOUWEN

Het Noord-Brabant van de negentiende eeuw kende naast het
agrarisch bedrijf en de ambachten - vaak een baas met een paar
knechts - al vroeg een zekere nijverheidsvorm, vooral in de
weverij, die, aanvankelijk als 'huisvlijt' beoefend, later bron van
inkomsten zou worden, waarbij de aankoop van grondstoffen
en het afnemen en verhandelen van het product dan door de
fabrikant geschiedde. Deze huisarbeid vindt men in vele
variaties en meestal als bijvak, gelijk bij metselaars, die des
winters wanneer zij niet buiten werken konden, tevens klompenmaker waren.
Die eerste bedrijven waren klein en meestal als werkplaats
aan de woning verbonden. Eenvoudig was het gereedschap,
primitief waren veelal de werktuigen: een weefgetouw, een
draaibank. Toch hadden die werkplaatsen in de regel wel een
eigen karakter en was er grif aan te zien, welke stiel er beoefend
werd. Zo de smidse, een aanbouw aan de woning, vaak onder
hetzelfde dak, wat laag in de muren, een grote deur voor het
inbrengen van gerei en grote stukken, enkele ramen met kleine
ruitverdeling, omdat het ijzer nogal eens stukken maakte. En
buiten, vóór of terzijde, de hoefstal, het typische toestel, waarin
de paarden geplaatst werden bij het beslaan. Door de rokerige,
smoezelige kleur en de entourage van hoepels, wagens en landbouwwerktuigen kwam er een bepaalde sfeer. De timmerwinkel
toonde eenzelfde uiterlijke verschijning. Ook hier de grote poort
en de vele raampjes met kleine ruiten. Vaak duidde het zolderluik
op een houtzolder. Voordat de scheiding van timmerman en
wagenmaker een feit was, kon de bestemming duidelijk worden
door de zaagstelling, waarop bomen werden gezaagd tot planken,
door de wagens, ploegen en eggen, die ter reparatie om de
werkplaats lagen.
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De intrede van de machine bracht snel verandering. Het
pastorale ambacht kwam in de verdrukking en de smid was nog
goed genoeg voor reparatiewerk. Vooruitstrevende en vooruitziende vakmensen verzetten echter bij verlopend getij de
bakens, plaatsten zelf machines, die in de daartoe uitgebreide
werkplaatsen de handwerkskracht gedeeltelijk overnamen. Het
komt tot aan- en bijbouwen, resulterend in een wonderlijk
rommelig en onoverzichtelijk geheel en van hygiëne, veiligheid
en efficiency is geen sprake. De fabrikant, die lang met thuiswerkers zijn bedrijf heeft uitgeoefend, gaat er in die eeuw meer en
meer toe over het proces te mechaniseren, stoommachines te
plaatsen en daardoor de fabriekmatige nijverheid in fabrieksgebouwen in te voeren. Een generatie verder zal het de boerenstand zijn, die aan het fabricageproces gaat deelnemen, wanneer
hij zich verenigd heeft en de toenemende export van zuivel niet
meer door de karnton In de melkkamer kan worden bijgehouden
doch om boterfabriekjes vraagt, die dan ook allerwege als de
spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond schieten. Van
enige architectonische uitdrukking is geen sprake, de ruimten
zijn verbrokkeld, de dakvormen eveneens; de ramen zijn niet
beter en niet slechter dan die van de woningen met blinden van
raamwerk en asbestpanelen en een erker in de directeurskamer.
De overblijfselen van die fabriekjes zijn hier en daar nog aanwezig, zij het dan verbouwd tot woningen, werkplaatsen, enz.
De industrie groeit intussen. Sterke uitbreiding van het
aantal machines, in welker specialisatie steeds groter kapitalen
worden geïnvesteerd, vraagt als vanzelf meer aandacht voor de
gebouwen. Is het aanvankelijk de utiliteit, die de dwingende
factor voor de vormbepaling blijkt te zijn, later, als tevens de
eerste sociale wetten maatregelen ter bevordering van veiligheid
en hygiëne voorschrijven, worden voor deze grote fabrieksgebouwen en fabriekscomplexen bekwame architecten te hulp
geroepen. De schaal wordt groter en ook de reclame spreekt

Remillgtoll-Rand fabriek' s-Hertogmboscb
Arcb. Irs Maaskant en vall Tijm; en Ir BOl/man

Foto M. Cuppells

Amercentrale. Arch. C. de Bever

Foto ivf. Coppens
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een woordje mee, zich uitenQe in schier eindeloze sheds, op het
briefpapier van de fabrikant afgebeeld met een hoeveelheid
steeds hoger wordende, rokende schoorstenen.
Waren vroeger de bedrijfsgebouwen meestal nog op de
traditionele wijze gebouwd, als het gewapend beton ongekende
mogelijkheden opent, is het vooral de industriebouw, die hiervan
tracht te profiteren. En als de electrische centrales de energie
gaan leveren, geraken bij vele fabrieken de ketelhuizen en
machinekamers op de achtergrond en daarmee de rook en smook
producerende schoorstenen. De behoefte aan verscheidene
ruimten wordt opgevangen door de bouw van één grote hal
met enkele kleinere vertrekken voor magazijnen, kantoor
en wat dies meer zij, bij zeer grote bedrijven ook door verscheidene hallen in paviljoensysteem met afzonderlijke kantooren cantinegebouwen. De vormgeving wordt meer en meer utilitair, terwijl toch gestreefd wordt naar een zekere welstand, naar
een bepaald cachet van degelijkheid, van sierlijkheid, die in
sommige gevallen ontaardt in protserigheid.
Toch bleef de fabrieksbouw, uitzonderingen daargelaten, onbevredigend. Te planloos werden deze bedrijven gesticht, niet
zelden op plaatsen, waar ze niet behoorden te liggen of waar de
nodige uitbreidingsmogelijkheid voor de toekomst ontbrak. De
laatste decennia is daarin een grondige verbetering gekomen.
De Planologische Dienst treedt regelend op om door middel
van goede uitbreidingsplannen tot een juiste ordening te geraken,
terwijl het Provo Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht de
architectonische zijde in het oog houdt. Zo ontstaan thans karaktervolle fabriekscomplexen, die in samenwerking van de architect
met de ondernemer en de bedrijfsingenieur de juiste vormgeving
gaan krijgen en die geplaatst zijn in een harmonische ruimteordening. Bij de ontembare industrialisatie van Brabant ligt het
in de rede, dat deze evolutie zich ook hier nog zal voortzetten,
waarbij het zaak is, dat de architect de soms ingewikkelde
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opdrachten intens bestudeert en met volle liefde de goede gestalte
weet te vinden, frisse en jonge vormen toevoegend aan de goede,
oude tradities. Het moet daarbij mogelijk zijn die architectuur
ook een Brabantse inslag te geven: de eerbied voor de mens
behoort erin tot uitdrukking te komen in het tot gelding brengen
van de hiërarchie der waarden, in de verzorging niet enkel van
de fabriekszalen maar ook van de recreatieruimten, in de binding
met de natuur zowel binnen als buiten, in de breedheid en royaalheid van de bouwelementen.
Als wij willen wijzen op enige opmerkelijke industriegebouwen, die de laatste jaren in Brabant zijn verrezen buiten de
nieuwste uitbreidingen van de Philipsfabrieken te Eindhoven,
de fabrieken van Raymakers te Helmond en nog andere te
Tilburg, dan vragen wij de aandacht voor de D.A.F.-fabrieken
te Geldrop, groot van schaal en wel verzorgd, door architect
Postma, de E.M.F.-fabriek te Rucphen van architect Jan de Lint,
de Hispano-Suiza-fabriek te Breda van ir Brinkman, van den
Broek en Bakema, de Philips diamantslijperij van ir L. C. Kalff
te Valkenswaard, de nieuwe uitbreidingen van Organon te Oss
door jhr ir Wesselman van Helmond, de textielfabriek te Deurne
van architect Jos. Deltrap, de Remington-Rand fabrieken te
's-Hertogenbosch door de architecten Maaskant, van Tijen en
Bouman, de uitbreiding van Jansen-de Wit te Schijndel van
irs Piets en van Essen.
De vele industriehallen, in diverse gemeenten gebouwd,
hebben uiteraard nog geen duidelijk karakter, omdat dikwijls
niet te voren vaststaat, welk bedrijf erin zal worden ondergebracht. 's-Hertogenbosch en Uden geven hiervan goede voorbeelden. Een zeer belangrijke plaats als bedrijfsgebouw neemt
de nieuwe Amer-centrale te Geertruidenberg in. Hier is de
utiliteit op markante wijze gepaard aan de monumentaliteit. Op
enige afstand domineert het bouwwerk als een donjon in het
wijde landschap maar van dichtbij heeft het een zekere distinctie
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en ik geloof, dat het hier gelukt is zonder de grootheid te kort
te doen, toch de menselijke schaal tot haar recht te laten komen.
Hetzelfde kan overigens van meer objecten getuigd worden, o.a.
van de onderscheidene pompstations van de Provinciale Waterleidingmaatschappij te Vessem, Budel en Veghel van ir Jan
den Boer, te Macharen van C. H. de Bever en te Boxmeer van
Magis. De watertorens, die overal boven het landschap uitsteken, zijn doorgaans veel te pompeus. Zij domineren te sterk
hun omgeving en werken uitermate storend op het silhouet van
dorp en stad. Niet alleen, dat de vormgeving een grondige
herziening eist, ook de plaatsing behoort met grote zorgvuldigheid, ook voor het landschapsschoon, overwogen te worden.
Enkele van de latere torens tonen vooruitgang, zoals die bij de
Organonfabrieken te Oss, welke een goeddoordachte vorm aan
een zekere sierlijkheid paart. In de watertorens te Made, Zevenbergen en Steenbergen treft ons een zekere argeloze nobelheid.
Te weinig naar mijn inzicht vindt bij het optrekken van industriepanden nog de systeembouw toepassing, zó te verstaan,
dat hal-traveeën met een doeltreffende afmeting naar verkiezing
in reeksen aan elkaar gebouwd worden. Tal van onderdelen
daartoe zouden genormaliseerd kunnen worden, zodat een rus tige
herhaling van gelijke elementen een zekere strakheid zal teweegbrengen, die kan gemilderd worden door het eigen accent van
een hoofdingang, een directiekantoor, een showroom. Bij een
juiste ordening op het terrein en een behoorlijke groenvoorziening kan dit tot een aanvaardbare oplossing leiden. Inzonderheid op ons Brabantse platteland moge hiernaar de aandacht
uitgaan. Immers, ons landschap is lieflijk en van een kleine
schaal: akkers met houtwalletjes, kleine bebossing, omplante
weilandjes, het is alles intiem en fijn. Alleen op de grote heidevelden kan men van een groter schaal van grote ruimten spreken.
Bedrijfsgebouwen te stichten in dit intieme landschap is aesthetisch gesproken een hachelijke onderneming. Hier moet de schaal
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van het landschap uitgangspunt zijn en wanneer dan bij de
aanleg van het industrieterrein in het landelijk gedeelte de oude
structuur in het oog wordt gehouden, houtwallen dat terrein omgeven en langs zijn omtrekken weer een harmonische aansluiting
met het bestaande landschap verkregen wordt, dan behoeft
slechts gestreefd te worden naar een goede ordening en een
rustige, onopvallende bebouwing om zelfs van een aanwinst te
kunnen gewagen. Beide werelden, nijverheid en landschap ieder
met haar eigen karakter dienen wij op elkaar te richten. Dan
behoeven de Brabantse landouwen bij de industrialisatie van ons
gewest niet noodzakelijkerwijze in hun landelijkheid te verkommeren.

IX
WINKELS, HOTELS, CAFÉ'S, RESTAURANTS

Oorspronkelijk was de winkel niet anders dan de werkplaats
van de ambachtsman: de bakker, de slager, de zadelmaker, de
tingieter, de klokkenmaker. 's Morgens gingen de luiken van
de ramen aan de straatzijde, of ze werden neergeklapt en vormden zo de uitstalgelegenheid voor de producten van het ambacht.
Werden kleine goederen en snuisterijen door kramers rondgevent, de levensmiddelen kocht men gewoonlijk op de markt,
waar de verkoop van boter en kaas, vlees en vis, enz. aan bepaalde keuren gebonden was en waarvoor in de steden wel
vleeshallen, vismarkten, boterhallen werden ingericht, zoals er
hier en daar ook lakenhallen waren, aangezien de wollen en
linnen goederen op de markt verhandeld plachten te worden.
De gilden hadden hiervan het bestuur en waakten over de
kwaliteit.
De sterk doorgevoerde mechanisatie en het verleggen van de
productie naar de grote bedrijven deden de ambachten tot zulke
ondernemingen uitgroeien, als zij ze althans niet verdrongen.
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Voortbrengen en verhandelen, weleer in een hand, ging nu
gescheiden worden en zo kwamen de winkels op, die alleen
maar de producten in het groot kochten en weer en-détail aan
de verbruiker verkochten. Winkels groeiden uit tot grote
handelszaken, waarnaast de warenhuizen opschoten, die allerlei
te koop boden, waarvoor men anders ettelijke winkels zou
moeten aflopen. Aanvankelijk gevreesd als de grote concurrenten
van de dusgenaamde middenstandszaken, kwamen die warenhuizen, ook in Brabantse steden in onze eeuw, bij het grote
publiek zozeer in de smaak~ dat men ze zelfs in de provincieplaatsen vaste voet zag krijgen. Het prototype van deze warenhuizen waren de vroeger veel voorkomende galanteriewinkels.
Deze evolutie in het verkoopbedrijf sleepte in navolging van
het buitenland de reclame op grote schaal met zich. In stede van
de oudtijds gevolgde practijk om slechts te kopen wat men nodig
had, trad voor het publiek de voortdurende prikkel tot het zich
aanschaffen van ook niet dadelijk nodige zaken. Voor dit behoeften-scheppen is de uitstalling op haar voordeligst een factor,
die in het straatbeeld niet meer gemist kan worden. De winkelpui
met haar spiegelruiten heeft het aanschijn van onze stadsstraten
de laatste decennia ingrijpend gewijzigd; alle ondergevels in de
binnenstad werden verbouwd, terwijl gemeenlijk de bovengevel
onveranderd bleef. Boven de beganegrond verdieping vertoont
daardoor de straatwand in een winkelstraat een nagenoeg gaaf
geheel zij het dan, dat dit grotendeels de kenmerken draagt van
de bouwopvattingen der vorige eeuw; het benedengedeelte
echter maakt een rommelige indruk van a.h.w. tegen elkaar
opbiedende winkelpuien, een schreeuwerig, onaesthetisch geheel.
Ook in het dorps beeld zijn deze winkelpuien verschenen, onrust
en wanverhouding in de architectuur brengende. Daarnaast
dringt de zucht tot reclame en opzichtigheid tot al te felle kleuren
en bombastische vormen en tot overmaat van ramp tot een
materiaal-keuze, die spot met elke vakkennis en goede smaak.
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Toch zijn er goede voorbeelden van winkelpuien, die, geheel
aangepast aan de eisen van een modern winkelbedrijf, niettemin
een geheel met de bovengevel vormen. De zucht tot veranderen,
het tegemoetkomen aan de al dan niet vermeende behoeften
van het publiek en de wisselende inzichten nopens reclame en
verkoopmogelijkheden ... het zijn alles factoren, die zich laten
gelden, zodra er een zakenpand vernieuwd moet worden. De
dragende kolommen en steunpunten worden binnenwaarts geplaatst, zodat de gevelwand geheel vrij van de dragende delen
komt en daardoor meer mogelijkheden voor de inwendige
indeling open laat. Wanneer hierbij de dragende functie van de
binnenwaarts geplaatste steunpunten zichtbaar wordt gemaakt,
zal tegelijk de gevelwand zich duidelijk als 'nietdragend' manifesteren. Men zoekt de oplossing ook wel omgekeerd, vooral
als het alleen de parterre-verdieping geldt. De bovenverdieping
wordt dan op enkele zuilen of kolommen opgevangen en de
glazen pui vrij van deze kolommen naar binnen geplaatst. Dit
biedt het grote voordeel, dat de gevelwand rustig blijft en dat de
kolonnade de daarachter liggende vitrines, portalen, e.d. overschaduwt en verzacht.
Op het punt van winkelbouw valt er veel onfraais op te
merken doch het dient erkend, dat langzaam de gedachte veld
wint, dat men tot het wezen van de zaak moet doordringen om
voor elk geval afzonderlijk een goed project te kunnen maken;
waarbij architect èn principaal het nodige begrip voor elkanders
standpunt zullen hebben op te brengen. Als voorbeeld van
goede moderne winkelbouw zou ik o.a. willen noemen de
winkel in St Hubert van architect Jan Strik, het sigarenmagazijn
Rooymans-Muller van architect C. H. de Bever aan de Demer
te Eindhoven, de apotheek Eisma te 's-Hertogenbosch van ir
Pouderoyen, de modemagazijnen van C. & A. Brenninkmeyer en Voss te Eindhoven van ir J. van der Laan.
Naast de winkels zijn het de kantoren en banken, die aan het
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stads beeld een zekere lineatuur geven en die evenals de winkels
zich hebben ontwikkeld van vrij bekrompen en duffe complexen
van administratievertrekken tot niet zelden imposante, goed
verlichte en royaal ingerichte gebouwen, toegerust met alle
eigentijdse communicatiemiddelen, overzichtelijk en voor het
publiek gemakkelijk bereikbaar. In de steden, waar de cityvorming hand over hand toeneemt en waar de woonhuizen
worden verbouwd tot winkelpanden, ziet men ook vele woningen
ingericht tot kantoor. Vooral de statige patriciërshuizen, welke
door hun grootte, hun veeleisend onderhoud en de hoge. be-;
lastingdruk voor normale gezinnen niet meer te bewonen zijn,
worden tot dit doel aangekocht. Men kan dit betreuren doch
men mag al tevreden zijn, indien bij zulk een metamorfose de
fraaie huizing tenminste in grote trekken gespaard blijft. De
nieuwe kantoorpanden ademen over het algemeen een geest van
zakelijkheid, waarbij toch het streven merkbaar is, de waardigheid
er niet door te verdringen. Inzonderheid de bankgebouwen
demonstreren daarmee de standing van hun bemiddelingsbedrijf
en suggereren tevens, door met stevige dief-ijzers beschermde
ramen, de veiligheid, die deze ondernemingen geld bezitters en
geldbeleggers willen bieden. Als een goed voorbeeld uit vele
andere mag van de kantoorgebouwen genoemd worden de Ned.
Verbruikscoöperatie te Valkenswaard, van de bankgebouwen
de Coöperatieve Boerenleenbank te Dinteloord en de Rotterdamsche Bank te 's-Hertogenbosch.
De taveernen hebben vanouds in het Brabantse leven hun plaats
gehad. Ze waren niet alleen pleisterplaats voor de postkoets of
ontmoetingspunten voor de verkleumde dan wel dorstige bezoekers van de markten, ze waren en zijn, voor zo ver ze tevens
gildekamer waren, de localiteiten voor het vergaderen en het
teren van de gilden en in later tijd repetitiegelegenheid voor
liedertafels en fanfares en voor al die clubs en verenigingen in
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welker midden de Brabander graag zijn gezelligheid zoekt. Legio
waren en zijn in de steden en op de dorpen de herbergen, die
zich ten plattelande weinig onderscheidden van het gewone
woonhuis en die in de steden meer en meer de vast bezette
bittertafels zagen verlaten, waar bovendien' de patriarchale waard,
die gemoedelijk zijn gasten bediende, vervangen is door een
'Ober', die hoffelijk maar - als hij goed is - afgemeten het verlangde serveert. Lange tijd bescheiden van inrichting, zijn die
restaurants ook in ons gewest in een behoefte aan 'modernisering'
gegrepen door de Old Dutch-rage, die ontegenzeglijk een sfeer
van behaaglijkheid schiep zo lang men althanS niet door de opgeschroefde quasi-romantiek heen keek. Er zijn gelukkig voldoende nieuw ingerichte restaurants in onze steden, die bewijzen,
dat het er ook zonder archaïsering gezellig kan zijn.
De dorpsherberg is aan deze metamorphose niet ontkomen.
De schemerdonkere gelagkamer van weleer met de voorname
opkamer zijn omgetoverd in een café met veel licht en de gezellige open veranda is met spiegelruiten dichtgemaakt. Er
zijn weinig voorbeelden van geslaagde dorpscafétjes van de
laatste tijd, tenzij in Drunen en in Dommelen - om ons tot deze
te bepalen - waar weer sfeer is. En in de steden met hun meer en
meer ook uiterlijk verzorgde hotels en restaurants beginnen via
de warenhuizen en derhalve zonder een eigen bouw-karakter te
vertonen ook in ons gewest de snelbuffetten door te dringen of
komen de onbehaaglijke open portieken van de zelfbedieningsloketten, die men 'automatiek' heet en waar de mens van de
straat even terzijde treedt om zich zonder in achtneming van
veel manieren te voeden of te laven. Hier heeft de industrialisatie,
die in de avonduren gehele drommen jonge mensen de straat
op stuwt, een ontspan1lingsbehoefte geschapen, welke hen er
toe brengt niet eens terug te keren tot de avonddis in de huiselijke
kring, maar zich buiten te voorzien van patates frites of andere
eetwaren, terwijl zij samenklitten om de ingangen van die andere
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licht-schreeuwen in onze Brabantse steden, de bioscooptheaters.
Dat deze laatste ook in deze provincie een uiterlijk nastreefden
'pour épater Ie bon bourgeois' gaf die bouwsels zeer zeker een
grotestadsallure, doch, aan alle invloeden van de amusementsgebouw-mode onderhevig, gafhet hun uiteraard niets karakteristieks voor ons gewest.

x
OPENBARE UTILITEITSGEBOUWEN

De spoorwegen, die omstreeks het midden van de vorige eeuw
Brabant gingen doorkruisen, brachten een geheel nieuw element
in de samenleving zowel als in het landschap. Kaarsrecht werden
de rails door heiden en weiden getrokken, waarbij de hoge
houten telegraafpalen als in een cadens deze ijzeren baan op haar
rechte weg begeleidden. Zonder dat dit bepaald een verfraaiing
was, was het toch ook niet opvallend lelijk; het vergroeide
spoedig met het landschap. Bij belangrijke overwegen werden,
stram als soldaten, de wachtposthuisjes neergepoot zonder enige
verbinding met de omgeving. En elke plaats aan de spoorweg
kreeg een station met aanhorigheid als seinpalen, goederenloodsen, enz. alles volgens een bepaald procédé: hard, solide en
in ieder geval lelijk. De grotere steden kregen die lelijkheid in
het groot, om het even van welke spoorwegmaatschappij, doch
later wonnen betere inzichten veld en kreeg in 1895 's-Hertogenbosch een monumentaal station van Ed. Cuypers, waarop weldra
de bebouwing van de toegangsweg, de Stationweg, voortreffelijk aansloot. Eindhoven, dat in 1913 een nieuw station
kreeg, was minder gelukkig doch bleek toch altijd beter af dan
Breda, Roosendaal, Helmond, Tilburg, Oss en andere plaatsen,
die zich moesten tevreden stellen met een pasklaar schema van
een zwakke klassieke inslag. Als in de jaren '30 het middennet
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geëlectrificeerd wordt, verrijzen ook in Brabant hoogspanningsgebouwen in strakke, zakelijke stijl langs de spoorweg, waaroverheen de dusgenaamde portalen voor de stroomdraden nog
meer tekenen dan de houten telegraafpalen. En in de steden
brengt de hogere frequentie van het spoorwegverkeer bij het
toenemen van het wegverkeer een ophoping van de moeilijkheden bij de overwegen, die men door het aanleggen van tunnels
hoopt te ontgaan. Al spreekt ook uit deze tunnels de zakelijkheid,
er wordt toch gepoogd door het aanbrengen van versiering, van
beeldhouwwerk zelfs - gelijk in Eindhoven - boven dit niveau
van zakelijkheid uit te komen. Dit streven verdient waardering,
al zijn niet alle pogingen geslaagd. Teveel van deze ornamenten
toch zijn 'toevoegsels', die geen homogeniteit met het utilitaire
kunstwerk vertonen, alsof men nog niet het juiste wezen ervan
heeft kunnen fixeren. Hoe geheel anders is het gegaan met de
bruggen, die bijna dadelijk hun juiste vorm hadden, zich sierlijk
over grachten en vaarten spanden maar later zo breed werden
als de wegen zelf: de weg loopt als weg over de brug, die er
zelf een deel van is geworden.
Ook de stationsgebouwen hebben een andere functie gekregen.
Het zijn niet meer de grote gebouwen, waar men soms uren
moest wachten op een aansluiting, het zijn tramhalten in het
groot: men vertrekt, komt aan of stapt over in enkele minuten.
Ook het goederenvervoer - men denke aan de bergen fietsen stelt heden ten dage andere eisen dan weleer aan de spoorwegstations. Zo is het nieuwe station van Roosendaal van ir van
Ravenstein met dat van 's-Hertogenbosch een blijk van deze
bestemmingswijziging, hetgeen zich ook in dat van Eindhoven
straks zal moeten manifesteren.
Zijn we met Roosendaal, met 's-Hertogenbosch gelukkig?
Het valt te betwijfelen en dit is te meer betreurenswaardig, omdat
het hier semi-overheidsgebouwen betreft, gesticht met overheidspenningen. Ook bij de gedeeltelijk veranderde bestemming dient
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een bekwaam en gevoelig bouwmeester daaraan uitdrukking te
geven, opdat het nieuwe station een waardig en representatief
karakter krijge. Dat dit van de spoorwegwerken in Brabant
overal getuigd kan worden, zou te veel gezegd zijn. Maar voor
de toekomst rekent Brabant erop, dat deze normale voorwaarde
vervuld wordt.
Een geheel nieuwe opgaaf heeft het snelverkeer langs de weg
gesteld, toen het behoefte kreeg aan benzinepompen en servicestations. Soms worden die gecombineerd met grote werkplaatsen,
soms met verpozingsgelegenheden. Hun fris-zakelijk karakter
past bij het verkeer maar hun kleuren zijn uit een oogpunt van
reclame helaas al te sterk, waar door het een afstotend, schreeuwerig geheel wordt. In de steden verschijnen grote garagebedrijven, een enkele maal zelfs in verdiepingen; de voorkant
wordt meestal aantrekkelijk gemaakt door showroom, kantoor,
enz. In alle steden van ons gewest, en op tal van grote dorpen
kan men deze bouwsels aantreffen.
Eist het verkeer te land in een waterrijk gebied zijn bruggen,
het verkeer te water heeft in een gewest met een groot verval
in noord-zuid lopende kanalen vele sluizen nodig. Meestal zijn
dit nuchtere utiliteitswerken, die we bij het recht door het landschap gegroefde kanaal hebben te aanvaarden, al zijn wij van
mening, dat de bijbehorende bouwsels als sluishuizen, beambtenwoningen en wat dies meer zij een zeker representatief karakter
moeten vertonen, nademaal het Rijks- of Provinciegebouwen
zijn en dus niet woningen voor om het even wie. Onze voorouders verstonden dit. Men denke aan de mooie Waterschapsgebouwen, aan de gemalen, aan de oude Gemeenelandshuizen,
zoals dat in Delft, waar de grootheid, de macht van waterschap
of hoogheemraadschap van de gevel is af te lezen. Semi-overheidslichamen als de Provinciale Waterleidingsmaatschappij en
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de P.N.E.M. zijn al op de goede weg want zij lieten hun gebouwen door kundige architecten ontwerpen, gelijk spreekt uit
de reeds genoemde Amer-centrale. Groots zijn de verwachtingen,
die gewekt zijn door de plannen voor de nieuwe zetel van de
Provinciale Noordbrabantse Electriciteitsmaatschappij in de
provincie-hoofdstad. En tenslotte zij gewaagd van een ander
nieuw element in het rivierlandschap, noodzakelijk geworden
door de verbetering van de Maas: de gigantische stuw bij Lith,
die machtig haar strakke lijnen boven de uiterwaarden beurt.
Al is de relatie van het luchtverkeer met de architectuur slechts
gering, de gronddienst vraagt toch een menigte van gebouwen
als hangars, kantoren, opslag- en reparatieplaatsen, e.d., die juist
op een vlak vliegveld uitermate opvallend van silhouet zijn en
die daardoor, door hun afwisseling van verticale en horizontale
accenten van respectievelijk de hangars en de uitzichttoren, een
zorgvuldig afwegen der onderlinge verhoudingen mèt een goede
groepering vragen.
Er zijn in "deze provincie nog vele openbare en semi-openbare
gebouwen aan te wijzen, die door hun specifieke betekenis te
weinig algemeen bekend zijn en waarbij wij er als geheel niet
beter en niet slechter aan toe zijn dan andere gewesten. Ik denk
aan de politiebureaux, de belastingkantoren, de militaire kazernes,
de post- en telegraafkantoren, de ziekenhuizen, de consultatiebureaux en de wijkverplegingsbehuizingen, de brandweerkazernes, de marechausseekazernes, de sanatoria, de bewakingsgebouwen en zovele andere. Ik denk voorts aan wat men in de
steden de 'straatmeubels' noemt als politieposten, openbare
toiletten, telefooncellen, wachthuisjes, muziekkiosken, transformatorhuisjes en gasstations. Ik denk aan de gebouwen en
gebouwtjes ten behoeve van de sport, de openbare zwembaden,
de gymnastiekzalen, de maneges, de tribunes en kleedgelegen-
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heden bij de sportvelden. Ik denk voorts aan de concertzalen
en schouwburgen, de bioscopen en andere theaters, de dancings,
patronaten en jeugdgebouwen. Men vindt ze tot in alle uithoeken
van Brabant, de een wat ouder, de andere wat jonger, soms van
een bepaalde allure, soms armoedig en vaak zelfs lelijk en met
afstotende opsmuk. Maar er begint zich een streven baan te
breken om juist deze bouwwerken het cachet te geven, dat ze
volgens hun bestemming dienen te tonen. Eindhoven met name
is in het bezit van het markante Stedelijk van Abbe-museum
en heeft inmiddels een ook architectonisch zeer goede brandweerkazerne gebouwd. Ook Drunen en Someren lieten brandweerkazernes optrekken, die gezien mogen worden. In Etten verrees
een fraai consultatiebureau, het geweldige sanatorium de Klokkenberg is het modernste van Nederland en 's-Hertogenbosch
pronkt met zijn riant aangelegd sportpark 'de Vliert'. Een goed
wijkgebouw vinden we in Mill en in Cuyk. Het militaire kampement in Oirschot is een goed voorbeeld van geordende
paviljoenbouw, terwijl de nieuwe kazernes in Breda, 's-Hertogenbosch en Vught kunnen gerekend worden tot gebouwencomplexen, die afzonderlijk en in groepering een zekere
monumentaliteit niet missen.
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