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Voorwoord 

Het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON) is een ont
wikkelingsinstituut, maar ook een instituut dat zelf steeds in ontwik
keling is. Dat kan ook nauwelijks anders als je werk bestaat uit het 
leveren van bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke proble
men. Problemen, waarmee de Brabantse samenleving geconfronteerd 
wordt. Samenleving moet hier worden gezien als individuen, groepe
ringen, organisaties en in ieder geval overheden. Vanuit een sterke 
betrokkenheid bij het onderwerp houdt het Po N zich bezig met on
derzoek op terreinen als .gezondheidszorg, maatschappelijke dienst
verlening, woonwagenwerk en ouderenbeleid. Maar evenzeer hoort 
begeleiding van processen rond inspraak, vrouwenemancipatie en in
tegratie van minderheden tot de taak van het Po N. 

Dit takenpakket- dat uitgebreider is dan hier beschreven - houdt in 
dat het Po Neen antennefunctie heeft. Deze functie is tweeledig. Ener
zijds staat het PON midden in de samenleving en vangt signalen op, 
anderzijds zendt het Po N signalen uit naar beleidsmakers, die ver
antwoordelijk zijn voor de besluitvorming ter oplossing van de pro
blemen. De opgevangen signalen worden bij het Po N vertaald in 
voorstellen en meningen, die overigens niet alleen naar overheden 
worden doorgesluisd. Ook instellingen, maatschappelijke groeperin
gen en zelfs individuen krijgen de Po N-gedachten toegespeeld. Het 
Po Nis dus een broedplaats van ideeën, die inspelen op allerlei situaties 
die onze steeds complexere maatschappij kenmerken. 

Bij het uitdragen van die ideeën is het onvermijdelijk dat hier en 
daar de vinger op een gewonde plek wordt gelegd . De prikkeling die 
dat veroorzaakt is het Po N lang niet altijd in dank afgenomen, maar 
had wel altijd de bedoeling tot denken aan te zetten. Voorwaar een niet 
gemakkelijke taak en in het verleden ook regelmatig aanleiding tot 
politieke discussies. Het Po N ging in die discussies flexibel te werk en 
wist daarnaast zijn eigen problemen creatief op te lossen. Daarmee 
bevestigde het Po N zijn goede naam. Dat geeft een gerechtvaardigd 
vertrouwen in de kwaliteit van het instituut. 

7 



8 VOORWOORD 

Deze bundel essays en interviews is van die kwaliteit opnieuw het 
bewijs en vormt een bijdrage tot het denken over Brabant verleden, 
maar vooral over Brabant toekomst. 

Mevrouw mr T.C.H.M. Huberts-Fokkelman 
Gedeputeerde voor Volksgezondheid en Maatschappelijk Welzijn 



GERRIT KRUIS & EELTJE TALSTRA 

De oplossing van Brabant 

Inleiding 

Als in de 19de eeuw de 'sociale quaestie' op de politieke agenda ver
schijnt, opent zich een nieuwe ruimte voor publiek debat en publiek 
handelen. Ze berust niet op een toevallige ontdekking of op een schep
ping van creatieve geesten. Ze dringt zich op. 

Onder invloed van de technologische revolutie van die tijd lossen 
gevestigde maatschappelijke verhoudingen en samenlevingspatronen 
op. Herinrichting van het sociale domein is onontkoombaar gewor
den. Deze voltrekt zich niet in de beslotenheid van het privé-bestaan, 
maar groeit geleidelijk uit tot een belangrijk onderwerp van reflectie, 
van discussie en van politieke strijd. Het beeld van de nachtwakers
staat verschijnt daarbij, juist omdat het niet langer voldoet: particulie
re organisaties en overheidsinstellingen nemen de herinrichting doel
bewust ter hand . 

Voortaan zal het sociale domein, naast het economische en religieu
ze bijvoorbeeld, als een betrekkelijk zelfstandige grootheid in de ge
dachtenvorming aanwezig zijn en ervaren worden. 

In 194 7, het jaar waarin het Brabants Volksherstel besluit tot op
richting van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, is de 
sociale kwestie inmiddels vertaald tot een algemeen aanvaarde op
dracht aan publieke instanties - staat, kerk, particuliere organisaties -
om ordenend en herordenend op te treden. De nalatenschap van de 
oorlogsjaren geeft aan de collectieve verantwoordelijkheden een bij
zonder gewicht. 

De interpretaties van de bedoelde opdracht zijn sindsdien aan de 
wisselingen van de economische en politieke conjunctuur onderhevig 
geweest. Het verval van de zuilen bracht aanzienlijke verschuivingen 
teweeg in de opvattingen omtrent de verantwoordelijkheden van 
publieke instanties. De betekenis van kerkelijke en andere particuliere 
verbanden vervaagde geleidelijk. De legitimatie van het publieke op
treden in het sociale domein zou in toenemende mate afhankelijk zijn 
van politieke en bestuurlijke kaders. 

9 



IO Gerrit Kruis & Eeltje Talstra 

GEÏNDIVIDUALISEERDE SAMENLEVING 

De overgang van de wederopbouwgedachte van de jaren vijftig naar 
het idee van de samenlevingsopbouw in het begin van de jaren zeventig 
illustreert de verandering van het perspectief. De opdracht om de in
richting van het sociale domein ter hand te nemen wordt veel ruimer 
opgevat. De politieke en professionele pretenties nemen daarbij een 
hoge vlucht. 

De economische recessie en de debatten over de 'verzorgingsstaat' 
in dejaren tachtig zorgen voor een scherpe wending. Het welzijnside
aal blijkt nogal broos en hol. Wat ons daarvan rest, is niet veel meer 
dan een handvol problematische categorieën: randgroepjongeren, 
buitenlanders en werklozen. De sociale kwestie is in fragmenten 
uiteengevallen. Enkele daarvan zijn nog herkenbaar in de zogeheten 
doelgroepen: het sociale vraagstuk benoemd in termen die publieke 
instanties passen. 

In de openbare sfeer schijnt nauwelijks nog gelegenheid te zijn voor 
de uitwisseling van mensbeelden en gemeenschapsidealen. Het beeld 
van de geïndividualiseerde samenleving sluit herformulering van de 
collectieve opdracht en verantwoordelijkheden vrijwel uit . Het ada
gium van de 'zorgzame en verantwoordelijke samenleving' refereert 
kennelijk aan wezenlijke gevoelens. Zonder dat zou het niet eens op
gevallen zijn. Het doet de sociale kwestie echter ten principale van de 
politieke agenda schrappen en verwijst haar naar anonieme, wellicht 
niet bestaande maatschappelijke kaders. 

ONDERSTROMEN 

Ondanks deze blikversmalling in het ideologische debat zijn onder
stromen wel degelijk herkenbaar. Ze wijzen op worstelingen in het 
sociale domein. Van 'strijd' als in de vooroorlogse periode of in de 
jaren zestig kunnen we - een enkele uitzondering daargelaten mis
schien - niet spreken. Er staan geen herkenbare partijen tegenover 
elkaar. De tegenstellingen zijn evenmin helder. 

De signalen van de onderstromen zijn subtieler. Zo wijzen ver
schijnselen van vandalisme en criminaliteit, maar ook de veelvuldige 
incidenten rond gezagsdragers op erosie van sociale verbanden en 
waarden-patronen. Dat het debat over werkloosheidsvraagstukken 
steeds opnieuw heropend moet worden duidt erop dat we hier met een 
onhanteerbaar probleem van doen hebben. De herhaalde uitingen van 
vreemdelingenvrees zorgen eveneens voor verwarnng en voor 
krampachtige reacties. 



DE OPLOSSING VAN BRABANT 

Hoewel van een geheel andere orde, ook de pijlsnelle opmars van 
de organisatie-adviseur kunnen we rekenen tot de signalen van wor
stelingen in het sociale domein: binnen talloze en zeer diverse organi
satorische verbanden blijkt de behoefte aan nieuwe gemeenschappe
lijkheid groot. Zelfbeelden, posities en betrekkingen moeten kenne
lijk op grote schaal opnieuw omschreven worden. 

De signalen zijn misschien wel het meest krachtig aanwezig op het 
niveau van de ideologie, het denken over maatschappelijke ontwikke
lingen. Beschouwingen over veranderingen die ons te wachten zou
den staan als gevolg van nieuwe technologische vindingen, verraden 
niet zelden de verwachting dat een nieuwe historische fase aanstaande 
is. In een term als 'informatie- maatschappij' is het voorgevoel daarvan 
pregnant aanwezig. Het denken over de betekenis van dergelijke ver
onderstelde veranderingen voor sociale verbanden vertoont echter 
nog weinig samenhang. Wat we daarvan kunnen waarnemen, heeft 
veel van een ingewikkelde en verwarde kluwen. Fragmenten van zeer 
uiteenlopende religieuze en filosofische stromingen doen tegelijkertijd 
de ronde. 

Vooralsnog lijkt die amorfe verzameling van flarden ideologie zich 
niet uit te kristalliseren tot enigszins consistente denkwijzen over het 
sociale domein en de betekenis van publieke interventies daarin. Wel 
kunnen we de plotselinge populariteit van integrale denkwijzen als het 
'holisme' opvatten als een uitdrukking van de behoefte aan alomvat
tende ideologische kaders. Wat echter ook daarin zichtbaar wordt, is 
de ontoereikendheid van visies waarin het sociale domein slechts een 
verblijfplaats is voor afgezonderde individuen. 

HET VERVAL VAN DE ORGANISCHE HARMONIE 

Vanwaar de worstelingen? En waarom zijn ze zozeer aan het zicht 
onttrokken, terwijl we weten of vermoeden dat zich spectaculaire ver
anderingen voltrekken? 

Marinus Huybrechts spreekt in deze bundel zelfs van een nieuw 
vertrek uit het paradijs, een vertrek dat hij overigens niet betreurt. 
Want hoe paradijselijk was het paradijs? Maar, om in zijn beeldspraak 
te blijven, opnieuw is gegeten van de boom van kennis van goed en 
kwaad: indringende vragen van zin- en betekenisgeving laten zich niet 
onderdrukken. 

Paul Kuypers laat in zijn bijdrage zien hoe dergelijke vragen in Bra
bant sinds I947 aan de orde zijn geweest. Nadat de beslotenheid van de 
plattelandssamenleving is doorbroken is de werkelijkheid van alledag 
niet meer dezelfde: 'Op het moment dat de schaal van de plaats of de 
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12 Gerrit Kruis & Eeltje Talstra 

streek haar vanzelfsprekende eenheid verliest, vervalt ook de organi
sche harmonie van de menselijke gemeenschap. De eeuwige cyclus 
van seizoenen en levensfasen wordt doorbroken en onder de dwang 
van de historische ontwikkeling gebracht . Er ontstaat een scheiding 
tussen de sociale en de geografische verbanden. Het levenskader 
wordt doorbroken en geparcelleerd. De oriëntatiepunten komen uit 
elkaar te liggen. De samenleving is niet langer een gegeven; zij moet 
worden bedacht en ontworpen.' 

De conclusie van zijn bijdrage is weinig opwekkend: het organisch 
gemeenschapsideaal- de samenleving als een soepel functionerend or
ganisme waarin ieder onderdeel zijn eigen plek heeft en bijdrage levert 
- is onhoudbaar gebleken. Een nieuw concept omtrent de inrichting 
van het sociale domein is daarvoor niet in de plaats ges teld. 

Deze leegte zal in onze dagen, waarin economische en technologi
sche denkmodellen domineren, niet gemakkelijk worden opgevuld. 
De dominante denkkaders bieden geen houvas t voor het onderzoek 
van het sociale domein. Ze bemoeilijken dat zelfs. Er is daar immers 
meer aan de orde dan zich in termen van 'markten' en 'klanten' laat 
beschrijven. Nieuwe concepten, een nieuwe sociale architectuur kun
nen we slechts verwachten van benaderingswij zen die deze realiteit tot 
uitgangspunt nemen. 

SOCIALE ARCHITECTUUR 

Met de publikatie van deze bundel essays en interviews over maat
schappelijke ontwikkelingen in Brabant zoekt het Opbouworgaan op
nieuw ruimte voor de gedachtenwisseling over de sociale architectuur 
van dit gewest. Een heterogeen gezelschap van auteurs neemt ver
schillende aspecten van het sociale domein in ogenschouw. De regie
aanwij zingen aan hen waren summier, zodat iedere auteur veel ruimte 
had om zijn of haar eigen weg te zoeken. De essays zijn dan ook ver
schillend van aard en toonzetting. Sommige auteurs legden de nadruk 
op de historie. Anderen pogen vooral de probleemstelling voor dit 
moment onder woorden te brengen. Een enkeling waagt zich aan een 
pleidooi voor de toekomst . 

Hoewel de titel dat wellicht suggereert, omvat de bundel niet een 
eenduidige verzameling van aanwijzingen voor de verdere ontwikke
ling van de provincie. De titel verwijst juist naar de worsteling: wat er 
was, is niet meer en toch is er veel dat erom vraagt opnieuw gewaar
deerd te worden. De bundel nodigt de lezer uit om daarvoor de ruimte 
te nemen. 

De interviews met meer en minder bekende Brabanders kunnen 



DE OPLOSSING VAN BRABANT 

bijzondere dimensies daarvan zichtbaar maken: naast abstraherende 
beschouwingen en waarnemingen geven persoonlijke ervaringen hun 
eigen versie van de werkelijkheid. 

De bundel roept vragen op omtrent een centrale thematiek; die van 
identiteit en verantwoordelijkheid. Ze is waarneembaar of misschien 
wat dieper onder de oppervlakte aan de orde voor individuen, voor 
maatschappelijke instituties en instellingen. Zo ook voor het Op
bouworgaan. Het instituut staat immers niet buiten zijn omgeving. 

Jos van der Lans typeert het Opbouworgaan in zijn historische be
schouwing zelfs als 'speelbal van veranderingen'. Een kwalificatie die 
allesbehalve complimenteus klinkt, maar het in zijn ogen wel is. Be
wustzijn van economische, politieke en sociale samenhangen dwingt 
inderdaad tot bescheidenheid bij de omlijning van het zelfbeeld. 

Ondanks die bescheidenheid staat vast dat het tot de verantwoor
delijkheid van het instituut behoort om steeds weer aandacht te vragen 
voor de gedachtenwisseling over de 'sociale quaestie'. 

Deze bundel moge daartoe bijdragen. 

Tilburg, december 1987 
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MARINUS HUIJBREGTS 

Het verloren paradijs verlaten 

Een rondreis door een vervlogen verleden 

Wie omziet naar de naoorlogse geschiedenis van Brabant zal -
zeker als hij of zij die geschiedenis mee heeft gemaakt - niet 
zonder verbazing nog eens de tijd voorbij zien trekken. Het Bra
bant van 1987 is niet meer te vergelijken met dat van 1947. Het 
lijkt er op alsof in die luttele veertig jaar de tijd in een versnelling 
is geraakt. De rust is weggerukt in een storm van modernisering. 
Marinus Huijbregts was 24 jaar toen hij 1947 zijn eerste plaats 
kreeg in een stadsparochie. Nu is hij 64 jaar, veel ervaring wijzer 
en een illusie armer. De 'uitnodigende kerk' waarmee hij zich 
met de bisschoppen Bekkers en De Vet en met vele anderen een 
weg naar een nieuwe toekomst probeerde te banen, heeft het tem
po niet bij kunnen houden. Weggespoeld door de tijd. Een ver
baasde terugblik. 

In de jaren dat het Brabantse minderwaardigheidsgevoel gecultiveerd 
moest worden tot een soort nationalistisch zelfbewustzijn, de jaren 
van 'Brabantia Nostra ', zou je moeten aannemen dat er iest bestaan 
heeft als een 'Brabantse Ziel'. Ik beken eerlijk dat ik die nooit ben 
tegengekomen. Brabant is noch een Limburg, noch een Friesland. Het 
is een agglomeratie van onderling zeer verschillende gewesten door 
zeer verschillende mensen bevolkt. Wie Brabander is, kent die 
gewesten. Hij weet waar hij het Markiezaat en de Baronie zoeken 
moet de Langstraat en de Kempen, de Meierij, de Peel en het Land van 
Cuyk. Wat ze gemeen hebben is de wat donkerkleurige 'a'-klank en de 
zachte 'g', waarvan Hollanders zeggen dat je die moet afleren als je 
Nederlands wilt spreken. Mijn vreemde ervaring in de jaren dat ik in 
het Hollandse woonde en werkte is, dat collega's en kennissen dat 
'Brabantse' bij feesten en partijen graag immiteerden, waarna ze een 
soort dialect brouwden dat niets met Brabants te maken had, maar 
doorging voor een vreemd soort Limburgs. 

Rijdend van de Maas tot aan de Schelde, dwars door de provincie, 
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lÓ Marinus Huijbregts 

is ook voor de Brabander rijden door allerlei landschappen, die al lang 
niet meer de zijne zijn. Als daar ooit een Brabantse ziel te vinden was, 
dan was het op de manier, die Verhoeven zo schitterend beschrijft in 
de eerste bladzijden van zijn essay 'Afscheid van Brabant?', de wissel
werking tussen eigen innerlijk en landschap, 'een bijna ondergronds 
gezamenlijk ritme, waarvan we ons pas bewust worden wanneer het 
verbroken wordt'. Ik spreek uit ervaring. 

Hoe 'katholiek' is dat Brabant geweest? Geloofje de cijfers dan zou dat 
bijna roo% bedragen. Lees je de brieven van de bisschoppen - 'en zal 
dit herderlijk schrijven op zondag in alle kerken en kapellen, waaraan 
een priester verbonden is, tijdens alle Heilige Missen worden voorge
lezen' - dan was het een verwaterd katholicisme. Toen ik in 1947 mijn 
eerste plaats kreeg in het pastoraat, een stadsparochie, erfde ik van 
mijn voorganger een rits losbladige boekjes met namen en adressen 
die ik bij het huisbezoek in mijn zak kon steken. 'Parochieboekjes' 
werd de verzameling genoemd. Ze bevatten namen, adressen en data, 
maar boden ook ruimte voor aantekeningen. Dit waren er in feite drie, 
alle beginnend met 'n'. Je kon 'niet-kerkelijk' (n.k .) zijn, 'non-pa
schant' (n . p.) en, fraaiste van de drie, 'neo-malthusiaans' (n.m.). Mijn 
voorganger had dit heel correct bijgehouden; misschien door te gissen 
dan wel door er werkelijk naar te informeren, daar had ik geen idee 
van. In elk geval heb ik het zelf nooit aangevuld. Aan dit soort infor
matie had ik geen behoefte. Ik weet niet wie de uitvinder van deze 
categorisering is geweest. Wel kan ik zeggen dat de uitvinding ervan 
typerend was voor een pastoraal moralisme van het moment dat we 
nu op zijn zachtst gezegd onzindelijk zouden noemen. De parochie 
was in wijken ingedeeld: een 'eerlijke verdeling', want iedere priester 
kreeg een aantal 'goede' en een aantal 'slechte' straten toegemeten. 
Karakteristiek voor de 'goede' was dat er 'burgers' woonden, midden
standers of hoger; karakteristiek voor de 'slechte' dat het arbeiders
straten waren. Bij 'burgerlijk' mocht je ook 'kerkelijk' verwachten; bij 
arbeiders varieerde het doorgaans van 'n. k.' tot 'n. p.'. Zocht je naar 
'n.m.' dan zat je weer warm in de burgerwijken. 

27 jaar geleden hield Po N een opbouwdag, waarop ondermeer aal
moezenier - later bisschop De Vet en ikzelf over kerk beleving in Bra
bant hebben gesproken. De Vet hield er een boeiend betoog over het 
'traditioneel katholieke' van Brabant, voor hem identiek met vereen
zelving met het sociaal stramien. Kerksheid was in Brabant bovenal 
een uiterlijke, zichtbare accentuering van godsdienstbeleving en een 
conformatie aan een maatschappelijk patroon dat geen uitschieters 
verdroeg, geen houding boven het gemiddelde. Dat beeld klopt heel 



HET VERLOREN PARADIJS VERLATEN 

aardig met de werkelijkheid zoals ik die heb leren kennen. Soms zie ik 
er de sporen nog van terug, als ik bijvoorbeeld door Kempische dor
pen rijd rond de tijd dat de kerkdienst begint of uitgaat. Onkerkelijk
heid kwam onder de burgerij nauwelijks voor. Het mechanisme van 
de sociale controle werkte in dat opzicht voortreffelijk. Voor niet
kerkelijkheid moest je, zeker in steden, maatschappelijk wat lager af
dalen. 

De Vet volgde in zijn lezing een Franse studie van Schmitt-Eglin uit 
1952, die in het verschuivingsproces van het traditioneel christendom 
een aantal fasen onderscheidt. Het geheel opgaan in een plaatselijke of 
lokale gemeenschap kan ertoe leiden dat godsdienst een status wordt, 
die meer door sociale pressie wordt opgelegd dan innerlijk aanvaard. 
Er ontstaat een religieus minimalisme, dat verder afglijdt naar een juri
disch vermaterialiseerd christendom. Een christendom in die fase reikt 
niet verder dan de onderste grens van de concrete verplichting . Een
maal daar begint de ont-kerstening: men kan aan godsdienst doen, 
men kan het ook laten. Men staat er onafhankelijk tegenover, wat 
verdraagzaam wordt genoemd, maar in werkelijkheid onverschillig
heid is. In elk geval verdwijnt de invloed van godsdienst uit het da
gelijks leven. 

De Vet ziet in 1960 duidelijke sporen van dit mechanisme in het 
Brabantse katholicisme. 'Wij geloven dat het een inzicht is zowel in 
het eigen gezagsterrein van de Kerk als in een groeiende waardering 
voor de waarden van de binnenwereld, van het "profane", die in feite 
aan de strikte gezagssfeer van de Kerk ontsnapt. De tijd dat de pastoor 
nog godsdienstig voor zijn gelovigen dacht is voorbij en heeft plaats 
gemaakt voor een kritische distantie tegenover dit gezag. Zeker wan
neer dit gezagsgebied wordt overschreden, bij sommigen wanneer ze 
zeggen "dat de pastoor er niets mee te maken heeft", bij anderen in een 
groei van eigen verantwoordelijkheidsbesef. ' 1 

ANTI C LERICALISM E 

Lees je Verhoeven's essay dan past die houding wonderwel in de Bra
bantse aard. Er zit een bepaalde ambiguiteit in het Brabantse, zegt 
Verhoeven. Van de ene kant is er een duidelijke clericale invloed, om
dat de clerus lange tijd de intellectuele bovenlaag is geweest met in
vloed op gedrag en levenswijze, niet in het minst dank zij haar macht 

l. Provinciaal Opbouworgaan N oord-Brabant (P ON), Opboi1wdag West-Braba11t , refe
raten en co-referate11. Tilburg , ges tencilde uitgave, 1960. 
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over het onderwijs. 'Daar staat tegenover dat een stuk Brabantse vita
liteit een duidelijke anticlericale signatuur heeft, ja zelfs dat die ont
staan is uit de wil bepaalde levensgebieden aan de clericale invloed te 
onttrekken.' Verhoeven gaat met name in op de Brabantse 'grote ge
zinnen', wijst af dat die het resultaat zijn van clericale betutteling, zegt 
weer terecht dat in clericale kring zelf iets van een emancipatiefilosofie 
speelde dat grote katholieke gezinnen, mits volgehouden, uiteindelijk 
zouden kunnen leiden tot macht en overwicht van katholieken, maar 
dat was een 'binnenkamers-filosofie'. De waarheid is dat 'nergens 
minder dan in Brabant een rancune tegenover de clerus en zijn tirannie 
op haar plaats is, niet zozeer omdat de clerus hier zo buitengewoon 
pastoraal en tactisch zou zijn opgetreden, maar omdat die invloed in 
werkelijkheid zeer gering geweest is. Er is hier altijd een latent anticle
ricalisme geweest, niet alleen bij de intellectuelen, maar evenzeer bij de 
boeren; en daarop is die invloed afgeschampt. ' 2 Ik kan hier de arbeiders 
aan toevoegen of beter lijkt het mij te stellen dat pastorale acceptatie 
van de geestelijkheid wederkerig was aan de bereidheid pleitbezorger 
te zijn van groepsbelangen. Als ik aan het pastoraat in Brabant terug
denk dan deed je het strikt kerkelijke er eigenlijk een beetje bij. Je 
dagtaak werd veel meer gevuld met zaken die de vereenzelving van 
kerk en samenleving van je verwachtte met een sterk gevoel voor de 
meer bedreigden daaruit. 

Dat is namelijk de andere kant van die maximale vervlechting van 
godsdienst-kerk-parochie en plaatselijke gemeenschap. De parochie 
bestond minder dank zij haar strikte kerkelijk-religieuze leven dan 
dank zij een groot aantal 'mantelorganisaties'. Het parochiehuis func
tioneerde meer en bete.Il dan de parochiekerk omdat dat het sociale 
trefcentrum was. De pastoor of de kapelaan functioneerde beroepsma
tig meer als geestelijke adviseur dan als zielzorger. Dat strekte zich uit 
van de jongste jeugd tot de hoogste ouderdom en van de laagst geklas
seerde sociale rang tot de hoogste. Binnen dat sociale netwerk waren 
een groot aantal gezinnen betrokken die op een of andere manier een 
trefpunt vonden in de pastorie of bij de zeer nabije medewerk(st)ers 
daarvan. Pastoraat was daarbinnen niet zozeer bediening van het 
Woord, tenzij bij bijzondere gelegenheden. Het bestond vooral uit 
creatief meedenken. 

Het klassieke model van dat gebruik werd de 'geestelijke adviseur 
van de geitenfokvereniging', zoals de instelling later geridiculiseerd 
werd. Wie achteraf, nu de functie totaal verdwenen is, erop terugkijkt, 

2. Cornelis Verhoeven, 'Afscheid van Brabant?', in : Als een dief in de nacht, Baarn 
(Ambo) 1980. Alle citaten van Cornelis Verhoeven in dit hoofdstuk komen uit dit op
stel. 
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kan tastbaar merken hoeveel pastorale contacten daarmee verloren zijn 
gegaan. De kunst van het pastoraat in de volkskerk was namelijk met 
zoveel mogelijk parochianen contacten onderhouden, zoveel mogelijk 
mensen persoonlijk te kennen, meer te causeren over de alledaagse 
dingen van het leven dan over de dingen des geloofs. Vanuit nationale 
belangen gedacht was de overgang van de standsorganisatie naar het 
vakverbond en binnen een betrekkelijk kort aantal jaren van het con
fessionele vakverbond naar het algemeen-maatschappelijke een logi
sche stap, lokaal gezien betekende het een verlies van natuurlijke con
tacten, van het 'ons-kent-ons', de belangengemeenschap. De meeste 
pastoors en hun medewerkers werden eerder om dit sociale functione
ren gewaardeerd dan om hun kwaliteiten als liturgist of bedienaar van 
het woord. 

Verhoeven wijst op een paar curieuze kanten daarvan. De eerste is de 
manier waarop de geestelijke stand haar intellectuele stempel gedrukt 
heeft op de Brabantse maatschappij. De clericale opleiding met haar 
seminaria kende geen exacte vakken. Ze was het summum van een 
alpha-opleiding, niet eens a-technisch maar vooral anti-technisch. Het 
oude humanistische ideaal dat al vanaf de Grieken het werk van de 
handen benedenmaats gevonden had, werkte hier door. De clericus 
stond model voor het intellectuele niveau van zijn omgeving, dat, 
aldus Verhoeven, 'in de buurt van de theologie bleef. 

Het tweede element is de plaats van de catechese. In zo'n traditio
neel katholiek land met een zo strakke sociale kontrole hoefde je niet te 
weten omdat je niet hoefde te verdedigen. 'Je moest twintigjaar gele
den maar eens proberen in een "persoonlijk" gesprek met een Bra
bantse leek over Christus te praten. Zelfs de meest ruige boer ging dan 
blozen en wist zich geen raad met die rare praat. Hij verwees je grim
mig naar de pastoor. Die was er speciaal voor dit soort vreemde 
zaken ... Wat men de "gewone" gelovige noemt, is in werkelijkheid de 
buitenstaander inzake geloof ofwel de ongelovige.' 

DYNAMISCH LEIDERSCHAP 

In 25 jaar, tussen 1960 en 1985, is dat traditioneel katholieke Brabant 
die katholiciteit volledig kwijtgeraakt. Van een 'volkskerk' is in zijn 
geheel geen sprake meer. De klassieke standaard daartoe was het kerk
bezoek. In 1965 ging nog een miljoen Brabanders op zondag trouw 
naar de Kerk; in 1985 was dat niet meer dan een kwart. Intussen nam 
ook het aantal beschikbare priesters met sprongen af door ambtsverla
ting of gebrek aan aanbod zodat het aantal katholieken per basispastor 
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na 1960 meer dan verdubbelde met nu - 1985 - één pastor voor onge
veer 2700 katholieken. In tien jaar tijd daalde het aantal beschikbare 
priesters met meer dan een derde, van 1313 in 1974 tot 815 in 1985, 

waar een bescheiden toename tegenover stond van pastorale 
werk(st)ers aan wie maar een deel van de pastorale bediening kan wor
den toevertrouwd. 3 

Nemen we een andere maatstaf om het verloop van het Brabantse 
katolicisme te meten, de verkiezingen voor de Provinciale Staten, dan 
zie je een soortgelijke ontwikkeling. In 1967 kon de K v P alléén nog 67 

% van de stemmen verzamelen. In 1970 daalde dat met 9°/o naar 58.2. 

Als c DA, in combinatie met twee andere christelijke partijen, zakte 
dat in 1978 beneden de 50%, nl. 48.9, om in 1986 44.2% te worden, 
waarna kunst- en vliegwerk moest worden toegepast om nog een 
meerderheid in Gedeputeerde Staten te krijgen, waarin het altijd heeft 
kunnen domineren. Stelje daar de cijfers van PVDA- II,2% in 1966; 

29.6% in 1986 - en die van de VVD resp. 5,2% en 15,4°/o, naast, dan 
merkje hoe systematisch dat katholi.:ke Brabant zich ontwikkelt naar 
normale landelijke verhoudingen. Voor alle :luidelijkheid, deze jaren 
van getalsmatige katholieke leegloop zijn ook de jaren waarin katho
liek Brabant vooropliep in kerkelijke vooruitstrevendheid en dyna
misch leiderschap, jaren die deels parallel liepen aan, deels volgden op 
het Vaticaanse Concilie met zijn sfeer van aanpassing en bijstelling. 

22 maart 1962 werd Gerrit de Vet benoemd tot bisschop van Breda. 
Ik maakte een afspraak voor een interview in zijn bisdomblad, waar
van de deadline inmiddels eigenlijk al gepasseerd was. De twee mid
denpagina's had ik ervoor gereserveerd, volop ruimte dus. Toen ik op 
23 maart bij hem kwarn, was hij net begonnen met pakken om te 
verhuizen naar de bisschopswoning. Ons gesprek werd herhaaldelijk 
onderbroken door telefoongesprekken en bezoeken van passanten, 
zodat van een interview niets terechtkwam. 'Maak maar wat', zei hij. 
'Je kent me.' 

Ik reed terug naar huis, een woning in het open platteland, waar 
intussen varkenspest bleek uitgebroken. Een beetje ontmoedigd ging 
ik achter mijn schrijfmachine zitten en schreef in één ruk een verhaal, 
waarin ik zowel parafraseerde op de nieuwe bisschop als op het ag
giornamento van de Kerk, en de varkenspest. Collega-journalisten 
reageerden enthousiast op de ontspannen beschouwing, zo anders als 
de gebruikelijke hiërarchische aanbidding. Wie zich gekwetst voelde 
was tóch de man om wie het ging. Ik was verbaasd; tot me in de loop 
van de maanden steeds duidelijker werd dat hij, óók hij, zelf gewend 

3. KASKI, Memorandum 1987, 's-Gravenhage 1987. 



HET VERLOREN PARADIJS VERLATEN 

om gemoedelijk met mensen, wie dan ook, om te gaan, de hiërarchi
sche afstand schiep die bij doorluchtige hoogwaardigheden en hoog
waardige excellenties schijnt te horen. 

KERKVERNIEUWING 

Een prieser, die bisschop wordt, wordt van de ene op de andere dag 
een man van gezag . Krijgt een burgerlijke erkenning als hoge maat
schappelijke bestuurder en kerkelijke bewondering, hij is ineens ere
gast, wordt plechtig ontvangen. Desondanks heeft een bisschop meer
dere wegen om te besturen. Zo kan hij van zichzelf een huisbakken 
pausje maken over een eigen kerk. Dat kan hij vriendelijk doen of ex 
cathedra. Beide aanpakken komen in Nederland nogal eens voor. Hij 
kan ook een bruggenbouwer zijn naar en van een wereldkerk en zich 
door de laatste laten inspireren zonder er een vazal van te worden. 

Bekkers die in 1956 benoemd was tot bisschop van het bisdom Den 
Bosch, en De Vet zijn vooral op die laatste manier bisschop geweest . 
Gezegd moet worden dat ze het tij meehadden. Er werd in Nederland 
in het algemeen en in Brabant niet in het minst hardop over kerkver
nieuwing, kerkaanpassing gedacht en gesproken; er was 'onrust in de 
zielzorg' zoals de titel van een wijd en zijd befaamde bundel het noem
de en er was vooral de aankondiging van een Algemeen Concilie, dat 
de kerk bij de tijd zou moeten brengen en alle bisschoppen tot concilie
vaders. En tenslotte werkten beiden onder een Nederlandse Kerklei
der van unieke hoogte, overtuigende invloed en openhartige durf; 
theoloog en kardinaal, Alfrink. Bekkers liet zich nog het duidelijkst 
vormen door dat Vaticaanse Concilie. Hij werd de enthousiaste verta
ler van de theologische ideeën, deed dat voor heel Nederland, waar hij 
dankzij de televisie een voor een roomse priester ongekende populari
teit kreeg. 

Brabander Jan Casteleyns, hoofd van de KR o-tv, beroepshalve op 
zoek naar tv-talenten, ontdekte het televisiegenieke van de Bossche 
bisschop. Het zangerige warme Oostbrabants werd voor katholieken 
en niet-katholieken de klank van een Rooms-Katholieke Kerk-in-her
vorming. Het vernieuwende waarop men wachtte, bleek niet zozeer 
een nieuwe leer van bovenaf als wel een antwoord op de vraag of 
bovenaf accoord zou gaan met wat daaronder al gewoonterecht ge
worden was. Dat kon in het kerkelijke en in het morele zijn; het kon 
betrekking hebben op alleen het typisch roomse of ook van belang zijn 
voor de oecumene. Bekker's onbewuste opdracht was de RK - kerk uit 
haar isolement te halen en daar slaagde 'de pastoor van Nederland', 
zoals journalist Michel van der Plas hem na zijn dood typeerde, won
derwel in. 
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De Vet, intellectueel en manager, minder de propagandist van een 
kerk als Gods Volk Onderweg, concentreerde zich als concilievader 
vooral op de structuur van de kerkorganisatie met de bedoeling om te 
komen tot een gezamenlijk pastoraat. Alle initiativen moesten open 
staan voor oecumene èn leken dienden binnen het pastoraat betrokken 
te worden. Die moesten dan wel theologisch getraind worden waar
voor hij in 1964 een opleidingsinstituut in het leven riep. 

Toen De Vet nauwelijks bisschop was drukte hij door wat al enige 
tijd in de bisschoppenconferentie leefde, een herinterpretatie van het 
mandement van 1954. Al voor zijn benoeming was hem gevraagd de 
bisschoppen daarover advies te geven. Het college zat met de ontacti
sche beslissing in de maag. Diplomatie was nodig. De vakbeweging 
mocht zich niet langer gekwetst voelen en de bisschoppen dienden 
geen verder gezichtsverlies te lijden, ook niet door de schijn van een 
capitulatie. 

Ongeveer in diezelfde tijd hield Bekkers zijn befaamd geworden 
Brandpunt-toespraak over Huwelijksliefde en Verantwoordelijkheid. Be
stuurlijk is er een zekere parallel met wat De Vet met het mandement 
deed; iets wat zo vaak in de kerk gebeurt. Het volk neemt zijn ver
antwoordelijkheid. De kerk overbrugt, maar presenteert haar bijstel
ling zo alsof zij zelf na wijs beraad het voortouw heeft genomen. In 
kerkelijke jargon heet dat dan 'vernieuwing', in werkelijkheid is het, 
zoals Verhoeven het noemt, 'liquidatie'. Toch hebben ook de befaam
de Brabantse vernieuwers de teloorgang niet in de hand kunnen hou
den. De betekenis van Bekkers èn van De Vet ligt vooral in wat Van 
Hees, een van zijn levensbeschrijvers heeft omschreven als: ze hebben 
geleerd om 'in tegenstelling tot vele van zijn (hun) ambtsbroeders en 
een groot aantal moraaltheologen de kerk niet meer tegen de mensen 
te verdedigen. '4 

Van Hees typeerde Bekkers verder als iemand die in de grond van 
de zaak niet 'omgeslagen' is maar conservatief gebleven. Hij was 'de 
spiegel van zijn omgeving, nam over wat in zijn omgeving leefde en 
gaf dat door'. Dat geldt ook voor De Vet; zijn kerk beeld kreeg een 
bredere basis, maar bleef in die zin conservatief, dat hij hiërarchisch 
bleef denken en van een kerk droomde die over het ganse waardege
bied haar directe invloed zou blijven uitoefenen. 

Dat neemt niet weg dat men kan zeggen dat zowel Bekkers als De 
Vet veel hebben bijgedragen aan een democratisering van de kerk bin
nen de bescheiden mogelijkheden die de structuur daarvan bood. Ze 
legden meer nadruk op het grondvlak, deden een appèl op de gewone 

4. J. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet. Bijdragen tot de geschiede
nis van het zuiden van Nederland, Tilburg 1973. De meeste citaten van De Vet in dit 
hoofdstuk zijn afkomstig uit deze studie. 
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gelovige om als vrijwilliger of professioneel mee te denken over beleid 
in de kerk en daaraan vorm en inhoud te geven. Ze schiepen ruimte 
om de eigen geloofs- en gewetensovertuiging te volgen. Hun beider 
opvolgers, Bluyssen en Ernst hebben na hun vroege dood in I966 

(Bekkers) en 1967 de lijn van dat beleid gecontinueerd. 
Wat zou meer voor de hand liggen dan dat De Vet's 'uitnodigende 

kerk' en Bekkers 'Kerk als Volk Gods' in Brabant wel gedijen moest. 
Toch werd in die jaren nergens in Nederland de kloof tussen de kerk 
en volk zo snel zo groot als juist in Brabant. Hoe kan het dat tussen 
clerus en gelovigen in zo korte tijd een zo diep ingrijpende vervreem
ding is ontstaan? Is het toch het latente anti-clericalisme, waar Verhoe
ven van overtuigd is, dat hier zo gauw de teugels gevierd worden 
collectief tot het bewustzijn doordringt? Misschien. De berekenende 
'gelovigen' waren er altijd al in grote getale geweest. 

Eens stond ik met Bekkers, toen nog adviseur van de Noordbra
bantse Christelijke Boerenbond en nog geen bisschop, te kijken naar 
een bedevaart van boerenjongeren, waarbij hij, Bekkers, preken zou . 
'Schone mensen', zei hij, 'echte Brabanders. Op bedevaart met zijn 
tweetjes in een hele club, de pastoor erbij. Maar ze zijn slim. In hun 
rechterzak hebben ze de i:ozenkrans. Daarmee bidden ze dadelijk Onze 
Lieve Heer van het Kruis. Maar in de linkerzak hebben ze het con
doom. Precies op tijd weten ze het een en het ander voor de dag te 
halen. Pa en Ma denken: 't kan geen kwaad. De pastoor en de kapelaan 
weten niet beter. Een condoom? Jij en ik kennen het alleen omdat we 
wel eens automaten ervan in toiletten zien. En misschien denken we 
dan nog allebei dat het met hoeren te maken heeft en niet met gewoon 
vrijen. Al die jongelui, gewoon van het Brabantse platteland, weten 
wel beter.' 

Maar het zou te simpel zijn om de oorzaak voor de vervreemding 
alleen in deze factor te zoeken. Waarschijnlijk spelen andere factoren 
een grotere rol. De wereld verandert in een tempo, dat voor de kerk te 
hoog is . Haar historische bouwwerk is er niet op berekend. Industria
lisatie, urbanisatie, massa-consumptie, welvaartsgroei. Het is te veel 
en het gaat te snel. 

EEN NIEUWE MAATSCHAPPIJ 

Ergens in het midden van dejaren zestig, Bekkers en De Vet leefden 
nog, fietste ik, komend van dat Eindhoven, richting grensstreek rond 
de Achelse Kluis. Ik stopte in de rustieke rust van de omgeving langs 
een ouderwetse kei weg en keek naar het stift, een reuze vaalwitte om
muurde boerderij, een stift dat daar onder de zon robuust en vredig lag 
mooi te zijn. 
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Ik fietste verder, even de grens over, om het geheel ook van de 
andere kant te zien, keerde terug en werd gepasseerd door een piepp
jonge Trappistermonnik in een kovel, niet ouder dan een jaar of vijf
tien, zestien, op terugweg van zijn school in het Vlaamse achterland. 
Hij verdween via een achterpoortje tot binnen de ruimte, terwijl ik, 
verbaasd, opnieuw ging zitten tegenover de abdij om te ruiken aan 
deze middeleeuwse cultuur, die met uizondering van de fiets dankzij 
dit jonge klerkje schijnbaar in zes eeuwen niet was veranderd. 

Genoegelijk dacht ik aan verleden tijden, toen deze monikken de 
pioniers van deze streek waren. Als ontginners met kennis van boe
renzaken vertaalden zij het labora van de keuteraars op de onhandelba
re grond economisch en sociaal. Tegelijk poogden ze de waarheid van 
het roomse christendom aan te tonen door het ora in het holst van de 
nacht, de prilte van de ochtend en 's avonds voor het vroege slapen 
gaan. Maar ook verspreid door de dag temidden van naar riolen rui
kende moerassen, droog optrekkende gronden vol mestgeuren, be
ginnende korenvelden en grazige weiden met vee dat elke concurren
tie met de keuteraars ruim won. 

Zoals het daar lag, leek het nog helemaal onbeschadigd en onge
schonden aanwezig, tot meerdere eer en glorie van God, die zag dat 
het goed was . Nog geen tien jaar later was ik weer in de buurt, vond 
dat ik andermaal de idylle in me moest opnemen. Maar nu kwam ik in 
plaats van over een bolle klinkerweg via een makedamweg binnen. 
Veel verkeer, en op handbereik de rijtjeshuizen van de moderne indus
triestad. Dat wat eeuwenlang de natuur in balans had gehouden, werd 
binnen een paar jaar door de techniek tot de orde geroepen. Niet lan
ger: in de schaduw van Eindhoven, regelrecht onder de rook ervan. 
Brabant had zijn laatste Middeleeuwen verloren. 

Zo dacht ook de Brabantse geestelijkheid over Eindhoven en Philips. 
Het paste bij de jaren waarin ik ben opgegroeid om wat zuinigjes over 
de beroemde lampenfabriek te praten. Bij Philips hoorde niet alleen 
werken, werd gezegd; je at van Philips borden, kocht in Philipswin
kels, werd totaal opgeslorpt door de Philipssfeer. Wat vergeten werd, 
was dat de Katholieke Kerk niet anders dacht en deed. Concurrentie in 
het aanbod van organisatievormen werd niet echt op prijs gesteld. 
Philips was een voorbeeld van een moderne industrie die van her en 
der zijn breed geschakeerde werkers vandaan moest halen en wegen 
zocht om hen aan zich te binden. Het bedrijf bewoog zich daarom op 
het terrein van sport, ontspanning, cultuur, vorming, onderwijs, so
ciale en medische zorg. Eindhoven heette al spoedig 'het zwakste punt 
in het katholieke bastion', of, zoals de literiar criticus en Brabantse 
cultuurfilosoof Gerard Knuvelder het uitdrukte: 'Het katholicisme 
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kraakt er' . Mopperend en protesterend keek de geestelijkheid m 
machteloze woede toe, probeerde tegenacties met allerlei verenigin
gen op katholieke grondslag en waarschuwde vooral. Sint]ansklokken, 
het Bossche bisdom blad, schreef: 'Philips snapt niet dat arbeiders door 
het voorportaal der neutraliteit bij socialisme en communisme belan
den'; Philips bleef tactisch en vriendelijk. Het buitengewoon domine
rende katholicisme van Eindhoven (90, 8% in 1920) zakte inderdaad 
met de groei van de industriestad. Begrijpelijk. Want Philips mocht 
een Eindhovense industrie zijn, het was niet een industrie van Eind
hovenaren en de dorpelingen daaromheen. De know-how - zo be
langrijk - moest van elders komen. In 1930 was 78% katholiek, in 
1940, 81%. 

Maar veel omvattender was de stille revolutie, die zich met deze 
industriële slok-op voltrok. Het versnipperde samenraapsel dorpen 
werd in hoog tempo weggevaagd. Er ontstond een nieuwe 'maat
schappij': Eindhoven. De Kerk, met haar patent op het Brabantse So
ciale leven, voelde zich niet ten onrechte een tikkeltje bestolen door 
een nieuwkomer met een minstens even omvattende wereld visie; met 
minder God en meer geld achter de hand. 

KLOOF KERK -W ERELD 

De Vet heeft dat vervreemdingsproces tussen Kerk en maatschappelij
ke ontwikkelingen goed onderkend. De Brabantse clergé gedroeg zich 
in het maatschappelijk verkeer overeenkomstig het patroon van de 
omgeving waarin ze leefde. Ze zocht aansluiting bij de notabelen van 
dorp of stad tot net onder het intellectuele niveau. Ze was de huis
vriend van de patroon, boer of ouderwetse industrieel maar ontweek 
doorgaans het intellectuele milieu. De Vet schreef in 1953, typerend, 
'Voor heel veel mensen zijn wij, priesers, "de andere". We zijn niet 
huns gelijke want het ideaal waarvan zij ons als dragers zien, sluit ons 
uit van hun samenleving. Wij zijn niet hun vijanden; zij zijn niet tegen 
ons, maar we raken hen niet.' De Vet beschrijft vervolgens dat wan
neer de confrontatie dan toch plaatsvindt de kritiek tegen de Kerk 
losbrand, zoals identificatie van Kerk en politiek, het aardse van de 
Kerk, de onmondigheid van de leek etcetera. 

Twee jaar na het mandemant, in 1956, werkte De Vet in het officië
le blad van het bisdom Breda dat andere gezicht van de Kerk, waaraan 
volgens hem behoefte was nader uit. Hij probeert daarin de kloof 
kerk-wereld te overbruggen. 'Het godsdienstige probleem speelt in 
alle lagen', stelt hij vast, 'omdat het min of meer in elke mens van 
vandaag aanwezig is: de moeilijkheid om door de uiterlijke verschij-
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ningsvorm van de Kerk heen te zien', waarna hij een aantal schijnbare 
maar als reëel beleefde tegenstellingen opnoemt, onzekerheid tegen
over het verlangen naar de bron, veel traditioneels en devotioneels 
relativeren op gevaar af om het absolute daarachter mee te slepen, 
gelijkheid binnen de Kerk verlangen contra het conservatisme. 

Vlak voor zijn dood werkte De Vet aan een posthuum gepubliceer
de lezing voor vrouwelijke religieuzen waaraan hij de titel gaf: 'Om 
een nieuw gezicht van de Kerk' . Een nieuw gezicht veronderstelt een 
oud gezicht dat zijn herkenbaarheid heeft verloren. Dat oude gezicht is 
getekend door devotionaliteit en uiterlijkheid terwijl de instelling van 
mensen anders geworden is: op zoek naar wezenlijke zaken in het ge
loof en naar zich-zelf-kunnen zijn. 

Waarom heeft dit pastorale denken van De Vet geen echte 
weerklank gevonden, hoewel hij de vinger op de wonde legde door te 
zeggen dat niet de gelovigen het probleem zijn maar de Kerk zelf en 
ondanks een paar trefwoorden voor beleid die de Kerk een nieuw ge
zicht zouden hebben kunnen geven: werkelijkheidsgevoeligheid (na
bijheid), veranderingsgevoeligheid (uitnodiging in plaats van ge
hechtheid en herinnering aan een voorbij maatschappijbeeld) en een 
taalgevoeligheid (afgestemd zijn op de huidige ervaring, geloofswaar
heden en morele waarden een eigentijdse vertaling zodat ze in het da
gelijkse leven nu een plaats kunnen krijgen, kunnen worden geïncar
neerd) . Men kan niet zeggen dat De Vet niet scherp zag waar Kerk en 
Wereld van elkaar wegliepen. Toen hij het zei, de vijftiger jaren, leek 
de breuk tussen Kerk en Volk in Brabant nog in zijn allereerste begin. 
Waarom heeft De Vet, de theoreticus, en waarom heeft Bekkers, de 
prakticus, die in elk geval de bij moderne ervaring passende kerktaal 
vond, toch niet de basis kunnen leggen voor een Kerk die klassiek 
dicht bij de mensen kon blijven staan? Het heeft, dunkt me, niet aan 
hen gelegen, noch aan hun initiatieven, evenmin aan de korte spanne 
tijds die ze gehad hebben om beleid om te buigen en vorm te geven aan 
dat nieuwe gezicht van de Kerk. Ook zij zouden in de loop der jaren de 
desillussie hebben ondervonden. 

ONTTRONING 

De vitaliteit van veranderingsgezindheid, de vernieuwingsdrang is in 
de schaduw komen te staan van een veel machtiger beweging die zich 
in de zestiger en zeventiger jaren heeft afgespeeld: de uiterlijke èn in
nerlijke metamorfose van Brabant. De technisch-industriële cultuur, 
die overal, maar dan ook écht overal, nieuwe wijken schiep, wonen en 
werken radicaal splitste, de winkelcentra schiep waar elke persoonlijke 
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behandeling tot een minimum werd teruggebracht, plus nog heel veel 
meer dat mensen uit een samenleving-van-nature haalde en over
bracht naar een indivudueel bestaan dat van daaruit en naar believen 
bindingen met anderen aanging. Past daar Kerk nog in? Parochie? De 
moderne taal van de Kerk ligt nog altijd in het verlengde van de oude 
en neem het haar kwalijk als je zo lang de illusie hebt kunnen hooghou
den dat je Brabant gezicht hebt gegeven, zijn cultuur inhoud en zijn 
samenleving vorm. Als nog maar 20 jaar geleden, toen de katholieke 
kerk in vernieuwing geloofde en haar gelovigen in aanpassing aan wat 
zij praktisch beleden, de ogen gericht waren op de Kerkleiding in dat 
Brabant, die model heette te zijn voor heel Nederland. De onttroning 
van de Kerk is zo onvoorstelbaar snel gegaan, dat ze door Brabant en 
de Branbanders leek te worden afgestraft, terwijl ze het tegendeel, de 
beloning, verdiende. Wat in Brabant met de Kerk gebeurd is, is wat 
overal is gebeurd. Brabant is geen uitzondering. Het is een uitzonde
ring vanwege het tempo waarin die ontkerkelijking heeft plaatsgevon
den en de radicale manier waarop zij toeslaat. Verhoeven geeft aan 
waarom en waardoor: het klimaat ervoor was al van oudsher sluime
rend en onderhuids aanwezig; het moment van de explosie ontbrak. 
Die kwam toen de metamorfose met grote haast om zich heengreep: 
Inderdaad, om met Kuypers te spreken, Brabant bestaat niet meer. 5 In 
een bepaald opzicht bestaat het niet meer. Als het katholieke Brabant 
bestaat het niet meer. Brabant heeft zichzelf van een illusie beroofd. 

Er is natuurlijk van een niet geringe tragiek sprake. Ik hoor zelf tot de 
generatie, die de adem van de Kerk tot onder het nekvel voelde. Kerk 
had te maken met onverwoestbaarheid, eeuwigheid, absoluutheid, 
onvergankelijkheid. Eén van de grote verbazingen van mijn leven 
blijft haar grote kwetsbaarheid en het tempo waarin ze als echte me
despeelster uit het toneel van de samenleving werd weggedrongen. 
Soms voel ik de behoefte om met mijn rug naar het nieuwe Brabant te 
gaan staan en langs de horizon te lopen, tussen de akkers te staan en 
van verre te kijken naar hoe het geweest is. Het is een soort stil protest 
tegen de snelheid, dat ik ogenblikkelijk als onzalig terzijde schuif. 

Als ik aan 'kerk' denk, zou ik door mijn leven een viervouqig ker
kepad kunnen trekken. De eerste etappe begint bij de Achelse Kluis, 
die ik al beschreef, loopt net over de Brabants-belgische grens tot 
Huy bergen, gaat naar het noorden, naar de Bergse Markt en de Peper
bus. Vandaar naar Wouw, de Grote markt in Breda (met voor mij nog 
altijd de architectonisch best geslaagde gotische kathedraal), de Sint 
Janstraat en het Begijnhof. Zo naar Oosterhout, de kerk op de markt, 

5. P. Kuypers, 'Brabant bestaat niet', in: Brabantia N ostra, jrg. 3 r , nr. 4, 1982. 
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en even rusten bij de drie abdijen. Door naar Oirschot, de Skyline van 
Den Bosch en uiteraard de Parade terwille van de Sint Jan. Om de 
ommegang te eindigen in Heeswijk. Het is de etappe van de onver
woestbaarheid, uitgezet op het ritme van eeuwen, maar met een steeds 
wisselend uiterlijk, en o zo dominant de aandacht naar zich toehalend. 

De tweede etappe is die langs dorpen en gehuchten waar overal de 
kerk in het midden staat, daarnaast de bijna altijd monumentale pasto
rie en het nonnenklooster. Het is de etappe van de aanwezigheid, die 
vanuit de negentiende eeuw tot meer dan het eerste kwart van deze 
eeuw heeft geduurd. Veel minder smaakvol van architectuur, maar 
niet minder getekend door zelfbewustzijn. 

De derde etappe kan ik bij mijn eigen huis beginnen met de kerk om 
de hoek, zoals je ook de winkel om de hoek hebt. Nog niet lang gele
den was er nauwelijks na anderhalve kilometer alweer een volgende 
kerk zowel naar de ene als naar de andere zijde. Intussen zijn een aantal 
van die kerken weer afgebroken, voor andere bestemmingen ingericht 
of inwendig tot minimale vormen teruggebracht, tot reële proporties 
passend bij de bescheiden kerk-markt van nu. 

Naarmate ik verder van mijn huis naar de nieuwste wijken langs de 
alsmaar uitdijende grenzen van de stad ga, zijn ze ook minder en min
der te vinden. Hier en daar schijnen ze weer opnieuw op schuilkerken 
te lijken . Het is de etappe van het verloren paradijs, waarvan me als kind 
door de pastoor werd verteld dat ik me zo een communistenland 
moest voorstellen. 

De laatste etappe is die waarlangs mijn hedendaagse eigen ik wan
delt. Ze gaat naar een kerk die geen parochiekerk meer is maar een 
service-instituut. Ik ga op zoek naar de kwaliteit van de dienst, de 
inhoud van de preek, het gevoel van met meerderen te zijn, maar ook 
naar iets praktisch werelds, een parkeerruimte. Religie - ook voor mij 
- als een individuele keuze in de boezem van de gemeenschappelijke 
eredienst. Dat is mijn eigen etappe. 

EEN FAMILIE-GESCHIEDENIS 

Een halfjaar na mijn vader stierf, hoogebejaard, mijn moeder, vereen
zaamd na een klassiek huwelijk dat we christelijk noemen. Moeder 
leefde met overgave en toewijding, zonder belangstelling voor wat 
buiten haar directe leefwereld gebeurde. Verleden, heden en toekomst 
heetten gezin, man, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. 

De dood duwde ze voor zich uit. Die was onbespreekbaar, ook de 
sociale gevolgen zodra zij toevallig de laatst overblijvende zou zijn, 
iets wat mijn vader vreesde dat gebeuren kon. Zelf stierf hij in de volle 
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en rustige overtuiging dat zijn leven voltooid en wat hem betreft afge
lopen mocht zijn. 60 jaar met elkaar verbonden kwam zij over zijn 
dood niet heen. Binnen korte tijd brak haar weerstand, werd ze een
zaam en angstig. We brachten haar onder in een verzorgingsflat waar 
ze niet aarden kon, als een schuw vogeltje in de ruimte keek, wantrou
wend, altijd wachtend op bekenden. 

Vier dagen voor haar dood was ik alleen bij haar. Het was koffie
tijd. Ik bleef tot het middaguur toen ze haar wanne maaltijd kreeg 
opgediend. Binnen nauwelijks één uur speelde zich een tafereeltje fa
miliegeschiedenis af dat mij mijn leven lang heugen zal. 

Het eten zag er verzorgd en smakelijk uit . Ze zette zich erachter met 
een gezicht van-zeven-dagen-donker, zuchtte diep, nam haar vork, 
nipte een frummeltje en stopte. 

'Ik lust het niet', zei ze. 

'Je moet toch wat eten?' vroeg ik. 'Ik zalje helpen.' 
Ik mengde een hapje, hield het voor haar stijf dichtgeknepen lip

pen, die ze wat korzelig open deed. Ze slikte, kokhalsde. Ik probeerde 
nog een hap en nog één. Toen schoof ze het bord van zich weg. 

'Je ziet toch dat ik het niet lust?' 
Ze keek me boos aan, stond op, zei: 'Ik ga naar bed'. 
Tot mijn verbazing begon ze zich in mijn tegenwoordigheid uit te 

kleden, legde haar kleren ordelijk over de leuning van haar stoel en 
hees zich in het smalle ledikant. Ergens gritste ze een paar lapjes van
daan met een lint verbonden, iets wat ik van vroeger herkende als een 
scapulier. Ze kneep het vast in haar hand en nam haar slaaphouding 
aan. 

'Wat heb je inje hand?', vroeg ik. 
'Het scapulier van de zalige dood', zei ze, 'want ik ga dood'. 
Ze vertelde erbij dat ze het ooit van haar grootmoeder gekregen 

had en altijd bewaard. Haar kin was gespannen, haar mond trok sa
men en twee bange ogen keken me doordringend aan. Ik zei niets, 
keek terug met een intens medelijden. Van het heel weinige dat ik van 
haar privé-gevoelens kende, wist ik dat ze heel angstig was, de reli
gieuze angst waarmee kerkleiders in haar lange leven uit de losse pols 
zo graag overdonderden en die zij vanuit haar toch primitieve geloof 
voor serieus had genomen en op haar zelf toegepast. 

Ze draaide zich naar de muur, sloot stijfhaar ogen, en trok de deken 
over haar schouder. Ik boog me nog één keer over haar heen maar ze 
zei niets meer. Toen ging ik in haar stoel zitten. 

Ik liet die ganse existentiële tragiek over me heen komen en maakte 
me inwendig ontzettend boos over de onverantwoordelijkheid waar
mee kerkelijke macht in haar generatie met de geestelijke gezondheid 
van mensen had gemanipuleerd. 
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Nu ik het neerschrijf, grijpt het me weer. Ik wachtte tot ik het 
eentonige ritme van haar ademhaling hoorde, stond op in de weten
schap dat ze vast sliep, zocht vergeefs naar wat eten voor mezelf, en 
verliet de kamer. Ik nam mijn auto, kocht onderweg in een kiosk Vrij 
Nederland; omdat er een lang artikel in stond over de dominicaner 
pater Van der Ploeg, theologisch hoogleraar en strijdlustige conserva
tief, zocht een eethuisje en bestelde een broodje. 

Ik opende meteen de bewuste pagina, waarvan het onderste deel 
over enkele kolommen gevuld werd door een vetgedrukt kader. Het 
ging over iets wat ik een paar dagen eerder had gehoord: vier Nij
meegse professoren hadden een student bij de rechter in Arnhem aan
geklaagd, omdat hij in het studentenblad een godslasterlijk artikel had 
gepubliceerd, de eerste maal dat zoiets gebeurde na Gerard Reve en 
diens 'ezelverhaal'. In Vrij Nederland stonden de gewraakte passages in 
extenso: Een sadistische God de Vader had zijn masochistische Zoon 
naar de wereld gestuurd om hem te slachtofferen op de slachtbank, en 
dat was de basis geworden waarop christenen hun geloof stoelden. 

Vrij Nederland drukte voluit de naam af van de auteur van deze 
godsdienstfilosofie. Dat deed mij met de ogen knipperen. Zij naam 
was Huijbregts. 

Ik zat zijn visie te lezen terwijl ik net zijn grootmoeder, vol vertrou
wen op een meer dan een eeuw geleden gezegend lapje, slapende had 
achtergelaten, wachtend op de rechtspraak van de God, die haar klein
zoon tot ergernis van hooggeleerden loochende. 

De Arnhemse rechter bleek later zo wijs om de aanklacht van gods
lastering te seponeren. Mijn moeder was toen al enkele weken dood en 
begraven. De student was, net als ik, een Brabander. 







BEN VAN RAAY 

Het ontspannen midden 

Een gesprek met Pieter Anton van Gennip 

In de loop van de tijd heeft Pieter Anton van Gennip vele functies 
bekleed binnen de katholieke zuil ('alleen is het jammer dat die 
zuil zo snel en zo grondig is uitgehold'). Hij geeft een overzicht 
in sneltreinvaart: na de lagere school in Eindhoven naar het 
kleinseminarie van de paters Assumptionisten in Boxtel, 
noviciaat op 18-jarige leeftijd in Steenbergen, vervolgens de 'ho
gere studies', .filosofie en theologie, in Bergeyk en Eindhoven. 
Van Gennip rondde zijn opleiding af met een studie theologie in 
Nijmegen (doctoraal 1972, promotie 1973). Al tijdens die studie 
gaf hij godsdienstles in 's-Hertogenbosch, waar hij in 1972 ook 
ging wonen. Hij publiceert sindsdien regelmatig. Eind 1976 werd 
hij studiesecretaris van de Katholieke Raad voor Kerk en Samen
leving ( KRKs), nu te Vught. Deze functie vult hij aan met colle
ges .filosofie van de religie aan het seminarie te Hoeven en het 
Maller-instituut in Tilburg. Ook heeft hij de nodige bestuurlijke 
functies: lid van de programma-adviesraad van de KRO, tot voor 
kort voorzitter van het Noordbrabants Genootschap, enz. Zijn 
baan bij de K RK s is meer een directoraat dan een studiesecreta
riaat; hij noemt het een sleutelpositie, waarin inhoudelijk en or
ganisatorisch heel wat draadjes samenkomen . 

'Ik werd in 1944 geboren in Stratum bij Eindhoven. Mijn ouders kwa
men uit heel verschillende milieus, mijn moeder uit een ambitieus ar
beidersgezin, mijn vader uit een middenstandsmilieu. De familie van 
mijn vader was zeer gezien binnen het dorp, dat speelde voor het zelf
bewustzijn van de Van Gennipen een enorme rol. Een zeer harmo
nieus huwelijk, een uitermate gelukkige jeugd. Mijn vader stierf toen 
ik 17 was; mijn moeder stond er toen alleen voor. De solidariteit in ons 
gezin was groot, er was veel stimulans voor leren en discussiëren. We 
werden alledrie ontzettend eigenwijs opgevoed, zijn ook alledrie door 
gaan studeren . Het was een Brabants gezin, maar niet in die Brabants 
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eigene zin. Die gemoedelijkheid hier is vaak de buitenkant van reser
ve; dat was ook zo bij mijn moeder, maar dan in kritische zin. Je bela
zert niemand zo gemakkelijk als jezelf, je wordt ook gemakkelijk bela
zerd. Denk dus goed na voor je ja of nee zegt, maak jezelf niet groter 
danje bent. Er werd gestreefd naar een waardigheid die gebaseerd was 
op wat je echt kon waarmaken. Je kreeg eerder kritiek dan compli
menten, juist om zuiver te houden dat 't echt was . ' 

'Dat Brabant van mijn jeugd had nog een heel homogeen patroon; 
de kerk stond als autoriteit in het midden. Er was een sterke verclerica
lisering van het levenspatroon, in alle families waren wel priesters of 
nonnen die hun invloed deden gelden. Wij hadden er zes: twee fraters 
en vier nonnen. Godsdienst had ook een duidelijk devotioneel karak
ter, religie en het directe leven raakten elkaar daarin. Het was een soort 
levensgevoel: een familielid van mij is reumatisch, en als de pijn heel 
hevig wordt, dan wordt het H. Hart-beeld in de kast gezet, want Hij 
moet het nu ook weer niet te bont maken. Maar achterafliep er door 
dat Brabant van de jaren vijftig een breuk, die toen net zichtbaar was 
maar wel verklaart waarom, toen de zaak ging schuiven, alles zo snel 
z'n beslag kon krijgen. Er werd toen gezegd dat de pastoors zo'n con
trole hadden op het aantal geboortes. Ons gezin was niet zo grandioos 
groot, dus toen ik mijn moeder vroeg of de pastoor er nooit iets van 
had gezegd, zei ze: N ee, en hij had 't niet moeten proberen ook! Mijn 
moeder was een zeer kerkse vrouw, haar zus trouwde met een protes
tant dus kwam ze niet op de bruiloft, maar een bepaald soort zeggen
schap van de clerus werd niet meer geaccepteerd ... Mijn ouders na
men hun eigen verantwoordelijkheid; de fraters en nonnen in de 
familie moesten ook niet teveel praatjes krijgen . ' 

BOURGONDISCHE FEESTELIJKHEID 

Van Gennip beschouwt zich als 'een héél fanatieke Brabander': 'Om 
twee redenen: ik verzet mij tegen het ideaal van cosmopolitisme in het 
culturele leven, dat universalisme waarbij je geen contact meer hebt 
met het concrete leven waarin je staat, en geen band meer met de 
geschiedenis en de traditie ervan. De suprematie van de Randstad ook: 
daar was ik vroeger al allergisch voor. Ik zei wel eens tegen zo'n noor
derling: jongen waar praat je over, wij hadden al cultuur toen jullie 
nog moesten aanslibben! Een andere reden: ik ben tegen dat enorme 
individualisme. Door te kiezen voor een concreet gewest, de concrete 
plaats waar je woont, hoor je ook bij een gemeenschap. Het gaat niet 
om goed of slecht; het is een soort basiskeuze die hoort bij mijn antro
pologie, die weer voortkomt uit mijn levensgevoel van: je leeft niet 



overal en nergens, maar op een bepaalde plaats met een geschiedenis, 
en je moet je daar niet van willen losmaken.' 

Wat houdt dat Brabanderschap dan in? Na een kleine pauze; 'Ik 
merk voortdurend dat anderen mij "Brabantse" eigenschappen toe
schrijven, en als ik er over nadenk, dan zou dat best wel zo kunnen 
zijn. Die reserve dus, tot argwaan toe, die inhoudt dat het lang duurt 
voordat je je opklopt tot woede of engagement, dat je de mensen bij
een wilt houden, datje liever een verzoenende dan een profilerende rol 
speelt, een zekere Bourgondische feestelijkheid ook, goed eten en 
drinken ja. En niet het katholicisme, maar een bepaalde omgang met 
godsdienstigheid; het erkennen van het belang ervan, zonder daardoor 
meteen in gruwelijke gewetensconflicten te raken . Heel devotioneel 
ook. Dat betekent overigens inderdaad, dat de morele of ideologische 
dimensie wel 'ns ondergesneeuwd wil raken.' Een generaliteitscom
plex? 'Ik weet het niet, het heeft zich zeker geëxpliciteerd naarmate het 
meer tegenwind kreeg. Het is altijd zo, datje via de band een bepaald 
effect bereikt. Mijn kritiek op het Brabantse ligt elders, meer in het 
regentisme dat nog steeds diepe sporen trekt, die ondoorzichtige cir
cuitvorming, misschien wel iets van het cliëntèle-systeem dat we aan 
de Maffia toeschrijven ... Ik ben op het gebied van democratie altijd zo 
fel omdat ik in dit gewest spontaan zoveel tegenkrachten bespeur. Dat 
kun je wel gemakkelijk als gemoedelijkheid verkopen, of wegmasse
ren als jovialiteit, maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk! Nee, het 
Brabants eigene is geen zwaktebod. Ik weet dat het Po N en de heer 
Kuypers 't er vaak op gooien, maar er zijn voldoende aanwijzingen 
om tot een zekere eigenheid te besluiten.' 

Het Brabant-debat in 1981 bracht nogal wat gemoederen in bewe
ging. Van Gennip reageerde een aantal maanden daarna fel op de kri
tiek van Léon de Winter op het Brabants provincialisme. 'Ja, Léon de 
Winter, daar zat toch een factor kwaadaardigheid bij, hij haalde heel 
bewust karikaturen naar voren. Misschien heeft hij zijn Eindhovense 
jeugd heel wat benauwender ervaren dan ik, maar het is toch kortzich
tig om zulke ervaringen aan Brabant toe te schrijven. Op de Genoot
schapsdag in 1981 was de toon heel sereen, en dan slaat men ineens 
dubbelhard terug . . . Maar ik weet alleen niet of ik mijn reactie van toen 
nu nog zo fel zou schrijven.' Van Gennip ziet zichzelf niet in de oude 
traditie van Brabants Nostra staan. Er zijn overeenkomsten, maar zijn 
keuze voor Brabant komt uit een minder ideologische, meer persoon
lijke invalshoek voort, meent hij. 

Anton van Duinkerken wordt vaak voorgesteld als het prototype 
van de joyeuze, Bourgondische Brabander. Van Gennip zag dat Bour
gondische als een poging, jezelf te blijven in een veranderende wereld. 
Maar Van Duinkerken was eerder iemand die levensangst verborg 
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achter een masker van levenslust. 'Je kunt het Bourgondische pakken 
in zijn specifieke vormen of zijn mentaliteitsaspect, de karakterologi
sche kwestie. In dat laatste geval denk ik dat u met uw observatie over 
Van Duinkerken heel goed zit. Hij vluchtte in die vormen en culti
veerde ze. Ik denk, dat die buitenkant in Brabant vaak gecultiveerd 
wordt, ja, datgene wat er aan levenslust uit zou moeten spreken komt 
er te weinig uit. Die oude boerenfamilies waren vaak heel zuinig, maar 
als er feest moest worden gevierd kon 't niet op. Kijk, dat is de kern, 
daar raken vorm en inhoud elkaar nog. En dan heb je nu de stadsélite, 
die carnaval viert compleet met televisieprogramma's en v v v-folders. 
Dan kom je inderdaad in het Van Duinkerken-complex terecht. Die 
oude Bourgondiërs gebruikten die levensstijl natuurlijk ook om er 
heel concrete doelen mee toe te dekken, en die dubbelzinnigheid zit er 
hier in Brabant nog steeds in.' 

'Sinds de vijftiger jaren is Brabant enorm veranderd. Eindhoven 
ken ik uit mijn jeugd, daar zagje 't het eerst en het duidelijkst. Wat veel 
mensen denk ik niet hebben begrepen is, dat al die veranderingen, de 
welvaart, de verstedelijking, de industrialisatie, óók de mentaliteit van 
de mensen hebben veranderd. Men ging er te lang van uit, dat "goei 
volk" "goei volk" blijft. Op het ogenblik krijgt men nu een aantal 
rekeningen gepresenteerd, die met een betere begeleiding toen wel
licht niet zo bitter zouden zijn geweest.' Zoals? 'Het zou makkelijker 
zijn om in de mestoverschotten te vluchten, maar daar zit een luchtje 
aan. Nee, men heeft denk ik te laat in de gaten gekregen, dat de solida
riteitsstructuur die op het Brabantse platteland samenhing met de fei
telijke levenssituatie van de mensen, dat die allang was aangetast, 
waardoor die organische saamhorigheid steeds meer een puur vrije
tijdsgegeven werd, en F vervreemding ontstond. Ook de kerk, die zo 
op geloofsgemeenschap is gericht, heeft dat te laat gezien. ' Was het 
vooruitgangsoptimisme dan misplaatst? 'Als optimisme zeker. Op 
zich was het natuurlijk een goede zaak dat er aan die schrijnende ar
moede en de afschuwelijke kneuterigheid iets is gedaan. Ik wil niet 
terug naar r9de-eeuwse toestanden. Dat het industrieproletariaat zich 
heeft kunnen emanciperen, dat er betere sociale verhoudingen zijn ge
komen, dat is op zich allemaal positief, maar ja, er heeft wel een prijs
kaartje aan gehangen.' 

WORMSTEKIGE ELEMENTEN 

Van Gennip kijkt met liefde terug op het geloof van zijn jeugd. 'Het is 
nog steeds hetzelfde geloof natuurlijk. Ik ben dankbaar voor mijn op
voeding omdat er geen flauwekul in zat. We gingen iedere dag naar de 



kerk, maar ik heb dat nooit als een last ervaren, altijd als iets dat je 
leven en persoon verrijkt. Er was altijd een onderscheid tussen de regel 
en de mogelijkheid van de mens om daaraan te beantwoorden. Het 
Evangelie werd met mildheid gelezen. Daar komt bij dat mijn semina
rie-opleiding uitstekend was, uitermate humaan en kameraadschappe
lijk, en niet die discipline en concurrentieverhoudingen opleverde die 
op sommige seminaries mensen letterlijk en figuurlijk hebben dood
gedrukt. Het geloof betekende altijd heel veel voor mij. Ik wist als 
jongetje al dat ik priester wilde worden. Mijn ouders waren er vrese
lijk op tegen, vooral mijn moeder, en mijn vader had slechte herinne
ringen aan zijn eigen kostschooltijd. Ik heb toen zelf doorgezet. Ik 
denk inderdaad dat mijn roeping zo sterk was . Ik ben er ook van over
tuigd, dat ik al mystieke ervaringen had vanaf mijn achtste jaar.' 

Vlak voor zijn wijdingen trad Van Gennip uit. Hij was 26 jaar oud. 
'Kijk, ik zag mensen die zich lieten wijden, en zich kort daarna bedach
ten. Dat vond ik ridicuul. Het punt was: ik was erg vóór die monastie
ke traditie, het koorgebed, die spiritualiteit, maar ik zag tegelijk dat 
het religieuze leven steeds meer op een burgermansbstaan ging lijken, 
maar dan met gelofte. In dat geval zat ik liever met de studenten in de 
Nijmeegse benedenstad i,n het café, dan met oude, wijze, maar saaie 
paters in burger in een deftig huis in de bovenstad aan de borrel. Ik zei 
tegen mijn overste: ik wil me nu niet binden, omdat ik niet over een 
halfjaar op die beslissing wil terugkomen. Ik had toen niet het idee dat 
mijn sexuele leven, het celibaat, in die beslissing meespeelde. Achteraf 
weet ik dat niet meer zo zeker.' Een gemankeerde religieus vindt hij 
zich niet. 'Nee, ik heb heel bewust voor die lekenstatus gekozen, ik 
ben theoloog, zeer geëngageerd katholiek ... Ik ben geen geflipte pater! 
Maar ik heb nog wel 'ns een zeker heimwee naar dat monastieke le
venspatroon van toen, dat wel.' 

'Ja, waar ligt de grote breuk in de kerk? Er was al veel eerder iets aan 
het schuiven, veel eerder dan het Tweede Vaticaans Concilie, anders 
had 't nooit zo overweldigend door kunnen breken. De kerk was een 
heel coherent systeem, maar er zaten zoveel wormstekige elementen 
in, dat het aan revisie toe was, en dat 't ook, in die vorm, niet restau
reerbaar was. En mocht Mgr. Ter Schure nu al die behoefte hebben, 
dan begint ie aan iets wat hij niet redt.' Wat was dan het breekpunt? 'Ik 
denk ten eerste aan de sexucle moraal, ten tweede aan de verouderde 
gezagsstructuur. Dat waren fundamentele doorbraken, het gevolg 
van de veranderingen in een verstedelijkte wereld. In de devotionali
teit lagen denk ik veel minder problemen.' 

'Het Concilie ging mij op een aantal punten te ver. Men zette zaken 
op het spel waar ik theologisch veel moeite mee had. De secularisatie 
werkte vooral door in een verlies van het gevoel voor het sacrale, en 
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dat was voor mij een heel belangrijk en pijnlijk punt. .. Ik ben een 
typisch hoogkerkelijk figuur, ik kerk ook in de Sint Jan, en niet in een 
evangelisch gelijkgezinde kleine groep. Bepaalde ontwikkelingen 
hebben dat grote spel van de eredienst en dat sacrale erg aangetast. Het 
verlies van sacraliteit, ook ten opzichte van de natuur en de mensen 
onder elkaar, dat vind ik een heel groot gemis, daar heb ik veel moeite 
mee. Op een fundamenteel niveau zijn we iets ontzettend op het spel 
aan 't zetten, en als we het eenmaal kwijt zijn krijgen we 't niet meer 
terug. De kritiek van Kolakowski op de hele ontmythologiseringsge
dachte is me uit het hart gegrepen. Die zegt: ja jongens, als jullie je 
mythe opgeven, dan heb je niets meer te vertellen! Maar ik zie ook wel 
dat het allemaal zo verbonden was, dat alles moest gaan schuiven wan
neer je er een element uithaalde, dat de wijze waarop de kerk dat tradi
tioneel aanbood en koppelde aan discipline, dat dat ook niet meer 
kon.' 

De kerk is nu toch met een restaurantie bezig? 'A ls er bewust sprake 
is van restauratie, dan is dat een uitzichtloze zaak, daar kunnen we heel 
kort over zijn. Wel kun je, en daar wil ik me dan ook voor inzetten, een 
aantal eenzijdigheden, waar de kerkelijke vernieuwing te hard is ge
gaan, bijtrekken. Maar een herstel van gezagsverhoudingen en disci
pline, alsof nooit het woord democratisering is uitgevonden en in 
praktijk gebracht, veroordeelt de kerk tot de toekomst van een secte. 
Er zijn bisschoppen die hebben gezegd dat dat hun geen enkele zorg 
baart, als men dat wil moet men het vooral doen, maar ik heb daar 
grote en ook theologische bezwaren tegen. Iedereen kan een mooie 
theologie uitdenken, maar het is de grote geloofsgemeenschap die het 
gelooflevend maakt. Het geloofkrijgt geen inhoud in een klein groep
je volstrekt gelijkgezinden, dan kun je ook bij een of andere goeroe 
terecht.' 

Van Gennip ziet een kerk die haar identiteit kwijt is, maar toch nog 
steeds een belangrijke rol speelt als gemeenschapsvormende factor. Is 
dat geen illusie? 'Het verkavelingsproces binnen de kerk weerspiegelt 
dat binnen onze hele cultuur, dat is een veel breder proces. Maarje ziet 
tegelijkertijd, dat allerlei ontwikkelingen die de laatste decennia een 
nieuwe bindende werking hebben gebracht - de ecologische bewe
ging, de vredes- en derde wereldbeweging - in verband staan met 
kerkelijke ontwikkelingen en daarin hun wortels hebben. Die bewe
gingen krijgen ook steeds meer een spiritueel accent. Het christendom 
is niet minder invloedrijk, alleen minder controleerbaar invloedrijk. 
Deze twee observaties staan haaks op elkaar: ik denk dat dat conflic
tueuze juist aangeeft waar de cultureel-maatschappelijke verantwoor
delijkheid van de kerk op dit moment ligt. Je kunt zeggen: laat alles 
maar z'n gang gaan, de wereld komt dan zo in de problemen dat men 



vanzelf wel tot het huis der vaadren terugkeert. Je kunt ook als een 
soort zuurdesem proberen te werken, dat schijnt ook een beetje het 
idee van deze paus te zijn. Dan zijn denk ik openheid, democratische 
samenwerkingsverbanden en een grotere eenheid over onze doelstel
lingen van belang. Ik weet niet of dat lukt ... hoop is er altijd. De 
maatschappelijk verantwoordelijken laten zich niet vangen in het ker
kelijk polarisatiemodel. Er zal geen schisma ontstaan. Er is nog ge
noeg gemeenschappelijkheid. Het zal geduld vragen, maar plurifor
miteit is er altijd in de kerk geweest. Op grond van gemeenschappelij
ke doelstellingen kun je je duidelijker profileren in de cultuur, en Je 
ook blootstellen aan de kritiek en controle door die cultuur.' 

CULTUURCRITICUS 

Pieter Anton van Gennip heeft zich veel beziggehouden met het cultu
reel leven in Brabant. Hij schetst de infrastructuur: de oude humanio
ratraditie, de eigen muziekcultuur, de schouwburgen en culturele cen
tra die sinds de oorlog zijn verrezen, het eigen orkest. 'Het peil is vrij 
middelmatig, ik denk niet anders dan in iedere nederlandse provincie. 
De concentratie van cultuur in de Randstad is vanouds een gegeven, de 
regio's staan toch in de marge. Het is de dynamiek van centrum en 
periferie waar Verhoeven ook op heeft gewezen. Hoewel je nu ook 
een zekere verschuiving ziet optreden . Maar er bestaat niet zoiets als 
een uitgesproken Brabantse cultuur, al heb je wat elementen van oude 
volkscultuur: het carnaval, de gilden ... Je moet een tijdschrift als Bra
bantia en een Noordbrabants Genootschap ook niet zien in het eman
cipatorische licht van een Brabantse cultuurbeweging. Die angel is 
eruit.' 

Over zijn vertrek als voorzitter van het Genootschap, onlangs, wil 
hij wel het volgende kwijt: 'Ja, ik ben daar weggegaan in een uitermate 
conflictueuze context, om nog grotere conflicten te voorkomen. 
Eventuele karakterologische aspecten kunnen buiten beschouwing 
blijven. Mijn werk bij het NBG, vanaf 1978-79, heeft grotendeels in 
het teken gestaan van het conflict met de Provincie over het zogeheten 
tekort, en de overdracht van de collecties. Ik vond daarbij dat de 
Provincie zich onrechtvaardig en chanterend opstelde. De rechter 
moest er aan te pas komen, enfin, eindeloos gedonder. .. Aan het ei
genlijke werk voor het NB G kwam het bestuur niet meer toe. Toen er 
in 1986 een principe-oplossing werd gevonden, vond ik dat het NB G 

met een schone lei en een nieuw bestuur moest beginnen. Wij waren 
teveel met het conflict verbonden. De zaak brak toen op het tijdschrift 
Brabantia, dat in de problemen kwam. Tegen mijn zin stelde het be-
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stuur toen een slecht dictaat, met het blad moest het zus-en-zo. Ik kon 
daar geen verantwoording voor nemen. Het was voor mij een test-case, 
of we dat volgens democratische procedures konden oplossen. Maar 
ik heb geen spijt, dat ik ben opgestapt. Het bestuur is aangevuld in
middels, de verhoudingen bij Brabantia worden gesaneerd ... Mijn af
scheidsbrief zal toch het een en ander in gang hebben gezet.' 

Van Gennip profileert zich wel als cultuurcriticus. Staat hij op ont
spannen voet met de moderne tijd? 'Ik zie geen reden tot nostalgie. Er 
is natuurlijk veel verdwenen, maar er is ook veel goeds voor in de 
plaats gekomen. De oude mentaliteit van geborgenheid, de warmte in 
het met elkaar omgaan, dat is in mijn ervaring althans niet verdwenen. 
Nee, er is een hoop ellende verdwenen, en er is welvaart voor in de 
plaats gekomen . Je hoort oude mensen ook nooit zeggen: wat jammer 
dat het zo gelopen is.' De toon wordt ietwat docerend: 'Als ik mij als 
cultuurcriticus profileer, dan gaat het mij niet om die concrete ver
anderingen die zich in Brabant hebben voltrokken. Het gaat mij om 
twee dingen: het verdwijnen, het niet meer adequaat tot uiting komen 
van het gevoel voor het transcendente, en meer nog: het verdampen 
van de concreetheid van het menselijk bestaan. Ik zie een overobjecti
vering van het objectieve, dus de stoplichten die de wet dicteren, het 
arbeidsritme, het consumentengedrag dat gedicteerd wordt, en een 
oversubj ectivering van het subjectieve: mensen worden helemaal op
gesloten in hun eigen identiteit, en hun wezenlijke betrekkingen - tot 
elkaar, het verleden, de toekomst - lijden daaronder. De mens kan 
alleen functioneren in een overzichtelijke samenleving, waarmee hij 
zich echt verbonden kan voelen, waarin een concreet beroep wordt 
gedaan op zijn verantwoordelijkheid. We zien, bij de grootschaligheid 
van de verbanden en de functionalisering ervan, dat de mensen onder
ling inwisselbaar zijn geworden en straks inwisselbaar zullen zijn te
gen robots! Dat baart mij zorg. Om hun identiteit te bevestigen, 
vluchten mensen in allerlei spiritualistische theorieën, de zelfontplooi
ing van het individu, de Baghwan, wat dan ook. En dat redt ze niet, 
dat is in de letterlijke betekenis van het het woord heilloos.' 

'De grote verantwoordelijkheid van het christendom is, die con
creetheid van het menselijk bestaan te bevestigen. Ik weet niet, nee ik 
zeg niet dat ik daarin geloof, ik zeg dat dat is wat moet gebeuren. Ik kan 
als filosoof en dichter alleen zó denken, en alles wat daar haaks op staat 
is slecht. .. ja slecht!' En : 'Ik wil breken met de oude totaalconcepten, 
die strijdig zijn met het concrete. Waar het gaat om een strategie van 
verandering wil ik zelfs niet spreken over leidinggevende waarden, 
alleen nog over voorwaarden, prioriteiten, stap voor stap, hier wat 
daar wat. Esprit de finessedus:jongens durf verder te kijken danje neus 



lang is, denk niet dat je analyse klaar is als je wat elementen bij elkaar 
hebt ... ' Na een korte pauze: 'Ik ben het er mee eens dat ik sterker ben in 
het diagnostiseren van de kwaal dan in het aandragen van alternatie
ven. Maar die totaalconcepten hebben ons ook net de ellende ge
bracht.' 

TIRANNIE VAN PROFESSIONALS 

U lijkt nogal geobsedeerd door de publieke moraal; u klaagde over 
'losgeslagen zinnelijkheid'. 'Dat moet ik biografisch plaatsen: dat was 
naar aanleiding van een gruwelijk incident dat zich in Eindhoven heeft 
voorgedaan, waarbij men een achtjarig meisje drugs had toegediend, 
en sexueel misbruikt. Dat was voor mij een eye-opener. Kijk, ik heb 
altijd in de sexuele bevrijding geloofd, ik heb niet voor niets over 
Fortmann gepubliceerd. Ik was optimistisch: als mensen eenmaal die 
Victoriaanse, oneigenlijke preutsheid hadden afgelegd, zouden zij hun 
zinnelijkheid, hun sexualiteit optimaal kunnen ontplooien. Maar het is 
nu doorgeslagen. De mensen zijn niet de beheersers geworden van 
hun zinnelijkheid, ze worden erdoor beheerst, het is een soort versla
ving. 't Lijkt wel of het steeds alles of niets is, als je ziet hoe AI os in de 
homofiele subcultuur tot een nieuwe preutsheid heeft geleid, dan denk 
ik jongens waar zijn jullie mee bezig? Het is allemaal niet harmonieus.' 

'Die losgeslagen zinnelijkheid, dat klinkt wat moralistisch, dat ben 
ik met u eens. Maar ik ben voor een ontspannen midden, tegen een 
rigide kerkelijke prediking, maar ook tegen extravagantie op andere 
gebieden. Dat vertrouwen dat het allemaal wel goed komt als je de 
mensen zich op een verstandige manier laat ontwikkelen, daar ben ik 
nu nog minder zeker van. Ik weet 't ook niet echt hoor, ik heb het idee 
nog niet opgegeven van die sexuele bevrijding (dat is misschien wel 
een utopisch element in mijn denken dan), maar de vanzelfsprekend
heid is weg. Ik ben wat pessimistischer geworden.' Over de eventuele 
noodzaak van een nieuwe verbindende moraal: 'Ja, dan zit ik natuur
lijk in een uiterst dubbelzinnige positie, want ik heb vanuit mijn func
tie te maken met een paus die in New Orleans het vingertje heft en met 
een opvatting van purity komt waarvan ik denk, ja sorry, dat kan niet . 
Dat kan in een dorp in de Karpaten, maar niet hier! Ik ontken niet de 
behoefte aan een nieuwe moraal, maar bij de aanbiedingen die nu, ook 
vanuit de kerk, op de markt zijn, daar heb ik grote vraagtekens bij.' 

Maar wat te denken van een ethisch réveil. 'U haalt twee dingen 
door elkaar. Het probleem bij die zorgzame samenleving is, dat er 
meerdere lagen dooreen lopen. De diepste laag, daar pleit ik niet alleen 
voor, daar sta ik voor de volle roo% achter, om niet te zeggen dat ik 

41 

m 
m 
z 
C"l 
m 
(Il 

"' :;:J 
m 
;>:: 

3:: 
m 

"" "' m 

"" m 
:;:J 

> z 
"" 0 
z 
< 
> 
z 
C"l 
m 
z 
z 
"' 



42 

nog mijn steentje heb bijgedragen aan het in de steigers zitten van dat 
idee. Nee, de zorgzame samenleving wordt nu gekoppeld aan de 
noodzaak van bezuinigen, en dat vind ik verdomde vervelend, dat is 
een heel andere politieke realiteit. Ik zie ook, dat er bij een zorgzame 
samenleving een bindende moraal, een gemeenschappelijk normen
en waardenpatroon nodig is, maar dat laat zich niet afdwingen vanuit 
de noodzaak, dat kun je niet opleggen, alleen stimuleren. Dat opleg
gen, dat is weer dat idee van de totaalconcepten, en daar voel ik niet 
voor!' Hoe het dan wel moet is weer een ander probleem. 'Ik realiseer 
me nu, nu u zo een aantal voorbeelden noemt, dat ik beter weet hoe het 
niet moet dan hoe het wel moet, en dat is dan inderdaad misschien wel 
mijn positie. Maar eh, dat idee van de zorgzame samenleving en met 
name de terugtredende staat, dat is mij zeer dierbaar. Dat houdt met
een in: grotere autonomie, en zoals ik in c DA-kring wel zei; op mo
ment dat jullie het idee van de zorgzame samenleving serieus nemen, 
magje je als staat of politieke partij ook niet meer drukmaken om wat 
er in de samenleving gebeurt. Je moet dan via het maatschappelijk 
middenveld opereren.' 

Van Gennip gelooft niet dat het begrip zorgzame samenleving op 
dit moment als een verwerpelijk politiek concept fungeert. 'Dat ge
loof ik niet . Maar inderdaad, en ook in het c DA zijn daar steeds meer 
mensen 't over eens, het functioneert nu wel oneigenlijk. Je kunt en 
mag de verzorgingsstaat niet van de ene op de andere dag afbouwen; 
de staat moet zó terugtreden dat de maatschappelijke verbanden dat 
vacuüm kunnen opvullen. Je kunt niet zeggen: vooruit, laat de vrijwil
ligers 't maar doen. Niet bij de verpleging, maar bij de stervensbege
leiding misschien weer wel. De tirannie van de professionals, daar 
wordt ik doodziek van. Probeer daarin een nieuw evenwicht te vin
den. Het begrip zorgzame samenleving is gewoon te vroeg aangesla
gen, het had eigenlijk nog twee, driejaar in een discussiefase moeten 
doorkoken. Lubbers overziet de consequenties heel duidelijk, maar 
sommige bewindslieden komt het nu heel goed uit ... Kijk, op filoso
fisch niveau is het begrip juist. In een beginselprogramma hoort het 
thuis, in een partijprogramma weer veel minder. Als het nog even had 
voorgekookt, dan waren die financieringsproblematiek en de sanerin
gen die in dat kader nodig zijn, achter de rug geweest, en had je met 
een positief begrip kunnen werken.' 

OBJECTIEVE ONGEREGELDHEID 

U bent homosexueel. Is dat een probleem in Brabant? 'Is het dat in 
Amsterdam dan niet? Nee, ik wil in ieder geval niet in een gettosituatie 



à la San Francisco terechtkomen. Datje opsluiten in de homofiele sub
cultuur heb ik altijd zo abnormaal en ongezond gevonden, en voor 
mezelf zo onaantrekkelijk ... Ik heb ook altijd een vriendenkring ge
had, die minstens 50-50% was, om niet te zeggen 75-25% - 75% 
hetero's dus. Het gaf in mijn familie wel wat problemen, maar nooit 
breuken. In de familie van mijn vriend lag dat wat anders; dat was een 
boerenfamilie, die keken in 't begin wat vreemd tegen me aan, niet 
omdat ik homofiel was, maar omdat ik een "heer" was - ze kenden 
boeren en heren. Dat is inmiddels allemaal bijgetrokken . Wel kan mijn 
"schoonmoeder" het woord homosexualiteit nog steeds niet over de 
lippen krijgen; ik weet nog steeds niet of dat komt omdat ze 't zo'n 
moeilijk woord vindt, of omdat ze bang is voor de realiteit die er mee 
wordt aangeduid. Nee, ik kan niet zeggen dat 't in Brabant moeilijker, 
uitzichtslozer of verdrukkender is dan waar ook. De persoonlijke fac
tor, dat is overal nog steeds een verdomd groot probleem. Wanneer 
zich eenmaal een gezond zelfaanvaardigsproces heeft voltrokken, dan 
is maatschappelijke aanvaarding niet meer zo'n punt ... heel Den 
Bosch kent mijn toestand!' 

'Kijk, homosexualiteit heeft natuurlijk altijd en overal bestaan. 
Maar ik zie wel dat er culturen zijn, waarin er meer aanknopingspun
ten zijn voor de ontplooiing van homosexualiteit dan in andere. Neem 
die oude strijdersculturen, het archaïsche Griekenland. In een traditio
nele plattelandssamenleving, die zo ontzettend is gefocused op vrucht
baarheid en overzichtelijke regelmaat, is dat veel minder. Daar is alles 
wat daar buiten valt meteen verdacht. De verstedelijking van de cul
tuur heeft die hele context van sexualiteit veranderd, niet meer de 
vruchtbaarheid maar de eenzaamheid van de mens, de oplossing daar
van, is richtpunt geworden. Er is dus meer speelruimte gekomen voor 
de persoonlijke variabele, en voor de ontwikkeling van de homosex
ualiteit.' 

Voor de kerk is homosexualiteit nog steeds een doodzonde. U bent 
katholiek. 'Voor het officiële leergezag lijkt dat inderdaad wel zo on
geveer het standpunt te zijn ja. Het lef om homosexualiteit als een 
objectieve ongeregeldheid te beschouwen ... Het staat mijn kerkelijke 
betrokkenheid niet in de weg; ik schakel het ook niet uit. Ik vind de 
kerkelijke argumentatie interessant, maar de conclusie onjuist. Die 
zijn voor bepaalde cultuurgebieden achterhaald. Als ze weigeren in te 
zien dat de context van sexualiteit is veranderd, en dat het christendom 
op de eerste plaats een liefdesgebod kent, en pas op de tweede plaats 
een sexuele moraal in dienst van het liefdesgebod, dan mag je heel 
kritisch omgaan met alles wat over die moraal wordt gezegd.' Van 
acties van homosexuelen tegen de opstelling van de Nederlandse bis
schoppen moet Van Gennip niet veel hebben: 'Oerdom, dat kort ge-
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ding toen tegen Simonis. Ik vind alle confrontatie op dit punt onver
standig en contraproductief. Het is lange termijn-werk. Die hele 
homosexuele emancipatiebeweging krijgt uiteindelijk toch zijn be
slag, doordat de kerk daar wel of niet ruimte voor laat . Ik vind dat dat 
moet, en steeds meer gelovigen met mij. Het debat blijft dus zeèr 
vitaal. Ik verwacht dat er uiteindelijk zeker meer ruimte komt, een 
zekere uitzuivering van de kerkelijke moraal ook. Dit standpunt nu is 
onhoudbaar, vanwege numerieke druk, maar ook omdat men het 
paard van Troje in eigen huis heeft; er zijn vele priesters en religieuzen 
voor wie het probleem speelt. ' 



PAUL KUYPERS 

Denken in Brabant 

De planologie van de levenssferen 

Als Brabant niet meer bestaat, een stelling die Paul Kuypers al 
eerder heeft verdedigd, wanneer is er dan afscheid van Brabant 
genomen? In het huidige tijdperk van de high-tech-economie? In 
de periode van het ongekende optimisme in de jaren zestig en 
zeventig? Ofjuist al in die eerste jaren na de oorlog, de tijd van de 
dreigende industrialisatie? 

Paul Kuypers maakt een historische wandeling door de sociale 
architectuur van het denken in Brabant. Hij komt tot een verras
sende ontdekking: het afscheid was daar toen ieder nog de mond 
vol had van het dorpse karakter van Brabant. Men wist dat de 
industrialisatie het tableau van Brabant ging tekenen en dat de 
organische en afgesloten gemeenschap tot het verleden behoorde . 
Het heeft echter lang geduurd voordat men het hardop durfde te 
zeggen. En sommigen doen dat nog steeds niet. 

Het denken verbinden met een plaats of een gewest, met een geografi
sche context, is typisch iets van de moderne tijd. Vroegere generaties 
deden dat niet; zij verheerlijkten of vervloekten hun omgeving, maar 
dachten er niet over na. Zij hadden er een directe en ongereflecteerde 
verbinding mee. Ze zaten er midden in, zoals Cornelis Verhoeven in 
zijn essay Afscheid van Brabant opmerkt. 1 

Afstand is een voorwaarde om over de eigen omgeving te kunnen 
denken. Zonder afstand blijft de omgeving een deel van de persoon of 
de groep die haar bewoont en zij wordt, zonder die afstand, beleefd, 
niet gedacht. Zij behoort dan tot de oceanische wereld, waarin het ik 
zich nog niet van zijn omgeving heeft losgemaakt. Verhoeven spreekt 
over 'een landschappelijk levenskader, een parallelliteit tussen het ik 
en het landschap, een ondergronds gezamenlijk ritme.' Zijn stelling is 

r. Cornelis Verhoeven, 'Afscheid van Brabant' in: Als een dief overdag Baarn (Ambo) 
1980. 
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dat dit ritme de biografie van het leven in Brabant lang heeft bepaald. 
Het is het ritme van zijn jeugd, dat in het heimwee naar de verloren tijd 
van 'hooi en herfst' zichtbaar, maar tegelijk ook onbereikbaar wordt. 

Uit het feit dat Verhoeven het eerste deel van zijn essay over de 
onbeschrijfelijkheid van het verleden laat volgen door een beschou
wing over de techniek en het bouwen kan wellicht worden afgeleid, 
dat hij het technisch begrijpen beschouwt als één van de voornaamste 
oorzaken van de scheiding tussen het ik en zijn oorspronkelijke omge
ving. Dat verband werkt hij overigens niet verder uit; hij laat het bij de 
associatie van de volgorde. Vermoedelijk is het verband tussen tech
niek en leefwereld ook ingewikkelder dan Verhoeven in zijn essay 
beschrijft. 

Er zijn bovendien andere factoren dan de techniek die de vervreem
ding van de mens van zijn levenskader in de hand hebben gewerkt. 
Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het belangrijkste is dat de 
mens op een bepaald moment in zijn individuele geschiedenis van zijn 
geografische wereld wordt losgemaakt en die wereld vanaf dat mo
ment met andere ogen bekijkt. De plaats, het landschap, de streek, 
deze krijgen voor hem een eigen betekenis. Zij worden onderwerp 
van kijken, denken, ingrijpen. Zij worden ook de dragers van gemis 
en heimwee. 

Verhoeven heeft vooral het laatste uitgewerkt. De onbeschrijfbaar
heid van het heimwee naar de kleine cirkel waarin het eigen leven zich 
ontplooide, geeft hij op een schrijnende en punctuele wijze weer. 
Weemoed en nostalgie zijn de draden waarlangs de tegenstelling tus
sen 'de ellende van het minimale, geïsoleerde en een nieuwe wereld 
ontwerpende ik en de vrede van het gewiegd worden in een 'tellurisch 
en kosmisch kader' wordt gespannen. Ver hoeven beseft beter dan wie 
ook dat de wereld na het verlies van het oorspronkelijke.landschap niet 
meer hetzelfde is: 'Heimwee verandert het huis, waarnaar we terug
verlangen. Het wordt daardoor onbewoonbaar. Wie wil terugkeren 
naar hetzelfde vindt daar het andere.' 

HET VERLIES VAN DE EIGENHEID 

Wat Verhoeven voor de individuele levensgeschiedenis beschrijft, 
geldt ook voor het lot van de grotere collectiviteit. Op het moment dat 
de schaal van de plaats of de streek haar vanzelfsprekende eenheid ver
liest, vervalt ook de organische harmonie van de menselijke gemeen
schap. De eeuwige cyclus van seizoenen en levensfasen wordt door
broken en onder de dwang van de historische ontwikkeling gebracht. 
Daarmee ontstaat er een scheiding tussen de sociale en de geografische 
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verbanden; het levenskader wordt doorbroken en geparcelleerd. De 
oriëntatiepunten komen uit elkaar te liggen. De samenleving is vanaf 
dan niet langer een gegeven; zij moet worden bedacht en ontworpen. 

In een gewest als Noord-Brabant, dat van oudsher een besloten 
plattelandssamenleving kent, is de doorbraak van de homogeniteit 
van de lokale wereld een ingrijpende gebeurtenis geweest. De contou
ren daarvan zijn te zien in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog. 
Een welsprekende beschrijving van die doorbraak is te vinden in één 
van de prae-adviezen ter concretisering van een welvaartsplan voor de 
provincie Noord-Brabant, van de hand van Drs. A. Verdijk, toenma
lig adjunct-directeur van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Bra
bant. 2 Verdijk buigt zich in zijn prae-advies over de sociale voorberei
ding op de industrialisatie van Noord-Brabant. In de inleiding van zijn 
beschouwing tekent hij het pastorale beeld van de Brabantse dorpsge
meenschap: 'Het dorp en de parochie hebben in de plattelandssamen
leving een eigen karakter. Een eigen karakter, dat niet alleen geldt 
voor de boerenfamilies, maar ook voor de anderen. Dit bestaat niet 
alleen in de historische en geografische verbondenheid van bepaalde 
families, maar is gegrond in het innerlijk wezen, in denken, in ge
loven, omgangs- en levensvormen.' 

Dit is het platteland zonder industrie: een organisch verband, door 
onderlinge bekendheid en onderlinge controle in stand gehouden, een 
samenleving met een natuurlijke levensharmonie, gebaseerd op de di
recte band van de mens met de natuur. 

Wat Verhoeven voor het individuele 'ik' beschrijft, beschrijft Ver
dijk voor de grotere eenheid van het dorp. In zijn ogen is de industrie 
de factor die de sociale structuur van het dorp verstoort, en dan vooral 
de industrie 'van buiten', die 'het begin vormt van de doorbreking van 
de beslotenheid en de door sociale tradities bepaalde levensvormen.' 
De verwachtingen van Verdijk over de toekomst van de plattelandssa
menleving zijn niet opwekkend: 'De door de traditie bepaalde levens
harmonie gaat dissonanten vertonen. De onderlinge controle wordt 
moeilijker. De kans, dat de levensovertuiging - waar deze onbewust 
door de traditie bepaald werd - gaat wankelen, wordt groter. In deze 
structuur ontstaat de fabrieksarbeider van het platteland.' 

Verdijk wijst ook op de versterking van de orde van de tijd. Tarief 
en stukloonstelsels vervangen de rust van de natuur: 'De eis van het 
kunstmatig tempo en de zakelijkheid doet zijn intrede in het leven van 
de plattelander.' Tenslotte verwacht hij ook een fundamentele wijzi
ging in de levenswaarden: 'Geen wonder dat de appreciatie voor mate-

2. Drs. Verdijk, 'De sociale voorbereiding op de gedecentraliseerde industrialisatie van 
Noord-Brabant' in: Prae-adviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de provincie 
Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch 1948. 
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riële levenswaarden in minstens evenredige mate schijnt tè stijgen als 
de waardering voor "oude waarden" zal verminderen.' Geld en inko
mensbesteding zullen het waardenpatroon van de nieuwe fabrieksar
beider ingrijpend veranderen, en hem los slaan van de eigen grond, het 
milieu en de maatschappelijke stand waartoe hij behoort. De verande
ringen zullen zich niet beperken tot het individuele levensbesef: zij 
zullen ook de sociale orde aanatsten en het ethisch-religieuze beeld van 
de samenleving ingrijpend veranderen. 

EEN DIEPE BREUK 

Bezien vanuit onze huidige opvattingen maakt de beschouwing van 
Verdijk een zorgelijke en angstige indruk. Het beeld van de oude en de 
nieuwe samenleving schetst hij aan de hand van een nogal simpele 
dichotomie tussen goed en kwaad. De bedreiging van het nieuwe is 
groot en indrukwekkend. De zorg voor het oude is vertederend maar 
tegelijk ook een beetje kinderlijk. De warmte waarmee de oude sa
menleving getekend wordt, zegt dan ook meer over de gevoelens van 
de auteur dan over de werkelijkheid van die samenleving. Alle nega
tieve elementen zijn eruit weggehaald; het beeld is geretoucheerd. De 
grauwheid en de uitbuiting van het Brabantse platteland die te vinden 
zijn in de beschrijvingen van Maas en Ouwerling en in mildere vorm 
in de romans van Anton Coolen, ontbreken in het betoog van V erdijk. 

De eenzijdigheid van dat betoog is enerzijds ingegeven door de 
behoefte om met contrasten te werken; anderzijds berust het op het 
nostalgische beeld van de Brabantse gemeenschap dat in intellectuele 
kringen in die periode zonder reserves werd aanvaard. 

Het ideologische gehalte van het betoog is onmiskenbaar de blik 
van de beschouwer en de context, waarin hij zijn opvattingen naar 
voren brengt, zijn bepalender dan de vraag naar de empirische houd
baarheid van zijn betoog. 

Ondanks al deze bedenkingen valt er aan de 'waarheid' van de be
schouwing van Verdijk niet te twijfelen. In het woordgebruik van die 
jaren doet hij immers iets, waar zijn intellectuele voorgangers uit de 
Brabantia Nostra-beweging nooit aan toe gekomen waren; hij neemt 
afscheid van Brabant. Hij markeert de afbraak van een wereldbeeld 
door de erkenning van de realiteit van een samenleving, die haar autar
kie moet opgeven en die gedwongen is haar gesloten harmonie ten 
opzichte van een vijandige buitenwereld op te geven . 

Voor de Brabantia Nostra adepten bestond de toekomst van de 
Brabantse samenleving uit een geïntegreerde terugkeer van het verle
den, waarbij de buitenwereld op een afstand bleef De samenleving 
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verzamelde in die opvatting haar authentieke krachten door te putten 
uit de bronnen van een glorieuze historie. Verdijk doet dat niet. Hij 
kan zich niet meer verlaten op de godsvrucht van de Brabantse deug
den, want daarvoor is de economische nood te hoog. Industrialisatie 
van het Brabantse platteland is onvermijdelijk. De snelle groei van de 
bevolking en de geringe opnamecapaciteit van de traditionele wel
vaartsbronnen maken een expansieve industrie-politiek noodzakelijk. 
'Het overgrote deel van het bevolkingsaccres,' zegt het Welvaartsplan, 

'zal in de industrie zijn bestaan moeten vinden. Dit betekent practisch 
dat velen naar een andere beroepsstand, naar een ander maatschappij 
milieu, naar een andere woonplaats zullen moeten overgaan. '3 

SOCIALE ARCHITECTUUR 

Het meest interessante aan de beschouwing van Verdijk en van zijn 
collega-prae-adviseurs van het Welvaartsplan zijn niet zozeer de maat
regelen die zij voorstellen om de komende industrialisatie van Brabant 
in goede banen te leiden: het zijn veeleer de lijnen van een sociale archi
tectuur die zij trekken als de lay out van een nieuwe gewestelijke geo
grafie. Het welvaartsplan is niet alleen van belang, omdat het het man
dement is van een nieuw industrieel élan in Brabant; het ontleent zijn 
betekenis veeleer aan het feit dat het een document is waarin de schei
ding tussen de Brabantse bevolking en haar geografische omgeving 
wordt geproclameerd. Voor de eerste keer wordt de organische hiër
archie van het historische levensmilieu ter discussie gesteld. De geslo
ten cirkel van het 'lokale' wordt open gebroken. 

Bij de uitwerking van het Welvaartsplan werd nog wel een poging 
gedaan om die geslotenheid in een nieuwe vorm te handhaven, maar 
die poging was geen lang leven beschoren. Zij bestond uit een cirkel
patroon, dat in een straal van telkens zes km om bestaande en gepro
jecteerde industriële centra werd gelegd. Dit patroon, gebaseerd op de 
dagelijkse fietsafstand, gaf een schema van nieuwe sociaal economi
sche eenheden en was bedoeld als vervanging voor de begrensde en 
onbruikbaar geworden schaal van de dorpse samenleving. Toen de 
bromfiets haar intrede deed, raakte het snel in onbruik; de beperkte 
spankracht van de fietsketting bleek niet opgewassen tegen de veel 
grotere actieradius van een gemotoriseerd vervoermiddel. De dyna
miek van de sociaal-economische verhoudingen liet zich weinig gele-

3. Welvaartsplan voor de provincie Noord Brabant, Conclusies door het provinciaal bestuur 
getrokken uit de in de bijeenkomst van 4 oktober 1947 gevoerde discussie over de prae
adviezen inzake industriespreiding in Noord Brabant. Pag. 66. 

49 



50 Paul Kuypers 

gen liggen aan de zorgelijke constructies van de herders van het Wel
vaartsplan. 

Het Welvaartsplan vormt een breuk in het denken over de verhou
ding tussen de mens en zijn leefwereld; de scheiding tussen beide 
wordt voor het eerst gedacht. De - nog relatieve - autonomie van het 
sociale, het economische en het religieuze krijgt voor het eerst erken
ning. Dat gaat nog met veel slagen om de arm, met eindeloze mitsen 
en maren, met grote angsten en reserves, maar het gebeurt. De diffe
rentiatie van de verschillende levenssferen is vanaf dan een uitgangs
punt dat voortaan het denken en handelen van bestuurders en politici 
in Brabant zal bepalen. 

Het is de bedoeling om in deze bijdrage te laten zien hoe dat proces van 
differentiatie in de veertig jaar na het verschijnen van het W elvaarts
plan is verlopen. Ik wil dat doen aan de hand van een indeling in vier 
perioden. 

De eerste periode begint in 194 7 en loopt tot 1960. Ik noem die 
periode de periode van de verdediging; het nieuwe wordt daarin erkend 
en onder ogen gezien, maar slechts aanvaard als de terugkeer op een 
hoger niveau van het oude. 

De tweede periode loopt van 1960 tot 1970 en is de periode van de 
doorbraak . De consequenties van de geografische schaalvergroting 
worden definitief getrokken. De dynamiek van de verstedelijkte sa
menleving ziet men niet langer als een bedreiging, maar als een uitda
gmg. 

De derde periode beslaat opnieuw tien jaar. Zij loopt van 1970 tot 
1980. In die periode krijgt Brabant zijn deel van het nationale welzijns
denken. In de provinciale plannen overheerst een groot optimisme, en 
leefbaarheid, menselijUe ontplooiing en zorg voor het milieu zijn de 
slagwoorden uit die periode. Ik duid deze periode aan als de periode 
van de vooruitgang. 

Ten slotte de laatste periode, lopend van 1980 tot nu. Het vooruit
gangsgeloof uit de voorgaande periode is verdwenen. Voor grote, in
tegrale ontwikkelingsplannen is geen plaats meer en het accent valt op 
res taurantie en beheer. Deze periode noem ik daarom de periode van 
het beheer. 

De chronologie van deze vier perioden kan echter niet al te letterlijk 
worden genomen. De grenzen zijn betrekkelijk, de jaartallen moeten 
niet als historische censuren worden beschouwd. Zij geven alleen be
paalde overgangen aan, zoals die in de stukken en documenten naar 
voren komen. In de werkelijkheid zijn de overgangen vermoedelijk 
veel minder strikt te begrenzen. Ik beperk me hier echter tot de tijdsor
de van het beleid en beroep me ook slechts op officiële provinciale 
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documenten en op de beschouwingen van deskundigen, die in het 
provinciale beleid een belangrijke rol gespeeld hebben. 

Het beeld dat ik schets, is daarom een beperkt beeld. Het geeft 
alleen het officiële 'vertoog' aan, zoals dat in de afgelopen veertig jaar 
ontwikkeld is. Een inkijk van een andere kant ontbreekt, daarvoor 
biedt deze beschouwing te weinig ruimte. De waarheid die hier ver
teld wordt, is dus een onvolledige waarheid. Het is echter wel een 
waarheid. Zij is ook de moeite van het vertellen waard, omdat zij iets 
laat zien van de manier waarop een wisselende élite van bestuurders en 
deskundigen over haar 'bestuurlijke' omgeving heeft nagedacht. 

HET TIJDPERK VAN DE VERDEDIGING 

De ambivalentie over het verlies van de territoriale samenhang is te 
proeven uit het desideratum dat de toenmalige Commissaris van de 
Koningin, Dr.]. E. de Quay, in zijn inleidende probleemstelling in het 
Welvaartsplan meent te moeten stellen: 'Zo min mogelijk beweeglijk
heid van de bevolking: een zo geleidelijk mogelijke overgang van het 
ene beroep naar het andere en van de ene woonplaats naar de andere. 
Met andere woorden, men late de mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen sociaal en plaatselijk milieu.' 

De industrialisatie van Brabant wordt geaccepteerd, maar zoveel 
mogelijk onder het primaat van de sociale stabiliteit gebracht. Het 
dorp blijft het vaste sociale kader en dient het aanhechtingspunt te zijn 
voor de functionele bindingen van werk en ontspanning. 

Het dorp is de kern van de samenleving. Bewegingen buiten zijn 
grenzen zijn onvermijdelijk maar moeten zoveel mogelijk worden be
perkt. 'Het dorp is een eenheid met bepaalde levensgewoonten en ge
dragsregels,' zegt de toenmalige Directeur van het Provinciaal Op
bouworgaan, drs. P. van Loon. 4 En hij voegt daaraan toe: 'Het dorp 
benadert het dichtst de levensgemeenschap als vorm van samenleving, 
waarin solidariteitsgevoelens overheersen.' De stad is in de ogen van 
Van Loon, in ideaaltypische zin, een vorm van samenleving op een 
hogere cultuurtrap; als cultuurcentrum van de omliggende dorpen is 
zij de kroon van het platteland. Maar de stad is aan de verwording ten 
prooi gevallen. De heersende cultuurcrisis heeft diepe wonden gesla
gen in haar sociologische eenheid: 'Het meest verworden voorbeeld is 
de groot- stad, waar men welhaast kan spreken van een samenleving 
op individualistische grondslag, van een automatische opeenhoping 
van individuen.' 

4. Drs . P. van Loon, 'Het sociaal aspect van verdere industrialisatie van Noord Brabant' 
In: prae-advieze11 inz ake industriespreiding in Noord-Brabant- Welvaartsplan voorde provincie 
Noord-Brabant. 's Hertogenbosch 1947. 
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De aanbevelingen in het Welvaartsplan zijn op deze zorgelijke visie 
gebaseerd. Er is een bijna dwangmatige angst voor alles wat vreemd is 
aan de oude dorpse samenleving. In een aantal pre-adviezen worden 
groteske beelden opgeroepen van massaficatie, ontworteling en prole
tarisering; de 'grootstad' is de Leviathan die Brabant in zijn klauwen 
dreigt te krijgen. Met inspanning van alle krachten moet zijn opmars 
worden tegengehouden. 

De oude stellingen zijn de beste bolwerken om de verdediging te 
organiseren, maar zij worden van binnenuit bedreigd. De industrie 
brengt een levenspatroon teweeg dat zich niet verdraagt met de oude 
waarden en tradities van de Brabantse samenleving. Om de destruc
tieve kanten van de nieuwe levensstijl onder controle te krijgen, ont
werpt men een nieuw verdedigingsstelsel. Dat bestaat uit wat men 
met een parafase op een bekend bestuurlijk concept 'een verlengde 
lokale structuur' zou kunnen noemen. Het dorp blijft als levenseen
heid en centrum van de wereld gehandhaafd. Het wordt echter voor
zichtig ingebed in grotere regionale eenheden, waarbij wonen en 
werken in kleine en overzichtelijke netwerken aan elkaar worden ge
koppeld. Op die manier hoopt men de industriële dynamiek binnen de 
perken te houden. 

In bijna alle beschouwingen rond het Welvaartsplan is die spanning 
tussen de stabiliteit van het bestaande en de onvoorspelbaarheid van 
het toekomstige één van de centrale elementen. Hoewel de bewoor
dingen telkens verschillend zijn, is die spanning de rode draad die de 
twijfels en de onzekerheden van de prae-adviseurs met elkaar ver
bindt. Nergens in het Welvaartsplan wordt die spanning helemaal 
weggenomen. De teneur van de aanbevelingen neigt wat meer naar de 
pessimistische dan wel'naar de optimistische kant, al naar gelang de 
instelling of de levensaard van de betreffende pre-adviseur, maar de 
gelovige zekerheid over de weg naar de toekomst is naar op weinig 
bladzijden van het Welvaartsplan te vinden. 

Dat hoeft ook geen verwondering te wekken, want voor de eerste 
keer in de historie van de provincie staan de autoriteiten voor het pro
bleem dat zij operatief moeten ingrijpen in het organische weefsel van 
de sociaal-geografische structuur van de provincie. De organisatie van 
de sociale ruimte is een probleem geworden en dat is geheel nieuw. 
Tot dat moment voltrok zich het proces van sociale organisatie zonder 
actief ingrijpen van de overheid of van de maatschappelijke instituties. 
Dat wordt nu echter anders. Het nieuwe provinciale welvaartsbeleid 
tast de gesloten geografische eenheid van dorp en streek aan. De sfeer 
van wonen en werken wordt uit elkaar getrokken. Dat leidt tot een 
proces van differentiatie. De samenleving, die tot dan toe slechts over
zichtelijkheid en homogeniteit kende, raakt zijn oude kaders kwijt en 
moet een antwoord op dat proces zien te vinden. 
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De prae-adviseurs van het Welvaartsplan realiseren zich, dat niet 
alleen de ruimtelijke maar ook de sociale en religieuze structuur van de 
samenleving in het geding is. Om die reden kiezen zij in hun aanbeve
lingen ook voor een samenhangende benadering van de knelpunten 
die de industrialisatie van de provincie naar hun verwachting met zich 
mee zullen brengen. 

Zij doen dat door zowel de weg van de ruimtelijke als van de sociale 
ordening op te gaan. Beide lijnen vindt men in het Welvaartsplan te
rug. De eerste in het vraagstuk van de lokalisering van de woongebie
den en de industrieterreinen; de tweede in de zorg voor kwetsbare 
beroeps-categorieën - zoals boeren en jonge vrouwen - en in de aan
dacht voor de kerkelijke parochie als integrerend element in de lokale 
samenleving. 

HET TIJDPERK VAN DE DOORBRAAK 

Het duurt niet lang voordat de door het Welvaartsplan getrokken 
grenzen doorbroken worden. De dynamiek van de sociaal-economi
sche ontwikkeling trekt zich weinig aan van de pastorale logica van de 
Brabantse bestuurders. 

Aan het eind van de vijftiger jaren begint het tij te keren. De beeld
en worden bijgesteld. In streek- en dorpsmonografieën uit die periode 
treft men veel positievere beschouwingen over de industriële ontwik
keling aan dan volgens de officiële codes geoorloofd was. 

Het mees t pregnant komt deze paradigma-wisseling naar voren op 
de Gemertse Studiedagen van de Bossche Diocesane Bond der Neder
landse Katholieke Arbeidersbeweging in 1964. Het motto van deze 
studiedagen luidde: 'Leven, wonen, werken in N oord-Brabant-Ba
lans en vooruitzichten. '5 

De inleiders op deze studiedagen zijn Drs. B.P. Speetjens, adjunct
directeur van het ETI in T ilburg, W.A .S. van Meel, adjunct-directeur 
van de Provinciale Planologische Dienst te 's Hertogenbosch en Drs. 
J.C. C. van de Lest, eerste socioloog bij het Provinciaal Opbouwor
gaan Noord-Brabant te Tilburg. Eén van de vroegere pre-adviseurs 
van het Welvaartsplan, Rector Bekkers, is ook present, maar nu als 
Bisschop van 's Hertogenbosch. 

De titel van zijn inleiding is eigenlijk het meest indicatief voor de 
wijziging in het denken over de modernisering van Brabant. Sprak hij 
in 1947 over 'Het religieus ethisch aspect van verdere industrialisatie 

5. Leven, 111011en, werken i11 Noord-Bra/ia11t, Verslag Sociale Studiedagen Gemert 17-1 8-
19juli 1964, georganiseerd door de Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katho lie
ke Arbeidersbeweging. 
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van Noord Brabant', in 1964 is zijn thema 'De plaats van de Kerk in 
het nieuwe Brabant.' Maar ook zijn manier van denken is fundamen
teel veranderd. In l 94 7 ziet hij 'de heiliging van de gehele mens door 
de Kerk in gevaar gebracht door het enorme eigentijdse probleem van 
de scheiding tussen het godsdienstige en het "profane" leven.' In 1964 
stelt hij daar tegenover 'dat het profane, het sociale leven zijn eigen 
wetmatigheden heeft.' In 1964 is 'de parochie het gebeuren van de 
Wereldkerk zelf.' De parochie is dan niet meer de allesomvattende 
basisstructuur, het centrum van het totale leven van de gelovigen uit 
1947; zij is nu een aanbod, een invitatie, een innerlijke gestalte, een 
plaats waar de ontmoeting tussen mensen plaats vindt, waar Christus 
gepreekt wordt, waar ruimte is voor vrijheid, verantwoordelijkheid 
en eigen geweten. 

De planoloog Van Meel heeft de 7 km-fiets uit 1947 in het planolo
gisch herbarium opgeborgen en komt in 1964 met een ongeconditio
neerd pleidooi voor schaalvergroting en motorisering. Autonome 
dorpsgemeenschappen kent hij niet meer; zijn nieuwe parool is ver
vlechting en samenhang. Het grotere streek- en gewestverband heeft 
de plaats van de vroegere dorpskring overgenomen. 

De socioloog Van de Lest beweegt zich in dezelfde lijn. Hij brengt 
een censuur aan tussen het begrip territoriale (woon) omgeving en het 
begrip sociale omgeving. Daarmee zet hij de sluis open voor schaal
vergroting en verstedelijking. De lofzang op de pastorale dorpsge
meenschap uit 1947 wordt vervangen door een pleidooi voor sociale 
segmentatie, mobiliteit en het denken en werken in categoriale belan
gen. De open en verstedelijkte samenleving is in die visie het product 
van het nieuwe sociologisch vernuft. De ontwikkeling van het platte
land wordt veel minder in sociaal-economische termen gedefinieerd. 
Men spreekt nog wel over platteland, maar de specifieke kenmerken 
daarvan verdwijnen naar de achtergrond en Van de Lest beschouwde 
ze min of meer als historische relicten. Het platteland is bij hem, en 
ook bij Van Meel, opgenomen in de grotere geografische eenheden 
van de provincie, de Randstad en West-Europa. 

Opmerkelijk is de euforie, waarmee zowel de socioloog als de pla
noloog de nieuwe stedelijke ontwikkeling tegemoet treden - van het 
angstige moralisme uit de eerste jaren na de oorlog hebben zij in het 
geheel geen last. Beide kiezen zij voor de dynamiek van de economi
sche en technologische ontwikkeling. Bij beide ligt het zwaartepunt 
daarbij op het verkeer en als gevolg daarvan de motorisering van de 
samenleving. De barrières zijn niet meer van sociale, maar van ver
keerskundige aard. Het opruimen van die barrières heeft de hoogste 
prioriteit. Een open samenleving is alleen mogelijk als de oude gren
zen worden doorbroken en de uitdaging van de grote geografische 
ontsluiting wordt aanvaard. 
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HET TIJDPERK VAN DE VOORUITGANG 

In de Welvaartsbalans van 1965 vinden deze gedachten hun neerslag in 
een nieuw provinciaal ontwikkelingsplan. 6 Dit plan breekt op essen
tiële punten met het plan uit 1947· Het zwaartepunt komt te liggen op 
de ontwikkeling van de steden, of ruimer nog, de urbane gebieden. 
Het platteland wordt aangeduid als ruraal gebied. 

Deze semiologische verschuiving is niet zonder betekenis; 'ruraal' 
en 'urbaan' zijn ordeningsbegrippen. Zij vormen de centrale compo
nenten in een nieuw ruimtelijk ordeningsmodel. Het primaat van de 
ruimtelijke ordening wordt in de Welvaartsbalans zonder omwegen 
aanvaard. In 1947 was de ruimtelijke ordening slechts een van de as
pecten van het Welvaartsplan; niet een doel van het plan maar slechts 
een gevolg. Nu is er een plan, dat 'primair gericht is op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Noord-Brabant.' 

Deze constatering is niet zonder belang. Zij drukt meer uit dan 
alleen de pretentieuze tevredenheid van de provinciale planologen. Zij 
is ook de triomf van het ruimtelijk technisch denken over het sociale 
moralisme uit de vijftiger jaren. Dat moralisme is volledig 
achterhaald, de planologén zetten er hun eigen ideologie voor in de 
plaats. Stedelijkheid en schaalvergroting zijn de sacrale termen uit de 
Welvaartsbalans. Het evangelie van Van Meel en Van de Lest is uit de 
periferie van Gemert tot in de provinciale hoofdstad doorgedrongen. 
Het provinciaal gezag buigt met vreugde voor de nieuwe boodschap. 

Het denken over de organisatie van de ruimte slaat een richting in 
die diametraal afwijkt van de oriëntatie uit 1947· De Welvaartsbalans 
is gebiologeerd door het belang van de stad. De kaarten, die de neer
slag van het planologisch denken vormen, laten ook een massief beeld 
zien van een geconcentreerde stedelijke ontwikkeling. De Brabantse 
stedenrug wordt geassembleerd tot een Brabantse conurbatie. Het is 
de trots van de planologen dat die conurbatie kan wedijveren met ver
gelijkbare buitenlandse agglomeraties. De angst voor het Ruhrgebied 
uit I947 is voorgoed verdwenen. 

De fixatie op de stedelijke ontwikkeling is zo sterk dat het platte
land nagenoeg uitsluitend in zijn agrarische en recreatieve functies 
wordt benaderd. Indicatief daarvoor is het volgende citaat: 'De tot nu 
toe aangevoerde overwegingen omtrent de leefbaarheid van deze 
provincie hebben vooral betrekking op de behoeften van de stedelijke 
bevolking (recreatie). Men mag echter stellen, dat op deze wijze te
vens de belangen van het agrarisch bedrijfsleven en de daarbij betrok
ken bevolking optimaal worden gediend. Door het aanbrengen van 

6. Noord-Brabant Welvaartsbala11s 011twikkelingsplan 1965. Uitgaven van de Provincie 
Noord Brabant. 's Hertogenbosch mei 1965. 
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deze geleding blijven immers aaneengesloten gebieden van voldoende 
omvang gehandhaafd waarin met name de moderne landbouw op een 
efficiënte manier zal kunnen worden uitgeoefend.' 

De verwachtingen van de planologen blijken echter achteraf toch te 
optimistisch. Het openhouden van de geledingszones levert grote 
moeilijkheden op . Niet alleen de landbouw en de recratie doen hun 
aanspraken op de open ruimte in de geledingszones, maar ook het 
wonen laat zich niet onbetuigd. Vooral in de buurt van de steden grijpt 
het verschijnsel van de suburbanisatie om zich heen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het streekplan Midden- en 
Oost-Brabant, waaraan het grootste deel van de zeventiger jaren 
wordt gewerkt, kiest voor een concentratie van het wonen in stadsre
gionale zones. Daarmee hoopt men de onbeheerste spreiding van het 
wonen in goede banen te leiden. De scheiding tussen ruraal en urbaan 
gebied wordt veel minder sterk gemaakt. In de stadsregionale gebie
den streeft men naar een verwevenheid van groen en wonen. Buiten 
deze gebieden wordt het wonen beperkt en geconcentreerd in kernen, 
die volgens een nogal dwingend groeiklassen-model worden inge
deeld. Op die manier denkt men het suburbane wonen in de hand te 
houden en het landelijk gebied vrij te houden voor landbouw, natuur 
en landschap. 

De periode tussen '70 en '80 is een periode van vooruitgangsopti
misme. De planologie wordt menselijker; zij laat zich beïnvloeden 
door de idealen van individuele en collectieve ontplooiing, die ook in 
andere sectoren van het maatschappelijk leven aanhang vinden. De 
mens in het streekplan is de verstedelijkte mens die leeft in een geva
rieerd ecosysteem, waarin leefbaarheid, samenhang en cultuurhistori
sche eigenheid de centrale waarden vormen. De ruimtelijke geleding 
is een vorm, waarin de variatie van het menselijk bestaan tot uitdruk
king kan komen. De mens glijdt als het ware van het ene milieu in het 
andere. In de overlopende elementen van de ruimte vindt hij de speel
ruimte, die hij nodig heeft om zijn behoeften en ontwikkelingsmoge
lijkheden te realiseren. Het wonen is de 'uitvalsbasis'; andere functies, 
zoals werken en recreëren sluiten daar op een onnadrukkelijke manier 
op aan. 

HET TIJDPERK VAN HET BEHEER 

Het planologisch model uit de zeventiger jaren zou men in het kort 
kunnen typeren als een sociaal-ecologisch model. De pretenties van 
dit model zijn groot. Het draagt een integraal karakter en evenwicht 
en samenhang zijn de voornaamste kenmerken. 
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De beperktheid hiervan ligt in het feit, dat het nauwelijks rekening 
houdt met de economische werkelijkheid. Het streekplan is een 
bouwplan, een ordeningsconcept voor het wonen en het verkeer. Het 
is een product van het voluntaristisch denken van planologen en stede
bouwkundigen. Dit denken maakt deel uit van de politieke symboliek 
die ook andere beleidsterreinen beheerst. 

In het begin van de tachtiger jaren verliest deze symboliek echter 
zijn geldigheid. Hij wordt vervangen door de codes van de markt en 
de economische produktie. Het geloof in de ordenende kwaliteiten 
van de overheid verdwijnt of verliest in ieder geval aanzienlijk aan 
betekenis. Individuele ontplooiing is niet langer hetzelfde als de beste 
kansen voor iedereen. Ontplooiing is er alleen voor diegenen, die hun 
kansen op eigen kracht weten te benutten. Voor het planologisch den
ken heeft deze verschuiving ingrijpende gevolgen. Masterplannen 
worden niet meer gemaakt; men volstaat met het corrigeren en eva
lueren van de bestaande plannen. Het argument daarvoor is dat er geen 
behoefte meer aan is aan grote schema's. De bestemmingen liggen 
vast, zij moeten alleen af en toe worden bijgesteld . 

Vermoedelijk is er echter iets anders aan de hand. De planologie is 
haar geprivilegieerde positie kwijt geraakt- economen en bestuurders 
hebben haar rol overgenomen. Een crisis-economie heeft geen be
hoefte aan planologische schema's. Als gevolg van de stagnerende be
volkingsgroei is de druk op de ruimte bovendien afgenomen. De pla
nologie wordt uit de lucht gehaald . Haar ideologische rol wordt 
opnieuw in verbinding gebracht met de sociaal-economische 
werkelijkheid. De toekomst tekent men weer vanuit het perspectief 
van economisch herstel en welvaarts-ontwikkeling, op dat punt zijn 
we weer terug in 1947. 

In januari l 986 verschijnt het sociaal-economisch beleidsplan '86-
'90 van de provincie. 7 Verhoging van de kwaliteit van de productie
structuur en van de arbeidsmarkt is de centrale boodschap in het nieu
we plan. De welzijnsideologie is verdwenen; het leefklimaat en de so
ciale infrastructuur worden in de eerste plaats gezien als factoren 'die 
van belang zijn voor een uitnodigend vestigingsklimaat. ' De econo
mie neemt het vaandel van de planologie over: 'In onze streekplannen 
met de daarbij behorende uitwerkingsplannen wordt aangegeven op 
welke wijze wij de kwaliteit van het productiemilieu en het woonmi
lieu denken te verhogen.' 

Vergelijkt men het beleidsplan uit 1986 met het Welvaartsplan uit 
194 7 dan is het meest opvallend, dat het sociaal-religieuze ethos uit de 

7. Sociaal Economisch Beleidsplan '86-'90- Ka11Sen voor Brabant, 's Hertogenbosch januari 
1986. 
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periode van de directe-na-oorlogse jaren volledig is verdwenen. Er is 
wel een andere mythologie voor in de plaats gekomen; de mythologie 
van de informatie-technologie en de communicatiesprong. De Bra
bantse eigenheid uit 1947 verdwijnt daarbij in het niet. In het huidige 
vooruitgangsdenken is zij niet meer dan de armzalige reminiscentie 
aan een duister en primitief verleden. 

Is er echter wel reden om met deze evolutionaire zelfgenoegzaam
heid op het verleden terug te kijken? Het aanschijn van de provincie is 
er de afgelopen veertig jaar niet aantrekkelijker op geworden. Als 
Maarten Beks in zijn bijdrage aan deze bundel gelijk heeft, bestaat 
Brabant op dit moment uit niet meer dan een paar armzalige artefac
ten. Verlichte geesten zullen dat misschien beschouwen als een teken 
van vooruitgang, maar het is de vraag of zij daarin gelijk hebben. De 
rationaliteit van de economie en de technologie heeft haar grenzen, dat 
zouden we onderhand toch moeten weten. Bekkers, De Quai en Ver
dijk hadden in 194 7 op dat punt hun terechte reserves. 

Wat in het huidige economische denken ontbreekt is een bewuste 
reflectie op de maatschappelijke en culturele condities van het sociaal 
economisch beleid. De nationale stereotypen omtrent de groeitechno
logie en het marktdenken worden zonder omwegen als uitgangspun
ten voor het regionale ontwikkelingsbeleid genomen. De 'eigenheid' 
van de regio is niet meer dan de optelsom van de specifieke vestigings
factoren en arbeidsomstandigheden. 

HET SMALLE PRISMA VAN HET DENKEN 

In een terugblik op het verleden verschijnen de dingen op het eerste 
gezicht vooral in hun singulariteit. Pas later krijgt men oog voor de -
overigens beperkte - universaliteit van hun verschijningsvorm. De 
samenhang wordt duidelijker, de grenzen tussen het heden en het ver
leden vervagen en de onbegrijpelijke ontoegankelijkheid van de histo
rische context maakt plaats voor de doorzichtigheid van de geconcen
treerde tijd. Op een afstand worden de dingen niet alleen vager; ze 
winnen tegelijk ook aan heldereid. De 'lange duur' schuift de actuali
teit van bepaalde verschillen naar de achtergrond maar brengt tegelij
kertijd het reliëf aan van de grote doorlopende lijnen. 

In de Brabantse geschiedenis van de laatste veertig jaar zijn de spo
ren van elkaar opvolgende, tegenstrijdige bewegingen duidelijk zicht
baar. Het denken over de geografie van Brabant geeft in die periode 
van veertig jaar ingrijpende wijzigingen te zien. De breuk in het den
ken over de scheiding tussen het individu en zijn gemeenschap aan de 
ene kant en de directe leefomgeving aan de andere kant, ingezet in het 
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Welvaartsplan 1947, verdiept zich in de loop van de jaren en neemt 
haar ultieme vormen aan in het functionele denken van planologen en 
economen. De breuk voltrekt zich vervolgens definitief in de rationa
liteit van de huidige technologie. 

In de recente beleidsdocumenten is het thema van de lokale gebon
denheid volledig verdwenen. Wonen is een puur individuele aangele
genheid geworden; als structuur voor werken en recreëren bestaat het 
niet meer. De laatste echo van het denken uit 1947 vindt men in het 
streekplan voor Oost- en Midden-Brabant uit 1978. De 'genius of the 
region' wordt in dat plan aangeroepen als één van de constituerende 
factoren van het gepropageerde ruimtelijk model. De 'genius' is echter 
niet meer dan een verdwaalde geest die de draad kwijt raakt in het 
labyrinth van de geprojecteerde zoneringen. Het functionalisme van 
de ontwerpers reduceert de 'regio' tot een collectief consumptie-goed . 
De ruimte is weinig meer dan een ordeningskader. Het heimwee naar 
de oorspronkelijke levensruimte, waar Verhoeven over spreekt, is on
denkbaar geworden. 

Veertigjaar denken over de geografische ruimte in Brabant roept ver
warde en tegenstrijdige beelden op . Opmerkelijk is in de eerste plaats 
de enorme verschuiving in het denken. In een zeer korte periode 
wordt de traditionele homogeniteit van de ruimte prijs gegeven. De 
euforie, waarmee de deskundigen op de Gemertse studiedagen van 
1964 het einde van de 'oude plattelandsbeschaving' aankondigen, 
vormt één van de meest markante momenten in het afscheid van Bra
bant. Uit de beschouwing van Mgr. Bekkers op diezelfde studiedagen 
blijkt dat dit afscheid niet alleen door de fascinatie voor de regionale 
planologie wordt gedragen. Het verlies van de dorpse gebondenheid 
is ook een bevrijding uit de kleine wereld van achterdocht en sociale 
controle. 

Het betoog van de Bisschop van 's Hertogenbosch laat zich ook nu 
nog lezen als een inspirerende oproep om de uitdaging van de per
soonlijke autonomie onder ogen te zien. Zijn ontwerp van een nieuwe 
Brabantse samenleving is een poging de warmte van de oude cultuur 
te verbinden met het personalisme van de nieuwe tijd. Bekkers volgt 
daarmee de lijn die hij ook al in 194 7 had getrokken. De andere Ge
mertse inleiders doen dat niet. Het verleden interesseert hen alleen als 
de verre schaduw van het heden. Over het ontstaan van nieuwe inte
gratiekaders lijken zij zich, in tegenstelling tot Bekkers, nauwelijks te 
bekommeren. De differentiatie van de samenleving is voor hen een 
onomkeerbaar proces dat zijn loop zal vinden onder de onvoorwaar
delijke condities van het planologisch ontwerp. 

De latere plannen maken duidelijk hoe zij zich daarin misrekend 
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hebben. Van een werkelijke transformatie is geen sprake geweest. De 
dynamiek van het differentatieproces heeft zich niet laten vangen in de 
concepten van de ruimtelijke architectuur. Het planologische denken 
is gevangen gebleven in de dubbelzinnige tegenstrijdigheid van een 
statische cultuuropvatting en een expanderend geloof in de techniek 
van het ruimtelijk ontwerpen. Het heeft zich daarmee veroordeeld tot 
een denken achteraf, tot een volgend vertoog, tot niets anders in staat 
dan tot het zetten van punten op een door anderen dicht geschetste 
kaart. 

Het zijn de moderatoren van de industrie en het verkeer, de project
ontwikkelaars van de woningbouw en de bio-industrie die het tableau 
van Brabant hebben volgetekend. Aan de randen hebben zij hier en 
daar wat ruimte gelaten voor de nostalgie van het verleden. Maar voor 
de hoofdstructuur van het gewest is die ruimte nauwelijks van beteke
nis geweest. In die marginaliteit weerspiegelt zich de vage schijn van 
de harmonie uit de vijftiger jaren. De brokstukken van het ideale we
reldbeeld uit die tijd zijn alleen voor de archeoloog nog zichtbaar. In de 
loop der jaren zijn zij langzaam verdwenen in de diepe sporen die de 
urbanistiek in Brabant heeft achter gelaten. 

TECHNOCRATIE EN MORALISME 

Achteraf moet men vaststellen, dat het welvaartsplan uit I 94 7 on
danks zijn goede bedoelingen de basis heeft gelegd voor een functiona
lisering van de ruimte. Door de binding van de mens met zijn omge
ving los te laten, ging de sociaal-culturele identiteit van de ruimte 
verloren. Zij werd gereduceerd tot een raster, waarin de verschillende 
ruimtelijke functies - wonen, werken, verkeer en recreatie - konden 
waren ingeschreven. Het raster werd gedragen door het planologisch 
denken; dit kon, omdat het de ruimte ging opvatten als een neutraal 
ordeningskader. Het Welvaartsplan deed dat nog niet, het zag de 
ruimte nog als onderdeel van een ruimere sociaal-ecologische context. 
Het Welvaartsplan bracht echter wel een scheiding aan in die context 
en zette daarmee de toon voor een technologie van de ordening. De 
zorg voor de mens verhinderde niet dat de mens in het Welvaartsplan 
werd losgelaten. 

Het moralisme van dat plan was er de oorzaak van dat de mens in de 
latere plannen louter als gebruiker van de ruimte functioneert. Hij 
maakt in die plannen niet langer deel uit van een historisch-geografi
sche configuratie, maar is de drager van functies in een ruimte die zelf 
geen eigen kwaliteiten meer heeft en alleen nog de randvoorwaarden 
biedt voor technische of bestuurlijke ingrepen. De mens is niet terug te 
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halen in de ruimte door haar categoriale structuur te vatten in de aura 
van de 'genius of the region', zoals het streekplan Midden- en Oost
Brabant probeerde. Het toevoegen van 'het streekeigene' verandert 
niets aan het bestaande ordeningsmodel, het biedt geen nieuw integra
tie-kader. Dat kan ook niet, omdat het niet meer doet dan een nieuwe 
randvoorwaarde introduceren. De 'genius of the region' verandert de 
wereld van het planologisch ontwerp niet, hij versterkt alleen de ideo
logische kanten ervan. De 'genius of the region' is de ruimte als een 
spirituele waarde, en daarmee wordt voorbij gegaan aan haar sociale 
en economische structuur. 

Het is een merkwaardige speling van de geschiedenis dat het ge
avanceerde ruimtelijk denken in de zeventiger jaren de draad van het 
vage moralisme uit de vijftiger jaren weer op neemt. De harde uit
einden van de technocratie raken aan de zachte verbindingen van de 
sociale moraal. 

Misschien is dat toch minder paradoxaal dan men op het eerste 
gezicht geneigd is te denken. De technocratisering van het denken 
loopt uiteindelijk tegen haar eigen grenzen aan. Wat ligt er dan meer 
voor de hand dan een beroep te doen op de onverplichte esthetiek van 
de moraal? Op dat punt eindigt de lijn van een sociale architectuur van 
de ruimte. De scheiding tussen het individu en zijn leefmilieu, ingezet 
in het Welvaartsplan van 1947, krijgt haar beslag in de tegenstrijdige 
beweging van een planologie, die de samenhang van de verschillende 
levenssferen ontkent door ze in een abstracte functionaliteit met elkaar 
te verbinden. Het illusieloze pragmatisme van de tachtiger jaren is het 
logisch gevolg van deze paradoxale dialectiek. 

Aan het einde van de moderniteit is het denken tot stilstand geko
men. Het is onmogelijk geweest de ruimte van de leefwereld opnieuw 
te denken. Er is geen nieuwe sociale architectuur ontstaan. Het organi
sche gemeenschapsideaal uit 1947 is onhoudbaar gebleken en heeft 
ook geen verbinding weten te vinden met de denkbeelden van de so
ciale en de ruimtelijke planners. Het sociale ethos is uitgemond in een 
technocratische benadering van de geografische structuur. De samen
hang van een sociale en ruimtelijke orde, die in 194 7 als een richtingge
vend ideaal is gepostuleerd, is in fragmenten en brokstukken uiteen 
gevallen. Onder druk van de economische en maatschappelijke ont
wikkelingen hebben de na-oorlogse paradigma's hun kracht verloren. 
Het valt te hopen dat er een post-moderne architectuur zal ontstaan, 
die het vermogen zal hebben om de bestaande verscheidenheid aan 
ruimtelijke elementen in nieuwe assemblages te verzamelen en te inte
greren. 
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Cosmopolitisme in het Apollohuis 

Een gesprek met Paul Panhuysen 

Boven de tentoonstelling van het Apollohuis in Eindhoven 
woont Paul Panhuysen met zijn gezin. Het Apollohuis is zijn 
initiatief en hij verzorgt de programmering ervan sinds de oprich
ting in 1980. Van huis uit beeldend kunstenaar, houdt hij zich al 
zo'n twintig jaar ook met het geluid en muziek bezig. Hij richtte 
in 1968 het Maciunas Ensemble op en maakt de laatste jaren 'sna
ren-installaties', samen met Johan Goedhart, met wie hij als 
beeldend kunstenaar in 1982 zelfs tijdelijk samensmolt tot ].P. 
Panhart. Zijn aktiviteit als organisator ziet Panhuysen in recht
streeks verband met zijn eigen werk als kunstenaar. Niet alleen 
in die zin dat hij geluid en muziek in het Apollohuis brengt van
uit relaties tot de beeldende kunst, niet vanuit het gezichtspunt 
van een musicus, maar ook in de zin van een interactie tussen zijn 
werk en dat van anderen. Kunst presenteren, stelt hij, betekent 
voor kunstenaars iets anders dan voor kunsthistorici en verzame
laars. 'Voor de kunstenaars is kunst een manier van leven, een 
methode tot de ontwikkeling van inzicht en begrip in de wereld en 
in het leven.' 

Het Apollohuis in ·Eindhoven is gevestigd in een voormalige fabriek 
aan de Tongelresestraat, niet ver van het centrum, op de grens tussen 
een villa wijkje en een gebied van kleine industrieën. In de drie niet heel 
hoge, maar grote ruimten op de begane grond worden negen maan
den per jaar tentoonstellingen gehouden en uitvoeringen gegeven: 
beeldende kunst, installaties met video en geluid, performances en 
concerten. Kunstenaars kunnen gebruik maken van de ruimten om 
werk ter plaatse te produceren, inclusief grammofoonplaten, casset
tes, multiples en publikaties, waarvoor het Apollohuis als uitgever 
fungeert. Dat alles gebeurt op basis van een subsidie van het ministerie 
van w v c; de gemeente Eindhoven draagt iets bij, de provincie 
Noord-Brabant niet. 
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In het Apollohuis gaat het er om dat kunstenaars door middel van 
een 'heldere en herkenbare vormgeving' hun inzichten meedelen, ook 
en vooral aan elkaar; dat ze elkaar verder brengen door hun werk. Dat 
Panhuysen door zijn centrale rol als programmamaker vanuit zijn per
soonlijke visie niet alleen mogelijkheden schept, maar ook beperkin
gen oplegt, erkent hij . De gebeurtenissen onder 'zijn' dak kunnen ech
ter ook hemzelf verrassen en hem dwingen, zijn meningen te herzien. 

Waar het Panhuysen begonnen is om de discussie, die door kunst 
moet worden losgemaakt, hecht hij meer belang aan het afzonderlijke 
werk dan aan kunstenaarsreputaties. Is het werk als formulering van 
vragen en inzichten de moeite waard, dan mag het afkomstig zijn van 
een nog onbekend of tot nu toe middelmatig kunstenaar; omgekeerd 
hoeft een kunstenaar van erkende betekenis er niet op te rekenen dat hij 
met zijn mindere werk in het Apollohuis terecht kan. Panhuysen vindt 
het essentiëel dat er plaatsen zijn waar geprogrammeerd wordt, on
afhankelijk van kunsthistorische belangen en marktwaarde. Het Apol
lohuis is niet bedoeld voor wie in musea en galeries al voldoende aan 
zijn trekken komt. Wel kan het ten opzichte van kunsthistorische en 
commerciële instellingen als 'tipgever' werken: ontwikkelingen sig
naleren, de aandacht vestigen op interessante kunstenaars. 

GEOMETRISCH-ABSTRACTE COMPOSITIES 

Paul Panhuysen is actief in Eindhoven sinds hij eind 1965 hoofd van de 
educatieve dienst van het Van Abbemuseum werd. Hij kwam toen uit 
Den Haag, waar hij enkele maanden een soortgelijke functie had ver
vuld; daarvóór was hij directeur geweest van de Akademie Vredeman 
de Vries in Leeuwarden. Van geboorte is hij noch Brabander noch 
Fries: 'Borgharen 1934' vermeldt zijn curriculum vitae. Zijn geboor
teplaats ligt vlakbij Maastricht, waar Panhuysen zijn opleiding als 
kunstenaar kreeg aan de Jan van Eyck Akademie. Dat kunstenaar
schap uitte zich aanvankelijk in informele schilderijen en collages. La
ter ontstonden twijfels aan motoriek en spontaniteit als bron van 
beelden: Panhuysen kwam tot de conclusie dat systematische ordenin
gen, gebaseerd op tellen en meten, vele en onvoorziene variatiemoge
lijkheden boden. Systematiek was een voorwaarde voor communica
tie- het ordeloze vervalt in herhalingen en zegt op de duur niets meer
en maakte bovendien een overgang mogelijk vanuit het beeldende 
naar de architectuur, de vormgeving van de omgeving, waarmee Pan
huysen zich in de jaren '70 steeds intensiever ging bezighouden. Als 
resultaat van zijn beeldend onderzoek liet hij geometrisch-abstracte 
composities zien en, in 1985, de reeks Kandinsky Systematic, waarin hij 



zich de vraag stelde of intuïtie uiteinelijk niet het zelfde is als toeval. 
Een vergelijkbare ontwikkeling voltrok zich in zijn muzikale acti

viteiten. Het Maciunas Ensemble, genoemd naar de Fluxus-kun
stenaar George Maciunas wiens partituur voor een Musicfor Everyman 

op Panhuysen grote indruk maakte, begon met geïmproviseerde mu
zikale conversaties waarbij zelfs de instrumenten niet vaststonden. 
Maar improvisatie bleek te kunnen leiden tot eenvormigheid en her
haling, en de behoefte aan structuur, aan een meer conceptuele werk
wijze werd steeds sterker. Voor een beeldend kunstenaar is een inte
ressante bijkomstigheid van geluid dat het door materiële voorwerpen 
moet worden voortgebracht. Instrumenten hebben een zichtbare 
vorm, zijn objecten van vormgeving en bezitten een beeldende di
mensie. De grens tussen beeldende kunst en muziek/geluid mag voor 
Panhuysen pas overschreden worden als beide functioneel in elkaar 
grijpen, wanneer geluid meer wordt dan een toevoeging aan beeld. 
Voor de Bende van de Blauwe Hand, waarmee hij uit Friesland 
kwam, bouwde hij een soort constructivistisch instrumentarium. Bij 
zijn 'snaren-installaties' van de laatste jaren gaat hij uit van de te bespe
len ruimte - vaak ongewone lokaties, oude industriële gebouwen bij
voorbeeld - die hij beeldend analyseert en door de installatie 'tot klin
ken brengt' . 

Met hetfunctioneren van kunst hield Paul Panhuysen zich al bezig 
vóór hij naar het Van Abbemuseum kwam. Eind 1965 richtte de Ben
de van de Blauwe Hand zich tot de minister van CR M, de Raad voor de 
Kunst en de Eerste en Tweede Kamer in een Kunstnota, waarin kritiek 
op het kunstbeleid werd geuit die later, tijdens de kunstenaarsacties 
van 1969/70, terug zou keren - kritiek op de BKR, het kunstonder
wijs, de elitaire praktijken van de kunstenaarsverenigingen en een 
overheidsbeleid dat kunstbezit stimuleerde in plaats van ruimte te 
scheppen voor het tonen van kunst. De nota pleit onder andere voor de 
oprichting van 'kunsthuizen' waar beeldende en podiumkunsten en 
film samen kunnen gaan. 

EEN BEWOONBAAR MUSEUM 

Een artistieke consequentie van zijn betrokkenheid bij het functione
ren van kunst vormden de 'situaties' die Paul Panhuysen vanaf 1965 
organiseerde, met de Bende van de Blauwe Hand en anderen . 'Situa
ties' waren gebeurtenissen - happenings - , theatraal, beeldend, muzi
kaal, al dan niet volgens een vast scenario, en, voorzover gepland, in 
elk geval simultaan - vol onderdelen die zich tot verwarring van het 
publiek tegelijkertijd afspeelden. Provocerend waren ze meestal ook. 
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Panhuysen is, zoals hij zelf zegt, 'tot bewustzijn gekomen' in de 
Provo-tijd, de tijd van de opstand van de kinderen tegen de ouders. 
Kunst was geen object maar effect, heette het. 'Situaties' boden de 
gelegenheid, een alledaagse omgeving tijdelijk te veranderen in een 
onalledaagse 'environment', zowel in een museum of theaterzaal als 
op straat . Ze maakten het mogelijk, kunst te organiseren zoals de 
maatschappij volgens de kunstenaar georganiseerd zou moeten zijn. 

In Eindhoven wilde Panhuysen het museum 'bewoonbaar maken'. 
De Wilde had van het Van Abbemuseum van meet af aan een interna
tionaal georiënteerd museum gemaakt, met een reputatie op interna
tionaal niveau, en zijn opvolger Jean Leering zette dat beleid voort. 
Maar Brabant, Eindhoven hoorden toch ook bij de wereld? Panhuy
sen meende dat het mogelijk was, een groot, plaatselijk publiek in het 
museum te halen en dat speciaal de jongeren wel degelijk cultureel 
geïnteresseerd waren - maar dan in hun 'eigen' cultuur. Dat leidde tot 
popconcerten en andere activiteiten in het museum op zaterdagmidda
gen, die inderdaad volle zalen trokken. Hoogtepunt vormde een mu
seumfeest op 2 augustus r967 met environments in de zalen. Het feest 
bleek zo'n trekpleister dat tegen middernacht de eigenaars van de Ho
reca-etablissementen in de omgeving kwamen kijken waar hun pu
bliek bleef en zich bij de gemeente beklaagden over zoveel ongewenste 
concurrentie - reden voor de gemeenteraad om het houden van feesten 
in het Van Abbemuseum voortaan te verbieden. 

Dit incident, hoe komisch ook achteraf, bleek symptomatisch voor 
het klimaat waarin de 'culturele revolutie' in Eindhoven - in Oost
Brabant in het algemeen - zich moest ontwikkelen. Panhuysen her
innert in dit verband aan de tentoonstelling Keuze B68 - vijfmaal drie 
kunstenaars uit Brabanr - in 1968 in Den Bosch en de problemen die 
de Tentoonstellingsdienst van het Brabants Provinciaal Genootschap 
had met de tekst die de drie Eindhovenaren - Paul Panhuysen, John 
Lennarts en Remko Scha - hadden ingeleverd voor de catalogus. Of 
liever de manier waarop de betrokken commissie die problemen 'op
loste'; door de kunstenaars alleen toe te staan te verklaren dat de door 
hen tentoongestelde interieurs niet als kunst bedoeld waren maar uit
sluitend om ruimte in beslag te nemen die anders voor kunst bestemd 
zou zijn; door vervolgens, toen de kunstenaars na veel heen en weer 
praten hun inzending terugtrokken, de tafels en stoelen toch te laten 
staan en bij de opening glashard te verklaren dat de bedoelingen van 
zowel inrichters als inzenders door deze handelwijze in geen enkel op
zicht waren geschaad. 



BRABANTSE PLANOLOGISCHE STRUCTUURLOOSHEID 

In het Van Abbemuseum bleven de publiektrekkende activiteiten en 
de tentoonsellingen naast elkaar bestaan zonder dat de publieke be
langstelling v oor de geëxposeerde kunst toenam. Bij alle waardering 
van Leering en Panhuysen voor elkaars werk leidde dit tot een on
houdbare situatie. Daarbij kwam dat de Bende van de Blauwe Hand al 
in februari 1967 had meegedaan aan een 'situasie' ter gelegenheid van 
een congres van Tien over Rood en Nieuw Links - in Philipsville toch 
al geen aanbeveling - in Maastricht en dat de daarbij gecelebreerde 
'zwarte mis' onfrisse publiciteit had gekregen in Panorama. Nog in 
het zelfde jaar verliet Panhuysen het Van Abbemuseum. Het zou niet 
de laatste tegenslag zijn in zijn Brabantse carrière. 

In 1972 toonde het Van Abbemuseum De Straat, één van de laatste 
tentoonstellingen die Leering in Eindhoven zou maken en tevens één 
van de meest ambitieuze. Leering zelf zag er een alternatief in voor de 
kunsttentoonstellingen voor insiders, waarmee ook hij destijds geen 
vrede meer had. Voor Panhuysen echter ging ook De Straat niet ver 
genoeg. Het had geen zin, 'de straat' ingeblikt in het museum te laten 
zien als je niet tegelijkertijd de realiteit daarbuiten aanpakte, een reali
teit waarin de straat al haar oude, communicatieve functies had moe
ten opofferen aan het verkeer. Die uitdaging nam hij zelf aan voor de 
straat waarin hij woonde, in een nieuwbouwbuurt uit de late jaren '30, 

bewoond door geschoolde arbeiders. Voor hem als 'de (enige) kun
stenaar' ter plaatse betekende het werken aan een plan vor de Wilgen
roosstraat ook een confrontatie met medebewoners, een onderzoek 
naar de zinnigheid van inspraakprocedures. Het plan voor een auto
vrije woonstraat haalde het destijds niet bij de gemeente. Toen later de 
'woonerven' officiëel in de mode kwamen, bleek de Wilgenroosstraat 
en naaste omgeving wel beter toegerust voor deelname aan inspraak
procedures dan andere stadsdelen. Panhuysen slaagde er in elk geval 
in, de straat tijdelijk een menselijk gezicht terug te geven, tijdens de 
straatfeesten die hij er organiseerde, eerst voor kinderen (1971), later 
voor volwassen bewoners (1972). 

Na en naast het plan voor de Wilgenroosstraat maakte Panhuysen 
ontwerpen voor andere lokaties in Eindhoven: het voorplein van het 
Van Abbemuseum, de Markt, de omgeving van de Stadsschouwburg 
en die van een school. Eindhoven is volgens hem een schoolvoorbeeld 
van Brabantse planologische structuurloosheid. De stad is in feite een 
agglomeratie; ontstaan uit een aantal dorpen die ieder hun eigen kern 
hadden. Die oude kernen zijn bij de verstedelijking vernietigd, maar 
zonder dat daarvoor een levensvatbaar stadscentrum in de plaats 
kwam. 
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De plannen van Paul Panhuysen bleven plannen, ontwerpen, aan
duidingen van ongerealiseerde mogelijkheden. Ze markeren een pe
riode waarin hij zich intensief bezighield met de deelname van beeld
ende kunstenaars aan planologische processen, één van de thema's die 
tijdens de troebelen van '69/70 actueel waren geworden en waarnaar 
destijds ook van overheidswege onderzoek werk gedaan. Sinds de 
vroege jaren '50 bestonden de percentageregelingen, die bepaalden 
welk bedrag per overheidsgebouw of met overheidsgeld gebouwde 
school besteed moest worden aan beeldende kunst. Het resultaat was 
in de meeste gevallen een meer of (meestal) minder geslaagde estheti
sche toevoeging aan een meer of (meestal) minder geslaagde architec
tuur. 

Wat de ijveraars van de jaren '70 voor ogen stond ging veel verder: 
beeldende kunstenaars zouden van het begin af aan moeten meewer
ken in stadsplanningsteams om het primaat van technocraten en eco
nomen te doorbreken en te zorgen dat de omgeving haar menselijk 
gezicht, haar 'betekenis' terugkreeg. Panhuysen was betrokken bij de 
totstandkoming van de Beroepsvereniging van Beeldende V ormge
vers en bij het werk van de Provinciale Planologische Dienst in Bra
bant. Zijn 'stedebouwkundige periode' sloot hij af met de samenstel
ling van de tentoonstelling Zorg voor de Omgeving (1981, samen met 
Tjeerd Deelstra, in opdracht van het ministerie van w v c) en mede
werking aan een publikatie over de Utrechtse nieuwbouwwijk Lunet
ten (1982). 

DE BESTE KUNSTENAARS VERTREKKEN 

Dat kunst een maatschappelijke betekenis heeft en dat kunstenaars op 
vele plaatsen en niveaus in de maatschappij een functie kunnen heb
ben, blijft voor Panhuysen overeind staan. Maar over zijn ervaringen 
in planning en stedebouw in het decennium 1972-1982 is hij niet be
paald positief. Bij Maaspoort bijvoorbeeld, de nieuwbouwwijk bij 's
Hertogenbosch waarvoor hij als beeldend kunstenaar als adviseur was 
aangetrokken, voelde hij zich gebruikt als een vlag op een modder
schuit: van het kunst-aandeel in de wijk werd al bij voorbaat veel op
hef gemaakt, terwijl de werkelijke belangen duidelijk ergens anders 
lagen. Als kunstenaar, zegt hij, kom je bij deze materie in sociaal troe
bele situaties terecht waarin je voor je het weet misbruikt wordt voor 
spelletjes die je niet doorziet. Er zijn teveel machten aan het werk 
waarop je geen vat hebt. Blijf erbuiten - dat is de bittere les uit de 
praktijk van een op zichzelf legitiem en zinvol streven. 

Een uitzondering maakt Panhuysen voor de Provincionale Plano-



logische Dienst, waarmee hij met veel plezier heeft samengewerkt -
voornamelijk in Zuid-Oost-Brabant. De PPD had destijds vrij jonge 
mensen in dienst - Panhuysen noemt met name Jan Verkuijlen - die 
bovendien de nodige afstand wisten te bewaren tot de praktijk van het 
bouwen zelf en de bijbehorende belangen verwikkelingen. De Dienst 
werkte via streekcommissies waarvan de samenstelling een goede 
doorsnede van de bevolking te zien gaf, zodat ook andere belangen 
dan die van bouwers, planologen - en kunstenaars - aan het woord 
kwamen . De commissies zorgden voor goede informatie en goedlo
pende inspraakprocedures, die nu eens niet doorkruist werden door 
voortijdig genomen beslissingen. Eindelijk een situatie waarin je je 
niet gemanipuleerd voelde. Of het uiteindelijk allemaal zoveel resul
taat heeft opgeleverd, betwijfelt Panhuysen, maar zijn medewerking 
aan de PPD vormt wel het enige goede contact dat hij ooit met de 
Brabantse overheden heeft gehad. 

En de kunstenaars onder elkaar? Panhuysen was tegen de centrali
serende tendens in de landelijke kunstenaarsverenigingen met hun 
hoofdkwartieren in Amsterdam. Juist in de eigen omgeving moest iets 
worden opgezet. Tijdens de hele periode tussen het Van Abbemu
seum en het Apollohuis spande hij zich in om het kunstklimaat in 
Brabant te verbeteren. Hij was betrokkenn bij het Kunstenaars Kol
lektief Oost- Brabant, dat inspraak wist af te dwingen in het Eind
hovense expositiecentrum De Krabbendans, maar moest merken dat 
de werkelijke beslissingen werden genomen zonder hun vertegen
woordiger; bij de Brabantse Kunststichting, de Culturele Raad, het 
Kunstcentrum Brabant in Tilburg, de oude vereniging 'Scheppend 
Ambacht' en de daaruit voortgekomen BBK -Zuid-Nederland; be
moeide zich met reorganisaties, zat in besturen en werkgroepen. In 
1980 stapte hij uit al deze activiteiten. Niet ontevreden: er gebeurt 
meer dan vroeger, paternalistisch gedoe als destijds bij Keuze B68 is nu 
niet meer mogelijk. Maar er had zoveel meer uit kunnen komen. Meer 
dan provinciaal belang hebben al die organisaties nooit weten te ont
wikkelen - het blijft een kwestie van Brabantse kunstenaars onder el
kaar. De Nieuwe Brabantse Kunststichting in Oirschot probeert het 
weer volgens de formule van de Nederlandse Kunststichting uit de 
jaren '50 en '60: tentoonstellingen van regionale kunst op de 'witte 
plekken' op de culturele kaart van Brabant. En de beste kunstenaars uit 
Brabant vertrekken volgens Panhuysen nog steeds naar de Randstad. 

'Brabantse kunstenaars hebben zich nooit op landelijke processen 
kunnen instellen. Mij is het ook niet gelukt die Brabantse kunstenaars 
in beweging te brengen. Eén ding is er wel veranderd: de kwaliteit is 
vergeleken bij vijfentwintigjaar geleden veel hoger. Men is zelfstandi
ger geworden, oriënteert zich niet meer op een epigonistische manier 
op het aanbod van het Van Abbemuseum.' 
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EEN COSMOPOLITISCHE PLEK 

Is zijn Brabantse episode voor Paul Panhuysen een geschiedenis van 
mislukkingen? Optimistisch is hij niet. Na zijn ontslag uit het Van 
Abbemuseum dacht hij: ze zijn hier nog niet van me af. 'In Brabant 
heb ik geprobeerd, een soort opbouwwerk te doen in culturele zin. Ik 
ben daar zo lang mee bezig gebleven tot ik zag dat ik alleen mijn eigen 
mogelijkheden en kansen frustreerde. Toen heb ik de provincie opge
geven als een soort total loss.' 

Wat is er mis met Brabant? 'Er is teveel in karakter en structuur, 
zowel in de provincie als geheel als in de mensen die haar vertegen
woordigen, dat het onmogelijk maakt, open te praten en open te pro
beren om de cultuursituatie op een niveau te brengen waarop er iets 
kan ontstaan. ' Brabant is een gebied zonder identiteit en sociale struc
tuur (de tijden van Anton Duinkerken zijn sinds lang voorbij) en zon
der geschiedenis. Oost-Brabant was een land van keuterboeren, van 
bittere armoede; over het verleden kan men zich alleen maar schamen. 
De mensen hebben niet geleerd hun lot in eigen handen te nemen. 
Grote industrieën hebben vrij spel omdat de bevolking, horig en ge
dwee, alles maar over zich heen laat gaan. Akties waren altijd het werk 
van mensen van buiten de provincie, autochthonen deden er zelden 
aan mee. 

'In het begin heb ik gedacht, ik ben ook een onbesuisd type, ik hou 
ook geen rekening met anderen. Ik ben in de loop van de jaren dat ik in 
Brabant bezig was veel omzichtiger geworden in de dingen die ik wil
de realiseren. Mijn verwijt aan de Brabantse gemeenschap is dat ik hun 
houding gedesinteresseerd vind. Een overheid die van het paternalisti
sche is overgegaan op een harde commercialiteit. Het geloof wordt 
erbij gehaald om de eigen belangen beter te behartigen. Ik heb er totaal 
geen functie meer in.' Wat het geloof betreft heeft hij als niet
( meer-) katholiek lid van de Dekanale Raad gemerkt dat Brabant zijn 
progressieve priesters heeft gehad, mensen die begrepen wat er sociaal 
en politiek gaande was - en hoe die uiteindelijk werden uitgerangeerd. 

Met Eindhoven - de stad die er nooit in geslaagd is een stad te 
worden - heeft hij zich met geen mogelijkheid kunnen identificeren. 
Hij vindt er niets terug van de samenleving die hij thuis, komend uit 
een groot gezin, vanzelfsprekend heeft leren vinden. Wat hij verlang
de kon hij alleen realiseren in het Apollohuis - los van Eindhoven, los 
van Brabant, eigenlijk ook los van Nederland. 'Dat kan ik niet over
dragen op de stad, op de provincie.' Het Apollohuis is voor Paul Pan
huysen een cosmopolitische plek geworden om te werken en te wo
nen. 

Vinden de activiteiten in het Apollohuis dan zoveel weerklank? In 



zijn voorwoord bij het overzichtsboek Het Apollohuis 1980-1985 zegt 
Panhuysen: 'Wanneer een activiteit een zeer groot publiek trekt, hoort 
deze niet in het programma thuis .' Kunst die nog niet geaccepteerd is, 
die nog aanleiding geeft tot discussie, trekt per definitie weinig men
sen. De zaterdagmiddagen in het Van Abbemuseum, indertijd, lijken 
nu ver weg. Maar Panhuysen beschouwt de musea nu als de Stads
schouwburgen van de beeldende kunst, die uitsluitend repertoire 
brengen. Kunst blijft voor hem een middel om uitspraken te doen, 
meningsvormingen op gang te brengen, een activiteit die zich niet bij 
voorbaat laat kanaliseren via de vervaardiging van verhandelbare ob
jecten, maar die steeds het medium kiest waarin ze zich het beste kan 
realiseren - ook als de museale ruimten daar niet op berekend zijn. In 
twintig tentoonstellingen en veertig concerten en performances per 
jaar door een internationaal gezelschap van kunstenaars tracht hij deze 
kunst een podium te verschaffen waar ze in elk geval door een kleine 
groep gezien en gehoord kan worden. Maar: 'Het blijft raar om te 
merken dat je in de provincie waar je woont geen poot aan de grond 
krijgt en op internationaal vlak wèl.' 
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MAARTEN BEKS 

Brabant berust op verbeelding 

Het regionale internationalisme van de 
beeldende kunst 

Hoe vruchtbaar is de Brabantse grond voor literatoren en beeld
ende kunstenaars? Maarten Beks meent dat de literatuur in Bra
bant nooit thuis is geweest. Het scheuren van de tijd, die 'bevrij
ding die een hoge levensstandaard en een geestelijke dakloosheid 
bracht' daarover hoor je weinig in de Brabantse literatuur. Hoe 
anders is dat voor de Brabantse natuurkunst, die door de bodem 
van het verdwenen Brabant wroet en de wortels van het geheu
genverlies blootlegt. 'Cosmopolitisme begins at home.' De inter
nationale taal der beeldende kunst zoekt regionale accenten. 
'Zeitgeist' is 'Erdgeist'. 

Wie in de Nederlandse literatuur van de r9de eeuw naar het spiegel
beeld van een Brabants gezicht zoekt, komt weldra tot de slotsom dat 
hij met evenveel kans op succes bij de Russische bellettrie te rade had 
kunnen gaan. Men vindt niets, tenzij men met L.J. Rogier de opvat
ting is toegedaan dat Hildebrand toen hij zijn camera richtte op Keetje 
- de vlam van veel weerbare Leidse studenten tijdens hun genoeglijke 
ro-daagse veldtocht - Brabant zelf in de lens heeft gekregen. 

Nu zijn Hildebrand en Rogier mij zeer dierbaar, maar Brabantse 
Keetje laat ik me door hen niet aanpraten. Hildebrand heeft, toen hij 
dat pronte, snelgebekte meisje uit Oosterhout creëerde, geen 'neus 
van herinnering op een gezicht van verbeelding' gezet zoals hij dat zei 
in de inleiding op de Camera Obscura. Brabantse meisjes heten geen 
Keetje, praten niet als Keetje en lijken niet als twee druppels melk op 
het Delftse meisje van Vermeer of Gretchen (Faust) of 'die schone 
Muellerin' (Schubert). Hildebrand had het goed met Brabant voor en 
'dat valt niet genoeg te betreuren', aldus Godfried Bomans in zijn arti
kel over het Bronnermonument. Men mag er niet aan denken wat er 
van de identiteit van Haarlem terecht zou zijn gekomen, als Hilde
brand, de Stastokken beschrijvend, geen realistische neuzen, maar al
leen denkbeeldige gezichten bij de hand had gehad. 
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74 Maarten Beks 

HET VERGROOTGLAS 

Anders dan Mietje met de kalfsogen ('die volstrekt aiets was dan een 
goed mens') en Koosje van Naslaan berust Brabantse Keetje geheel op 
verbeelding en - misschien -op van horen zeggen. Dit is vermoedelijk 
de plaats waarop Paul Kuypers zich in het gesprek zou mengen. Even
als Keetje uit Oosterhout zou hij zeggen 'berust Brabant geheel op 
verbeelding. Er bestaan geen Brabantse neuzen en Brabantse eigen
schappen (een paar slechte eigenschappen niet te na gesproken). Alles 
wat over Brabant is geschreven, aan Brabant is toe- of voorgeschre
ven, doet de waarheid even goedaardig (Brabants) geweld aan als de 
beschrijving van het Zeeuwse melkmeisje dat bij Hildebrand het Bra
bants eigene incarneert', zo draaft hij briljant door. En inderdaad, wat 
de Brabantse literatuur van de r9de eeuw betreft dient men hem en 
neef Nurks uit Amsterdam na te zeggen: 'Niet veel zaaks'. Natuurlijk 
heeft Rogier gelijk waar hij alles wat door Brabantse volksschrijvers 
als August Snieders c.s. aan Brabants bont in omloop is gebracht van 
de tafel veegt, maar wel een prijzend woord heeft voor Hildebrand. 
Rogier is geen fan vanJanJacob Cremer en diens 'Betuwse vertellin
gen', maar vindt wel dat Brabant na annexatie van de Betuwe als lite
rair landschap al een heel wat beter figuur zou slaan. Wat aan de Bra
bantse literatuur van de r9de eeuw ontbreekt is dat ferment van 
realisme en romantische ironie, dat het wijwater althans een beetje aan 
het mousseren brengt. De schrijver wordt groter naarmate hij zijn 
publiek er meer van weet te overtuigen dat hij zijn publiek een ver
kleinspiegel voorhoudt. Hilde brand kijkt door 'the wrong side of the 
telescope'; alle Brabanders hanteren het vergrootglas waarin iedere 
halve waarheid dubbel zo groot en iedere contente mens een halve 
heilige wordt. 

WOLKENDEK VAN VERBEELDING 

En de twintigste eeuw? 
Wel, Merijntje Gijzen is een fris jongetje, maar deze knaap beli

chaamt alles wat in de ogen van Brabanders en niet-Brabanders margi
naal is in het Brabants signalement. Is hij een Brabander of een Hollan
der met verzachtende omstandigheden? Hij is, hoe dan ook, al bijna 
boven-Moerdijks en al bijna protestants en het socialisme bovendien 
reeds zeer nabij. Het lijkt wel of de Brabantse streekliteratuur, voor 
zover van enige literaire kwaliteit, alleen maar uitzonderingen op de 
Brabantse regel kent en van het 'Hart van Brabant', van Den Bosch en 
Tilburg niet wil weten. Keetje en Merijntje bewonen het geenszins als 
ideaaltypisch beschouwde wilde westen van Brabant. 
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Toen Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp tijdens hun voet
reis door Nederland (de eerste alternatieve 'Grand Tour') tenslotte 
ook Brabant aandeden bepaalden ook zij zich tot het zeer tot Hollandse 
tevredenheid stemmende westen, een Hollands Arcadië in het zuiden: 
Geertruidenberg, Raamsdonk, 'Het heerlijk bloeiende Oosterhout' 
(alweer!), Breda, Ginneken, Het Haagje, Bergen op Zoom, Roo
sendaal en dan zijn ze weer in Tholen, in het Wapen van Zeeland. 
West-Brabant is bij Holland ingelijfd. Alles wat daarvan ten oosten 
ligt bestaat niet. 

Daarin zijn ze het volmaakt eens met Paul Kuypers, die overigens 
bij Willem Brakman heeft kunnen lezen - zie Het Land der Letteren - dat 
Zeeland ook niet bestaat. Hoe meer men iets tracht te beschrijven hoe 
opvallender het afkalft. 

Gelukkig vestigde Antoon Coolen, Brabants sterkste literaire troef, 
zich in het woest en bijster land van de Peel. Hij schreef het epos van 
een Fries geslacht onder Friese en Brabantse luchten maar creëerde ook 
een aantal karakters, die althans in dezelfde mate Brabants zijn als vele 
door Stijn Streuvels en Theun de Vries geboetseerde Vlaamse en Frie
se personages. Dat wil vooral zeggen dat zij niet in de eerste plaats de 
'idées reçues' van de auteur omtrent Brabantse vroomheid en levens
aanvaarding belichamen, maar, mooi en lelijk als ze zijn, als canadas
sen en ruwe dennen, aangewezen zijn op een landschap dat aan niets 
grenst dan aan Limburg en het ongelooflijke. Achter hen neemt men, 
als op een goed schilderij - van Hendrik Wiegersma bijvoorbeeld -
altijd het landschap waar. Altijd is er die torenspits of boerderij van 
herinnering onder een wolkendek van verbeelding. 

MENSEN ZONDER EIGENSCHAPPEN 

Hendrik Consience 'leerde zijn volk lezen'. An toon Coolen 'leerde 
zijn lezers schrijven'. Tallozen onder de oudere generatie van Brabant
se auteurs bewaren De Peelwerkers, Kinderen van ons Volk, Dorp aan de 

Ki vier en vooral het door Menno ter Braak zo hoog geprezen Herberg 

in 't Misverstand, als de boeken die hun eigen geschreven bibliotheek 
hebben gebaard. Dat geldt ook voor Kees Fens, die Coolen heeft ver
laten voor Streuvels en Streuvels voor Faulkner, maar bij al die ont
rouw toch maar trouw bleef aan zijn geloof aan de mogelijkheden van 
de streekroman; een verbeelding van de menselijke comedie in een 
wereld, niet verder dan de blik reikt, zonder snelweg, Elsevier en 
Duitsland II. Zulke romans zijn in Brabant noch elders meer te schrij
ven. Ieder dorp grenst aan de Costa Brava, Marokko en Macedonië. 
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Het dorp is wereld, de wereld dorp geworden en zelfs de tijd, waarin 
men nog bejaarde vrouwtjes kon ontmoeten op zoek naar de bus naar 
Canada (waar de kleinkinderen wonen) is helaas voorbij, zodat de ro
mankunst alleen nog over 'mensen zonder eigenschappen' kan gaan. 

Wat Brabantse identiteit betekent kan niet meer in Brabant, hoog
stens nog in grenssituaties - in een bus naar de Spaanse kust of in een 
hotel op Creta tijdens een staking van het hotelpersoneel - worden 
nagemeten. Thema voor een streekroman: de Brabantse club in Sid
ney. 

Veertig jaar geleden, toen in Brabant alles uit zijn voegen barstte wat 
eeuwen lang aan zichzelf gelijk was gebleven, lag ieder dorp te wach
ten op een Balzac of een Maupassant. Er kwam echter ruimte voor een 
Kortooms, die de grote onteigening van de Brabantse ziel voordroeg 
in de kluchtige toonaard van het Brabants eigene. Voor hem bleef de 
Brabantse plattelandsbewoner, ook nadat alle 'Sanctuaries' en alle 'Sa
cramentele Bierkelders' tot discotheken waren omgebouwd, even 
schilderachtig als voorheen. Kortooms reageerde ongerept Brabants 
op de mutatie van het (ook zijn) bewustzijn. Iedereen bleef bij hem 'z'n 
eige' al was niemand zichzelf meer. Dat betekent dat in de taal alles 
hetzelfde bleef en dat alles door de taal vervalst werd. Wat er in 
werkelijkheid gebeurde valt misschien na te lezen in het eerste (Gel
dropse) deel van Van der Heydens 'Gevarendriehoek', in de autobio
grafische fragmenten van Cornelis Ver hoeven, de romans van Geert 
van Beek, de boerengedichten van Jan Elemans en misschien zelfs bij 
Leon de Winter. Maar erg waarschijnlijk is dat niet. De grote scheur in 
buiten- en binnenwereld, natuur en (groeps)ziel is waarschijnlijk nog 
niet of niet meer in beeld te krijgen. Van der Heyden en De Winter zijn 
te laat geboren, Verhoeven en Elemans waarschijnlijk te solidair met 
de Brabanders en te zeer in de verdediging (van hun eigen herinnerin
gen) gedrongen om te erkennen dat de zure regen, die op Brabant valt, 
door de Brabanders zelf uit de grond is gestampt. 

Zij hebben fijne neuzen, maar dat het in Brabant stinkt naar allerlei 
tegennatuurlijke zonden - op massale schaal bedreven - wil er bij hen 
niet in. Dat valt te begrijpen en meer nog te betreuren. Denkend aan 
Brabant denk ik het eerst aan hen en aan nog een vijftal andere figuren, 
die Brabant rechtvaardigen en veel later pas aan die nooit door hen 
beschreven onbeschrijflijke lucht. 
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OPGRAVINGSVELDEN 

Dat zich een mutatie heeft voltrokken, die bevrijding bracht en een 
hoge levensstandaard en geestelijke dakloosheid - een lege hemel en 
daaronder hier en daar een pastor, die voor lege banken over mede
menselijkheid en samen-kerk-zijn fluistert - daarover valt in de Bra
bantse romanliteratuur weinig te lezen. Wat de wereld erover te weten 
kan komen en wat interessant genoeg is om de wereld daadwerkelijk 
belang in te boezemen, is vervat in een archief dat alleen uit zeer intri
gerend ogende vergeetboeken bestaat: de Brabantse 'natuurkunst' (be
ter: kunst van de protocultuur) van Theo Kuypers, Johan Claassen, 
Jan de Bie, Willem-Jan Kersten en Leon Adriaans. Voor hen zijn de 
grond van Brabant en de 'Brabantse ziel' niets anders dan opgravings
velden, waaruit van tijd tot tijd een naamloos voorwerp - meer dan 
veertig jaar oud - naar boven wordt gebracht. Deze kunstenaars leg
gen verzamelingen aan van objecten van vóór de zondvloed, die zij -
voor zij tot de jaren des onderscheids waren gekomen - nog hebben 
meegemaakt. Hun werk-en met name dat van Johan Claassen - heeft 
niets van doen met de natuur van Brabant, maar alles met de cultuur 
die onder de Brabantse onnatuur is bedolven. Zij bouwen aan een 
(oost)Brabants museum dat er, zelfs als er soms nog herinneringen in 
het spel zijn, wil uitzien alsof het geheel op verbeelding berust. Het 
denkbeeld 'Brabant' is een imaginair museum geworden. 

Brabant is voor deze 'Brabantse' kunst een wildvreemd gewest dat 
schuil gaat achter wat wij de provincie Noord-Brabant noemen. Deze 
'Brabantse' kunst zoekt een verband tussen verschijnselen, die voor de 
exponenten van deze stroming volstrekt onbegrijpelijk zijn en die hun 
toch onbegrijpelijk bekend voorkomen. Zij weten niet of Brabant be
staat noch of het bestond. Hun terrein is de ontdekking en de uitvin
ding . Zij weten alleen dat de grond van hun kunstenaarschap alles te 
maken heeft met de geheimzinnige grond onder hun voeten. 

Van deze 'Brabantse' kunst valt vooral af te lezen: 
- dat er buiten de internationale beeldende taal van de herdenking 
('Spurensichterung' en 'Neue lnnerlichkeit') geen Brabantse kunst kan 
bestaan en 
- dat er tussen de Brabantse jeugd van de vertegenwoordigers van 
deze stroming en hun openbaar leven als kunstenaar - twintig, dertig 
jaar later - iets is gebeurd dat hen van hun geheugen en het gevoel van 
samenhang in hun autobiografie heeft beroofd. 

Nietzsche voorspelde al dat de kunst van de 2oste eeuw er een zou zijn 
van 'geïsoleerde bewustzijnsobjecten' (intrigerend omdat gevonden 
voorwerp en gevoel, eigen en onteigend elkaar daarin ontmoeten). 
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Radicaler dan door de uit de archeologische lagen van het geheugen 
opgegraven artefacten, die de Brabantse 'natuurkunstenaars' in hun 
reliekkasten bijeen hebben gebracht, kon deze profetie niet worden 
vervuld. 

De herinnering van Cuypers en Claassen berust op het besef dat zij 
eens van hun herinneringen werden beroofd. Hun 'fausse mémoire' is 
opzettelijk in black boxes ondergebracht, alsof het paleontologische 
relicten zijn waarvan niemand de functie meer kent. 

Er is dan ook- blijkens het werk van Theo Kuypers - geen verschil 
tussen de wijze waarop men zich agrarisch Brabant voor de geest 
tracht te halen en de manier waarop een West-Europeaan zich probeert 
in te leven in de technologie van de Australische aboriginals, die ook 
niet meer weten wat zij aan culturele vaardigheden in de vingers had
den voordat voor hun het licht uit het westen opging. 

Een Papoea-kunstenaar van nu gaat niet anders om met de herinne
ringen aan zijn kinderjaren in het stenen tijdperk dan de Brabantse 
kunstenaars, die de tijd voor de ontsluiting van Brabant in de herinne
ring trachten terug te roepen. 

HET TOEKOMSTIG VERLEDEN 

De nieuwe Brabantse kunst is, evenals de nieuwe Duitse en de nieuwe 
Italiaanse kunst geheel gewijd aan de grond, omdat men daar de thera
pie tracht te vinden tegen het geheugenverlies. 'Zeitgeist' is 'Erdgeist', 
'cosmopolitism begins at home', de internationale taal der beeldende 
kunst zoekt naar nationale en regionale accenten. Immers een Japanner 
en een zuid-Nederlander die die taal vloeiend spreken, verwachten 
van elkaar dat zij elkaar iets omtrent hun eigen bewustzijn - en dus niet 
omtrent de bewustzijnsinhouden van Amerikaanse hoofdstedelingen 
- zullen mededelen. 

De beeldende kunst heeft dus meer van doen met de internationale 
streekroman, die de totale wereld beschrijft door een schets te geven 
van een vierkante meter - Faulkner, Jean Giono, Streuvels - dan met 
de op formele problemen gefixeerde urbane literatuur. De Duitse 
schilderkunst kampt met een gecensureerd bewustzijn - een bewust
zijn geteisterd door de gewetensproblemen, die het deel van vooraf
gaande generaties zou moeten zijn -; de Brabantse kunst staat in het 
teken van een bewustzijn dat alleen nog uit een scheur bestaat, maar 
wel een scheur, die aanzet tot creativiteit. Want als we Léopold Char
bonneau mogen geloven is cultuur in de moderne zin van het woord 
niets anders dan 'une crise de la culture'. 

Het spoorzoeken naar de eigen wortels leidt niet tot een reconstruc-
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tie van het verleden, maar tot een beeld van het verleden, gecreëerd 
door 'la deuxième mémoire', - herinnering die op verbeelding berust 
- waarmee men in de toekomst vooruit kan. 'De mens zonder eigen
schappen' maakt zich - uit angst om geheel te vervluchtigen - een 
geschiedenis. Kunstenaars hebben hun hele verleden nog voor zich. 

Het nieuwe (of inmiddels voorbije) in de Brabantse kunst is geheel 
gewijd aan het definitief voorbije, aan het oude testament, voor het 
begin van de nieuwe jaartelling (omstreeks 1955 van kracht gewor
den), voor de industrialisatie van de landbouw, de uittocht van de 
gemeenschap der heiligen, de intocht van de urbane cultuur en de in
formatie, de explosie van de Pincus-pil en de popmuziek, de afschaf
fing van de zonden (en de vergiffenis der zonden), het einde van de 
eeuwigheid en - zelfs, hoezeer ook tijdelijk - van het klasseverschil. 

De belangrijkste vraag voor iedereen die in Brabant is geboren zou 
dienen te zijn: hoe was het mogelijk dat de ene verzameling van sa
menhangende vanzelfsprekendheden zo snel kon worden vervangen 
door een andere. Werden de Brabanders zo gemakkelijk en zo opzich
tig afvallig aan het geloof dat al hun denken en niet-denken beheerste, 
omdat zij eigenlijk nog maar ten halve christenen waren, of illustreert 
deze zowel abrupte als geruisloze 'metonia' eens te meer dat het geloof 
voortkomt uit de dorre grond en het ongeloof uit overbemesting? 

EEN THERAPIE TEGEN GEHEUGENVERLIES 

Wie niet gelooft dat de relatie tussen economische onderbouw en cul
turele bovenbouw zo evident is als het marxisme ons te geloven voor
houdt, moet zich- na een afwezigheid van ruim dertigjaar - wederom 
in Brabant vestigen. Nergens krijgt de neef van de gebroeders Philips, 
die toevallig Marx heette, op een zo ontmoedigende wijze gelijk als in 
Deurne, Dussen, Zevenbergen en de Acht Zaligheden. 

Tussen het bestaande en het bestaand hebbende Brabant bestaan 
nauwelijks betrekkingen. Natuurlijk zou de actuele Brabantse kunst 
ons ook actuele Brabantse landschappen kunnen voorzetten, verge
lijkbaar met de Groningse landschappen van Han Janssen en de Maas 
en Waalse landschappen van Harrie A. Gerritz. 

Kunsthistorisch gezien zou dat verdedigbaar zijn, aangezien de 
ontdekking van het landschap als paradijs al eeuwen lang gelijke tred 
houdt met de stappen van de engel achter onze rug, die ons uit het 
paradijs verdrijft. Iets wordt immers pas paradijs als het verdwijnt. 
Het Brabantse landschap is niet meer, zodat het zelfs te laat is voor een 
schilderkunstige mythe die fragmenten van het oude land tot partes 
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pro toto zou kunnen verheffen. De heidevelden, de bossen en de voor 
de oorlog ontgonnen grond zijn verdwenen, zodat ook de immense 
korenvelden waarmee het oog - dankzij de schilderkunst en de kunst
fotografie (Martien Coppens) - gaandeweg een duurzame relatie had 
opgebouwd, tot de voortijd behoren. 

Wat rest is een ondanks alles, ondanks alle varkensmesterijen en 
silo's, nog mooi uitzicht dat echter geen inzicht verdraagt, omdat het 
een openluchttentoonstelling is. Hoewel het de automobilist een ka
rakteristiek cultuurlandschap voorspiegelt, weet het zijn morele on
aanvaardbaarheid niet voor alle zintuigen - en het minst voor de reuk
zin - verborgen te houden. 

Aan de schone schijn zonder wezen onthoudt de beeldende kunst, 
die veel meer morele ruggegraat heeft dan de vijanden van het l'art 
pour l'art plegen aan te nemen, terecht haar hulde. De kunst kijkt naar 
de grond, bijziend, zoekend naar sporen, die het materiaal kunnen 
aandragen voor een theorie omtrent de duizendjarige protocultuur, 
die voor veertig jaar verdween onder de afval van de Benelux en de 
bijproducten van een ontaarde vorm van veeteelt. 

Natuurlijk verlangt niemand terug naar de pastorale poëzie die aan 
dit proza voorafging. Niemand zou de hardheid en vroomheid, de 
geborgenheid en de hermetische horizon van destijds nog kunnen ver
dragen. Wie zou nog kunnen leven aan de voet van die tot het Alziend 
Oog opklimmende ladder van controlerende instanties? 

Wat echter wel verlangd wordt is een therapie tegen het geheugen
verlies, een inzicht in het - gelukkig of helaas - onverwoestbaar 'Bra

bants eigene', in de ontbrekende eerste bladzijden, prachtig en schrik
barend, van ons levensverhaal. 

LANDELIJKE ONSCHULD 

Waarom vond de beeldende kunst een methode - de methode van de 
vervreemding - om achter de waarheid te komen, terwijl de literatuur 
voortborduurde op de oude pro- of anti-Brabantse waarheden? Waar
om, bijvoorbeeld, nam de door het Brabantse landschap geïnspireerde 
poëzie genoegen met caleidoscopische effecten - Brabants glas in lood 
- terwijl de beeldende kunst, toch lang niet zo genuanceerd in haar taal 
en methoden, ons te verstaan moest geven dat dit prismatische effect 
misschien wel het gevolg was van een breuk in de lens, die het licht 
niet doorliet maar in fraaie spectrale kleuren weerkaatste? Waarom is 
het principe van de camera obscura, een optisch instrument dat het 
vanzelfsprekende, te nabije, op afstand plaatst en de horizon tot voor
grond maakt (zie Vermeers 'Gezicht op Delft' en Hildebrands 'Gezicht 
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op Haarlem') herontdekt in de beeldende kunst, terwijl de literatuur 
het bekende perspectivische schema handhaaft als het gaat om de crea
tie van een 'Gezicht op Brabant'? 

De literatuur is in Brabant niet thuis. Voorzover zij er was stond zij 
te zeer in dienst van de vooropgezette idee 'Brabant' om het eigen 
gewest met droge ogen te kunnen bekijken. Zij sprak dus over Bra
bant in de toonaard van de herdenking of de utopie. De neus van her
innering berust haast altijd op verbeelding. In zeer uitzonderlijke ge
vallen kan proza, geschreven in de 'présent de l'indicatif, die een 
conjunctief van de verleden of toekomstige tijd aan het gezicht ont
trekt, grote kunst worden; zie de bijbel. 

De kans daarop wordt groter als de schrijver een denker is, die zijn 
moederland, het landschap waarin hij het best kan denken, verdedigt 
tegen aanvallen, geïnspireerd door een provincialisme, dat zich - tot 
vermaak van de rest van de wereld - voor cosmopolitisch houdt . 

In het proza van Cornelis Verhoeven 'slaat de wijsbegeerte lek aan 
de kant van de kunst en de kunst aan de kant van de wijsbegeerte'. En 
dat hoort ook zo volgens Menno ter Braak. Alle peri pa thetische verto
gen van de Brabantse P.C. Hooftprijs-winnaar etsen wandelingen 
over Brabantse paden in de plaat voor ons hoofd, zodat wij de neiging 
hebben zijn gedachtengangen met onze wandelpaden te vereenzelvi
gen. Zijn verbeelding wordt ons tot herinnering, want alles wat goed 
gedacht is heeft een déjá vu-effect . 

Het Brabant van Verhoeven is alleen van Verhoeven. Voor de Ne
derlandse literatuur is het goed dat Brabant, dankzij Verhoeven, een 
literaire topos is geworden, maar voor de Brabanders is het gevaarlijk. 
Immers zij hebben de neiging om - als de pastoors van weleer - Bra
bant daardoor zeer hoog op te stoten in de geografie der genade. Bra
bant, dat 'schuldige landschap' mag geen symbool van landelijke on
schuld worden. 

PROJECTONTWIKKELAARS 

De contente Brabantse mens van nu heeft weinig verstand of weinig 
geweten. 'Natuur is voor tevredenen en legen en dan wat is natuur nog 
in dit land?' Dat schreef]. C. Bloem toen de Brabantse natuur nog een 
natuurlijk gegeven was. Vreemd: de Achterhoek van Staring bestaat 
nog. Het Brabant van Verhoeven is een verheerlijkt Nederland ter 
grootte van een krant. Dat is groot genoeg, want de herinnering en de 
verbeelding kunnen zich desnoods huisvesten op een speldeknop. We 
weten waaraan het behoud van de Achterhoek en de teloorgang van 
Brabant te danken en te wijten zijn. De Achterhoek is een feodaal 
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landschap, een creatie van grootgrondbezitters, die voor hun boeren 
weinig of niets en voor het instandhouden van het hun toevertrouwde 
erfdeel hun fortuin en hun ziel en zaligheid over hadden. Het Brabant
se landschap is - enige feodale enclaves uitgezonderd - in handen ge
vallen of gebleven van geenszins fijne luyden, die zich in geen tijd tot 
projectontwikkelaars, pretparkexploitanten en agrarische grootindus
triëlen hebben opgewerkt en tal van slechte en weinig goede eigen
schappen van de bezittende klassen van voorheen hebben overgeno
men. 

Brabant lijkt sprekend op Thatchers Engeland; er heerst een voort
varend conservatisme, dat niet geteisterd wordt door het geweten . De 
keurige conservatieven in Engeland van voor de oorlog werden nog 
dwarsgezeten en geïnspireerd door dat geweten. Aan hen is het im
mers te danken dat er van de 'National Trust' nog heel wat is geconser
veerd, tot vreugde van de oude progressieven, die thans zo behoud
zuchtig mogelijk het milieu beheren. Hoe lang duurt het nog voor de 
Brabanders, die zoveel bereikt hebben, ook een slecht geweten krij
gen? Wie denkt er nu, het Brabants eigene ter sprake brengend, aan 
een nauwgezette conscientie? 

BRABANTSE KUNST 

Wie zich iets voorstelt bij het denkbeeld 'Brabants geweten' denkt -
nogmaals - aan de beeldende kunst van Brabant. De Brabantse litera
tuur herdenkt of projecteert, de Brabantse beeldende kunst herinnert 
zich niets, zet in ieder geval alle herinneringen tussen haakjes en aanha
lingstekens, maar legt v~rzamelingen aan van objecten, die 'without 
interpretation' aan de muur worden gehangen. 

Merkwaardig, sinds Brabant volledig is aangesloten op het interna
tionale kunstcircuit bestaat er voor het eerst zoiets als een 'Brabantse 
kunst'; een woord dat alle enigszins geëmancipeerde Brabanders een 
gruwel is. 

Alles wat voorheen als 'Brabants' te boek stond in schilder- en 
beeldhouwkunst was min of meer Limburgs (neo-barok) of min of 
meer Vlaams (expressionistisch) georiënteerd. De belangstelling van 
buitenaf was - vaak ten onrechte uiteraard- omgekeerd evenredig aan 
de geestdrift binnenshuis. 

De nieuwe beeldende kunst van Brabant- in menige Amsterdamse 
galerie een dragende zuil van het bestand - krijgt alle aandacht, omdat 
deze kunst 'grondig Brabant' haalt met behulp van methoden, die alles 
wat voor een 'Brabantse mentaliteit' zou kunnen doorgaan hebben 
geëlimineerd. Het ongeloof aan het bestaan van Brabant brengt een 
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onbekend Brabant aan het licht (zoals een Amerikaanse kunst van alle 
nationalisme gezuiverd, een Indiaans substraat aan de oppervlakte zou 
kunnen brengen). 

Men weet niet wat men zoekt, men vindt in de zin van zoekt en gij 
zult vinden. Wie aan het geloof aan Brabant is ontgroeid kan in Bra
bant blijven wonen of er gaan wonen en zichzelf desnoods bekennen: 
'als ik iets ben ben ik een Brabander'. Hoe verder men zich van huis 
begeeft hoe meer men nadert tot zijn eigen vierkante meter grond en 
alles wat zich daaronder bevindt. Zoals Urias Nooteboom schreef tij
dens een van zijn verre reizen over zijn geboorteplaats: 'Het is hier 
onbeschrijfelijk mooi, maar Nijmegen valt er uitstekend te beschrij
ven'. 

Een kunstenaar interesseert zich niet voor Brabants gouden eeuw 
noch voor Brabants gouden toekomst. Hem interesseert het souter
rain van de ziel, de aardlaag der atavismen. Alles wat de wereld be
weegt vindt ergens plaats, vindt ergens een hefboom. Dat kan Den 
Dungen zijn of Aarle-Rixtel. Meesterwerken - zei Henry de Monther
land - worden gemaakt in de provincie, al worden zij openbaar in 
Parijs. Een kunstenaar kan zich in Brabant thuisvoelen omdat hij zich 
daar kan bewegen als in ieder vreemd land waar hij meent iets verloren 
te hebben. Het belangrijkste is de lengte van de omweg. Couperus 
werd Hagenaar in Italië, zoals Alice mens werd in Wonderland. Als de 
beeldende kunst van Brabant zowel volstrekt onprovinciaal als on
weersprekelijk autochtoon is, dient men er wel van uit te gaan dat de 
grond - of, om het meer algemeen verstaanbaar te zeggen: de infra
structuur - vruchtbaar is en deugdelijk in cultuur gebracht. 

BRABANT K UNSTLAND 

Welnu, Brabant heeft vier academies voor Beeldende Kunsten (hoge
scholen voor de kunsten) binnen haar grenzen, evenveel als de beide 
randstedelijke gewesten te zamen, terwijl menige provincie (Fries
land, Drente, Zeeland) het volstrekt zonder moet doen. Het Van Ab
bemuseum in Eindhoven behoort tot de meest naar de ogen geziene 
internationale musea en voorts is er een Noord-Brabants Museum in 
Den Bosch, dat meer en meer ruimte heeft genomen en gekregen om 
te tonen wat in Brabant in de hedendaagse kunst op minstens landelijk 
niveau aanspraak kan maken. 

Bovendien bestaat er in Brabant een breed publiek voor heden
daagse kunstuitingen, dat inmiddels ook doende is te ontgroeien aan 
het provincialisme dat zich voornamelijk uit in sprakeloos ontzag 



Maarten Beks 

voor alles wat ook maar enigszins buitengaats aandoet. Een bemoedi
gende factor is wellicht ook het zeer redelijk - min of meer Amster
dams - peil van de Brabantse kunstkritiek, zodat het provinciaal sno
bisme dat alleen in N R C en Volkskrant de laatste waarheid omtrent 
Kassei en Eindhoven wil lezen, weinig handen meer op elkaar krijgt. 

Brabanders schrijven graag over beeldende kunst. Wellicht omdat zij 
zich althans daarover niet hoeven te schamen, maar ook - laat ons niet 
te snel bedwelmd raken - omdat zij daardoor een rest van schaamte 
van zich af kunnen schrijven en productief kunnen maken. Die 
schaamte heeft, evenals het zelfbewustzijn, met de - wellicht al te -
dominante status van de beeldende kunst in Brabant van doen. Litera
toren en critici schrijven ook over beeldende kunst, om aan de taal der 
beelden denkbeelden toe te schrijven, die zij nog liever aan de litera
tuur zouden toedichten. 

Een gewest dat het denken aan beeldende kunstenaars overlaat 
moet ervoor waken dat het niet ontaardt in een schriftloze cultuur, die 
er tenslotte ook niet meer in slaagt de visuele kunsten te zien als vertol
kers van een zwijgen, dat in een wereld van spreken is ingelijst. 

Men kan zich afvragen of de Brabander zoveel vertrouwen heeft in 
de openbaringskracht van de beeldtaal, omdat de beeldende kunst ziet 
wat de literatuur niet ziet of omdat het genieten van beeldtaal ook kan 
dienen als een surrogaat voor denken en de stem verheffen. 

Heeft het zin de mensen te leren om gedachtenloos van kunst te 
houden? Heeft het zin de smaak te ontwikkelen zonder in dezelfde 
mate bij te dragen aan het ontwikkelen van het oordeel? Omdat smaak 
feilloos is en oordeelsvermogen feilbaar lijkt het mij aanbevelenswaar
dig om - met name in het te lang door onfeilbaarheid geregeerde Bra
bant - de goede smaak, waar mogelijk, bloot te stellen aan ketterse 
argumenten. De kunst mag niet het ware geloof worden en dient zo 
lang mogelijk te worden geadverteerd als een gevaarlijke vorm van 
andersdenkendheid. 

SNELWEGEN 

De moderne schilder- en beeldhouwkunst spreken, zo wordt door 
lieden als Rudi Fuchs beweerd, een taal die men zich slechts met veel 
moeite eigen kan maken. Anderzijds wordt de vanzelfsprekendheid 
ervan ons met dezelfde overredingskracht ingeprent. Voor de een is 
hedendaagse kunst een discipline, alleen maar vergelijkbaar met ge
avanceerde vormen van wiskunde, die niet valt uit te leggen aan men
sen, die destijds het verkeerde studiepakket hebben gekozen; voor tal 
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van anderen is begrip voor kunst voornamelijk gebaseerd op afleren. 
Specialisten, die van oordeel zijn dat democratisering hetzelfde is als 
vulgariseren, ten gunste van allen, die zich op geen enkele manier 
wensen in te spannen, ontwerpen educatieve schema's, snelwegen 
door het labyrint van het kunstbegrip. Die snelwegen onttrekken veel 
aan het gezicht maar tevens blijkt dat het nog veel eenvoudiger kan, 
omdat door simpele gewenning en aanpassing aan gedragscodes - van 
het zelfverzekerde publiek - kan worden geleerd wat men zich door 
geen enkele cursus eigen kan maken: snelle reflexen zonder een spoor 
van theoretisch begrip of kennis van grammatica en syntaxis. 

Het moet maar eens hardop worden gezegd : het spraakmakende pu
bliek voor beeldende kunst is nergens ter wereld overdadig geculti
veerd, belezen of doordrenkt met historisch bewustzijn. De bevolking 
van 'Dallas' en 'Dynasty' heeft altijd de juiste - door een artdealer met 
autoriteit uitgezochte - schilderijen aan de muur, terwijl die mensen 
zelden worden betrapt, lezend in een boek van Saul Bellow of in een 
tractaat van Greenberg, Rosenberg ofRosenblum. De meeste exem
plarische getuigenissen van de revolutie in de kunst worden het ge
makkelijkst afgezet aan de natuurlijke vijanden van iedere andere 
vorm van revolutie of zelfs progressie. 

TEKEN VAN WELVAART 

De hedendaagse kunst spreekt- is dat nu verdacht of strekt het ook tot 
aanbeveling? - de nieuwe bourgeoisie en het yuppiedom, dat nergens 
tijd voor heeft, het meest aan. Terwijl het oude burgerdom, als den
kend deel der natie gediplomeerd, toch liever een boek leest onder een 
Van Goyen of desnoods Van Dongen. De publieksavantgarde spreekt 
nergens ter wereld de taal van de kunstkritiek, die het publiek wenst 
voor te gaan in oordeelsvorming en dus geenszins in het hebben -
bezitten! - van meningen. Veeleer behelpt hun conversatie zich met de 
stenografisch 'new speak', die veel gelijkenis vertoont met de het ty
pografische, tot pseudo-versregels verknipte flaptekstenproza van 
Van Sandberg en diens epigonen. Buiten haar schuld staat de moderne 
kunst het denken - ook over beeldende kunst - in de weg, zodat niet 
genoeg kan worden betreurd dat Rudi Fuchs, die het vanzelfsprekende 
moeilijk maakte en de te gemakkelijke verstaanders uit zijn tempel 
verdreef, voor Brabant verloren gaat. Fuchs kon zich vergissen, want 
denken is slecht voor de smaak en voor het feilloze gevoel voor trends. 
Of, zoals een officier van de Vaticaanse garde tegen Goethe zei: 'Je 
moet niet te veel denken; van denken wordt je oud'. 'Pensando s'in
vecchia'. Niet alleen oud, maar ook uiterst onzeker. 
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Wie hersens heeft zit er, in gezelschap van mensen met Het Instinct, 
meestal verlegen mee. Ik hoop dat dit kun:;tintinct in Brabant zo 
krachtig mogelijk zal worden onderdrukt, want een tot algemeen aan
vaarde consensus verdorde moderniteit en een nieuwe elite, die deze 
mentaliteit perfect belichaamt, behoren wel tot de bedreigingen die de 
Brabanders boven het hoofd hangen. Lang geleden wenste August 
Vermeylen het bij uitstek kunstlievend Vlaanderen niet nog meer 
kunstlievendheid toe maar 'more brains'. Nu kan de Brabantse kunst
wereld in de allerruimste zin van het woord zich dat voor gezegd hou
den. Opdat de kunst geen teken van welvaart aan de wand wordt . 

EEN BIJZONDERE LEEGTE 

Bestaat Brabant? In ieder geval bestaat er in de beeldende kunst een 
begrip dat tot een positief antwoord aanleiding zou kunnen geven. Er 
moet ten zuiden van Utrecht en ten oosten van Zeeland iets zijn ge
weest - al is het maar een leegte met een bijzondere lading - dat deze 
meer dan gangbare kunstbedrijvigheid in de hand heeft gewerkt. Van
waar anders die vier academies, waartegen in Amsterdam en Den 
Haag zeker zo hoog wordt opgekeken als tegen soortgelijke instellin
gen op eigen terrein, die musea en kunstcentra, die zeer hoge kun
stenaarspopulatie en al die verzamelingen aanleggende kleine gemeen
ten (Uden, Schijndel, Rosmalen, Oss en nog zovele meer). 

Misschien heeft het inderdaad allemaal met een culturele leegte van 
doen, die natuurlijk ophield een leegte te zijn, toen enige pioniers op
merkten dat zij in het gat van Nederland leefden. Dat gat nu was vol
gestouwd met heiligenbeelden terwijl de rest van Nederland de Here 
prees tussen lege, witte muren. Wij hadden de beelden zij hadden het 
woord. De Brabantse beeldenrijkdom was een symptoom te meer van 
de Brabantse onmondigheid en het niet-zijn van Brabant; een winge
west dat al lang geen batig slot meer opleverde. 

Er waren beeldende kunstenaars in Brabant, die meestal zo snel 
mogelijk de wijk namen noordwaarts, veelal ook zuidwaarts, want in 
Brussel en Antwerpen onderhielden heiligenbeelden nog relaties met 
de hogere cultuur. Toen de katholieke emancipatie op gang kwam 
bleef Brabant aanvankelijk neutraal: de emancipatie was een zaak, die 
de katholieken 'in partibus infidelium' aanging, niet de Brabanders, 
die - voorzover zij voor verandering te porren waren - zich veel liever 
lieten inspireren door Franse integralistische dan door Amsterdamse 
min of meer oecumenische strevingen. Zelfs het herstel van de bis
schoppelijke hiërarchie (1853) schijnt in Brabant (en Limburg) met 
weinig geestdrift te zijn begroet. Hoe verder men zich van Amster-
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dam en van Dordrecht en Delft verwijderd voelde, hoe dichter men 
zich bij Rome waande en dus ook minder behoefte had aan een derge
lijk herstel. 

De katholieke emancipatoren - Alberdinck Thijm voorop - hadden 
twee belangrijke troeven in handen: de katholiciteit van de Nederland
se dichtervorst Vondel (een barokdichter) en de katholieke beeldtradi
tie, gesitueerd in de middeleeuwen en in het donkere zuiden, waar de 
middeleeuwen volgens vriend - meestal een romantische dichter - en 
vijand - haast altijd hervormd - nog volop van kracht waren. 

Dat de katholieke tactiek succes had blijkt vooral uit de historische 
daden, die door zuiderlingen in hoofdstad en residentie werden ver
richt . Het Rijksmuseum in Amsterdam gold als een rooms bouwwerk 
- een mooie middeleeuwse droom van Cuypers - die de weldenken
den nachtmerries bezorgde. En ook de eerste heilsfeiten in de geschie
denis van de Nederlandse monumentenzorg dragen een roomse, Lim
burgse handtekening: Victor de Stuers. Alberdinck Thijm regeerde 
over de Amsterdamse Rijksacademie en ook dat bracht heel wat 
zuiderlingen - professoren en studenten - naar Amsterdam. Die Bra
banders en Limburgers _brachten niet alleen zichzelf mee maar ook een 
program: een monumentale kunst, vergroeid met de architectuur en 
de decoratieve kunsten in dienst van de gemeenschap. N atuurlijk 
stonden aanvankelijk de middeleeuwse maatschappij -opvattingen - of 
wat daar in de 19de eeuw voor doorging - nH?del, maar in de praktijk 
was de kunst altijd ruimhartiger dan de door geleerden en li teratoren 
opgestelde manifesten; toen al. Zodat met name de socialistische 
ideeën over een nieuwe gemeenschapskunst zich redelijk lieten ver
zoenen met de kunst, geïnspireerd door de gemeenschap der heiligen. 
Op het niveau van de kunst was de rooms-rode coalitie al een feit, toen 
er op het niveau van de politiek nog niemand aan durfde denken. De 
monumentale kunst, onderwezen op de Rijksacademie, nam in de pe
riode tussen de beide wereldoorlogen in Brabant en Limburg weer de 
gedaante aan van een kerkelijke kunst. De katholieke parochie werd de 
belangrijkste opdrachtgever en wie de meeste gewijde muurschilde
ringen en beglazingen voor hun rekening namen, kregen soms ook 
een kans om profane muren - van een Limburgs stadhuis (Charles 
Eyck) of zelfs een New Yorkse wolkenkrabber Ooep Nicolas) - naar 
hun hand te zetten. 

Het overvloedige Brabantse aanbod op het stuk van kunstopleidingen 
na de Tweede Wereldoorlog was volledig afgestemd op de veronder
stelde vraag van kerkelijke zijde. Dat ging meer dan een decennium 
goed, maar toen begon in Brabant de tweede beeldenstorm en de uit-
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tocht van alles wat naar verbeeldingen van de zegevierende kerk 
zweemde. De academies pasten zich snel aan; en soms liepen zij op de 
ontwikkelingen vooruit. Misschien mag men zelfs stellen dat de ex
plosie van de kunst in Brabant niet alleen is veroorzaakt door de hausse 
in kerkelijke kunst, maar vooral door de al vroeg aan de dag tredende 
weerzin der jonge beeldende kunstenaars tegen deze alsmaar minder 
bezielde retoriek. 

De impuls daartoe ging ongetwijfeld uit van het Van Abbemuseum 
dat 'die Duft der weiten Welt' in Brabant bracht en de abstracte kunst, 
die de moderne kerkelijke kunst in de ogen der studenten en gaande
weg ook de docenten deed verbleken tot een vulgaat-uitgave van wat 
eens een grootse gedachte was (een overtuiging waarvan men nu 
enigszins begint terug te komen). 

ONTZIELDE RETORIEK 

De Brabantse kunst werd internationalistisch, gelukkig maar, al was 
de volgzaamheid der jongeren soms op het provincialistische af. Pas 
nadat ook de abstracte en de informele kunst tot ontzielde retoriek 
waren geworden en iedereen tot het inzicht was gekomen dat het spre
ken van een vreemde taal - accentloos Frans en kort-Amerikaans -
alleen zin heeft als men daardoor beter in het Nederlands leert denken, 
gebeurde er iets wat weinigen voor mogelijk - laat staan wenselijk -
hadden gehouden. De taal van de beeldende kunst, die zich had ver
breid met de snelheid der gedachte kreeg er een dimensie bij. 

De kunst, die altijd uitstekend zijn aard had in Brabant en metter
tijd ook netjes had leren spreken, leerde bovendien dat zij met een 
accent moest spreken - noord-Duits, midden-Italiaans, Oostenrijks 
en, waarom niet, zuid-N ederlands - om zich van een vlak esperanto 
tot een lingua franca te ontwikkelen. Dat gebeurde gedurende dejaren 
zeventig, toen een aantal uit de schrale zandgrond van Oost-Brabant 
getrokken aankomende kunstenaars, die - geen van allen accentloos 
Nederlands laat staan Europees spraken - met behulp van de modern
ste methoden naar de grond onder zich begonnen te staren alsof zij 
daar iets verloren hadden . Geen schatten maar veeleer een intrigerend 
soort armoede, waar men nog lang op zou kunnen teren. 

Brabant berust op verbeelding, preciezer gezegd: op beeldende 
kunst. 







BABETTE WEL TER 

Gecodeerde communicatie 

Een gesprek met Johan Claassen 

'Als zoiets als een Brabander bestaat, dan ben ik er één,ja. Maar 
"de" Brabander bestaat natuurlijk niet - er zijn wel gemeen
schappelijke trekjes tussen de mensen hier. Ik denk overigens wel 
dat het landschap van zekere invloed is op hun karakter.' Tegen
over mij zit beeldend kunstenaar Johan Claassen die denkend en 
beschouwend vertelt over de streek en het dorp waar hij ruim 
veertig jaar geleden geboren werd, en waar hij nooit ver vandaan 
is gegaan. Het gesprek gaat over zijn werk, over het opgroeien in 
een plattelandsgemeente, over wat bleef en wat in de loop der 
jaren veranderde in het land en bij de mensen. Veranderingen als 
gevolg van planning op een zo hoog en abstract niveau dat geen 
boer of burger er vat op kon krijgen. 

Zonder rancuneuze woorden, eerder neutraal met af en toe een 
mild ironische wending, wordt zijn verslag er een van vloeiende 
overgangen. Geen emotionele uitschieters in zijn beeld over hoe 
ook het Brabantse boerenland werd opgestuwd in de vaart der 
volkeren. Claassens woorden relativeren zijn betrokkenheid. 
Hij is Brabander, 'één van hen', maar tegelijk ook waarnemer 
met distantie. 

Uit het werk van Johan Claassen spreekt grote verbondenheid met de 
cultuur van het land. De vindingrijkheid van boeren om steeds op
nieuw in te spelen op de grilligheid van de natuur is lange tijd het 
uitgangspunt van zijn objecten en assemblages geweest. 'Spurensiche
rung' is Claassens werk wel genoemd, in navolging van een stroming 
in de beeldende kunst in de jaren zeventig, waarin kunstenaars ui
tingen van primitieve culturen trachtten vast te leggen voordat die 
definitief verdwenen waren. Claassen documenteerde onder andere 
het vogelverschrikkerbestand in zijn omgeving en maakte ook wel 
gebruik van landbouwgereedschappen. 

Toch is zijn werk meer dan 'Supersicherung'. Bij hem leeft nog 
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sterk de mentaliteit van de oorspronkelijke bevolking. Boeren, die 
nooit iets weggooiden, maar steeds een nieuwe functie bedachten 
voor een nog bruikbaar onderdeel van een versleten voertuig. Zo ge
bruikt ook Claassen dingen die hij vindt op zijn zoektochten door het 
land: een koehoorn, een oude zeis, stukken hout die zijn fantasie los
maken. Hij omzwachtelt ze, drenkt ze in teer, en voegt ze samen tot 
donkere objecten met een dikwijls geheimzinnig karakter: oerstructu
ren, die ontstaan uit intuïtieve vormgevoelens, met vaak de schijn van 
primitieve functionaliteit. Met deze essemblagcs legt hij bestaande 
sporen letterlijk vast en maakt daarnaast nieuwe, eigen sporen. 

C 0 U LISSEN LANDSCHAP 

Al pratend over leven en werken in Brabant worden vroeger en nu 
vergeleken en bijeengebracht tot één beeld. 'In Beek en Donk, het 
dorp waar ik geboren ben, is de sfeer niet werkelijk veranderd. Er was 
daar bijvoorbeeld altijd al industrie. Als ik nu terugkom in het dorp 
ziet het er eleganter uit dan dertig jaar geleden. De kern is hetzelfde 
gebleven maar er is veel meer groen bijgekomen. Hetzelfde geldt voor 
de randen van het dorp. Pas daarbuiten merkje wat de ruilverkavelin
gen teweeg hebben gebracht. De kavels zijn veel groter geworden 
waardoor het land nu dikwijls iets van een polderlandschap heeft. Het 
is niet meer dat typische Brabant met het coulissenlandschap zoals ik 
het uit mijnjeugd ken. Als ik vroeger met de fiets naar school ging van 
Donk naar Gemert, dan was dat een tocht vol belevenissen en :ifwisse
ling. Als je nu bij Donk op de fiets stapt, zie je Gemert al liggen. Je 
kunt langs rechte wegen vaak zó naar de horizon rijden. Het landschap 
is groot en nuchter geworden. Intussen is ook hier groen aangeplant 
dat nog niet tot wasdom is gekomen, maar dat zal op den duur het 
huidige karakter van de streek wel enigszins verzachten. Ik denk dat er 
zo'n tien jaar geleden niet echt rekening is gehouden met het milieu, 
maar dat men er nu meer oog voor heeft gekregen. 

Je merkt de afsterving door de zure regen en dan zijn er die uitdijen
de fabrieken die het landschap vervuilen zoals hier ons eigen piep
schuimen paard van Troje. Het is vaak van een grootschaligheid die 
hier helemaal niet past. Fabrieken zouden bij elkaar op een bestaand 
industrieterrein moeten worden geplaatst maar de gemeenten willen 
ze graag om de werkgelegenheid, hoewel alles automatisch gaat en er 
praktisch niemand werkt. Gelukkig nemen ze ook vanuit onze ge
meente tegenwoordig een wat meer milieubewuste houding aan, 
maar je zit er intussen mooi mee. 

In hoeverre een boer milieubewust kan zijn? Nou, dat is hij zelden. 
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Een boer die uit zichzelf een boom plant is een uitzondering . Alles 
wordt functioneel bekeken. Een boom wordt bijvoorbeeld neergezet 
voor de windkering maar niet voor de schoonheid. Die praktische blik 
heeft onder meer te maken met de moderne landbouwontwikkelingen 
- het is nu eenmaal gemakkelijker om te werken als alles schoon en 
recht is. Het zat er na de oorlog wel in dat er veel tegen de grond zou 
gaan en plaats moest maken voor beton. Niet alleen de boeren dachten 
zo: de hele politiek was erop gericht. Er zijn nog prachtige plekken in 
Brabant, ook hier in de omgeving. Visueel valt 't niet eens zo erg op 
dat hier behoorlijk veel bio-industrie zit maar die is er natuurlijk wel. 
Geen enkele boer heeft die ontwikkeling kunnen tegenhouden. Zo is 
de situatie en men moet vooruit. 

HET ZOGENAAMDE MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX 

Het land is hier arm en de boeren hadden niet veel grond, maar ze 
waren wel zelfstandig. Dat ze niet rijk waren, merkte je aan hun im
provisatietalent - en dat interesseerde me enorm. Ik heb wel eens uit 
scherts mijn kunst platte land art genoemd en toch zit daar een kern 
van waarheid in. Vroeger dacht ik dat kunst drama was: hoe dieper 
hoe liever. En (grinnikend) ik dacht dat het daarmee gelijk topkunst 
werd. Ach, het heeft met leeftijd te maken. Als je twintig bent denk je: 
"Ik zal jullie eens goed laten weten wat ik bedoel". 

Wat kunst betreft is er op het moment ontzettend veel kwaliteit in 
Brabant. Bekijk de catalogi van de schilderkunst in Noord-Brabant na 
1945 maar eens die door de NBKS zijn uitgegeven. Dat niveau ligt ver 
boven het landelijk gemiddelde. 

Mensen verhuizen ook niet meer zo snel. Gerrit van Bakel was zo'n 
voorbeeld: die bleef op zijn plek. Gerrit had trouwens een aardige 
theorie over hoe het kwam dat hier zoveel goede kunst wordt ge
maakt. Volgens hem had dat te maken met het zogenaamde minder
waardigheidscomplex. Wij zouden langer doorstompen omdat we 
niet zo zeker van onszelf zijn, zeg maar. We laten geen scheetjes en 
verklaren dat tot kunst. Ik merk bij al mijn generatiegenoten hier uit 
Brabant dat er met grote inzet wordt gewerkt en dat ze niet snel tevre
den zijn. 

Mijn eerste kennismaking met de beeldende kunst verliep via de 
kerk met zijn glas-in-lood ramen en zijn beelden. Ik heb in mijn jeugd 
het katholicisme niet als dwingend ervaren: het katholieke geloof is bij 
ons dan ook nooit werkelijk onderwerp van gesprek geweest. De tijd 
dat de kerk nog opdrachtgever was van kunstenaars is zeker al zo'n 
vijftien jaar voorbij. Ik ken intussen veel collega's, en dat zijn beslist 



niet de slechtsten, die een gedeeltelijke priesteropleiding achter de rug 
hebben . Mystiek ingestelde mensen? Ja, zelf heb ik - ik was toen pas 
zeven - al gedacht: "Het grote Mysterie". In eerste instantie geeft het 
wel houvast, maar dan komt het moment dat je bij jezelf gaat zoeken 
en die ontdekking wordt belangrijker dan een leer van buitenaf. 

Er zit een zekere overeenkomst tussen de manier waarop de men
sen hier met elkaar praten en mijn werk. De dingen die ik maak, zijn 
multi-associatief. Ik beeld eigenlijk "langs": er zit in mijn werk een 
aantal mogelijkheden waarvan de betekenis niet direct te duiden is. 
Een vergelijkbare structuur vind je in het taalgebruik hier. Wanneer de 
mensen in zo'n kleine gemeenschap met elkaar praten, zullen ze nooit 
rechtstreeks tegen elkaar zeggen wat ze bedoelen en zeker niet als het 
over een ernstige zaak gaat. Ze praten er langs. Er wordt in een soort 
code gesproken maar de boodschap komt zonder mankeren over. 

Die manier van omgaan met elkaar leeft hier ook sterk in het gezin. 
Ik heb mijn vader bijvoorbeeld nooit een hand gegeven: de dingen die 
vanzelfsprekend waren, deed je niet . Gevoelens werden niet emotio
neel uitgedrukt . Je kunt misschien stellen dat het een gebrek aan com
municatie is, datje je sentimenten niet durft te tonen of dat het onhan
dig gedrag is, maar aan de andere kant kun je het ook zien als een 
verheven vorm van communicatie, omdat bepaalde handelingen die 
vanzelfsprekend zijn, achterwege worden gelaten. Als je buiten het 
milieu komt, werkt die code vaak niet meer. Je moet dan een andere 
taal bezigen en duidelijker zijn. 

UNIVERSELER KARAKTER 

Het stempel van de omgeving op je werk is een complex proces . Mijn 
werk wordt weliswaar altijd in verband gebracht met de Brabantse 
plattelandscultuur maar er zit evengoed materiaal van andere bronnen 
in verwerkt. In bijvoorbeeld de bioscoop 'De Harmonie' in Beek en 
Donk heb ik, net als iedereen, alle goede en slechte films gezien die ze 
maar draaiden. Wanneer je met open ogen naar je eigen omgeving 
blijft kijken, maakt het ene vanzelf attent op het ander. 

Ik heb eens houten staken in het landschap getekend. Die tekenin
gen heb ik gemaakt nadat ik, al fietsend door het land, de staken die ik 
daar toen zag staan, via de woordklank associeerde met de Llano Esta
cado van Karl May. Met elke pedaaltred groeide de lettergreep: staak, 
stacado, enz. Karl May beschrijft in dat boek een woestijn rn.et "de 
weg van de staken" . En zo draagt zijn beeld, via taal- en klankassocia
ties, weer bij tot mijn werk. 

Het oude werk is, vergeleken met mijn nieuwe werk, harder, 
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zwaartillender. In het oude werk zitten compacte, donkere vormen 
zoals bijvoorbeeld 'Broedmoeder', dat ook nog sterk toont, hoewel ik 
het niet zo lang geleden heb gemaakt. Het is een zwaar statisch lichaam 
en bovenin ontstaat beweging door kleine uitsteeksels, die ontsnap
pende ellende symboliseren zoals je dat in de kruisvorm en in het kleu
rencontrast van het zwart-witte vlak kunt zien. Met het achterover
hellen van het lijf wordt een lichte ongerustheid uitgedrukt. 

Ik heb, toen ik nog in de BKR zat, hier in Gemert vreselijk veel 
moeite ondervonden bij de erkenning van mijn werk en met name van 
mijn objecten. Hoewel ik de steun had van Jean Leering van het Van 
Abbemuseum en al in 1970 in het Stedelijk Museum had geëxposeerd, 
heb ik hier op het dorp jarenlang een oneindige portie energie moeten 
steken in de verdediging van mijn werk. Die ambtenaren wilden er 
gewoon niet aan. Er werden van hun kant wel eens voorzichtige sug
gesties gedaan om mooie landschappen te gaan schilderen. Tja, nooit 
een museum van de binnenkant gezien, maar wel beslissen wat kunst 
is en wat niet! 

Vanaf omstreeks 1980 is mijn werk in mindere mate op de directe 
omgeving geënt en heeft het een universeler karakter gekregen. Er zijn 
nog steeds elementen van de boerencultuur in herkenbaar, maar in 
feite is het thema veranderd. Er zitten nu meer verwijzingen in naar de 
mythologie. Ik weet niet precies wat ik met water heb en toch duiken 
af en toe boten en schepen als thematiek in mijn werk op. Bij de nieu
were tekeningen meng ik alles door elkaar. Er is weer een sterke ver
binding van organische met geometrische vormen (zoals ik dat ove
rigens in 1965 ook al deed) waarin overblijfselen van oudere tekenin
gen en vormen herkenbaar zijn. Vaak worden dingen gecomponeerd 
vanuit het niets, maar al werkend ontdek je de mogelijkheden en ont
staan de vormen. Je komt heel onbewust tot vorm door een vlek op 
papier die je fantasie op gang zet. Je bedenkt die vorm niet, je vindt 
hem. 

Ik verdiep me niet echt in filosofie: als gesprekken een filosofische 
wending nemen, heb ik het idee dat ik het intuïtief al wel wist en vaak 
ontaarden ze in praten over het praten of, om met mijn moeder te 
spreken: "'t Is lul, maar het praat toch". Ik verdiep me niet in filosofie, 
maar onderhuids voel ik dat een goede kunstenaar de filosofie beli
chaamt: hij is filosofie.' 



ARJAN DIELEMAN 

De ontsnapping van de jeugd 

Modernisering van de katholieke 
pedagogiek in Brabant 

Niet zelden hoort men dat de grote veranderingen in onderwijs en 
opvoeding in Brabant pas in de jaren zestig hun intrede hebben 
gedaan. Dat is een misverstand. In Brabant rommelde het al veel 
langer. Tijdens en na de oorlog kwamen de Brabantse jongeren al 
in de ban van de geneugten van de nieuwe uitgaanscultuur. Hun 
gedrag zorgde voor tegenstellingen in het kamp van katholieke 
pedagogen. De druk werd onhoudbaar, de nieuwlichters wonnen, 
maar het proces was niet meer te keren. De Brabantse jeugd was 
definitief ontsnapt. 

De jeugd heeft de toekomst. Ook in het naoorlogse Brabant was de 
hoop gevestigd op de nieuwe generatie. Onder het wakend oog van de 
geestelijkheid moesten de jongeren worden klaargemaakt voor een 
leven in een nieuwe maatschappij. Het nazisme had aangetoond hoe 
gevaarlijk het was wanneer jongeren in blinde gehoorzaamheid wer
den opgevoed. Had Hitler de Duitse jeugd niet met drill- methoden tot 
het barbarisme gebracht? Hoe was zoiets onvoorstelbaars mogelijk en, 
belangrijker, hoe kon het worden voorkomen? Die vragen hielden 
ook de geestelijke leiders in het Brabantse bezig . 

Maar dat was niet hun voornaamste zorg. Brabant stond ook op de 
drempel van een nieuw industrieel tijdperk. Het afscheid van het eigen 
agrarische verleden viel de leiders zwaar omdat de Brabantse identiteit 
er diepgaand in geworteld was. Hoe moest het nu verder, vooral met 
de jeugd? Behalve welvaart dreigde met de massamaatschappij ook 
zeer grote zedelijke gevaren. De voortekenen daarvan hadden zich 
voor de oorlog al aangediend. Toen al was Brabant herhaaldelijk op
geschrikt door zedenschandalen. Het leek wel alsof de duvel ermee 
speelde, maar telkens waren daar juist katholieke meisjes en jongens 
bij betrokken. 

Als een steen des aanstoots was daar bijvoorbeeld de pijnlijke affai
re in Oss geweest die in 1938 maandenlang de voorpagina's van de 
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kranten haalde. De fabriek Organon in die stad bleek een haard van 
zedenbederf. Hoerganon, meesmuilden ze in Oss. De directeur nood
de bij tijd en wijle een werkneemster op zijn kantoor voor een gezellig 
onderonsje. Tegen enen steeg de spanning op de pakafdeling. Als de 
telefoon ging dan wisten de meisjes dat een van hen op straffe van 
ontslag aan de bak moest. En alsof deze schandvlek op Brabants bla
zoen nog niet erg genoeg was, de geruchten bleken nadien onuitroei
baar dat de plaatselijke pastoor deze ontucht met de mantel der liefde 
had bedekt. Als dit nu maar een uitzondering was geweest, maar he
laas zulke misstappen waren schering en inslag. Brabant had zich 
boven de Moerdijk een reputatie verworven van roomse achterlijk
heid en schijnheiligheid. 

Na 1945 zag het kerkelijk gezag zichzelf geplaatst voor een lastig di
lemma. Aan de ene kant waarde in de eigen gelederen de vernieu
wingsgeest rond. Al voor de oorlog twijfelden jeugdleiders aan het 
nut van de strenge tucht en devotiepraktijken bij jongeren. Juist zij 
merkten in de dagelijkse omgang met hen hoe de kloof tussen leer en 
leven alsmaar toenam. Daarom ontweken ze waar ze konden de zinlo
ze vermijdingsstrategie die weliswaar beoogde de j ongeren weg te 
houden van kermis, bioscoop en danszaal, maar ze in werkelijkheid de 
kerk en de jeugdbeweging uitjoeg. De diskussie over de onhoudbaar
heid van deze wereldvreemde opstelling was in de oorlog doorgegaan 
en na de bevrijding traden de vernieuwers naar buiten. Zij vreesden 
dat een voortzetting van de benauwende moraal de jeugd verder van 
het katholicisme zou doen afkeren. 

Aan de andere kant r)>erden zich de conservatieven. Zij wilden niets 
liever dan dat het venster op het eigen verleden weer wijd open werd 
gezet. Het Brabantse katholicisme moest in oorspronkelijke staat her
steld worden en dat kon alleen door een snelle terugkeer van de voor
oorlogse verhouding. Daarom wilden zij een krachtige wederopbouw 
van de gesloten jeugdbeweging. 

DE SITUATIE DIRECT NA DE BEVRIJDING 

De bezettingstijd had het er voor de katholieke leiders niet eenvoudi
ger op gemaakt. De clerus had haar herderlijke taak niet kunnen ver
vullen. Jarenlang was het katholieke volksdeel aangespoord zich lijde
lijk tegen de Duitsers te verzetten. Onbedoeld had het zo geleerd zich 
op slinkse wijzen aan gezag en autoriteit te onttrekken en in levensvra
gen op eigen inzichten te vertrouwen. Nu plotseling na de bevrijding 
moest de kerkelijke leiding de klok terugdraaien en duidelijk maken 
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dat de tijd van opstand voorbij en die van gezagsgetrouwheid weer 
aangebroken was. Bovendien had het langdurige verblijf van geal
lieerde militairen in het zuiden de normen verder vervaagd. De hedo
nistische soldatencultuur had de jeugd gewend aan een gevaarlijk 
soort vrijheid en amusement. 

De katholieke leiders stonden daarom voor een moeilijke opgave. 
Eenheid in beslotenheid was meer dan ooit geboden. Maar onder het 
kader groeide de verdeeldheid en onder het volk ontbrak de volg
zaamheid. Een duidelijk antwoord had de katholieke kerk in dit di
lemma niet, ook al oogde dat in de eerste naoorlogse jaren wellicht 
anders. Naar buiten toe was er de pralende schijn van trouw en aan
hankelijkheid jegens de kerk en haar leiders, binnenskamers gingen de 
discussies of het niet anders moest voorzichtig door. 

Het oude triomfalisme vertoonde voor wie goed zag ernstige slijta
geplekken. Qua sfeer en mentaliteit behoorde het bij de vooroorlogse 
apartheid en het isolement. Maar nu de scheidsmuren tussen confes
sies en bevolkingsgroepen werden doorbroken, klonk de retoriek leeg 
en hulpeloos. Het duurde dan ook niet lang of het heilig vuur smoorde 
in het getob over eenheid. De machtige arm van de kerk bleek niet in 
staat het rad van de vooruitgang voor Brabant stil te zetten ter bescher
ming van het provincie- en volkseigene. 

Dat ontging ook een deel van de eigen intelligentia niet. Zij besefte 
maar al te goed in welke onmogelijke staat het katholicisme zou ko
men te verkeren als het bleef volharden in de stoffige tradities van 
weleer. Daarom was over de hele linie een snelle en diepgaande menta
liteitsverandering geboden, niet alleen bij leiders en intellectuelen 
maar ook bij de gewone katholieken zelf. Het had geen zin meer de 
Brabander aan het vrome boerenverleden te blijven herinneren als zijn 
buurman uit Rotterdam kwam, de bioscoop hem verblindde met luxe 
van over de oceaan en hij zich in het stadscentrum kon vermaken op 
het ritme van de swing. 

Dat gold nog sterker voor de jeugd. Een streven om jongeren in de 
parochie koste wat kost onder pastoors hoede te houden kon op den 
duur alleen maar averechts werken en was daarom schadelijk voor de 
katholieke zaak. Tegenover moderne verleidingen was de enige reme
die die van een innerlijke weerbaarheid en van een beproefde geloofs
overtuiging. Waaruit die innerlijke weerbaarheid precies moest be
staan en hoe die moest worden aangeleerd daarover liepen de 
meningen uiteen. 

Het idee dat er in de opvoeding een nieuwe wind moest gaan waai
en en dat er bij jongeren tijdens hun ontwikkelingsjaren geappeleerd 
moest worden aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vond ech
ter algemeen bijval. Dat blijkt uit het feit dat velen in de jaren daarna 
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ermee aan de haal gingen. Tot ver in de jaren zestig ziet men het 
christelijk-humanistisch canon van zelfverantwoordelijke zelfbepa
ling eindeloos herhaald in pedagogische verhandelingen, in jeugdno
ta's, in rapporten, in beleidsadviezen. De jonge mens moet zorgvuldig 
worden begeleid in zijn uitgroei naar volwassenheid. In de ontmoe
ting van mens tot mens moet deze een psychische zelfstandigheid ver
werven, een innerlijk doorleefd normenstelsel dat hem of haar in staat 
stelt tot een persoonlijke waardebepaling. 

HET VOOROORLOGSE OPVOEDINGSKLIMAAT 

Maar was deze roep om een andere opvoeding nu ook revolutionair? 
Vergeleken met de rest van Nederland waarschijnlijk niet. De nieuwe 
katholieke pedagogische beginselen leken als twee druppels water op 
wat elders al langer gezegd was en ook ten uitvoer werd gebracht. Ze 
behielden hoogstens in de katholieke grondslag nog een eigen accent. 
Maar terugkijkend naar het vooroorlogse opvoedingsklimaat in Bra
bant is er wel degelijk sprake van een breuk. 

De provincie leefde voor de oorlog in een sterk isolement. Wel
iswaar waren er industriële enclaves, maar deze vormden slechts geï
soleerde contrapunten in een overwegend statisch boerengewest. De 
dorpen waren gesloten gemeenschappen met het kerkgebouw als 
middelpunt. Alles en iedereen had er zijn vaste plaats. De geborgen
heid gaf veiligheid, de traditie schiep garanties en het geloof schonk 
vastheid in gemoedszaken. Daarmee vormde de fabrieksstad met zijn 
lawaai, zijn anonimiteit en zijn normen verscheidenheid een schril con
trast. 

Deze tegenstelling tussen stad en platteland kweekte bij een cultu
rele bovenlaag een scherp bewustzijn van het eigen agrarische Braban
derschap. Tegenover de degenererende stadsinvloeden moest het ge
west zichzelf blijven door zijn eigen aard, zijn eigen tradities en zijn 
katholieke geloof te versterken. De fabriekssteden leverden het 
schrikwekkende voorbeeld hoe onbrabants het er aan toe zou kunnen 
gaan. Een verspreiding van de moderne geest over het platteland was 
het grootste gevaar dat te duchten viel. Niet alleen zou dit de levens
harmonie in de dorpen maar ook het lands- en volkseigene vernieti
gen. 

Door middel van de plattelandsjeugd die in de fabrieken werkte, 
liep heel Brabant een groot zedelijk risico. De meisjes en jongens die 
dagelijks tussen hun dorp en de stad op en neer pendelden, vertoefden 
in de fabriek te midden van vuilspuiterij en zedenschennis . Ze leerden 
onwelvoeglijke taal, ze hoorden er spotternijen over de kerk en de 
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pastoor, kregen er op de grofste manieren weet van het geheim van het 
leven en werden aangemoedigd het met de kuisheid niet zo nauw te 
nemen. De koorts van hun onmatige driften maakte van de jongeren 
gemakkelijke slachtoffers. Daar kwam bij dat de geestelijkheid tot 
deze infectiehaard geen directe toegang had. Zij kon er niet naar eigen 
goeddunken, haar zegenrijke werk verrichten. 

De bezielde priester Frencken die in de jaren twintig gaande langs 
Bredase fabrieken deze duivel in het gelaat zag, begreep dat hier een 
roeping lag. Hij stichtte de katholieke jonge meisjesvereniging (KJ v) 
ter bescherming van de ongerepte meisjesziel. In een eigen lokaal met 
een apologetische sfeer moesten de meisjes tussen de middag hun bo
terhammen kunnen nuttigen. Daar kon dan meteen aan de juiste ge
loofs- en levenshouding worden gewerkt. De meisjes dienden zich 
verre te houden van het stadse vermaak van bioscoop, kermis en dans
zaal. Rein en ingetogen moesten ze zich er geestelijk prepareren op 
hun toekomstige moederrol. De beste middelen om dat doel te berei
ken waren zelfverloochening en opoffering onder het toeziend oog 
van de priester. 

Evenals de KJ v van Frencken onthielden de meeste katholieke 
jeugdorganisaties van voor de oorlog aan hun jongeren iedere eigen 
verantwoordelijkheid, eisten volgzaamheid in morele zaken en bevor
derden beslotenheid in eigen kring. De katholieke opvoedingsleer van 
die dagen kwam daarmee overeen. Zij omvatte weinig meer dan een 
eentonige wils training. Ouders, onderwijzers, leraren en jeugdleiders 
kregen voorgehouden dat het aanleren van de juiste moraal vooral een 
zaak was van een moeizame disciplinering der natuurdriften . Daarbij 
werkten godsdienst en zedenleer als een zuurdesem die het ganse op
voedingswerk in al zijn vormen en geledingen doordringt . Gods rijk 
op Brabantse bodem betekende voor de boeren- en arbeidersjeugd dat 
ze strikt de religieuze geboden moesten naleven en dat ze zich moesten 
voorbereiden op het stichten van grote en prachtige gezinnen. Van het 
stadsleven ging een permanente dreiging uit. Het zette de vanzelfspre
kendheid van de Brabantse geloofswereld op het spel. Niet dat de 
katholiciteit gevaar liep, maar de jeugd raakte gemakkelijk onder be
koring van het moderne amusement met de bijbehorende losse om
gangsvormen. Deze zeden verruwing ondermijnde de aanhankelijheid 
jegens de geestelijkheid en het gezag in het algemeen. Zoiets vroeg om 
een katholicisme van de daad, om actie. Een moderne massa-organisa
tie met het gesloten karakter van het traditionele agrarische milieu 
(KJV en Katholieke Actie) moest hier uitkomst bieden. 

Succes boekte deze strategie niet overal. De geestelijkheid kreeg 
bijvoorbeeld niet veel vat op de stadse fabrieksjeugd. Deze meisjes en 
jongens trokken zich weinig aan van de kerkelijke waarschuwingen. 
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Massaal trokken ze naar kermissen, bioscopen en danszalen. Bij de 
jeugdleiders die deze jongeren van dichtbij meemaakten stemde deze 
losbandigheid tot bezorgdheid en groeide de kritiek op de overdreven 
devotiepraktijken en de zinloze vermijdingsgeest van de meeste jeugd
organisaties. 

Het gezin, de school en de jeugdorganisatie waren echter niet de 
enige plaatsen waar de jeugd werd opgevoed. Brabant was overdekt 
met zogenaamde klein- en grootseminaries. Gymnasia en hogere bur
gerscholen waren er in het gewest relatief weinig. Het Brabantse intel
lect werd uitgebroed in statige gebouwen omzoomd door boomgaar
den en grasvelden die gelegen waren buiten het stadsgewoel of het 
dorpse gekrakeel. Het gemeenschapsleven bezat er een eigen gesloten
heid. De Brabantse samenleving drong er nauwelijks in door, laat 
staan die van de rumoerige moderniteit. De onderlinge betrekkingen 
in de seminaries kregen gestalte op basis van voorschriften die de geur 
van eeuwenoude tradities bewaarden. Het leven verliep er onge
schokt. De toegang tot de dynamische nieuwe wereld was vergren
deld. Dat gold zelfs voor de schoolvakken. Rekenen of fysica stonden 
niet erg in aanzien, ook de moderne talen werden maar mondjesmaat 
onderwezen. De meeste energie ging op aan de hogere taal van de 
priester: het Latijn, dat met een ascetische volharding die herinnerde 
aan de middeleeuwen, werd onderwezen. 

Zo kent de vooroorlogse bemoeienis met de jeugd in Brabant een 
drie-eenheid. De plattelandsjeugd werd in kleine parochies door gods
dienstplicht en patronaat moeiteloos in het roomse Brabanderschap 
ingevoegd. De opvoeding was een kerkelijke en de kerk bepaalde de 
belevingswereld. De meisjes en jongens verkeerden temidden van 
eeuwenoude voorstellingen en beelden. Op de maat van de katholieke 
feestdagen voltrok zich de wisseling der seizoenen. Het was een van de 
moderne tijd afgewende wereld die slechts uitzicht bood op het eigen 
Brabantse verleden. Eenzelfde geslotenheid heerste er op de kostscho
len en seminaries . De jongeren leefden er in vrome ballingschap ten
einde er zich voor te bereiden op een geestelijke taak. Van de nieuwe 
tijd vermoedde men weinig, intimiteit was een onbetreden terrein en 
individuele gevoelens vonden nergens zoals tegenwoordig een bed
ding van woorden en voorstellingen. 

Dit gesloten Brabanderschap van dorp en seminarie gaf een erva
ring van vanzelfsprekendheid hetgeen de beste beveiliging was tegen 
aantasting van de traditie. Nimmer mocht men de eigen zeden en ge
woonten verloochenen. Elk vergrijp tegen de eigen levensvorm, elke 
wens tot vernieuwing had de smaak van verraad aan de eigen volks
aard. 

Heel anders was de situatie in de fabriekssteden. Hier had de geeste-
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lijkheid weinig verweer tegen de moderne verleidingen van het stads
leven. Deze bedreigden niet alleen de jeugd uit de arbeidersbuurten 
maar ook die plattelandsjeugd die in een dorp woonde en in de fabriek 
werkte. De meeste verontrusting ging dan ook uit naar deze groep 
jongeren. De jeugdorganisatie en later de Katholieke Actie waren ant

woorden die echter weinig succes oogssten. 

DE EERSTE NAOORLOGSE JAREN 

Het Brabantse platteland had dus voor de oorlog veel weg van een 
reservaat. Ingeklemd tussen het industriële katholicisme van de 
zuiderburen en het kille protestantisme van het noorden was het een 
gewest waar de oude katholieke geloofswereld goed geconserveerd 
bleef. Na de oorlog kon echter ook Brabant de confrontatie met de 
moderne wereld niet langer ontlopen. Dat begon al direct na de bevrij
ding. De geallieerden lieten de Brabanders tot in alle uithoeken van de 
provincie kennismaken met de geneugten van de Amerikaanse massa
cultuur. Overal verrezen voor de soldaten nood bioscoopjes en dansza
len, die ook bij de Brabanders gewild waren. Engelse en Amerikaanse 
films boden ineens een heel ander uitzicht op de wereld dan het kerk
venster altijd had gedaan. Avond aan avond hingen tienermeisjes rond 
in de cantines van Canadese en Amerikaanse soldaten. Vanaf de preek
stoel maande de geestelijkheid de meisjes en jonge vrouwen hun kuis
heid te bewaren. De verontrusting was groot. Brabant was onbra
bants bezig. 

Maar met het vertrek van de geallieerden verdween deze moderne 
wereld niet. Zij bleef. Het aantal bioscopen bijvoorbeeld breidde zich 
uit. In latere jaren kwamen er ook meer structurele veranderingen. De 
industrialisatie verspreidde zich over het platteland. In de achteraf ge
legen agrarische gemeenschappen bracht zij een tot dan toe onbekende 
wereldse dynamiek. Velen ijverden direct na de oorlog voor een snelle 
restauratie van de vooroorlogse instituties en organisaties. Aanvanke
lijk wonnen deze herstellers het pleit omdat ze konden terugvallen op 
vroegere netwerken en verbanden. De vernieuwers moesten het nog 
veelal stellen met ideeën. 

Toch droegen de geslaagde restauratiepogingen vaak een sterk lo
kaal karakter. De samenhang ontbrak. Dit voelde de leiding van de 
provincie al snel als een last. Men miste een overkoepelend welvaarts

plan. Om daartoe te komen zijn tussen 1947 en 1950 verschillende pre
adviezen geschreven en hebben er conferenties plaatsgevonden met 
burgermeesters, werkgevers, vertegenwoordigers van bonden en die 
van instellingen op het terrein van de welzijnszorg. 
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Deze pre-adviezen geven een aardige kijk op wat er zoal in de bo
venlaag van Brabant aan ideeën omging. De allesoverheersende kwes
tie was hoe de industrialisatie vorm moest krijgen. Aan de noodzaak 
van spreiding van nieuwe industrieën over de hele provincie twijfelde 
niemand, ook de geestelijkheid niet, al ging dit van haar kant met 
gemengde gevoelens gepaard. De toenmalige directeur van de Katho
lieke Actie, de rector, later bisschop, Bekkers waarschuwde voor de 
grote zedelijke gevaren. De industrialisatie op zich was niet afte keren, 
maar leidde doorgaans wel tot verval van normen en waarden. Het 
Brabantse karakter was in het geding . De meeste Brabanders kwamen 
aldus Bekkers uit de boerenstand; 'een stand die in merg en been ka
tholiek is maar dit katholicisme wat te familiair, te amicaal, te goeder 
trouw beleeft . Van nature wat timide zullen zij zoals de zaken nu staan 
( ... ) niet voldoende opgewassen zijn tegen de degenererende tenden
zen van het fabrieksleven.' 

De komst van de industrie zou zonder bescherming de goedaardige 
maar weerloze en nimmer beproefde geloofswereld van de Braban
ders eenvoudigweg vernietigen. Speciale voorzorgen waren geboden. 
De kerk had hier niet alleen een verantwoordelijkheid, zij moest ook 
de gelegenheid krijgen daarnaar te handelen. De belangrijkste opgave 
was de opeenhoping van industrieën in grootsteden en alle morele 
ellende die daaruit zou voortspruiten te voorkomen. Daarom moesten 
de grotere dorpen worden uitgebouwd tot kleine industriecentra waar 
de parochie het middelpunt van het gemeenschapsleven moest blijven. 
Alleen zo kon de Brabander worden gepantserd tegen aantasting van 
de geloofswaarden. Bovendien zou dit de taak van de zielzorgers aan
zienlijk vereenvoudigen. 

De verontrusting over het gebrekkige geestelijk weerstandsvermogen 
van de Brabander was wijd verbreid. Velen achtten haar niet in staat 
aan de vervlakkende invloeden van de massamaatschappij het hoofd te 
bieden. Dit gemis aan weerstand werd aan de Brabantse volksaard 
toegeschreven. Door de eeuwen heen had Brabant een gesloten 
provincie kunnen blijven waar het boerenleven borg stond voor een
voud en harmonie met de natuur. De verbondenheid met de grond en 
de rustige regelmaat van het agrarische bestaan hadden van de Braban
ders goedmoedige en gezagstrouwe gelovigen gemaakt. En dat moest 
zo blijven. De meeste geestelijken accepteerden dan ook met tegenzin 
de industrialisatie. Zij zwichtten weliswaar voor de noodzaak van een 
zekere welvaart, maar liever hadden ze het 'het echte goede oude Bra
bant' van de dorpen behouden. Niet iedereen echter bewierookte het 
dorpsleven zo ondubbelzinnig. De eerste directeur van het na de oor
log opgerichte Provinciaal Opbouworgaan Brabants Volksherstel 
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Van Loon erkende dat achter de brave schijn dorpsruzies, groeps
egoisme, roddel en domme volgzaamheid schuilgingen. Ja zelfs ze
denmisbruiken kwamen voor. Door de sterke hang naar traditie vol
hardde Brabant in het oude, ook waar dat schadelijk was. De zo 
geroemde kerkelijke trouw berustte meer op uiterlijke gewoontes dan 
op innerlijke zekerheid. Er heerste helaas in menig dorp starheid in 
normen en waarden. Deze bekrompenheid maakte de Brabander 
kwetsbaar en weerloos tegenover grootstedelijke invloeden. Maar 
desondanks verkoos Van Loon het dorp boven stedelijke massavor
ming, sociale geborgenheid boven verloren individualiteit. 

Hij wilde de geestelijke voordelen van het dorp paren aan de mate
riële zegeningen van de industrialisatie. Daarom pleitte hij ervoor dat 
de sociale nadelen van de industrialisatie werden opgevangen in de 
kleinere gemeenschappen van dorp en plattelandsgemeente met grote
re sociale bindingsmogelijkheden dan in de stad. 

De houding van Van Loon illustreert het gevoelen van een deel van 
de provinciale leiding. Men hield weliswaar een lofzang op het Bra
bant van weleer, maar was niet blind voor de gebreken. Er klonk in de 
toekomstbeschouwingen tegelijk een ondertoon door van kritiek; 
men rouwde om het verlies van het 'goede oude Brabant', maar sloot 
de ogen niet voor de overleefde bestaansvormen die tegen de opruk
kende moderne tijd niet bestand zouden zijn. Er aan vast willen hou
den was een middel erger dan de kwaal. Men liep zo het risico dat alles 
door de vloedgolf van de industrialisatie zou worden weggevaagd. 
We zien hoe sterk het Brabantse provinciale zelfbewustzijn verbonden 
was met het idee van een agrarische dorpsgemeenschap dat in het zicht 
van de nieuwe tijd de levensnorm bleef bepalen. Daardoor kwamen 
onvermijdelijk de voorstelling van het Brabantse volkseigene en de 
naoorlogse jeugd die maar al te graag de nieuwe consumptiemoraal 
accepteerde, met elkaar in tegenspraak. Maar daarover later meer. 

De onhoudbaarheid van een dorpsgeest speelde ook een rol in het 
denken van vooruitstrevende katholieke intellectuelen. Zij zagen het 
moderne stadsleven op Brabant aanstormen en constateerden tegelij
kertijd dat de nostalgische behoudzucht groot was. Door de blik als
maar naar het eigen verleden te richten dreigde er een ernstige ontspo
ring. Zo stelde de pedagoog Perquin, directeur van het Hoogveld 
Instituut, dat de starre vooroorlogse vermijdingsstrategie inzake de 
jeugd niet meer werkte. De geestelijkheid volhardde weliswaar in haar 
houding de jeugd weg te houden van alles wat nieuw was maar het 
fiasco van dit streven was volgens Perquin overduidelijk. Door de 
jeugd maar te blijven achtervolgen met het Brabantse verleden van 
isolement en tucht bereikte men juist een averechts effect. De naoor
logse generatie was met een beroep op respect voor de traditie niet 
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meer in te tomen. De figuur van de dorpspastoor, zelf zozeer de ver
zinnebeelding van het oude Brabant, was voor de jongeren het sym
bool geworden van het ouderwetse van de traditionele geloofswereld: 
'Zij maken dag in dag uit mee hoe de priester evengoed een voorwerp 
van kritiek is als wie ook en alleen beoordeeld wordt naar wat hij doet. 
Zij horen hoe men spreekt over Jan Pastoor evengoed als over Jan 
Boezeroen. Zij ervaren hoe pastoorlijke principes over gemengd 
zwemmen en dansen genegeerd en belachelijk gemaakt worden. 
Daarmee wordt gemakkelijk de priester van zijn autoritatieve luister 
ontdaan en is er maar een verdere stap nodig om deze mensen geheel 
van de autoriteit van de oude kerk, die immers in de autoriteit van de 
priester belichaamd was, te vervreemden.' (Perguin, 1952, 144) 

Het gesloten klein heelal van de dorpsgemeenschap onder Gods 
ogen en geestelijk self-supporting behoorde volgens Perguin definitief 
tot het verleden. 'De kerkgang heeft maatschappelijk gezien niet meer 
dezelfde betekenis als vroeger in een meer eenvoudige gemeenschap . 
Was de kerkgang vroeger ook een gelukkige tijdspassering, met als 
menselijk geneugte daarna een gezellig praatje bij de kerk en een ge
noeglijk kopje troost tot slot, nu is dat niet meer.' (Perquin, 1949, 181) 

Perquin stond in zijn opvatting niet alleen. Andere katholieke intel
lectuelen als Fortmann en Buytendijk deelden zijn visie. Ook zij waar
schuwden ervoor dat het nieuwe met een beroep op het 'dorpschap' 
van de Brabander niet meer te stuiten was. Er moest in de katholieke 
opvoeding een andere gezindheid komen. Buytendijk, hoogleraar 
psychologie in Utrecht ging daarin het verst. Alom veroorzaakte hij 
opschudding door publiekelijk de hoge criminaliteit in het zuiden te 
wijten aan de foutieve persoonlijkheidsvorming van de katholieke 
jeugd. De hoogleraar wees op de verontrustende stijging van het aan
tal zedendelicten in Brabant en Limburg. Zulke openhartigheid nam 
natuurlijk dat deel van de katholieke leiding die de behoudende moraal 
van voor de oorlog wenste voort te zetten hem niet in dank af. Enkele 
jaren later tijdens een rede voor de vereniging van de katholieke volks
gezondheid herhaalde Buytendijk zijn waarschuwing. Na een rond
gang langs vooraanstaande opvoedkundigen, psychologen en psy
chiaters was hem een ernstige bezorgdheid gebleken omtrent de 
pedagogische situatie van het katholieke volksdeel, zo liet Buytendijk 
weten. Het grootste gevaar kwam niet van buitenaf, maar huisde in de 
onzelfstandigheid van vele katholieken. Buytendijk: 'De ouders laten 
te veel over aan ambtsdragers waarmee bedoeld worden nonnen, fra
ters en kapelaans. Deze romantiseren en schematiseren het gezin en 
met name de moeder, de brave jongens, het zedige meisje. Met de 
beste bedoelingen wordt in huis en in school op de kinderen een sterk 
formele druk uitgeoefend zodat er een identiteit ontstaat tussen plich
ten waarnemen en religieus leven.' 
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Hun vernieuwingsideeën droegen deze intellectuelen niet alleen in 
eigen vakkringen uit. Zij doorkruisten Brabant en Limburg en gaven 
overal lezingen. Ze wezen hun lekengehoor erop dat het Brabant van 
de dorpen aan het verdwijnen was. De nieuwe tijd stelde andere eisen 
en dat verlangde van ouders, leraren en jeugdleiders een nieuwe op
voedingsmentaliteit. 

De eerste jaren na de oorlog laten het beeld zien van een wijdver
breide verontrusting over de op handen zijnde industrialisatie en ver
stedelijking. Steeds is het thema de betekenis van het dorpsleven en 
daaraan nauw gekoppeld van het Brabantse volkskarakter. De behou
dende geestelijkheid begroette de industrialisatie koeltjes. Ze accep
teerde deze, omdat ze nu eenmaal de noodzakelijke welvaart bracht, 
maar het liefst wilde zij dat nieuwe fabrieken en bedrijven in de dorpen 
zouden worden gevestigd waar alles zoveel mogelijk bij het oude 
moest blijven. Andere katholieke leiders hadden zo hun bedenkingen 
bij het sociale leven op het platteland. Zij waren niet geheel overtuigd 
van het heil van de traditie omdat deze verviel in het formalisme van 
normen en waarden. En dat was met de moderniteit in aantocht pre
cies het gevaar. Tenslotte waren er de vernieuwingsgezinde intellec
tuelen. Zij droegen het Brabantse dorp ten grave en wilden een nieuwe 
opvoedingsmoraal. Maar hoe stond het nu met de jeugd zelf en het 
katholieke jeugdwerk? 

DE NAOORLOGSE JEUGD 

Gegevens over de naoorlogse jeugd in Brabant die niet door de bril 
van opvoeders, jeugdleiders of priesters tot ons zijn gekomen, zijn er 
weinig. De morele ongerustheid zorgde voor een levendige belang
stelling voor alles wat de jeugd dacht en deed, met name de beneden
kant van deze groep, de ongeschoolden. De behoefte aan informaties 
was groot. Maar waar deze werd verzameld, gebeurde dat meer nor
matief dan feitelijk. Het zogenaamde objectieve wetenschappelijke 
onderzoek bestond nauwelijks. Maar dat de jeugd zich een nieuwe 
consumptieve levensstijl aanmat, lijdt geen twijfel. 

Aanvankelijk leek het er echter anders op. De katholieke jeugdbe
weging met haar vertrouwde disciplinerende werking herstelde zich 
na 1945 snel. De stadions waren nog even massaal gevuld. Maar daar
na volgde spoedig een terugval. Ook de Brabantse jeugd koos voor 
andere vrije-tijd bezigheden. De sportclubs bloeiden op en bioscopen 
bleven in aantal toenemen. Opvallend is de komst van een bioscoop in 
de kleinere Brabantse gemeenten. Plaatsen als Goirle, Oudenbosch, 
Bladel, Zevenbrugge, toch bepaald geen steden, kregen tussen 1945-
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1947 een eigen filmtheater. Het witte doek deed kennismaken met een 
andere door consumptie en amusement beheerste wereld. Een onder

zoek uit 1949-1950 over het bioscoopbezoek in de steden Eindhoven, 
Den Bosch en Roosendaal vermeldt dat driekwart van de jongeren 
rond de zeventien jaar graag naar de film ging. Gemiddeld deden ze dit 
eens in de veertien dagen , de ongeschoolde jeugd vaker dan de ge
schoolde, de meisjes meer dan de jongens. Het aanbod bestond voor
namelijk uit Amerikaanse films waarbij het komische genre het meest 
in trek was. Dit laatste deed de onderzoekers opgelucht concluderen 
dat de bioscoop kennelijk slechts een aangename tijdspassering was. 
Dancings en cafetaria's werden ontmoetingsplaatsen voor jongeren, 
ook al gebeurde dat wellicht minder spectaculair en stormenderhand 
dan in de steden van het westen. De Brabantse jeugd liet zich door de 
nieuwe consumptie- en amusementspatronen in bezit nemen. 

Hoe reageerde het katholieke jeugdwerk erop? Minder afwerend 
dan voor de oorlog. Niet overal werd het wereldse vermaak buiten de 
deur gehouden. Het katholieke jeugdwerk vormde niet meer zoals 
voor 1940 een gesloten en star front. De boerenjeugdorganisaties zet
ten nog het felst de vooroorlogse vermijdingshouding voort. Zij ble
ven tot ver in de vijftiger jaren elke versoepeling in de religieuze devo
tie-praktijken afwijzen. De jeugdbeweging bleef hier geheel in het 
teken staan van een gezond en vroom gezinsleven. Zij ging door een 
vorm van zielzorg te zijn waar het morele gezag van de priester onaan
tastbaar was. Andere katholieke jeugdorganisaties waaronder bij
voorbeeld de katholieke arbeidersjeugd (KAJ) begonnen daarentegen 
voorzichtig meer ruimte te geven voor eigen zelfstandigheid en de 
beleving van de eigenjeugdfase. Maar toch bleef ook hier nog lang een 
vooroorlogse geslotenheid overheersen. Het streven bleef de schep
ping van een eigen sfeer waarin traditionele waarden en normen be
schutting gaven tegen de culturele modernisering. 

Maar steeds duidelijker werd na een kortstondige opleving van de tra
ditionele jeugdbewegingen dat de basis voor de behoudende moraal 
onder jongeren bezig was af te brokkelen. Het meest dramatisch 
openbaarde zich dat natuurlijk in de Brabantse steden. Daar was de 
confrontatie met een ongebonden en consumptief ingestelde jeugd die 
onverschillig stond tegenover religieuze idealen het hevigst. Vanouds 
was deze doorgaans ongeschoolde jeugd al randkerkelijk; nu echter, 

terwijl nieuwe consumptiepatronen zich verbreidden, verloor de kerk 
elke greep op deze groep. Reeds voor de oorlog had door de nadruk op 
tucht en ascese de kerk zichzelf bij deze jongeren buiten spel gezet, na 
1945 vervreemdde de geestelijkheid de stadsjeugd alleen maar verder 
van zich. Vandaar dat het patriarchale karakter steeds vaker op 
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openlijke weerstand stuitte van jeugdleiders die met deze jeugd begaan 
waren. Ze wilden een ander vrije tijdsmilieu organiseren waarin de 
jongeren de gelegenheid kregen zichzelf te zijn zonder de bevoogden
de aanwezigheid van volwassenen. De instuifhuizen deden halverwe
ge de jaren vijftig hun intrede. Deze initiatieven kregen gaandeweg 
steun van een humaniserende katholieke pedagogiek die zich bevrijd
de van kerkelijke tucht en ascesebeginselen. 

Het katholieke blad Dux, de spreekbuis van dit nieuwe opvoe
dingsdenken in kringen van jeugdleiders, bepleitte het open jeugd
werk ter vervanging van de gebondenheid en de daarbij behorende 
verplichtingen van de traditionele jeugdorganisatie. Er moest een pe
dagogisch verantwoord derde milieu komen naast gezin en school dat 
aan de behoefte van de jeugd om zichzelf te zijn temidden van leeftijds
genoten tegemoet kwam. Deze andere houding tegenover de jeugd 
kreeg het vlotst gestalte in de industriecentra maar verspeidde zich na 
1955 ook over de kleinere Brabantse steden en de dorpen. 

De nieuwe vrijetijdspedagogiek had haar belangrijkste uitvalsbasis 
in het Hoogveld Instituut te Nijmegen. Primair opgericht om de op
voedkunde los te maken van de theologie en haar een empirische kant 
op te duwen, deed het instituut grootscheeps onderzoek naar de situa
tie van de jeugd in bijna alle belangrijke steden van Brabant: Eind
hoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Roosendaal. De Hoogveld-on
derzoekers hielden voornamelijk interviews met jongeren, ouders en 
deskundigen. 

Hun eerde grote onderzoeksverslag Moderne jeugd op haar weg naar 
volwassenheid baarde opzien door de aanpak en de adviezen. Deze kwa
men neer op 'goed geleide actieve vrije-tijdsbesteding'. Als de jeugd 
niet meer kon worden belet om naar een bioscoop of dancing te gaan, 
dan was de enige (en bovendien betere) oplossing een innerlijke weer
baarheid te kweken tegen de verleiding van ongebreideld vermaak en 
passief consumeren. Daarvoor waren geschoolde jeugdleiders nodig 
met kennis van de specifieke levensomstandigheden van de jeugd en 
een positieve, op empathie berustende grondhouding. Kortom er 
moesten professionele opleidingen komen. 

Het Hoogveld Instituut nam daar zelf een belangrijk aandeel in 
door het geven van cursussen waarvoor zijn onderzoeksresultaten de 
leerstof verschaften. Na Moderne jeugd op haar weg naar volwassenheid 
volgden nog vele rapporten over de toestand van de jeugd in Brabant
se steden en dorpen. De lokale bestuurders die in hun gemeentes te 
maken kregen met snelle structurele veranderingen op economisch en 
sociaal terrein hadden behoefte aan deugdelijke informatie. Behalve 
groei en welvaart bracht de vestiging van nieuwe industrieën ook ar
beidersbuurten, uitbreiding van het onderwijs, stadsvermaak en ver-

109 



keerstoename. De onderste lagen van de jeugd, traditioneel voor de 
geestelijkheid en het gezag al moeilijk toegankelijk, dreigden in deze 
veranderingsprocessen aan elk toezicht en elke controle te ontsnappen. 
Daarom zaten de plaatselijke bestuurders en pastoors dringend om 
raad verlegen. Het Hoogveld Instituut leverde adviezen in opdracht 
door middel van uitvoerige onderzoeksrapporten. Daarin bepleit de 
staf een jeugdwerk dat hulp is aan jonge mensen in hun groei naar 
volwassenheid. 'Niet God's woord van bovenaf, maar zichzelf wor
den van beneden uit' moest het devies zijn voor de begeleiding van 
jongeren. De rapporten rekenen af met de fixatie van de traditionele 
jeugdorganisaties op het katholieke geloof, standsdenken en zuilge
bondenheid. Een humanistische opvoedingshouding breekt door. 

Wat in de rapporten opvalt, is dat het thema van het Brabander
schap geen rol van betekenis meer speelt. Waar het nog naar voren 
komt, nemen de rapporten er nadrukkelijk afstand van. De gespannen 
ambivalentie die na de oorlog in veel toekomstbeschouwingen over de 
Brabantse jeugd nog voelbaar is, is verdwenen. Nu is er voor die tijd 
harde kritiek. De pastoors in de steden die in hun parochies het oude 
dorpse van Brabant willen doen herleven, krijgen er flink van langs: 
'Een parochieel jeugdhuis lijdt in veel gevallen een armetierig bestaan 
en beantwoordt in veel gevallen niet aan het doel waarvoor het wordt 
opgericht. De keuzemogelijkheid voor geschikte leiding voor een pa
rochieel huis is dikwijls zeer beperkt. ( ... ) Bovendien kan men zich 
afvragen of een dergelijk parochieel jeugdhuis niet steunt op bepaalde 
verouderde sociaal- psychologische opvattingen.' (Jeugd in Breda, 

1957, 45) 
En ook daar waar men een overmaat aan passieve consumptie

dwang bij de jeugd bespeurt, schroomt men niet deze te wijten aan de 
Brabantse mentaliteit: 'Over het algemeen ziet men toch meer de kwa
de gevolgen van de Brabantse gemoedelijkheid: gebrek aan initiatief, 
aan verantwoordelijkheidsbesef, onbetrouwbaarheid in afspraken. ' 
(Jeugd in Breda, 45) 

Het nieuwe jeugdideaal verdraagt zich niet meer met het oude eens 
geprezen beeld van aanhankelijke trouw. Zij is een rem op de toe
komst die van ieder een innerlijke plaatsbepaling vraagt in plaats van 
gezellige volgzaamheid. 

De zorg om het behoud van het brabanderschap verdwijnt. Terwijl 
het jeugdwerk naarmate de jaren vijftig vorderen, groeit in openheid 
en realiteitszin, wordt het 'Brabants landseigene' een steeds onbedui
dender thema. Niet echter in de apostelische jeugdbeweging die rond 
volksaard en zuilgebondenheid haar identiteit bewaart. Maar als die 
beweging steeds verder in het nauw wordt gebracht en tenslotte eind 
vijftiger jaren ideologisch wordt opgeruimd, sterft ook het Braban-
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derschap van de jeugd een zachte dood. De doorbraak in opvoeding en 
jeugdwerk van een humanistische levensvisie betekent tevens het 
einde van dat andere ideaal, namelijk een eigen Brabant voor de jeugd 
ook in de toekomst. 
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BEN VAN RAAIJ 

Het einde van de katholieke 
school 

Een gesprek met Leo Vroemen 

Leo Vroemen doet sterk denken aan het prototype van de vriende
lijke MMS-leraar van vroeger. Hij is rector van het Rythovius
college voor vwo en HA vo te Eersel, en al zo'n 24 jaar actief in 
het Brabantse onderwijs. Hij werd in 1932 in Sittard geboren, 
toen een kleine traditionele stad. Zijn ouders hadden een juwe
lierszaak . Van 1945 tot 1952 volgde hij gymnasium alpha aan het 
Bisschoppelijk College te Sittard. Hij beschrijft de entourage als 
'extreem traditioneel katholiek.' 'De hele reutemeteut: wegingen 
iedere dag naar de kerk, we mochten niet naar de bioscoop, en 
moesten ons niet in de nabijheid wagen van het aangrenzende, 
pas geopende meisjeslyceum. Op het Bisschoppelijk College 
was, kortom, alles verboden wat niet toevallig geoorloofd was. Ik 
ben nog wel eens de klas uitgemieterd omdat ik toevallig een ball
point bij me had, dat kon natuurlijk absoluut niet.' 

Toen Vroemen in 1952 in Nijmegen Frans ging studeren, was hij de 
eerste in zijn familie die de universiteit bezocht. Voor de oorlog, zo 
zegt hij, haalden nog maar weinig mensen hun middelbare schooldi
ploma, en was studeren ongebruikelijk, tenzij je priester werd op Rol
duc. In zijn tijd begon het echter 'in razend tempo' op te komen. In 
Nijmegen kwam hij opnieuw in een traditioneel en hiërarchisch on
derwijsmilieu terecht. 'Een aantal dingen begon toch wel te schuiven: 
zo kreegje mondjesmaat beursstudenten, en werd er buiten de Socië
teit om een trefcentrum opgericht, maar de echte gevolgen van de 
schaalvergroting werden pas later merkbaar.' Vroemen nam de tijd 
voor zijn studie; naast Frans deed hij veel aan algemene taalweten
schap, en culturele antropologie bij Prof. Wils. 

Toen hij in 1968 zijn lesbevoegdheid Frans haalde, gaf hij inmiddels 
al zes jaar les. Hij verzorgde wal colleges voor Wils, en hij pendelde 
vanaf 1983 op en neer naar het plaatselijk lyceum in Boxmeer. Hij 

113 



l 14 

woonde nog in Nijmegen, waar hij inmiddels was getrouwd. In 1970 
werd Vroemen tot rector benoemd van het Rythoviuscollege in Eer
sel, en dat is hij nu nog steeds, zij het dat hij deze functie tijdelijk 
combineert met een waarnemend rectoraat van het Van der Putly
ceum in Eindhoven. Lesgeven doet hij al lang niet meer: 'Ik run een 
school, dat is mijn vak. Ik ben een soort technocraat . Ik mis het onder
wijs ook niet echt, onderwijs is leuk maar dit werk net zo goed.' 

BRABANT OVERRULED 

Leo Vroemen kwam in een welige tijd in het onderwijs terecht . Het 
was het begin van de onderwijsexplosie. 'Dat begon eindjaren vijftig, 
begin zestig . De rectoren haalden de leraren letterlijk van de universi
teiten. Ik heb nooit gesolliciteerd. Ik heb maar één keer in mijn leven 
een sollicitatiebrief geschreven, ik werd altijd gevraagd. Mijn schoon
vader in Boxmeer zei tegen de rector: goh, ik heb nog een schoonzoon 
met een halve lesbevoegdheid Frans!' Het Sint Chrysostomuslyceum 
in Boxmeer (nu: Elzendaalcollege) was een 'echte o M o-lekenschool.' 
De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, in Brabant een begrip, 
maakte juist in die tijd een enorme groei door en vestigde op iedere 
molshoop een nieuwe school. Het aloude motief van katholieke 
emancipatie speelde inmiddels nauwelijks meer een rol, volgens V roe
men, 'tenzij in de vorm van het besef dat alle kinderen van Boxmeer en 
omgeving recht hadden op een H B s-diploma.' 

In zijn Boxmeerse tijd begonnen zich allerlei veranderingen af te 
tekenen. Lang haar deed op de school zijn intrede. De toenmalige rec
tor Lukkenaar voerde bijbellezen in, in plaats van het gebruikelijke 
klassegebed. Het zogenaamd Brabants eigene werd door alle nieuwe 
leraren op de scholen steeds meer 'overruled.' Vroemens eigen school 
in Sittard had nog een duidelijk streekkarakter gehad. 'Daar werd een 
Haarlemse leraar nog als hautain ervaren, als de noordeling die in het 
zuiden even cultuur kwam brengen. De rest van de leraren sprak met 
mijn ouders Limburgs . We spraken allemaal Limburgs . Behalve in de 
klas.' In het begin had Vroemen zijn handen vol met lesgeven. 'Het 
meest bijgebleven is mij de culture shock; ik was gewend aan studenten 
die opstonden als je binnenkwam, en braaf alles opschreven wat je zei. 
H B s-jongelui deden dat niet. Rebels waren ze nog niet echt in die tijd, 
maar als de jongelui de kans krijgen, dan verzieken ze de klas, dat was 
in mijn jeugd ook al zo. Rebellie is een kwestie van cultuurgolven, 
maar het scholige probleem is eeuwig; wie de goden haten maken zij 
pedagoog - ofleraar.' 



TEGEN SOCIALE VERBANDEN IN 

De benoeming van V roemen aan het Eerselse R ythoviuscollege, ook 
een van de nieuwere OMO-scholen, verliep niet zonder problemen. Er 
waren problemen tussen de vorige rector en het docentenkorps, en 
toen Vroemen te kennen gaf het met zijn collega's eens te zijn, pro
beerden enkele o M o-rectoren de benoeming te torpederen. 'Men bel
de met de burgemeester, die weer voorzitter was van het schoolbe
stuur, je kent dat wel. Het is een kenmerk van het onderwijscircuit 
hier: binnen OMO kent iedereen elkaar, de rectoren, het hoofdbestuur, 
de voorzitters van de plaatselijke schoolbesturen ... Er gebeurt maar 
heel weinig in Brabant in het onderwijs, dat ik niet binnen een paar 
minuten hoor. Dat heeft ook negatieve kanten; als een paar rectoren 
iets of iemand zouden willen blokkeren, maakt ie geen moer kans. 
Typisch Brabants is het denk ik niet, het komt door de structuur van 
OMO, zoveel scholen in één club, met één centrale.' 

'In 1970 was Eersel nog echt platteland. Ik woonde er in een van de 
eerste huizen in de forsensenwijk. Vergeleken met Boxmeer, wat toch 
een klein industrieplaatsje was, waren de Kempen wel niet echt 
achterlijk, maar toch veel armer dan ik gewend was. Ik kende de wel
vaart van de Limburgse mijnstreek. De agrarische component was 
relatief veel sterker dan nu. Je had alleen twee sigarenfabriekjes. De 
Kempense welvaart nu komt niet van de industrialisatie, maar door 
het forensendom, het is een afgeleide welvaart van Eindhoven. Het 
grote geld in Eersel komt van Philips. Dat is de grote breuk: meer dan 
de helft van de leerlingen op de school zijn nu kinderen van hoger 
Philips- en DA F-personeel.' 

De school was in 1970 twaalf jaar oud. 'Voor de streek had die 
school grote consequenties, ten eerste voor de bevolking zelf. Het was 
toch het meest duidelijke contact met, laat ik het zo maar noemen , die 
stadscultuur, die niet-traditionele cultuur. Er kwamen leraren van 
buiten de Kempen, en ze waren universitair geschoold. Daarnaast: 
overal waar die scholen kwamen, werden weer die forensenwijken 
mogelijk. Ik heb zelf jarenlang dienst gedaan als onbezoldigd v v v
functionaris . Al die mensen die een stukje grond in Eersel wilden ko
pen belden toch eerst de school op, of er Latijn en Grieks gegeven 
werd. Daarom vochten al die plaatsen ook om die scholen te krijgen! 
De autochtonen kenden vooral de Mu La's die veel meer streekgebon
den waren. Daar gaven onderwijzers les, met een lager onderwijsacte. 
Stichtte je een H B s, dan haalde je de leerkrachten van de universiteit , 
en dus de vreemdelingen en de stadscultuur binnen. Het verwijt van 
de gemeente was indertijd, dat de leraren zich onttrokken aan het so
ciale leven in het dorp. Maar ik denk, dat de school zich meer dan men 
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zich ooit realiseerde in het lokale leven manifesteerde. Voordat de gro
te forensenstroom op gang kwam, zetten de leraren al van alles op: 
toneel, een hockeyclub , een tennisclub. Daar moetje niet te licht over 
denken, dat ging allemaal tegen de traditionele sociale verbanden in: er 
was alleen een voetbalclub . H et is allemaal via de school binnengeko
men. Het was geen doelbewuste politiek, maar het aantrekken van 
twintig of dertig vreemde leraren had een groot effect. Nu nog: in de 
hele Kempen is er geen bioscoop, die is niet rendabel. Dus worden er 
op het Rythovius films gedraaid, iedere vrijdag. Zoals iedere zichzelf 
respecterende school kregen wij dus onze Turks Fruitrel. . . De ouders 
schrokken zich te pleuren!' 

STRAFFELOOS TELEVISIE NEERZETTEN 

'Tegenover dit alles stonden de ouders natuurlijk zeer verdeeld. Som
migen vonden het prima, want het was hier maar een ouderwetse 
troep , anderen riepen: Heer, redt ons, de wereld vergaat. Ik heb die 
mentaliteit van mijn jeugd tot voor kort als rector nog regelmatig 
ervaren als ik met ouders van Kempische kinderen zat te praten, die 
grote moeite hadden met het gedrag van hun kinderen (nu is dat bijna 
niet meer). Ook nog nadat het kind van school was hoor, wanneer het 
zich bijvoorbeeld met vriend of vriendin op één kamer had genesteld, 
dat soort dingen. De snelheid waarmee de jeugd tegenwoordig van 
relaties wisselt! Ik heb vanuit mijn jeugd meer affiniteit met die ouders 
dan met dit jeugdige gedrag, ook al ben ik er eigenlijk vóór .. . Het 
heeft allemaal te maken met het feit dat onze bevolking topografisch 
door elkaar is gegooidf dat we onze sociale verbanden zijn kwijtge
raakt . ' 

V roemen ziet migratie als een nog belangrijker factor dan opleiding 
in het proces van openbreking van oude verbanden. 'Limburgers die 
naar Rotterdan gingen, verloren hun geloof. Dat is ook de grote 
kracht die de kerk heeft gescheurd. Kijk, ik ben zelf weggegroeid uit 
een zeer traditioneel milieu, intellectueel is er een grote afstand tot je 
jeugd. Maar mijn broer bijvoorbeeld woont nog steeds in Sittard, 
komt nog in dezelfde kerk, is met een meisje uit de straat getrouwd. 
Een afgestudeerde ging vroeger terug naar Eersel, en zette vervolgens 
als notaris het leven van zijn vader de notaris voort.' Hij voelt zich ook 
geen Brabander: 'Wanneer voel je je een echte Brabander? Ik ben toch 
ook een migrant, ik woon tussen allemaal Deltenaren . Dat Brabander
schap bestond waarschijnlijk wel, maar twintig j aa r terug. Toen ik in 
Boxmeer voor 't eerst begon met schoolreisjes naar Parijs, waren veel 
van die kinderen voor de eerste keer ver van huis. Je had er in Parijs dan 



ook geen omkijken naar, want ze gingen geen tien meter van je van
daan. Dat hele Brabanderschap heeft volgens mij m eer te maken met 
een verbondenheid aan de eigen streek, zoals je dat in Limburg of in 
Italië ook aantreft. Culturele verschillen zijn er altijd, maar het gaat 
om het verschil tussen stad en platteland, tussen traditie en stadscul
tuur. De geborgenheid van dat oude relatiepatroon, die oude verbon
denheid van Brabant met het katholicisme, dat was belangrijk, maar 
het had ook weer wat geborneerds. Dat gaat allemaal verloren als je de 
mensen door elkaar gooit . Bovendien kun je niet straffeloos in al die 
huiskamers televisies neerzetten.' 

RECTOREN DISCUSSIES 

In de late jaren zestig ging alles binnen het onderwijs aa n het schuiven; 
daar stond ik, in tegenstelling tot veel schoolleidingen , niet onvrien
delijk tegenover. Op bijna alle o M o- scholen zijn fikse rellen geweest. 
Er was verdeeldheid binnen het lerarencorps, maar meer nog tussen 
schoolleiding, ouders en bestuur, en de leraren. Verandering in lesin
houden en lesvormen was erg in in die tijd, daar stond eigenlijk ieder
een achter: talenpractica , diaproj ectoren, de tafels niet meer op een rij . 
Of ook iedereen er zo vàn harte achterstond, kun je je afvragen, als je 
de snelheid ziet waarmee het later allemaal omsloeg. Maar de ideologi
sche verschillen leverden de toestanden op: anti- autoritair en autori
tair, het ondermijnen van het gezag.' Was er een fel debat? 'Er was niet 
echt een debat. Er is op scholen nu eenmaal weinig bespreekbaar, dat 
zit in de schoolstructuur. Leraren komen de klas binnen, doen daar 
wat , en gaan weer naar huis. Ik denk dat buitenstaanders zich nauwe
lijks realiseren hoe anti-communicatief scholen onderling zijn. Pas in 
de jaren zestig kreeg je sectievergaderingen; toen ik ging lesgeven , zag 
je je vakgenoten nooit. Nieuwe ideeën komen zo niet ver. Nieuwighe
den bereikten de andere leraar via zijn leerlingen: bij leraar die-en- die 
mogen we wèl roken! Roken en eten in de k las, ongelooflijk hoe tri
vaal die kwesties vaak waren ... De echte, brede discussies, en dat is 
nog altijd zo, dat zijn rectorendiscussies, heb ik wel 'ns wrevelig opge
merkt.' 

Vroemen zag wel wat in de vernieuwingsideeën , ook in de meer 
politiek-ideologische, zoals de middenschoolgedachte . Binnen o M o 
was men veelal fel tegen die middenschool, al speelde 't voor de ver
eniging niet direct ('oMO was toch vooral een vwo-HAVO-club'). 
Vroemen nu: 'Achteraf denk ik wel, dat het mislukken van de mid
denschoolgedachte komt doordat wij ten onrechte al die, ook ideolo
gische, dingen in één hoed hebben gegooid. Als j e zoveel tegenstrij 
digs in één hoed gooit, wat Van Kemenade met de middenschool heeft 
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gedaan, heb je altijd wel een derde van de bevolking tegen je; dat is 
teveel om onderwijsvernieuwing door te voeren. Maar ik was voor de 
middenschool. De uiteindelijke breuk in de Mammoetwet van Cals 
heb ik altijd een erg slechte zaak gevonden: Cals had een gezamenlijke 
brugklas voor ogen, zonder Frans, en men heeft toen doorgedrukt dat 
Frans verplicht werd voor de brugklas van het vwo. Zo ontstond de 
breuk tussen AVO en LBO.' Op zich heeft de Mammoetwet de externe 
democratisering van het onderwijs wel bevorderd. Er werden barriè
res geslecht: 'We trokken de toelating ver open, zo van: ze kunnen 
minstens naar de HA v o, wat ook zo bleek te zijn. Maar zelfs binnen de 
Mammoetwet kreeg je toch weer hetzelfde verschijnsel: als je op de 
HAVO zat werd je verpleegster, als je op het vwo zat werd je dok
ter. .. ' 

TIJDGEEST 

Vanaf 1968 werd binnen OMO getracht met het Ontwikkelingsplan 
'een heel merkwaardige sprong naar de vernieuwing' te maken. Leo 
Vroemen had een coördinerende rol. 'Je moetje er bij voorkeur iets 
heel vaags bij voorstellen. De Mammoetwet had natuurlijk allerlei 
praktische consequenties. Een aantal rectoren binnen o M o vond dat 
we dan tegelijkertijd maar die hele onderwijsvernieuwing moesten 
aanpakken. Alles moest toch op de helling, dus hup jongens! Ze had
den heel verschillende opvattingen, maar één ding gemeen, en dat was 
dat ze het anders wilden - maar niemand wist precies hoe en wat ... Ze 
hebben toen min of meer bij toeval het Nederlands Pedagogisch Insti
tuut ingehuurd, een hele dure grapjasserij, en daarnaast het Po N. Er 
moest een hele vage organisatieontwikkeling binnen o M o op gang 
worden gebracht. Er werden vier proefscholen en vier volgscholen 
aangewezen, en het project ging gelijk met de Mammoetwet in . Het 
Van der Putluceum experimenteerde met groepsonderwijs, en wij, 
ook Eersel was een proefschool, met het relatiemodel: er moest een 
stimulerende relatie tussen leraar en leerling komen.' Hoe ging dat? 
'Het gaf grote problemen op de school. Ik ben er van overtuigd, dat 
die verandering helemaal uit de lucht kwam vallen, dat het overgrote 
deel van de leraren nauwelijks in de gaten had dat de Mammoetwet 
inging. We riepen ze bij elkaar, en dan zei je: jongens nou begint de 
Mammoetwet, en dan zeiden de leraren: wat betekent dat? Het kwam 
toch wat onverhoeds over de scholen heen, en dan denk ik nog altijd: 
hoe hebben ze 't ooit in hun hoofd kunnen halen om zo'n typisch on
Brabants iets als dat antroposofische NPI in te schakelen?' 

In het bedrijfsleven waren in die tijd sensitivity-trainingen in de 



mode. Het N PI probeerde met dat soort conferentiemodellen volgens 
de procesgedachte iets in gang te zetten. 'Zet twaalf docenten een 
week lang bij elkaar, en op 't eind vallen ze elkaar snikkend in de ar
men en zeggen, jongens het moet heel anders! Het werkte ook zo, 
maar de maandag erna had je op school natuurlijk de poppen aan het 
dansen. Wekenlang zaten we in die séances, met name ikzelf dan, want 
ik moest als coördinator natuurlijk steeds mee. Er braken allerlei con
flicten uit, die eerst latent waren geweest. De tijdgeest, de ideologie 
van het NPI en het PON was dat al die conflictjes moesten worden 
uitgesproken.' 

'het Ontwikkelingsplan liep formeel tot 1972. In feite begon het in 
het schooljaar 1970-71 afte lopen . We gingen 't terugschroeven, om
dat de normale gang van zaken op zo'n school in gevaar kwam. Het 
liep stuk op de werkelijkheid. Er was geruzie met niet geïndoctrineer
de collegae, en het onwerkelijkheidsgehalte van het hele plan . Onder
wijsvernieuwing is toch minder makkelijk dan men toen dacht. En de 
Mammoetwet was dan wel een grote structuurwijziging, maar inhou
delijk stelde het verrekte weinig voor. Het onderwijs bleef in de klas 
hetzelfde, ondanks moderne wiskunde en talenpracticum.' 

HET - OGENVOLK 

Was het een teleurstelling? 'Eigenlijk wel ja. Niet dat ik er nu zwaar 
onder lijd, maar ik vind wel dat veel van de idealen van toen op de 
werkelijkheid zijn stukgelopen. De grote veranderingen worden toch 
aan het onderwijs opgelegd. Tot op zekere hoogte verandert het on
derwijs de maatschappij : door veel mensen veel te leren, en door al die 
kinderen in de vergaarbak van onze middelbare scholen door elkaar te 
knikkeren. Daarom moetje ook de middenschool voorstaan, die doet 
dat nog veel meer. Maar verder zijn wij toch een afspiegeling van de 
maatschappij, en dat is misschien maar goed ook. J c moet niet al te zot 
omspringen met die 12- tot l 8-jarigen; de discrepantie met thuis, met 
hun verleden moet niet al te groot worden: Ze moeten in die vijf, zes 
jaar ook nog volwassen worden, en dat kost al zoveel energie. Wc 
hebben dat als onderwijsvernieuwers toen onderschat.' 

Het waren bewogen jaren, met 'enorme veranderingen' voor het 
onderwijs. Nieuwe bevolkingslagen werden aangeboord, vooral met 
de HA v o, en de scholen groeiden uit hun voegen. 'Het streekschooli
dee liep toen in razend tempo terug . Omdat al die scholen zo groot 
werden, werden ze ook op het platteland steeds meer aan elkaar gelijk. 
De school werd steeds meer een bedrijf. Er moesten noodlokalcn wor
den gebouwd. Heel veel leerlingen betekende ook veel nieuwe leraren: 
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deze school groeide uit tot 1400 leerlingen, en één jaar begonnen we 
met 8 nieuwe leraren. Een echte scholengemeenschap, een ideaal op
voedingsbeeld handhaven wordt dan moeilijk. ' 

Scholen zochten hulp. 'Het hele -ogenvolk kwam opdraven, kijk 
naar het Ontwikkelingsplan, de schoolbegeleidingsdiensten. Dat was 
de tijdgeest, maar de scholen vroegen er zelf om. Je kwam niet alleen 
numeriek, maar ook qua mentaliteit, in de culturele sfeer, in de pro
blemen. De leraren zaten met hun oude opdracht in een ander en gro
ter instituut, voor een heel ander publiek. Lees het blad van het N G L: 

één grote jammerklacht! De entourage van het vak werd anders; vroe
ger was de leraar een belangrijk iemand, nu niet meer. Het Bildungsi
deal verschoof: wie leest er nu nog Racine? Je had het probleem van de 
integratie van die nieuwe leerkrachten. Ook bij o M o ging de impuls 
tot professionele hulp van de scholen uit. Wanneer rectoren nu mop
peren op het Onderwijsbureau van OMO zeggen ze nog altijd: jullie 
hebben 't zelf gewild. De leraren hadden er wel moeite mee. Het ge
mak waarmee die onderwijskundigen over doelstellingen praatten, 
daar wisten zij geen raad mee, dat riep grote weerzin op. Het probleem 
was echter: al die hulptoestanden hielpen geen pest! Het hielp de leraar 
niet in zijn klassepraktijk, en daar kwam de frustratie uit voort.' Snelle 
maatschappelijke veranderingen zijn las tig voor scholen, volgens 
Vroemen: 'Een school moet de verworvenheden van vroeger nu een
maal aan de nieuwe generatie doorgeven, en dat gaat het beste wan
neer de situatie stabiel is.' 

KATHOLIEKE IDENTITEIT 

Ook de katholieke identiteit van de school kwam onder spanning te 
staan. 'Eersel was beginjaren zeventig nog geen forensengemeente, er 
waren nog veel traditionele gezinnen . Die kinderen werden op school 
met allerlei zaken geconfronteerd. Je had hasj, harde muziek, het ge
mak waarmee leerlingen op de brommer naar Eindhoven gingen ... 
Grote problemen dus met de ouders. We begonnen in 1972-73 met 
een H . Mis op school, vanuit de gedachte: dan halen we een aantal van 
die gezinnen uit de zondagsmis-ruzie. Kijk, die o M o-scholen waren 
tot aan dejaren zeventig nog heel duidelijk katholiek. In Boxmeer had 
je nog de oude relicten van vroeger: wij moesten er voor waken dat op 
die gemengde school de jongens en meisjes na de pauze toch door 
aparte ingangen naar binnen gingen, dat was pauselijk voorschrift. 
Maar het oude emancipatie-idee was weg; de K v Pis toch zo lang ik me 
kan herinneren in Nederland de baas geweest? Toen ik rector werd 
was mijn visie op de katholieke school al grotendeels weg. Je hebt er 



als leraar inje werk zo weinig mee te maken. We hadden wel altijd het 
idee toen, dat katholieke identiteit meer moest zijn dan goedsdienstles. 
Maar we wisten nooit zo goed wat dat dan moest zijn. We deden 
vlijtig ons best om, ja om wat? Achteraf denk ik dan, wat wilden we 
dan .. .' 

'Ik was toen erg begaan met de kerkelijke vernieuwing. We wilden 
met het Aggiornamento de kerk met man en macht moderniseren, 
zonder dat we er een duidelijke voorstelling van hadden. Gijsen zegt 
nu: alle slappe katholieken eruit, en je houdt een kleine groep ortho
doxen over. We zijn nu op het absolute nulpunt gearriveerd. We heb
ben het opgegeven, terwijl we toch niet van de verzuiling af willen . ' 
Wat vindt Vroemen nu van de katholieke identiteit? 'Ja, op het gevaar 
af dat ik onder het nieuwe reglement van de bisschoppen als eerste 
wordt ontslagen, ik vind er niets van ... Mijn kleinkinderen, zo ik er 
krijg, zullen niet gedoopt worden. Dat voorbeeld lijkt me representa
tief voor de duizend leerlingen hier op school. De vraag rijst dan: ka
tholieke identiteit, waar heb ik het over? o M o heeft er vier jaar terug 
nog een aparte functionaris voor aangesteld, maar dat we daar zo veel 
van merken kan ik niet zeggen. Bestuurskringen voelen zich altijd nog 
verplicht om af en toe over de identiteit te praten; de afloop daarvan is 
voorspelbaar, de impact op het dagelijks schoolgebeuren denk ik nul. 
De ouders hebben er vrede mee. Het is voor de katecheten wel een 
probleem natuurlijk.' 

'Afschaffen is ook al zoiets. Maar als de bisschoppen ons morgen 
het predicaat katholiek zouden afnemen, dan gebeurt er natuurlijk ook 
niets. We blijven een bijzondere school, en als predicaat vinden we dan 
iets heel moois, op algemeen christelijke basis of zo. Als de bisschop de 
identiteitskwestie op de spits wil drijven, dan kan de school daar ook 
niet in meegaan, want die eenheid van religieuze opstelling van leraren 
en leerlingen is hier gewoon niet. Strenge regels inzake homosexuele 
leraren zouden we voor kennisgeving aannemen. Zelfs al zou ik die 
willen navolgen, dan zou de medezeggenschapsraad me nog niet zo
maar mijn zin geven. Als Gijsen morgen hier in de buurt een ortho
dox-katholieke school zou oprichten, dan zou ik er geen nacht minder 
om slapen. Dat zou me geen leerlingen kosten.' 

Is Vroemen zelf nog katholiek? Even gaat de band af, dan mag hij 
toch weer aan: 'Ik denk eigenlijk van niet. Een grote hang naar de 
culturele context van de religie heb ik nog wel, maar intellectueel ben 
ik er helemaal van af. Ik geloof er eigenlijk geen pest meer van. In die 
zin ben ik helemaal gemoderniseerd ... Als schoolhoofd heb ik er geen 
problemen mee; niemand uit de achterban verwacht meer grootse reli
gieuze dingen van de school. Vroeger vroegen ouders nog: richt alles 
zo in dat mijn kind bij het geloofblijft, maar nu vraagt daar niemand 
meer om .. . ' 

I2I 
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VERTECHNOCRATISERING ONDERWIJS 

Vooruitgang ziet Leo V roemen op het gebied van democratisering. 
Leraren, ouders en in mindere mate leerlingen hebben nu inspraak op 
school, al meent hij dat ouders eigenlijk nog te weinig te zeggen heb
ben. Er is een 'bloeiende medezeggenschapsraad', waarmee hij ook 
goed uit de voeten kan . 'Een paar dingen uit de tijd van het Ontwikke
lingsplan zijn toch wel gebleven. We hebben hier een hele informele, 
weinig traditionele sfeer op school, een vlotte verhouding tussen lera
ren en leerlingen. Dat heeft ook te maken met de komst van de foren
sen trouwens. Wanneer leraar en leerling elkaar kennen van de hoc
keyclub, dan wordt 'tal gauw jij en jou. De Eersele gemeenschap is 
heel informeel: ons soort mensen onder elkaar. Ook de school heeft 
dat entre-nous karakter. In feite is het ook een heel élitair gelazer hoor, 
want als je niet in de Molenakkerswijk of bij Knegsel in de bossen 
woont, dan kom je er niet aan te pas. Dat lijkt dan weer op mijn jeugd, 
toen mijn vader met mijn leraren een borrel ging drinken. In die zin is 
de school inderdaad weer een beetje standenschool geworden. Echte 
autochtonen zijn er ook niet meer zo veel. Erg vond ik het allemaal 
niet, maar het hoeft van mij ook niet . Het is ook een erg leuke school, 
dat informele is goed voor het pedagogisch klimaat . Maar het is voor 
mij wel een grote vraag of ik in 1980 nog naar de school zou hebben 
gesolliciteerd. Ik zie dat noch politiek, noch ideologisch zo zitten. 
Maar ik koppel dat los, ik ben dan toch weer een technocraat. Ik word 
goed betaald, ik heb mijn opvattingen, ik stem goed links, en meneer 
Lubbers zorg goed voor mijn natje en mijn droogje ... Ik zit altijd 
goed.' Hij lacht spottend. 

Met de bezuinigingen heeft hij wel grote moeite: 'Ik vind het een 
afbraakbeleid. Met het vergroten van de klassen vertechnocratiseer je 
het onderwijs . Het gaat toch niet alleen om kennisoverdracht! Je kunt 
leerlingen niet zoals een college alleen volproppen met kennis . De 
meerwaarde van het onderwijs, de idealen van minder cognitieve aan
pak en meer expressie, die gaan nu ook teloor. Alles wat niet verplicht 
was moesten we er uit gooien. We moeten minder lessen geven. We 
worden in een richting gejaagd die ik onjuist vind. Eerst hebben we de 
groei van de scholen georganiseerd, toen de terugloop, en nu kijken 
we ietwat verbijsterd tegen het gestabiliseerde aan. De AT v heeft de 
terugval van het leerlingenaantal min of meer kunnen opvangen. Er 
zijn wat minder leraren de straat opgegaan.' 



VAGE MENSELIJKHEIDSIDEALEN 

Vroemen heeft niet het idee dat het werkeloosheidsperspectief zijn 
leerlingen veel zorgen baart. De oude drijfveer van positieverbetering 
speelt niet meer; doen watje leuk vindt, dat geldt nog steeds. 'Wel is er 
onzekerheid over de toelating tot de vervolgopleidingen. Er is nu een 
grote toeloop op de exacte vakken en computerkunde. De o M o-scho
len zitten nu fiks in de computers. Maar tekenen is als eindexamenvak 
ook weer snel ingeburgerd. Of die computer nou in het onderwijs 
moet, weet ik niet . Er is ook veel flauwekul bij. Generale vakken vind 
ik toch de essentiële basis. De prestatiedruk is heel duidelijk toegeno
men, maar het is niet echt aan de jongelui te merken. Het probleem ligt 
voor de leerlingen zelden bij de school. De druk van het volwassen 
worden, relatieproblemen, die zijn veel belangrijker voor ze dan hun 
toekomst of de werkloosheid.' 

'De j eugd nu, ik heb wel 't gevoel dat ze vroeger wijs of volwassen 
zijn. Het is moeilijk te zeggen, want welke definitie hanteer je? Ik denk 
dat die achttienjarigen met al hun relaties toch dichter bij hun volwas
senheid zijn dan ik was rond mijn kandidaats ... Hun maatschappelijke 
interesse wordt zienderogen minder, en ze hebben waarschijnlijk ver
rekte weinig Vondel gelezen, maar dat zegt niets over volwassenheid. 
Het generatieconflict is op school ook minder. Ze zijn natuurlijk ook 
minder autoritair opgevoed. Bovendien neemt de school in hun leven 
een veel minder centrale plaats in: al die andere verbanden, disco en 
sport, zijn belangrijker. Dat vermindert de drang tot rebelleren. Ze 
gooien het nu met de leraar op 'n accoordje.' 

'Ik zie het allemaal vrij laconiek aan. De jeugd put inderdaad niet 
meer uit de idealen van geloof en klassieke cultuur. Maar was dat nu 
vroeger echt zoveel anders? Ze hebben nu ook ellenlange avondlijke 
debatten, en die gaan over waarden, al verwoorden ze dat niet zo. 
Over wat mag en wat niet mag, dat soort zaken. Ze zijn in welvaart 
opgegroeid, vinden auto's en mooie kleren vanzelfsprekend. Ze zijn 
gewend aan snelle veranderingen, zijn gewend te kiezen, ze hebben 
dat consumentachtige. Ook uit het geloofkiezen ze wat in hun kraam 
te pas komt, vage menselijkheidsidealen, ik geloof dat hun debatten 
daar erg over gaan . En dan die snel wisselende relaties, oma's worden 
daar helemaal hoteldebotel van. Typerend vind ik ook de wekelijkse 
film op school: ze komen binnen, kijken tien minuten of 's spannend 
is, gaan dan een pilsje drinken, en komen een half uur later nog even 
terug om te zien het het nog spannend is geworden. Ik leerde vroeger 
datje een boek uitlas. Die versnipperde manier van aandacht, dat hele 
consumptieve, het feit dat ze hun boterhammen maar half opeten, dat 
vind ik heel opvallend. Dat ongedurige zal zich ook in hun denken 
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manifesteren. Dat heb je zelf natuurlijk ook, ik zou nu geen Balzac 
meer kunnen lezen. Maar die jongelui leven helemaal in die snel ver
anderende wereld, die weten niet beter.' 

Het onderwijscongres van Brabantia Nostra zag in 1960 als de taak 
voor het Brabantse onderwijs de begeleiding van de gevaarvolle so
ciaal-economische en culturele modernisering van het gewest. Is dat 
gelukt? 'Ja, ik denk 't wel. Heel Brabant is "geonderwijsianiseerd", 
zou je kunnen zeggen. Maar het liep anders dan men zich toen voor
stelde ... ' Wilde men niet de kool en de geit sparen: moderniseren met 
tegelijkertijd het behoud van de oude sociale en kerkelijke verbanden? 
'Dat denk ik welja, maar men heeft zich niet gerealiseerd datje niet de 
school en de samenleving kunt moderniseren en die traditionele struc
tuur en waarden bewaren. Net als bij het Aggiornamento in de kerk is 
het zo niet gegaan.' 



MARJA OOMENS 

In gevecht met de heilige drie
eenheid 

Vrouwen in Brabant 

Vrouwen hebben in Brabant altijd in de belangstelling gestaan. 
Dat wil zeggen als ze zich 'niet-vrouwelijk' gedroegen. De ze
deloze fabrieksmeisjes pal na de oorlog, de moeders van onmaat
schappelijke gezinnen in de jaren vijftig, de eerste gescheiden 
vrouwen in de jaren zestig en de feministes in de jaren zeventig 
hebben over aandacht nooit te klagen gehad. Op een of andere 
wijze verstoorden ze het beeld van huisvrouw, moeder en echtge
note; de heilige drie-eenheid van het vrouw-zijn. Marja 
Oomens vraagt zich af of vrouwen aan de culturele ordening van 
het vrouwelijke kunnen ontsnappen of dat zij er juist voor eeuwig 
door gevangen blijven. Een analyse van een onmogelijke para
dox. 

Het is tegenwoordig gangbaar te stellen dat er in de vrouwenbewe
ging danig de klad gekomen is. Klopt dat wel? In elk geval zitten vele 
vrouwen met dilemma's als: moetje voor vrouwen banen en arbeids
plicht eisen om economisch onafhankelijk te worden of een basisinko
men voor iedereen? Hoe lang kunnen vrouwen zich in de anti-porno
strijd de houding permitteren die zo benauwend overeenkomt met die 
van zeer conservatieve groeperingen? Moeten vrouwen voor bijvoor
beeld de realisering van een goede abortuswetgeving de gangbare stra
tegische paden bewandelen - zelf de politiek ingaan of druk uitoefenen 
op het parlement via petities en demonstraties - of gebruik maken van 
'een politiek van de spectaculaire pose' - in de vorm van ludieke baas
in-eigen-buik-acties? 

Deze vragen leven zowel voor vrouwen die zich feministisch noe
men als voor vrouwen die zichzelf dat label niet geven, en deze groe
pen vinden elkaar als zij zich al dan niet tijdelijk organiseren op deze 
kwesties. Deze vragen, samen te vatten onder de noemer 'de kwestie 
van de vrouwenonderdrukking en van het vrouw-zijn', zijn de laatste 
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jaren in toenemende mate op de agenda van talloze vrouwen terecht
gekomen - ook in Brabant. In de pogingen tot het formuleren van 
antwoorden laten feministische en niet-feministische vrouwen zich 
door elkaar inspireren. Er is sprake van een, soms onbedoelde, kruis
bestuiving, zoals ik in deze bijdrage wil laten zien. 

Eén en ander betekent niet dat de vrouwenbeweging dood is, maar 
wel dat het niet meer de specifieke organisaties en bewegingen zijn die 
de precaire positie van de vrouw en van het vrouw-zijn onder de aan
dacht brengen. Eerder is het zo dat datgene wat talloze vrouwen in 
Brabant beweegt de kwesties rond het vrouw-zijn haast vanzelf en 
vanzelfsprekend voor het voetlicht halen. Deze ontwikkelingen van 
verbreding, dit olievlek-effect en de kruisbestuiving, hebben zich in
gezet nadat aan het emancipatiestreven, het opheffen van achterstan

den en onderdrukking - strevingen die zich min of meer beperkten tot 
de strikte agenda van de politiek - een nieuwe meer culturele dimensie 
is toegevoegd. De kern van die dimensie is de vraag: hoe komt het dat 
een biologisch miniem verschil zulke grote gevolgen heeft en leidt tot 
een culturele ordening, die door en door geseksueerd is, gebaseerd op 
Het Verschil tussen mannelijk óf vrouwelijk? 

Nadat de vrouwenbeweging de buitenwacht tot de (vrouwelijke) 
culturele orde geroepen had - 'vrouwen zijn nu eenmaal ande1s, maar 
gelijkwaardig aan mannen, en de vrouwelijke waarden moeten aan de 
mannelijke culturele orde worden toegevoegd' of 'vrouwen zijn nu 
eenmaal anders, en beter dan mannen' - komt onherroepelijk ook deze 
dimensie van cultuurkritiek naar voren. Een r:ultuurkritiek waarin 
men zich afvraagt: zijn vrouwen eigenlijk wel anders, en hoe komen ze 
aan dat anders-zijn: hoe wordt er aan vrouwen vrouwelijkheid toege
wezen? 

SOCIALE POLITIEK EN HET INDIVIDUELE WELZIJN VAN DE 

VROUW 

Het is niet specifiek de verdienste van de nieuwe of oude vrouwenbe
weging dat de kwestie van het vrouw-zijn onder de aandacht komt. 
De na-oorlogse tijdgeest was immers vanuit zichzelf als geseksueerd: 
aan bijna alles en iedereen is een sekse toegekend. Niet alleen aan per
sonen, levende mannen en vrouwen, maar ook aan verschillende soor
ten werk, bezigheden, kunstuitingen, literatuur enzovoorts. Zelfs de 
staat heeft een sekse; eerst de mannelijke, vanwege de controlerende 
hoedanigheid van Vadertje Staat, daarna de vrouwelijke verzorgings
staat die haar kinderen te veel verwend. Het is met name de vormge-
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ving van de sociale politiek, die na de oorlog belangrijke wijzigingen 
ondergaat, die de kwestie van het vrouw-zijn explicieter maakt en die 
de achtergrond vormt van het optreden van vrouwenorganisaties en 
bewegingen. 

Welzijn wordt in deze sociale politiek een kernbegrip en dit welzijn 
krijgt op een nieuwe manier gestalte en inhoud. Deze sociale politiek 
manifesteert zich niet alleen in de politieke besluitvorming, maar ook 
en vooral in het spreken in zijn algemeenheid over maatschappelijk 
welzijn. Dit spreken vindt niet alleen plaats binnen staatsorganen en 
particuliere welzijnsorganisaties, maar meer en meer ook in sociologi
sche verhandelingen, in publikaties van journalisten, psychologen en 
psychiaters, in Tv-uitzendingen, in ingezonden brievenrubrieken in 
tijdschriften enzovoorts. Allerhande organisaties, bewegingen en los
lopende individuen, al dan niet van progressieve signatuur, laten hun 
stem gelden in dit spreken. Hoewel de psychiater en de psycholoog 
zich hierin een belangrijk werkterrein verwerven, is de zielevorserij 
niet alleen aan hen voorbehouden; iedereen laat zich uit over het maat
schappelijk welzijn, van Sonja op maandag tot de pastoor op zondag . 

Nieuw aan dit spreken is dat de moraal niet meer ingegeven is door 
een kerkelijk leergezag en een verzuilde, hiërarchische organisatie 
waarin gebod, verbod en sanctie de machtsmiddelen zijn. Vanuit een 
sterk beroep op het eigen verstand en de eigen verantwoordelijkheid 
dienen bijvoorbeeld emoties te worden beheerst; in plaats van deze te 
onderdrukken dient men 'ze meester te worden' door ze 'evenwichtig 
te hanteren' en ze uit te spreken. Zo adviseert Margriet Weet Raad keer 
op keer het bespreken van de problemen tussen de echtelieden; dit 
vergroot niet alleen het begrip van die problemen maar ook het begrip 
voor elkaar. 1 

De disciplinering en normering van het moderne individu gebeurt 
kortom met een positieve aanspreking, en niet meer met de negatieve 
vol met verbod, doem en sanctie. 

Het spreken over maatschappelijk welzijn blijkt verder vooral een 
spreken over persoonlijk, individueel welzijn te zijn: het 'ik' en de 
identiteit staan in het middelpunt. Reclamemakers weten dit uitste
kend vorm te geven; bij zo en zo'n identiteit hoort koffie merk x of 
bier merk Y. 

Het 'ik' wordt, zowel in het alledaagse praten als in formele beto
gen, voorgesteld als vanuit zichzelf richting- en betekenisgevend, 
kortom als een autonoom denkend en handelend subject en krijgt 
daarmee een vanzelfsprekendheid waar niemand onderuit kan. Deze 

1. C. Brinkgreve en Ivf. Korzec, Margriet Weet Raad- Gevoel, gedrag, 1noraal in Nederland 

1938-1979 Utrecht/ Antwerpen 1978. p . 70. 
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letterlijke egocentrische oriëntatie is niet beperkt gebleven tot de ge
therapeutiseerde periode in de jaren zeventig die de naam 'ik-tijdperk' 
heeft meegekregen; wie-ben-ik is nog steeds een actuele vraag voor 
vele mensen. De zoektocht naar het ware 'ik' heeft - in elk geval in het 
dagelijks functioneren van individuen - nooit een twijfel aan het van
zelfsprekende bestaan daarvan opgeleverd. Nog steeds gaat men uit 
van een voor- ofbuitensociaal, een natuurlijk 'ik' dat vanuit een 'waar 
zelf op de omringende wereld reflecteert en een bespiegelende, ratio
nalistische houding aanneemt te opzichte van 'het andere'. 2 

Dit 'ik' of dit individu staat echter niet sekseloos in het middelpunt 
van het spreken; het individu is altijd geseksueerd. Met eigenschappen 
bijvoorbeeld: vrouwen zijn gekunsteld, praatziek en leugenachtig, of 
lieftallig, zachtmoedig en nederig - mannen zijn geen van allen. V rou
wen kletsen, mannen lullen. Er is overigens nog nooit zoveel geschre
ven, geargumenteerd, gesproken, gekletst en geluld over vrouwen en 
vrouwelijkheid dan sinds de wederopbouw. Wat dat betreft is het toe
kennen van een sekse, soms biologisch maar meestal psychologisch 
gefundeerd, één van de belangrijkste na- oorlogse pre-occupaties . 
Deze seksuering schept niet alleen orde in een in principe wanordelijke 
cultuur, maar vooral in de zelfbeleving . In de cultuur verschijnen de 
polaire, elkaar uitsluitende coderingen van mannelijkheid en vrouwe
lijkheid als essentie, als kern voor de beleving van de subjectiviteit. 

DE OVERCODERING VAN HET VROUWELIJKE 

In het toekennen van coderingen van mannelijkheid en vrouwelijk
heid is opvallend dat de bezetting van, het spreken over het vrouwelij 
ke dominant is. Het mannelijke is niet zo manifest aan de orde, aange
zien de dominantie van het mannelijke of mannen in de culturele orde 
maakt dat daar waar er geen expliciete sekse in het spreken wordt 
toegekend, men er vanzelfsprekend van uitgaat dat het dus mannen of 
het mannelijke betreft. 

Een voorbeeld van een raadsel - waar zelfs gerenommeerde femi
nisten invliegen - kan dat verduidelijken. In een ziekenhuis brengt de 
ambulance twee slachtoffers van een ernstig auto-ongeluk binnen, het 
blijkt om een vader met zijn zoontje te gaan. De jongen is er ernstig 
aan toe en moet direct geopereerd worden. Als hij de operatiekamer 
wordt ingereden zegt de chirurg: 'O nee, dat kan ik niet, dat is mijn 
eigen kind.' De meeste mensen proberen dit raadsel op te lossen via 

2. Zie E. Mulder, 'Freud en Goux: psycho-analytische benadering van de cultuurge
schiedenis ' in: F. van Besouw e.a. (red.) Balans en perspectief- Visies op de geschiedweten 
schap in N ederland Groningen 1987. p. 205-220. 
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ingewikkelde constructies rond tweede huwelijken, pleegouders en 
wat al niet, maar dat de chirurg gewoon een vrouw is en dus de moe
der komt bij de meesten niet op; een chirurg zonder nader omschreven 
sekse is immers gewoon een man. 

Er is kortom sprake van een overcodering van het vrouwelijke; een 
intensivering van het spreken over vrouwen en het vrouwelijke. In 
deze overcodering gaat het met name om drie hoedanigheden van 
vrouwen, namelijk die van huisvrouw, moeder en echtgenote of part
ner. Deze drie functies schakelen zich in de loop van de na-oorlogse 
geschiedenis aan elkaar - in de vijftiger jaren was de hoedanigheid van 
het huisvrouwschap het meest intensief besproken aspect van het 
vrouw zijn, gevolgd door het moederschap; daarna gaat het vooral om 
de moederpositie, terwijl in de zeventiger en tachtiger jaren de positie 
van de echtgenote, het partnerschap dominant aangrijpingspunt is. 
Overigens betekent deze opeenvolging in de tijd niet dat de voorgaan
de functie geheel verdwijnt; deze moet opgenomen worden bij de 
nieuwe hoedanigheid om in de heilige drie-eenheid van huisvrouw
moeder- echtgenote de perfecte belichaming te vinden van de Ware 
Vrouw. Deze leidt slechts een betekenisvol leven en vindt pas de ware 
zelfbeleving in de combinatie van de materieel-praktische organisatie 
van het huishouden, de emotioneel-opvoedkundige relatie tot haar 
kinderen en in de exclusieve, heteroseksuele relatie met haar man. Een 
vrouw die door wat voor omstandigheden dan ook één van de drie 
hoedanigheden moet ontberen, geldt als incompleet. Zij wordt mee
warig bezien (de oude vrijster, de gehuwde vrouw zonder kinderen) , 
staat bloot aan stigmatisering (de ongehuwde moeder, of de egoïsti
sche vrouw die geen kinderen wil) of wordt buiten de orde verklaard 

(de hoer). 

DE HUISVROUW 

De intensivering van het spreken over de huisvrouw, en daarmee van 
de disciplinering van de vrouw, is na de oorlog met name te illustreren 
aan de hand van de zogeheten onmaatschappelijkheidsbestrijding. 
Deze vorm van sociale politiek is ook in Brabant, en niet in de laatste 
plaats door het PON, stevig ter hand genomen. Talloze onderzoeken 
in die tijd nemen het onmaatschappelijke gezin onder de loep. 

De kern van de onmaatschappelijkheid bestaat uit de verwaarlo
zing van het gezinsleven, de kinderen en de woning en een onverstan
dig beheer van het huishoudgeld, zo stellen de rapporten op basis van 
wat men noemt 'intermediaire instanties en buurtkenners' (geestelij
ken, artsen, maatschappelijk werksters, kruiszusters en onderwijzend 
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personeel). En hoe komt dat? 'Een zeer belangrijke oorzaak voor ge
zinsverwaarlozing is de psychische onvolwaardigheid van de vrouw. '3 

Om dat aan te pakken zet men maatschappelijk werksters en ge
zinsverzorgsters in, wier interventie met name gericht is op de huis
vrouw: het bijbrengen van huishoudtechnieken en een verstandige 
budgettering van het huishoudgeld is hun opdracht. De interventie 
gebeurt wel met een positieve aanspreking: 'De gezinsverzorgster 
moet in de haar toegewezen gezinnen zeer bijzondere aandacht beste
den aan de positieve beïnvloeding van de huisvrouw, waardoor deze 
zelf gaat inzien dat een beter verzorging van het huishouden noodza
kelijk is. '4 

Ook het opgroeiende meisje, dat dreigt tot fabrieksmeisje af te glij 
den, wordt met relatief zachte hand naar het huishouden geleid en wel 
via allerlei huishoudcursussen. 

Veel vrouwen uit het Katholiek Vrouwen Gilde (Kvc) en uit de 
zogeheten Dispuut-kringen spannen zich in voor de oprichting van de 
Mater Amabilis scholen, waar deze cursussen plaats vinden. De in 
Brabant georganiseerde plattelandsvrouwen krijgen in 1961 via de 
Katholieke Vrouwen Organisatie (Kvo) het volgende cursusaanbod: 
verzorging van de dagelijkse maaltijd, fijne keuken, gasten ontvan
gen, reparaties in de huishouding, dieetvoeding, knippen en naaien, 
handwerken, EHBO in het gezin, bloemen schikken en kamerplanten 
verzorgen. Verder verzorgt de Stichting Huishoudelijke Voorlichting 
ten Plattelande dat jaar demonstraties van hartige en koude hapjes, 
huishoudelijke apparaten, bereiden van champignons, eiergerechten 
en wild, wijnschenken, het maken van kerstversieringen en indische 
gerechten. En natuurlijk zijn er wedstrijden in koken en bakken, 
bloemschikken en karneq:ilanten verzorgen. 

Maar de vrouwen doen het kennelijk niet direct goed. In het onder
zoek 'Brabantse gezinnen' (1963) uitgevoerd in opdracht van het Ka
tholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut constateert men dat aan de huis
houding van Brabantse boerinnen nog wel het één en ander mankeert: 
huis, kleding en voeding krijgen geen 'bijzondere verzorging. Daar
voor heeft de vrouw, ingeschakeld bij het boerenwerk, geen tijd; zij 
heeft er evenmin aandacht voor'. De woninginrichting is als gevolg 
daarvan enkel 'degelijk' en dat wordt niet veroorzaakt door de 'gerin
ge welstand', maar is 'primair een kwestie van opvatting, aandacht en 
dispositie. '5 

3. Citaat uit 1951, bij Tjaard Heikens, 'Onmaatschappelijkeidsbestrijding' in: Tjitske 
Akkerman e.a. (red .) D e z ondige Rivièra van het katholicisme-Een lokale studie over feminis
me en ontz uiling Amsterdam 1985. p .5r. 
4. Idem , citaat uit 1954. p .60 . 
5. C. Thoen e.a. Brabantse gezinnen - In opdracht van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Insti
tuut D en Haag 1963 . p . 22. 
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DE MOEDER 

Hoewel in het bovengenoemde onderzoek nog het belangrijkste aan
grijpingspunt bestaat uit de verzorgende, materieel-organisatorische 
functie van de huisvrouw, is er al een overgang naar de hoedanigheid 
van de moeder merkbaar. De koesterende, emotioneel-opvoedkundi
ge relatie van de vrouw tot haar kinderen komt steeds meer in het 
VIZier. 

Ook daar moet zij meer aandacht aan besteden: 'Het is algemeen, 
dat men de kinderen de gelegenheid geeft om te lopen, te praten, te 
spelen; het zich bezighouden met de kinderen is echter heel wat minder 
algemeen. '6 

Deze eis van moederlijkheid stelt men niet alleen aan de binnens
huis werkende vrouw, ook de buitenshuis werkende vrouw wordt in 
deze codering opgenomen. Zo stelt het Po N over het werk van de 
maatschappelijk werkster: 'Zij zij de "moeder" van de wijk. '7 Het ver
schijnsel 'vrouwenberoepen' slaat dan ook niet alleen op het aantal 
vrouwen dat in die beroepen werkzaam is, maar ook op de verzorgen
de, moederlijke aspecten die daar meestal aan vast zitten. 

Terwijl door de technologische vooruitgang de strikt huishoudelij 
ke bezigheden wat afnemen, komt het zeer breed en uitvoerig spreken 
over de moeder op. 8 In de jaren zestig spreken de vrouwenbladen Mar

griet en Libelle veelvuldig over een opofferend en vanzelfsprekend 
moederschap, dat gericht is op de kinderen, het gezin en de persoonlij 
ke relaties. Daarvoor zijn organisatorische kwaliteiten en spaarzaam
heid de vereisten. In dejaren zeventig wordt het moederschap voorge
steld als een aan te leren beroep waarvoor overigens wel bewuste 
betrokkenheid nodig is. De verzorging en opvoeding van de kinderen 
staat daarbij centraal en een keur van pedagogen en psychologen ge
ven de moeder daarbij raad- in deze jaren is de pedagogisering en psy
chologisering van het kind flink in opmars. De rangschikking in de 
hiërarchie binnen de drie-eenheid huisvrouw, moeder en echtgenote 
heeft zich inmiddels gewijzigd: in Margriet oordeelt men in de jaren 
zestig dat de Nederlandse huisvrouw in het algemeen te conservatief is 
in haar werkopvatting - men vraagt zich af of 'moederliefde tussen 
was - en kooklucht wel zo goed gedijt. '9 

Er zitten meerdere tegenstrijdigheden in de aanspreking van de 
vrouw op het moederschap. Zo is het tegelijkertijd iets dat van de 

6. Idem, p. 124. 
7. Heikens, t.a.p . p.55 . 
8. Trudie Knijn, Carla Verheyen, 'Ik en het moederschap - het dilemma van de zelf
ontplooiingsideologie' in: Psychologie en Maatschappij 22, Nijmegen, maart r983, p. 34-
58. 
9. Citaat uit Knijn en Verheyen, t.a.p. p.44. 
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natuur gegeven is en toch is kennelijk bijna geen enkele vrouw vanzelf 
geschikt voor de haar toegemeten taak en moet zij worden bijgestaan 
door vele deskundigen. 

In de jaren tachtig wordt de tegenstrijdigheid nog erger want nu 
wordt het moederschap ook nog voorgesteld als een middel tot zelf
ontplooiing voor de vrouw en als een bewuste individuele keuze. 
Naast de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind is nu ook 
het welzijn van de vrouw zelf, van de vrouw als moeder dus, in het 
geding. Zo worden opvoeding en moederschap een kwestie van 'per
soonlijkheid' en daarvoor zijn toch weer moeilijk algemene richtlijnen 
te geven. 

Het moederschap dat meer en meer in het teken komt te staan van 
de verwerkelijking van de zelfontplooiing van de vrouw, doet daar
mee weliswaar iets af aan de louter zelfopofferende 'aard' van vrou
wen, maar het legt tevens opnieuw een vrouwelijke aard vast. 

Deze voorstelling van zaken levert natuurlijk problemen op en dit 
zorgt weer voor een nog sterkere intensivering van het spreken over 
het vrouwelijke in de hoedanigheid van het moederschap: elke fout of 
misstap komt uitgebreid aan de orde in de vrouwenbladen, zowel in 
reportages als in rubrieken als Margriet Weet Raad, Lieve Lita en She
herazade. 

Uiteindelijk is de boodschap dat de problemen vooral aan de 
vrouw zelf, aan haar individuele persoon(lijke keuze) te wijten zijn. 
De allesziende panoptische blik die de vrouw controleert en bijstuurt 
verlegt zich daarmee naar haar zelf als een altijd aanwezig geweten. 
Het is allang niet meer de deviante huisvrouw in het onmaatschappe
lijk gezin wier 'hoe en wat' men middels een alles overziende blik 
tracht te reguleren; de disciplinering en normering van moeder de 
vrouw regelt zich als het ware vanzelf, vanuit haarzelf. 

DE ECHTGENOTE 

Maar intussen is het ook niet meer alleen het welzijn van de kinderen 
en dat van haarzelf waar de vrouw op aan- en toegesproken wordt; de 
relatie met haar echtgenoot (of partner) komt ook meer in het vizier. 
Met name sinds de echtscheidingsgolf en de 'seksuele revolutie' is de 
relatie iets waar met name de vrouw aan moet werken. Maar ook voor 
die tijd was de relatie tussen man en vrouw zowel een soort natuurlijke 
neiging als iets waar verantwoordelijkheid voor genomen moest wor
den. 

Zo spreekt Anna de Waal in 1958 van 'het verlangen naar een har
monisch samen-zijn en evenwichtig samen-werken van de mannelijke 
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en vrouwelijke mens op alle terreinen van het leven (dus niet alleen in 
het huwelijk)'. 10 En bij het vijftigjarig bestaan van het K v G in I9Ó3 

schrijft de geestelijk adviseur: 'Het lijkt mij moeilijk om man en 
vrouw als twee grootheden naast elkaar te plaatsen. Zij staan zo diep 
op elkaar georiënteerd als twee-eenheid , dat men een verandering in 
het leven van de één niet los kan maken van de situatie van de ander. 
Man en vrouw is een oergegeven: zij kunnen niet buiten elkaar. Een 
verstoring van het evenwicht, een kortsluiting in de dialoog gaat 
steeds meer ten koste van beiden. Het is mijn diepste overtuiging dat 
het de vrouwenbeweging om dit gesprek was begonnen. ' 11 Man en 
vrouw zijn kortom verschillend van elkaar, anders, maar wel elkaar 
aanvullend, de mannelijke en de vrouwelijke aard zijn complementair. 

Toch gaat ook dat niet vanzelf. Klagen huisvrouwen in de jaren 
veertig en vijftig in de rubriek Margriet Weet Raad nog vooral over 
vermoeidheid door de grote kinderlast of het weinige geld om rond te 
komen, en staat in de jaren zestig het saaie en eentonige huishouden 
nog centraal, in 1977 leggen vrouwen Margriet steeds meer de proble
men met hun man voor. Een vrouw: 'Mijn man is niet meer dan een 
kostganger. Wij leiden beiden ons eigen leven. Hij zorgt uitstekend 
voor mij en de kinderen. Hij knapt allerlei klusjes op in huis, hij leest 
veel, is gek van klassieke muziek, hij is altijd bezig. Maar hij houdt 
zich overal buiten. Ieder van ons gaat zijn eigen gang. Als we honderd 
woorden - en de meeste daarvan zijn dan nog van mij - per week tegen 
elkaar zeggen, is dat veel. Ik eis toch niet te veel als ik een beetje aan
dacht voor mezelf en de kinderen vraag?' 12 Nee, zegt Margriet, u vraagt 

inderdaad niet te veel. 
Vanaf eind jaren zeventig is het dan ook de vrouw als echtgenote en 

partner die het meest duidelijk gearticuleerd wordt, getuige ook de 
opkomst van bladen als Viva, Leef en Partner. 

Daarmee is er tevens een nieuw element toegevoegd aan de heilige 
drie-eenheid; het is - ook op de golven van de nieuwe vrouwenbewe
ging - meer en meer de 'vrouw zelf die de problemen formuleert. 
Zowel in de praatgroepen van de nieuwe vrouwenbeweging als in 
bijvoorbeeld interviews met zich niet feministisch noemende vrou
wen is de tendens samen te vatten met: 'Hij slaat me niet, hij drinkt 
niet, maar er klopt iets niet. ' 

JO. Citaat uit Akkerman e.a. t.a .p. p. 19. 

11. 50 jaar - Van onmondig tof mondiaal z. p, z.j, p. 8-9 . 
12. Citaat uit Brinkgreve t.a .p. p .55. 
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DE ZELFBEWUSTE VROUW 

De bezetting van de code vanuit het idee van een vrouwelijk auto
noom denkend en handelend subject, zelf richting en betekenis gevend 
aan haar leven, is geen fenomeen dat pas binnen het moederschaps
beeld van dejaren tachtig onstaat. Frappant is dat bijvoorbeeld zowel 
progressieve katholieken, verenigd in de Katholieke Centrale Vereni
ging voor Geestelijke Volksgezondheid , en de nieuwe 'autonome' 
vrouwenbeweging daar beiden de toon in zetten. 

Vanaf het begin van de jaren zestig voert een voorhoede van pro
gressieve katholieken een kritische oppositie waarin zij spreken over 
de zelfbewuste vrouw. Zo schrijft bijvoorbeeld Buytendijk in 1967 in 
de brochure Vorming tot vrouw: 'Het voornaamste beginsel voor de 
vorming tot vrijheid - en dit niet alleen voor de vrouwelijke jeugd- is 
het scheppen van omstandigheden waardoor de volle verantwoorde
lijkheid voor doen en laten zich duidelijk kan tonen en waarbij deze 
zelfbewust kan worden aanvaard. ( .. . )Indien de ondermijning van het 
zelfvertrouwen tot een bewust gemis aan zelfvertrouwen wordt, 
treedt er een hulpeloosheid op, een onmacht om een eigen bestaan op 
te bouwen. ' 13 

Ook Dolle Mina sluit aan op deze zelfbewuste, autonome vrouw. 
In 1977 schrijft zij: 'Het is voldoende bij jezelf te laten doordringen wat 
dag in dag uit vlak naast je en met jezelf gebeurt, om overtuigd te 
worden dat de situatie van de vrouw er een is van sociale, economische 
en psychologische afhankelijkheid en achteruitstelling . ' 14 Het idee is 
kortom dat het allemaal vanzelf gaat als je maar goed om je heen kijkt, 
dan wordt je bewust. Ook praatgroepen, waarin de resultaten van dit 
goed om je heen kijken uitgewisseld worden, en ervaringsliteratuur 
van vrouwen haken daarop in; de persoonlijke ervaringen leiden tot 
een individueel en collectief bewustzijn. 

De onthulling van het persoonlijke functioneert echter niet alleen 
als het noodzakelijke opvullen van de blinde vlekken in de geschiede
nis of als de voor vrouwen nodige politisering. 15 Het persoonlijke en 
het subjectieve wordt daarin ook niet zelden gelijkgesteld aan het ware 

13. Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk, Dr. C.J.B.J. Trimbos en Dr. Anna de Waal, Vorl/li11g tot 
vrouw Utrecht/ Antwerpen 1967. p . 24-28. (Initialen en voornaa m authenthiek) 
14. Dolle Mina, 'De situatie van de vrouw in het gezin ' in: Vrouwenbeweging t11sse11111acht 
en emancipatie Amersfoort 1882. p.23. 
15. Hier wil ik nog even benadrukken dat ik de verworvenheden van de nieuwe vrou
wenbeweging niet zomaar overboord zet . Zie hiervoor ook Petra de Vries '"Het per
soonlijke is politiek" en het ontstaan van de tweede golf in N ederland 1968-1973' in: 
Socia listisch:feministische teksten 10 Baarn 1987. p . 15-3 5 en Mieke Aerts, 'Het persoonlij
ke is politiek-Een poging tot herdenken' in: Dilemma's va11 het feminisme, Te Elfder Ure 
Nijmegen 1986. p . 78-108. 
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vrouwelijke bestaan, als de essentie en de waarheid van het vrouwelij
ke. 

En ook de zelfbewuste vrouw heeft een bewustzijn dat toch nog 
steeds als natuurlijk, voor- of buitensociaal wordt opgevat. Dit bete
kent ook dat de vrouwenbeweging die vrouwen aanspreekt op hun 
autonome zelfbewustzijn niet zomaar de heilige drie-eenheid van huis
vrouw, moeder en echtgenote achter zich kan laten. Zo zijn de posities 
in de vrouwenbeweging ten aanzien van het moederschap onder te 
verdelen in de opvatting van het moederschap als een vanzelfspreken
de bestemming voor vrouwen waartegen ze zich juist moeten verzet
ten, óf als een specifieke bron van vrouwelijke inspiratie. Met dat laat
ste komt de vrouwenbeweging weer dicht in de buurt van Buytendijk 
in dejaren vijftig: 'Uit de lichamelijke aanleg van het meisje zullen wij 
de betekenis van haar oorspronkelijke wereld trachten te begrijpen 
( ... )om dan aan te tonen, dat het verzorgen de menselijke volwaardige 
act is, die met de vrouwelijke bewegingswijze overeenstemt en de zin 
van haar bestaan, en dus van haar wereld, vertegenwoordigt. Het zal 
ook blijken, dat het zorgend-in-de-wereld-zijn de verhouding van de 
vrouw tot haar lichaam bepaalt en tenslotte willen wij doorzien, hoe 
de act van het zorgen in een voltooide vorm in de moederlijkheid 
verschijnt. ' 16 

Ook de functie van de vrouw als echtgenote of partner laat de vrou
wenbeweging in zekere zin intact, zij het niet zonder bijstellingen; in 
een bepaalde fase van de vrouwenbeweging wordt de lesbische relatie 
geafficheerd als de meest verreikende persoonlijke en politieke keuze, 
als de bevoorrechte plek waar de vrouwelijke seksualiteit en de vrou
welijke belevingswereld pas goed tot haar recht komen. Niet voor 
niets kiest de lesbische enclave een vrouw-zijn dat lijnrecht tegenover 
de drie-eenheid van huisvrouw, moeder en echtgenote staat. Maar 
door zich ostentief 'tegen' te verklaren, neemt zij alleen maar (meer) 
een verhouding in tot de heilige drie-eenheid . Daarmee is een eendui
digheid van vrouw-zijn opnieuw vastgelegd in een nieuwe illusie van 
de Ware Vrouw, ook al heeft deze ogenschijnlijk niets te maken met de 
drie-eenheid en is ze geënt op een feministisch voor-sociaal bewust
ZIJn. 

Ook andere feministen ontkomen niet aan de worsteling met de 
drie-eenheid; die feministen die strijden en pleiten voor een leven bui
ten de drie-eenheid - in studie, wetenschap, werk en carrière - probe
ren niet zelden hun leven zo in te richten dat zij èn een fantastisch 
verantwoord huis beheren èn op aardige wijze hun kinderen opvoeden 

16. F.J.J. Buytendijk De vrouw, haar 1wt1111r, verschij11i11,e w bestaa11- Ew existentieel-psy
chologische st11die Utrecht/ Antwerpen 1956. p.238. 
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èn een relatie met een leuke man of vrouw onderhouden èn een inte
ressante carrière maken. 

POSITIES BUITEN OF NAAST DE DRIE-EENHEID 

Het spreken over de huisvrouw, moeder en echtgenote verbreedt en 
verdiept zich in de loop van de tijd. Deze verdieping gaat gepaard met 
een aaneenschakeling van de drie hoedanigheden; een 'keuze' voor één 
van de drie vloeit vanzelfsprekend uit het vrouw-zijn voort en brengt 
vanzelfsprekend de andere twee met zich mee. Een andere keuze, voor 
studie ofloonarbeid bijvoorbeeld, komt op het tweede plan, en maakt 
geen deel uit van de codering vrouw. 

In het gangbare spreken over vrouwen wordt dan ook gezwegen 
over het feit dat er in de dagelijkse praktijk sprake is van vele variaties 
binnen de inhoud van het vrouwelijke, zoals bijvoorbeeld bij de in 
loonarbeid werkende vrouwen of de meewerkende gezinsleden op een 
boerenbedrijf. Deze mogelijke vrouwelijke posities worden daarmee 
ontkend, of in elke geval niet in het 'vrouwelijke' opgenomen. 

Niet alleen de vrouwenbeweging zoekt en zocht naar posities bui
ten de drie-eenheid; ook de progressieve katholieken deden iets derge
lijks, zij het dat zij explicieter zochten naar posities naast de drie-een
heid, met name een vrouwelijke positie in de beroepsarbeid. 

Nota bene eenjaar voordat de Amerikaanse Betty Friedan de positie 
van de vrouw als 'the sickness that has no name' beschrijft en daarmee, 
zoals men doorgaans aanneemt, het startsein geeft voor de nieuwe 
vrouwenbeweging, meldt Trimbos in 1962 in zijn opstel De niet aan

wezige huisvrouw dat het vraagstuk van de vrouw nu ook in zijn psy
chiatrische praktijk terecht is gekomen. Enerzijds krijgt hij te maken 
met de 'wat verveelde, oudere huisvrouwen met allerlei klachten, 
kwaaltjes, moeilijkheden, problemen, depressies, angsten( ... ) Ander
zijds waren er de ervaringen met de - veelal ongehuwde - "beroeps
vrouwen": winkel, kantoor, maatschappelijk werk, verpleging of on
derwijs. Deze van het huisvrouwenleven zo geheel verschillende 
vormen van vrouwelijk bestaan; vaak met een vlucht in (en daardoor 
een sterke onbevredigdheid door) het werk, gaven een kijk op een 
aantal facetten van de vrouwelijke beroepsarbeid, die aanleiding ble
ken tot psychische spanningen, stoornissen en afwijkingen. ' 17 

De vrouwen georganiseerd in het Katholiek Vrouwen Dispuut in 
Brabant (K v D) namen in leer en praktijk Trim bos' signaal ter harte. In 

17. C.J.B.J. Trim bos, 'De niet aanwezige huisvrouw- Een samengesteld vraagstuk' in : 
De niet aanwezige huisvrouw Hilversum 1962. p.1-28. 
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kleine, besloten kringen bespreken zij het wel en wee van vrouwen die 
op vooruitgeschoven posten in de maatschappij werkzaam zijn. Ove
rigens zijn daarbij de gezinsbeslommeringen geen onderwerp, het
geen in de praatgroepen van de vrouwenbeweging wel het geval is . 
Opvallend is dat deze Dispuut-kringen een werkwijze hanteren die in 
de latere fem-soc (feministisch-socialistische) groepen weer opgeld 
zullen doen. Zo vertelt een vrouw over haar Dispuut: 'Iedere avond 
eindigt met het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.' De vrouwen 
van het Dispuut bepalen aan de hand van hun eigen interesses de on
derwerpen en nodigen geen sprekers uit maar putten uit eigen deskun
digheid. Zij houden zich verder niet aan een strakke programmering 
en de bijeenkomsten houden ze in de veilige huiskamer. Ook het sy
steem van ballotage is in de nieuwe vrouwenbeweging terug te vin
den. 

DILEMMA'S 

Dat alles neemt niet weg dat de progressief katholieke poging tot 
doorbraak van de overcodering van het vrouwelijke in de heilige drie
eenheid tegelijkertijd diezelfde overcodering bezet en versterkt. De 
bijdrage van de vrouw aan het maatschappelijke en politieke leven 
moet bijvoorbeeld geschieden vanuit de eigen aard van het vrouwelij
ke. Men meent deze op grond van wetenschappelijke (sociologische 
en psychologische) criteria te kunnen onderscheiden van de mannelij 
ke aard. Voorts wordt het idee van de vrouwelijke bijdrage gearticu
leerd als gelijkwaardig èn gekoppeld aan de mannelijke. Er is niet al
leen sprake van een vrouwelijkheid waarin huisvrouwschap en 
moederschap naast beroepsarbeid bestaan, maar de ware zelfbewuste 
vrouwelijkheid gedijt het best in relatie tot een meneer, meestal de 
echtgenoot. Hoe snel de katholieke vrouwenorganisaties terugvallen 
op de heilige drie-eenheid na een 'feministisch' agendapunt als de 
vrouwenstaking voor een goede abortuswet, blijkt uit het volgende 
fragment uit de notulen: 'Het Centraal Bestuur van de Katholieke 
Vrouwenorganisatie van de NCB distantieert zich van "de vrouwen
staking". Omdat men niet kan instemmen met het doel van deze actie. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 9 april. Het zal dan een 
keuring van onze planten zijn. Dus ieder brengt zijn ficus mee, waar 
dan een deskundige zijn oordeel over zal vellen. Ook zal dan een 
volksdansgroep een demonstratie geven. Graag horen we dan ook die 
avond wie er meedoet aan de handwerktentoonstelling van de vrou
wenraad en de modeshow van eigengemaakte kleding.' 

Dit is één voorbeeld uit vele uit de geschiedenis van de oude en 
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nieuwe vrouwenbeweging van wederzijdse afgrenzing, een afgren
zing die een positiekeuze inhoudt die een oplossing moet geven voor 
één van de vele dilemma's die voortkomen uit de worsteling met de 
heilige drie-eenheid en de zelfbewuste vrouw. 

Deze oplossingen bestaan meestal uit een denken in termen van 
opposities (mannelijk-vrouwelijk, traditioneel-modern, onderdruk
kers-onderdrukten enzovoorts), een naoorlogse kwaal waar zeker ook 
de vrouwenbeweging aan lijdt. Dit denken prolongeert de strijd om 
de Ware Vrouw en veroorzaakt dat verschillende 'partijen' met 
oogkleppen op elkaars strijd voeren. Het begrippenpaar traditioneel
modern biedt dan ook geen verklaring voor de verschillende posities 
in Brabant van de katholieke vrouwenorganisaties en de feministische 
organisaties. Aan het begrippenpaar kleeft een veronderstelling die 
uitgaat van een positieve, eenduidige ontwikkeling van ouderwetse, 
traditionele patronen naar de moderne vooruitgang en deze labels zijn 
ongeschikt voor het karakteriseren van de Noordbrabantse situatie. 
Brabantse vrouwen staan in het agenderen van de kwestie van de 
vrouwenonderdrukking en de kwestie van het vrouw-zijn dichter bij 
elkaar dan men doorgaans aanneemt. 

Daarvan zijn er in Brabant voorbeelden te over. Zo wordt bijvoor
beeld de opzet van het vormingsproject Vrouwen Oriënteren zich op 
de Samenleving (vos) gedragen door plattelandsvrouwen van de 
K v oen door vrouwen uit feministische groeperingen. En de vrouwen 
in Brabant die werken in de grafische industrie organiseren zich ter 
ondersteuning van elkaar in een netwerk, daarmee gebruikmakend 
van feministische werkwijzen, terwijl ze zich beslist niet feministisch 
zouden willen noemen. Katholieke Dispuutvrouwen blijken niet al
leen navolgers van Trimbos te zijn, maar ook voorlopers van de nieu
we vrouwenbeweging. De Helmondse afdeling van het Vrouwengil
de bepaalt in 1971 haar eigen standpunt over de verouderde 
abortuswetgeving en meldt dit op eigen initiatief in een hoorzitting en 
ontwikkelt al in 1970 uit haar cursussen communicatie- en relatietrai
ning voor het landelijk Vrouwengilde een kaderproject gericht op po
litieke vorming. Het Bossche vormingswerkmodel 'Hoe zegje watje 
denkt', wordt niet alleen landelijk door de nieuwe vrouwenbeweging 
breed nagevolgd, maar vindt ook z'n weg naar de 'traditionele' Bra
bantse vrouwenorganisaties. 

DIVERSITEIT IN PLAATS VAN HET VERSCHIL 

De orde van de cultuur postuleert door een verbreding en verdieping 
van de betekenis vrouw in de vorm van de drie aaneengeschakelde 
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hoedanigheden Het Verschil tussen de seksen. Slechts op grond van de 
aanname van Het Verschil is begrip van de cultuur mogelijk, en ster
ker zelfs: slechts op grond van de aanname van Het Verschil is zelfbe
grip mogelijk. Ook de feministische oplossingen blijven niet zelden 
steken in opvattingen over de eigen aard van het vrouw-zijn en realise
ren zich de tegenstrijdigheden die dit oproept meestal niet. Het is im
mers vaak goed toeven in een culturele wanorde aan de hand van of 
een vrouwelijke of een mannelijke subjectopvatting: ik ben óf een God 
óf een Godin in het diepst van mijn gedachten. 18 Niemand, ook femi
nisten niet, ontsnapt gemakkelijk aan de geseksueerde orde van de 
cultuur. 

Met het op de agenda komen van de kwestie van het vrouw-zijn 
zitten vrouwen die zich daarop organiseren dan ook met een vreemde 
tegenstrijdigheid opgescheept. 19 Als een hongerige slang die per onge
lijk in de eigen staart bijt, ondergraaft het doordenken van deze tegen
strijdigheid de basisuitgangspunten van de vrouwenorganisaties: het 
zich organiseren op de noemer vrouw. Immers, als datgene wat vrou
wen beweegt gebaseerd is op de poging een nieuwe betekenis aan de 
code vrouw te geven, dan dreigt men al gauw datgene te reproduceren 
waartegen men juist ten strijde trekt, namelijk een natuurlijke, vastlig
gende essentie van vrouwelijkheid . De voorbeelden van de opwaarde
ring van het ware moederschap binnen en buiten de vrouwenbewe
ging, en van de proclamatie van de zelfbewuste, autonome vrouw zijn 
daar illustraties van. Tegelijkertijd is het ook niet mogelijk om zonder 
een proclamatie van de Waarheid over de Vrouw deze strijd te voeren 
omdat daarmee de bodem wegvalt uit het idee en de praktische moge
lijkheid om zich op de noemer 'vrouwen' te organiseren; 'wij vrou
wen' hebben dan niets meer te eisen. Een eerste doorbraak in het her
ijken van Het Verschil - tussen mannen en vrouwen, is gelijk aan 
onderdrukkers-onderdrukten - vindt plaats wanneer de nieuwe vrou
wenbeweging zich geconfronteerd ziet met het aspect van de etnici
teit. Op het moment dat zich migranten- en zwarte vrouwen in de 
vrouwenbeweging aandienen, wordt duidelijk dat ook vrouwen wel
eens 'onderdrukkers' kunnen zijn, namelijk als zij 'wit' zijn. Boven
dien blijken de ideeën over de Ware Vrouwelijke Seksualiteit ook 
vooral door een 'witte' positie ingegeven te zijn. De oorspronkelijke 
tweedeling onderdrukkers-onderdrukten komt hiermee op de tocht te 

18. Zie ook Angela van Rooij, Macht van, i11 e11 over gez in , paper symposium 'The Gen
der of Power' Leiden, 24- 25 september 1987 en Barbara Spoel Roo111 to move - The 
discourse 'Girls about gids', idem. 
19. Mieke Aerts, 'Als in een spiegel - Een nagekomen recensie' in: Mieke Aerts e.a. 
(samenst.) Het vrouwelijke georganiseerd Universiteit van Amsterdam (Vakgroep Vrou
wenstudies i.o.) 1986. p. 149-161. 
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staan en de goedgebekte witte middenklasse feministe wordt van haar 
troon gestoten. De overkoepelende noemer van het vrouw-zijn, de 
grote overeenkomst en herkenning, het zusterschap en het wij-gevoel 
verliezen vast grond onder de voeten. Het Verschil maakt plaats voor 
talloze verschillen, voor een onontkoombare diversiteit. 

Dit gegeven opent de weg naar de broodnodige nuancering. De 
keuze ligt als gevolg van deze onontkoombare diversiteit niet meer op 
het vlak van de Ware Vrouwelijkheid; het geven van een nieuwe bete
kenis aan de code van de Ware Vrouw is onmogelijk geworden. Er 
worden hoe dan ook vele soorten vrouwelijkheid geleefd. Bijvoor
beeld in de enclaves van lesbische vrouwen, bijvoorbeeld door femi
nistische vrouwen, die in een doorzonwoning het beste van de gezins
situatie proberen te maken, bijvoorbeeld door plattelandsvrouwen, 
die hun emancipatiestreven omzetten in het articuleren van de positie 
van de boerin als mede-onderneemster en daarmee (uiteindelijk) hun 
positie buiten de drie-eenheid bij de buitenwacht aan de orde brengen. 
En bijvoorbeeld door de Gildevrouw die naast en vanuit haar huis
vrouw, moeder, echtgenote-hoedanigheden buitenshuis allerlei acti
viteiten onderneemt. 

De vraag is wat de ene soort 'vrouwelijkheid' kan betekenen voor 
de andere 'vrouwelijkheid', en wel zonder deze betekenis te koppelen 
aan de één of andere Ware Vrouwelijkheid. Het is dus zaak nauwkeu
rig te bekijken hoe eenieder zich verhoudt tot de overcodering van het 
vrouwelijke. 

Oog voor de diversiteit in de verhouding tot Het Verschil- dat met 
deze nieuwe inzichten nog niet weg is, want de cultuur is nog steeds 
geseksueerd - en zicht op hoe de heilige drie-eenheid wordt geleefd, 
maakt organiseren weliswaar moeilijk, maar bewegen gemakkelijk. 
Een vastomschreven identiteit is soms nodig en handig (bij een subsi
dieaanvraag bijvoorbeeld) maar zal nadat deze de gewenste strategi
sche winst heeft opgeleverd, onmiddellijk weer in twijfel getrokken 
moeten worden. De coherente, altijd-geldige en van alle patriarchale 
smetten vrije 'nieuwe vrouwelijkheid' moet maar even in de ijskast. 

Met dank aan Marianne van den Boomen 
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De gesprekken met de volgende vrouwen die in Brabant actief zijn (geweest) 
waren voor het schrijven van dit artikel zeer inspirerend: Mevr. L. Cox, Marjo 
van Loosdrecht, Mevr. R. van M eer, Mevr. N. M ertens-Cleerdain, Mevr. M. 
van de Muysenburgh-Geurts, Conny van Nieuwkerk, Tillie van der Poel, 
Mevr. M . van Puijenbroek, Corry van Rijn, Mevr. 0. Stockmann-Van der 
Kallen, Willemijn Stockmann, Mevr. Ph. Weyenburg-Pot, Nel Willekes . 
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URIAS NOOTEBOOM 

Geen nieuwe norm, maar een 
andere weg 

Een gesprek met Greet Ermen 

Greet Ermen spreekt snel en veel en straalt het beeld uit van 
iemand die efficiënt met haar tijd omgaat. Ze heefl niet de haast, 
die andere mensen met dezelfde kwaliteiten vaak kenmerkt. 

Ten tijde van het interview heeft ze zojuist haar 515te verjaar
dag gevierd. Ze is bezig met haar tweede periode als wethouder in 
Oisterwijk en is lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de 
Arbeid. 

'Gedecideerd' is het eerste bijvoeglijke naamwoord dat op haar 
van toepassing lijkt. Zo komt ze ook binnen in het gemeentehuis 
van Oisterwijk op die woensdag in november. Het tweede adjec
tief dat naar voren springt is 'vriendelijk'; dit door de manier 
waarop ze vraagt of er nog boodschappen zijn, of we terecht kun
nen in de kamer van B & wen of we daar koffie kunnen krijgen. 

Direct bij de start van het gesprek blijkt de waarneming 'gedecideerd' 
wellicht niet geheel juist. Het vriendelijke blijft overeind, maar krijgt 
meer en meer kleur van souplesse en sociale vaardigheid . Als men wil, 
kan men zeggen dat Greet Ermen een mooie carrière heeft gemaakt en 
misschien ook nog voor zich heeft, maar carrière is een woord dat haar 
niet vooraan in de mond bestorven ligt . 'Ik ben totaal carrière-onbe
wust te werk gegaan. Ik rolde van het een in het ander; zij het dat ik zelf 
wel iedere keer "ja" moest zeggen als zich een nieuwe functie aandien
de.' 

Met deze uitspraak zwakt ze het gedecideerde af. Toch doet ze 
daarmee niet geheel recht aan haar loopbaan. Deze was namelijk wel 
gebaseerd op één hardnekkig ingenomen standpunt: haar wens tot on
afhankelijk opereren. Een beeld dat in het naoorlogse Brabant niet de 
boventoon voerde. 
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STORENDE FACTOR 

'Ik stam uit een traditioneel katholiek Brabants arbeidersmilieu. Mijn 
vader was schoenmaker, eerst hier in Oisterwijk later bij Bata in Best. 
Ik was een nakomertje. Ik heb een oudere zus en broer. In ons gezin 
was er - onvriendelijk gezegd - sprake van een storende factor: mijn 
moeder was Zeeuwse en van huis uit Nederlands Hervormd. Ze werd 
weliswaar katholiek en heeft ons ook zo opgevoed, maar behield haar 
eigenheid. De Maria-congregatie en dat soort zaken hoefde voor haar 
niet zo . Ze was wel goed in de katholieke leer, maar niet hard . ' 

De concrete doorwerking van die storende factor kan Greet Ermen 
niet omschrijven. Haar zus heeft gekozen voor het conventionele pa
troon in Oisterwijk, haar broer woont al sinds jaar en dag in Zuid
Afrika . Zelf voelt zij zich minstens één keer gestuurd door de vragen 
die haar moeder kon stellen. Dat was in 1970, toen de vrouw vanjoan 
Willems - een van de Brabantse doorbraak PV DA-leden - bijeenkom
sten organiseerde. Als gebruikelijk had ze toen een mening over partij
politieke zaken. Haar moeder zei haar toen, dat ze deze mening niet 
alleen met de mond moest belijden, maar actief moest uitdragen. Dus 
ging ze naar die bijeenkomsten en za t binnen de kortst mogelijke tijd 
in het gewestelijk bestuur van de P v DA, waardoor de weg naar haar 
huidige functies duidelijk wordt. 

ONAFHANKELIJK 

Maar daaraan ging het nodige vooraf. In het gezin Ermen was Mulo de 
opleiding die Greet zou gaan volgen; in het dorp zelf heette dat 'op de 
Catharinenberg'. Daarna - en dat was in hoge mate afwijkend van de 
keuze die de zusters op school voor haar gemaakt hadden: onderwijs 
of verpleging - ging ze werken op een fabriekskantoor. Ze begon toen 
met het banen van haar eigen weg naar de onafhankelijkheid. Zelf 
omschrijft ze die hang naar autonomie eufemistisch als 'niet gaarne 
afhankelijk zijn' en een al te zeer gesteld zijn op 'eigen dingen'. 

Paradoxaal genoeg bleef zij echter wel thuis wonen tot haar 3 5ste 
jaar. Toen kocht zij haar eerste huis en trokken haar ouders bij haar in 
tot ze in een bejaardenwoning terecht konden. In een periode - de 
jaren zestig - dat zelfstandig wonen benoemd werd tot een verwor
venheid, keerde zij dus de zaken om. 

Degenen die zich in die tijd aan haar wilde binden kregen geen 
kans. Greet Ermen 'bleef op haarzelf en studeerde: avond HBS en 
sociologie. Die studie maakte zij niet af. Zij struikelde over wiskunde. 
De studies waren altijd 'zaken naast het gewone werk'. Ze mochten 



geen inbreuk op het werk betekenen, want dat was de basis voor de 
onafhankelijkheid, 'pas toen ik die enige jaren had bereikt ben ik gaan 
samenwonen'. 

Dat werk werd- na de kantoorbaan op een fabriek - een functie als 
directiesecretaresse bij een handelsfirma en daarna een taak op de Ka
tholieke Hogeschool Tilburg. Maar dat is een hoofdstuk apart. 

SA US VAN MORES 

Naast de hoofdfuncties was er altijd vrijwilligerswerk te doen; bij de 
jeugdbeweging, het Katholiek Verkennen. Allereerst was zij Akela bij 
de welpen, maar omdat zij altijd haar mond open deed over de organi
satie moest zij daarvan de gevolgen dragen en dus activiteiten ontwik
kelen. Dat leidde ertoe dat zij bijvoorbeeld voor het district Brabant 
trainings- en vormingscursussen samen met andere en professionele 
functionarissen ging opzetten en uitvoeren. 

Loopbaan en vrijwilligerswerk concentreerden zich altijd in Bra
bant. Deze provincie geldt voor Greet Ermen als thuishaven. 

'Ik hoor hier, denk ik, en wil eigenlijk ook niet weg uit Brabant en 
Oisterwijk. Ik zal dus ook overgoten zijn met een saus van mores die 
hier gelden. Ik ben in die kleur opgevoed, en zeg dus nog steeds 
"Mijnheer Pastoor", hoewel ik het niet in mijn hoofd zal halen "Mijn
heer de Minister" te zeggen. Hooguit als ik dat ironisch of sarcastisch 
bedoel. Met dat bestaan van die mores en die kleur wil ik niet zeggen 
dat het ouderwetse Brabant echt bestaan heeft. Ik ben het eens met 
Paul Kuypers, dat Brabant niet bestaat en dus ook niet bestaan heeft.' 

Het vervolg van het gesprek maakt duidelijk dat die gewoontes een 
vorm van soepelheid van handelen inhouden. Het bereid zijn tot het 
geven en nemen om het doel te bereiken. 'Rigiditeit' is een woord dat 
niet in de werkwijze van Greet Ermen voorkomt. Doelgerichtheid 
wel. Om het doel te bereiken moeten er wel eens concessies gedaan 
worden. Maar daarbij blijkt ook duidelijk dat het doel nooit alle mid
delen heiligt. 

De Brabantse sfeer uit zich bij haar in het op een politieke manier 
wegen van argumenten en het - bij tijd en wijle- hanteren van manne
lijke systemen om daar te komen waar ze zijn wil. 

Dit is overigens niet voortdurend tot haar eigen vreugde. 
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MANNENCULTUUR 

'Natuurlijk zit ik in veel mannenclubs . Daar wil ik mij handhaven, 
maar wel op mijn eigen manier: dus zoals ik ben. Ik schrik niet als 
kerels arrogant doen of kongsies vormen. Als het moet prik ik daar 
doorheen. Mijn uitgangspunt is "ik ben vrouw in dit gezelschap en dat 
zullen jullie weten ook". Door die mannenclubs heb ik geen vrolijkere 
kijk gekregen op de mannencultuur. Vrouwen werken anders dan ke
rels. 

De pre van vrouwen is dat ze hun uitgezette lijn vasthouden. Man
nen niet. Die nemen beslissingen waarvan ze weten dat daardoor pro
blemen ontstaan. Ze onderkennen dat en zien de fouten al ontstaan. 
Toch laten ze de zaak gewoon doorlopen. Of ze draaien tijdens een 
vergadering heel lang om de brij heen en laten - omdat ze op een of 
andere manier een eigen of andermans belang willen dienen - de 
hoofdzaak liggen. Ik kan daar niet tegen; dus stel ik naar verloop van 
tijd een aantal venijnige vragen. Dat wordt 111ij niet altijd in dank afge
nomen. 

Mijn mening is dat er stapels vrouwen zijn die zaken veel beter 
kunnen afhandelen dan mannen, maar vrouwen hebben nog een lange 
weg te gaan. Daarom ben ik blij dat er organisaties zijn die op een of 
andere manier werken aan vrouwenemancipatie.' 

CONSTITUEREND DENKEN 

Het zicht op de feilen van de mannenmaatschappij heeft Greet Ermen 
ook opgedaan bij haar 'werk op de Katholieke Hogeschool Tilburg 
(KHT). Die periode noemt ze naast haar werk in de jeugdbeweging de 
belangrijkste voor haarzelf. Zowel bij de jeugdbeweging als bij de 
Hogeschool leerde zij constituerend denken. 

In dejaren zestig werd zij gevraagd te komen werken bij het bureau 
planning en begroting van de KHT: zij was verantwoordelijk voor de 
begroting van de Hogeschool. Maar ook daar bleef zij niet onopge
merkt. Ze liet van zich horen in de vakbonden, werd voorzitter van de 
administratief- technische geledingen en uiteindelijk vice-voorzitter 
van de Hogeschoolraad. Ze stak haar mening over de hervormingen 
niet onder stoelen of banken en plukt nog dagelijks de vruchten van 
wat ze daar leerde in die roerige tijd. 

Maar niet alleen het uitkomen voor meningen is belangrijk. 'Ik heb 
er ook geleerd mijn tijd afte wachten. Ik kan zaken een tijd laten gaan 
en til dan op het meest geschikte moment een aspect boven de grond, 
omdat ik uiteindelijk wil dat gebeurt waarvoor ik sta.' 



FEMINISTISCH ISOLEMENT 

Omdat Greet Ermen vrijwel altijd gevraagd werd om bepaalde taken 
op zich te nemen, kan zij niet duidelijk aangeven of zij door haar 
vrouw-zijn gehinderd werd in het bereiken van functies. 

Wat aarzelend signaleert ze dat vrouw-zijn èn haar lidmaatschap 
van de P v DA haar voor sommige bestuursfuncties niet zo geliefd 
maakte. Ze heeft het gevoel dat deze combinatie in het Brabantse haar 
in sommige situaties tegenwerkte. 

Over de vooruitgang van de vrouwenemancipatie in Brabant is zij 
maar gematigd opgewekt. Een aantal van de vrouwenorganisaties 
verwijt zij een traditionalistische aanpak. 'Ze hobbelen door in het 
oude stramien van de gevestigde kaders. Ze vragen een of andere hote
metoot een verhaal te houden. En dat zou het dan moeten zijn. Daar 
verander je weinig mee en er is ook weinig veranderd. Dat bewijst het 
rapport van het IV A onlangs uitgebracht . Daaruit blijkt dat meisjes uit 
arbeidersmilieus nog steeds al te zeer vinden dat hun werk een stap is 
tussen leren en gezin.' 

In de optiek van Greet Ermen gaat de emancipatie aan grote groe
pen van vrouwen voorbij . Zij ziet ook grote risico's in de aanpak van 
de autonome vrouwenorganisaties als de Rooie Vrouwen en feminis
tische groepen. 'Er zit iets élitairs in hun aanpak. Ze moeten oppassen 
dat zij zich niet in een isolement plaatsen. Je kunt je niet alleen of met 
een kleine groep in de maatschappij bewegen, daarvoor zit die maat
schappij te ingewikkeld in elkaar.' 

Ze heeft ook fundamentele kritiek op dat isolement. 'In mijn eigen 
kring heb ik wel eens tegen rooie vrouwen gezegd dat zij het zich niet 
te gemakkelijk moesten maken. Niet morren in de keuken en elkaar 
op bijeenkomsten vertellen hoe de maatschappij eruit zou moeten 
zien. Veel beter is het als vrouw er zelf aan gaan staan, en gelukkig 
doen veel vrouwen dat.' 

VINGER IN DE PAP 

Zelf maakt Greet Ermen er werk van vrouwen te bewegen actief te 
zijn. Daarom wilde ze ook de portefeuille personeelsbeleid als wet
houder hebben en heeft ze die ook gekregen. Ze kiest daarbij niet voor 
een aanpak als die van de Amsterdamse wethouder Ada Wildenkamp. 
'Haar stelling dat de eerste vijf jaar alleen vrouwen als directeuren bij 
het onderwijs aangenomen moeten worden, houdt het niet. Hoe wáár 
haar verhaal ook is, zo pakje dat volgens mij niet aan . Je moet uitein
delijk toch kiezen voor kwaliteit en het is zeer de vraag of ze die in deze 
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situatie nog zal vinden voor de openvallende plaatsen.' 
Greet Ermen heeft een voorkeur voor een ander ·systeem. Wat haar 

betreft is het belangrijker dat ze zelf een vinger in de pap heeft in de 
benoemingscommissies. 

Als ze dat zegt, vraagt ze zich aarzelend af of dat nu die Brabantse 
saus van mores is of een mannentruc. In ieder geval acht ze haar sy
steem effectiever. En ze wijst elke suggestie van de hand dat ze zich 
met een dergelijke uitlating tentoonstelt als iemand, die zich heeft la
ten corrumperen door de macht die haar plaats haar biedt. 'Ik ben niet 
gecorrumpeerd . Ik ben een doener. De detaillering, het verfijnen moet 
door anderen gebeuren. Doelgericht bezig zijn dat is mijn stelling. 
Achterliggende ideeën zijn te vatten in woorden als "zoden aan de 
dijk" en "garen op de klos". Daarbij zou het me dierbaar zijn als er 
meer vrouwen ingeschakeld konden worden in bestuursfuncties en in 
het arbeidsproces. Met vrouwen werken is - als ze hun zaken kennen 
en als ze zich gegrepen voelen doen ze dat - absoluut zalig. 

Daarom moeten vrouwen ook voortdurend druk op vrouwen uit
oefenen opdat vrouwen meer en meer vorm kunnen geven aan hun 
bepalende invloed. Je mag dat vertalen in termen van vrouweneman
cipatie, maar die zijn niet zo zeer op mij van toepassing. Ik ben geen 
norm; ik heb voor een andere weg gekozen.' 



HARRIE KEMPS 

De hulpverlener als architect van 
. 

nieuwe zorg 

Over de gezondheidszorg is de laatste jaren het nodige te doen. 
Brabant vormt daar geen uitzondering op. Beleidsmakers, politi
ci, ambtenaren roepen om het hardst dat het anders moet. Van de 
hulpverleners zelf hoor je weinig. Terwijl het van hen, aldus 
Harrie Kemps, toch moet komen. Hij zet de grensoverschrijden
de initiatieven in deze provincie nog eens op een rijtje en ontdekt 
de voorzichtige architectuur van een nieuwe zorgpraktijk. Niet 
het afbreken, maar het openbreken van het gezondheidszorgpand 
staat daarin centraal. 

De discussie over de gezondheidszorg die sinds het rapport van de 
Commissie-Dekker is opgelaaid is niet zo nieuw als die wel lijkt . 
Reeds in 1972 probeerde staatssecretaris Hendriks met zijn Structuur
nota orde op zaken te stellen in het toen al in omvang en kosten uitdij 
ende zorgcomplex. Na verschillende uitgevaardigde en weer inge
trokken wetsvoorstellen en tijdelijke regelingen mag 16 jaar later 
Philips- voorman Dekker en zijn commissie het licht laten schijnen op 
de structuur en de beheersing van de gezondheidszorg. 

Het centrale thema is in die tussentijd niet veranderd; nog steeds is 
het centrale strijdpunt de vraag: wie heeft de macht binnen de 'Gouden 
Driehoek' van de gezondheidszorg - de overheid, de professionele 
zorg of de financiers. 1 

TOUWTREKKEN OM DE MACHT 

Er is altijd al getouwtrek geweest binnen die driehoek en het is interes
sant hoe in de loop van de tijd die macht verschoven is. In de groei-

1. H.J.B.M. Abeln, 'Regionale planning in de praktijk', in: Mogelijkhede11 en 011111ogclijk
hede11 van regio11ale/dece11trale plan11i11g. Verslagen der symposia 1985 . Uitgave Noor
delijk Centrum Gezondheidsvraagstukken, Rijksuniversiteit Groningen, 1986 

149 



150 Harrie Kemps 

periode, eind zestiger, begin zeventiger jaren, bepaalde de zorg zelf in 
hoge mate de ontwikkeling. Eind zeventig, begin tachtiger jaren 
trachtte de overheid met instrumenten als planning en regelgeving 
greep op de ontwikkeling van de zorg te krijgen. Het ging toen met 
name om een evenredige verdeling en toegankelijkheid van de zorg en 
een democratischer beleid. De w v Gen w G M waren hiervan het al dan 
niet tijdelijke resultaat en verder hebben de operaties vooral enorme 
bergen papier, ambtenaren en intermediaire kaders opgeleverd. Een 
kostenbeheersing is er echter niet van gekomen. De Commissie-Dek
ker mocht het in 1986 opnieuw proberen. 

In de discussies rond het overheidsbeleid en het rapport- Dekker keert 
voortdurend een tweetal thema's terug. 

Het eerste thema bestaat uit de bezuinigingen op de professionele 
zorg - de zorg is onbetaalbaar geworden en moet inkrimpen. Dit kan 
op verschillende manieren en Dekker introduceert onder andere het 
marktbeginsel, dat door middel van concurrentie tot goedkopere ta
rieven zal moeten leiden. Andere voorgestelde mogelijkheden tot in
krimping zijn: verkleining van de cliëntengroepen (onder andere door 
beddenreductie) en substitutie van duurdere door goedkopere voor
z1emngen. 

Het tweede thema is meer ideologisch van aard - het verhaal over 
de zorgzame en verantwoordelijke samenleving: de burgers zijn te af
hankelijk geworden van de collectieve voorzieningen en moeten weer 
meer voor zichzelf en anderen verantwoordelijkheid dragen. Deze ge
dachte leidt tot pleidooien voor zelfzorg en mantelzorg, die niet zelden 
nostalgisch verwijzen naar het dorp van vroeger waar de kinderen nog 
voor hun ouders zorgden en waar burenhulp heel gewoon was. 

DE VERBOUWING VAN HET GEZONDHEIDSZORGHUIS 

Opvallend is dat deze discussies en thema's nauwelijks gaan over de 
inhoud van de zorg en dat de positie, werkwijze en de opstelling van 
de professionele hulpverlener praktisch buiten schot blijft. 

Wat doen Brinkman en Dekker in feite als architecten van de ge
zondheidszorg? Ze verschuiven wat schotten en deuren, de hal voor 
de wachtenden wordt wat groter, de slaapkamer wat kleiner, maar de 
indeling van het huis van de gezondheidszorg blijft in wezen onaange
tast. Het huis wordt in totaal wat kleiner zodat er minder mensen in 
kunnen, de drempels worden wat hoger zodat de entree wat selectie
ver werkt. Voor wie er niet meer in kan heeft Brinkman geen ruimte 
of afdak, maar een boodschap: zij moeten, zoals vroeger gewoon was, 
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voor zichzelf zorgen. Als het regent kunnen ze schuilen bij elkaar en 
hun mantels om elkaar heenslaan. Dan keert de warmte van vroeger 
wel terug. 

Ik vrees echter dat deze warmte niet vanzelf zal terugkeren. Er zijn 
al te veel aanwijzingen dat door de inkrimping vele mensen letterlijk 
en figuurlijk in de kou zijn komen te staan. Ik denk wel dat er warmte 
en creatief helpend potentieel in de samenleving aanwezig is. Dit po
tentieel zal de komende jaren opnieuw een rol moeten gaan spelen. De 
vraag is alleen op welke wijze dit productief kan worden . In elk geval 
niet door op het simpele schema van de burenhulp uit de gesloten 
samenleving van dejaren vijftig terug te vallen. En ook niet door je als 
professionele zorg in een steeds kleiner wordend huis terug te trekken 
en daardoor de kloof tussen professionele en niet-professionele zorg 
steeds dieper te maken. 

Wèl door - om in de beeldspraak te blijven - het huis open te bre
ken. Door dakkapellen, afdaken, veranda's en schuurtjes aan het huis 
te bouwen die een schuilplaats bieden aan mensen die het huis niet in 
kunnen of willen. 

Het kan ook door er op uit te trekken en het vakmanschap buitens
huis aan te bieden. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van nieuwe initia
tieven om mensen van buiten te helpen bij het bouwen van eigen 
schuilhutten en onderkomens. 

Als gevolg hiervan kan het gebeuren dat het professionele huis wat 
minder perfect wordt verwarmd en dat daar wat minder professionele 
onderhoudsmonteurs rondlopen. Maar dat is dan de prijs voor rede
lijk onderdak en warmte buitenshuis. 

Zo'n aanpak heeft natuurlijk consequenties voor de ambachtslieden 
die in het huis rondlopen. Zij zullen de vitaliteit en creativiteit moeten 
opbrengen om over hun gevestigde schotten en tussenwanden heen te 
kijken en om andere werkpraktijken te zoeken, werkpraktijken die 
aansluiten bij de vragen van 1987. 

DE HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG 

De gezondheidszorg staat er anno 1987 niet zo rooskleurig voor, on
danks het 'medicin spectacle' van reageerbuisbaby's en harttransplan
taties. Het enthousiasme voor deze medisch-technologische hoog
standjes is wel weg als je een jaar lang je dementerende moeder thuis 
moet verzorgen of als je geestelijk gehandicapte kind nummer 56 is op 
de wachtlijst. Op drie wijzen wordt steeds duidelijker zichtbaar dat de 
medische zorg zoals die zich de laatste jaren ontwikkelt meer en meer 
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tekort schiet. Ten eerste kwantitatief: door inkrimpingen in de zorg en 
de groei van de vraag krijgen steeds meer mensen niet de hulp die ze 
vragen en nodig hebben. Ten tweede kwalitatief: een aantal mensen 
ontvangt wel veel hulp maar ervaren deze als niet adequaat. 

Ten derde worden veel specifieke vormen van zorg onbereikbaar 
omdat zij voor veel mensen niet meer betaalbaar zijn door de verho
gingen van eigen bijdragen en dergelijke. Terwijl uit onderzoek is ge
bleken dat mensen met een lage sociaal economische status een slech
tere gezondheid hebben dan mensen met een hoog inkomen, worden 
zij door het verhalen van de kosten op de patiënt ernstig in hun be
staanszekerheid en gezondheid bedreigd. Zoveel wachtenden voor 
u ... 

Bejaardenoorden, zwakzinnigeninternaten en verpleeghuizen zijn er 
om mensen die het nodig hebben, op te nemen, en niet om ze te laten 
wachten. Lang was dat ook de situatie. Wachtlijsten waren slechts een 
hulpmiddel om sneller plaatsing te realiseren. Tegenwoordig is dat 
anders . In Breda staat bijvoorbeeld een bejaardenhuis waar evenveel 
mensen wonen als er op de wachtlijst staan (60). Dit is geen incident. 
In totaal heeft Breda 400 en Tilburg 500 ouderen op wachtlijsten voor 
verzorgingstehuizen staan en in heel Brabant wachten momenteel tus
sen de 2000 en 2500 bejaarden op een opname, allen geïndiceerd zoals 
dat heet aan de hand van de officiële criteria. In het jaar 2000 zal het 
aantal wachtende ouderen in Brabant vermoedelijk zo'n 6000 zijn. 

Door deze rijen wachtenden komt een dreigende tweedeling scherp in 
beeld: van de 120 mensen die voldoen aan de opnamecriteria kunnen 
er zestig worden geplaatst - zij krijgen volledige professionele zorg, 
24 uur per dag á raison van f 30.000,- per jaar. De andere 60 krijgen 
niets, op incidentele gezins- of kruiszorg na. Zij kosten verder niets, 
althans geen gemeenschapsgelden. De prijs is een andere: bijvoorbeeld 
verwaarlozing van de carrière of het gezin van de dochter die haar 
moeder verzorgt oftewel gewetensvragen en zware overbelasting van 
de mantelzorg. 

In andere sectoren is het beeld niet anders. Wat te denken van een 
verdubbeling binnen één jaar van het aantal psycho-geriatrische pa
tiënten op de wachtlijst van verpleeghuizen in Breda van 50 naar ruim 
roo? De wachttijd is opgelopen tot 14 maanden en in 1986 stierven dan 
ook 16 van deze mensen terwijl ze op de wachtlijst stonden. 2 'De 
goedkoopste patiënt is een dode patiënt,' reageerde men cynisch in 
Breda. 

2.Jaarverslag 1986. Vereniging Regionaal Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Breda. 
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En wat te denken van de bijna 700 geestelijk gehandicapten die wach
ten - sommigen al meer dan 5jaar-op een plaats in een internaat of een 
gezinsvervangend tehuis?3 

Ook wachten op dit moment zo'n 50 lichamelijk gehandicapten op 
een aangepaste woonvorm. 4 De behoefte daaraan is toegenomen met 
bijna 100%, zonder enig perspectief op uitbreiding van deze voorzie
ningen. Het gevolg: deze mensen zijn aangewezen op zichzelf, familie 
en vrienden en 'besparen' aldus per persoon f 70.000,- per jaar. 

Scherp en schrijnend is op dit moment de situatie in Brabant bij de 
intramurale zorgvoorzieningen. Hooggekwalificeerde zorg voor wie 
'binnen' is en geen zorg voor wie op de stoep staat. Gezien de formele 
taak- en functieomschrijving heeft een intramurale voorziening ook 
geen verantwoordelijkheid voor degenen die 'buiten' staan. 

Onderzoeken naar de situatie van geestelijk gehandicapte kinderen 
die thuis verblijven5 en naar de mantelzorg voor ouderen in Breda6 

maken duidelijk hoe zwaar de ouders en overige mantelzorgers 
(over)belast zijn en hoezeer hier ondersteuning noodzakelijk is, zeker 
gezien het feit dat voor beide groepen te verwachten is dat de wachtlij
sten in de toekomst alleen maar zullen toenemen. 

ONVREDE MET HET BESTAANDE AANBOD 

Naast het tekort aan voorzieningen resulteert ook een niet adequaat 
aanbod van de zorg in het buiten de boot vallen van grote groepen 
mensen. Voorbeelden hiervan zijn degenen die bij de RIAGG's of de 
verslavingszorg hun therapieën afbreken of überhaupt niet naar 
RIAGG's verwezen worden omdat zij verbaal niet begaafd genoeg zijn 
en uit die lagere sociale klassen komen waarop het therapieaanbod niet 
is toegesneden. Het onderzoek van de Consumentenbond naar de er
varingen van cliënten met de RIAGG's geeft wat dat betreft onthutsen
de resultaten. 7 

Ook de Brabantse initiatieven rond de vrouwenhulpverlening zijn 
te plaatsen in het licht van een groeiende onvrede met het bestaande 

3. Gegevens van Provinciaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Noord-Brabant, Den 
Bosch, april 1987. 
4. A. Steen brink en H. Kemps, Woonbehoeften lichamelijk gehandicapten Noord-Brabant, 
PON, Tilburg 1986. 
5. M. van Swaaij en H. Kemps, Belast bestaan. Een signalement van de thuissituatie van een 
aantal geestelijke gehandicapten op de wachtlijst in Noord-Brabant. PON, Tilburg 1987. 
6. M . van Swaaij en H. Kemps, Iemand moet het toch doen. Een onderzoek naarde situatie van 
dementerende ouderen en mantelzorg in Breda. PON, Tilburg 1986. 
7. M. Andela en A. Luyten, Ervaringen van 1300 RIAGG-cliënten, in: M G V, 12, 1986. 
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hulpaanbod. Vrouwen formuleren sinds een paar jaar kritiek op de 
medische en psychologische hulpverlening welke als belangrijkste 
kern heeft dat zij als vrouw niet op de juiste wijze behandeld worden. 
Zij zoeken naar alternatieven, nieuwe benaderingswijzen en metho
dieken die wel rekening houden met de positie van vrouwen. Voor
beelden daarvan in Brabant zijn: v 1 Do-groepen voor vrouwen in de 
overgang, Blijf van m'n Lijf-huizen voor mishandelde vrouwen, 
vrouwengezondheidscentra en verschillende lokale zelfhulpgroepen 
rond onder andere postnatale depressies, medicijnverslaving, borst
amputaties en baarmoederoperaties. 

De groeiende beweging van algemene zelfhulpgroepen heeft in 
wezen dezelfde grondslag: het tekort schieten van de professionele en 
institutionele hulp en het meer zelfbeheer willen over eigen lichaam en 
geest, middels een integrale benadering daarvan. Voor een aantal 
mensen vormen zelfhulpgroepen een laatste redmiddel na een eindelo
ze rondgang in het professionele hulpverlenerscircuit . De kern van de 
zelfhulp bestaat uit wederkerigheid van het hulpbetoon en lotsverbon
denheid. Men zoekt er de waarden die men zo node mist in de profes
sionele hulpverlening: gelijkwaardige, democratische verhoudingen, 
betrokkenheid in plaats van afstandelijkheid, een benadering van mens 
tot mens in plaats van hulpverlener tot probleem. 

De beweging van zelfhulpgroepen wint steeds meer aan betekenis . 
In de regio Eindhoven en de Kempen bestaan een kleine 100 groepen 
waaronder de AA (Anonieme Alcoholisten), Phoenix (medicijnversla
ving) en hyperventilatiegroepen. Sinds kort streeft men naar de ont
wikkeling van een zelfhulpnetwerk met een ondersteuningspunt, dit 
naar model van de Amerikaanse Clearinghouses. 

Naast de onderlinge hulpverlening vervullen zelfhulpgroepen ook 
steeds meer een sociale vangnetfunctie; zij doorbreken het isolement 
waarin veel mensen in het huidige tijdperk van de individualisering 
zitten. De zelfhulpgroep schept de mogelijkheid tot nieuwe kleinscha
lige verbanden en netwerken. 

HET ANTWOORD VAN DE HULPVERLENERS 

Professionele hulpverleners reageren verschillend op deze gegevens. 
Een aantal ziet de problemen niet eens . Zij hebben geleerd om alleen te 
kijken naar de cliënten die op hun afdeling zitten, tot hun doelgroep 
behoren, op hun spreekuur komen. Voor die voelen ze zich ver
antwoordelijk. 

Een andere categorie hulpverleners heeft er wel oog voor en zou er 
ook wel iets aan willen doen. Zij stellen echter dat zij er niets aan 
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kunnen doen. Hulpverlenen aan 50 mensen op de wachtlijst zou ten 
koste gaan van de 200 die in huis zitten. Bovendien: het mag niet, het 
budget is niet toereikend voor iets extra's, de inspectie staat het niet 
toe, het is in strijd met de regelgeving, het personeel mag niet extra 
belast worden, het staat toch al niet in hun functie-omschrijving, en de 
CAO enzovoorts enzovoorts. 

Een andere groep zet zich niet alleen formeel maar ook strijdbaar 
defensief op. Zij worden betaald voor de 200 in huis, voor de rest is het 
de verantwoordelijkheid van de overheid die bezuinigt. Pas als de 
werkers extra geld krijgen, is er iets te doen voor de 50 buitenstaan
ders. En eigenlijk zou dat so wie so maar marginaal zijn en vooral het 
probleem versluieren. Tenslotte zijn er hulpverleners die hun heil 
zoeken in een strengere indicatiestelling en daarmee hun doelgroep 
uitzuiveren tot alleen de meest hulpbehoevenden. Door de 50 wach
tenden nogmaals door een fijnere zeef te halen blijven er 25 'echte' 
klanten over, waar de hulpverleners dan iets voor gaan doen. Zo ver
kleint men inderdaad de wachtlijst; niet door hulp te bieden, maar 
door tegen een aantal mensen te zeggen dat ze op de verkeerde stoep 
staan. In het beste geval komen deze mensen dan op een andere stoep, 
een andere wachtlijst terecht . 

Dit is de achterkant van de medaille van de specialisatie en de profes
sionalisering in de gezondheidszorg. Op zich zijn specialisatie en diffe
rentiatie belangrijke verworvenheden waarmee op een grote verschei
denheid van specifieke problemen en vragen van cliënten gereageerd 
kan worden. Maar als dat uitgroeit tot een loodzware geïnstitutionali
seerde fragmentatie en fixatie, opgetuigd door erkenningsnormen, re
gelgeving en c A o's, dan is niet meer de cliënt of de betrokkenheid bij 
hem het uitgangspunt. Dan gaan het eigen instituut, de formele regels, 
de vastgelegde functieomschrijving en de bestaande methoden een ei
gen leven, los van de cliënt leiden. De zorgpraktijk gaat normatief 
werken voor de hulpverlener; sterker nog, de hulpverlener zèlf wordt 
de norm voor het handelen, en de cliënt moet zich daaraan aanpassen. 
In het beeld van het huis: niet het huis wordt verbouwd of opengebro
ken, niet de ambachtslieden gaan anders werken, maar de cliënt moet 
een andere deur kiezen of buiten blijven als de kamers vol zijn. 

Deze houding van de hulpverleners wordt gelegitimeerd en ver
sterkt door het verhaal van de overheid over de zorgzame samenleving 
- het is niet erg als mensen op de stoep blijven staan, want dan kunnen 
ze juist weer beter voor zichzelf en elkaar zorgen. Hulpverleners die 
alleen naar hun eigen praktijk en doelgroep kijken zullen zich daar 
verder niet druk om maken. Hulpverleners die wel oog hebben voor 
de 'buitenstaanders' - ouderen die 's winters in de kou zitten, demen-
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terenden die thuis opgesloten worden, gehandicapten en ouders die 
elkaar gevangen houden - die hulpverleners proberen zich te ontwors
telen aan de gereglementeerde praktijk. Zij gaan zoeken naar andere 
oplossingen en wagen het de formele grenzen te overschrijden. Geluk
kig zijn ook daar anno 1987 voorbeelden van te vinden. 

GREN SO VERS CH RIJD ENDE INITIATIEVEN 

Deze nieuwe grensoverschrijdende initiatieven hebben een veelkleu
rig karakter en laten zich dan ook niet gemakkelijk in bestaande be
grippenkaders inlijven. Globaal gaat het enerzijds om projecten die de 
tussenschotten in de professionele zorg afbreken of vertimmeren en 
anderzijds om projecten die iets doen met de informele zorg op de 
stoep. 

DEUREN OPENZETTEN 

In Brabant zijn er een aantal verzorgingstehuizen voor ouderen die, in 
tegenstelling tot wat gangbaar is, de deuren openzetten voor ouderen 
die nog wel zelfstandig in de wijk wonen maar daarbij in de problemen 
kunnen raken. 

De tehuizen bieden verschillende faciliteiten aan. Ouderen kunnen 
bijvoorbeeld enkele middagen per week deelnemen aan de dagactivi
teiten in het verzorgingstehuis. Het isolement waarin veel zelfstandig 
wonende ouderen zitten is met de contacten die zij dan opdoen, te 
doorbreken. Ook kunnen zij gebruik maken van de maaltijdservice in 
het huis en soms is het mogelijk om tijdelijk in geval van ziekte in de 
ziekenboeg opgenomen te worden. In incidentele noodgevallen biedt 
een bejaardenverzorgster van het bejaardenhuis bij ouderen thuis de 
nodige assistentie als de eerste lijn of de mantelzorg het aflaat weten. 

Op zich is deze zogeheten wijkfunctie van bejaardenoorden in het 
kader van het Flankerend Bejaardenbeleid erkend, en wordt deze 
functie ook deels gefinancierd, maar het is opmerkelijk dat toch maar 
een zeer beperkt aantal verzorgingstehuizen deze vorm van extra 
dienstverlening aanbiedt . 

VERLICHTING VAN DE ZORG THUIS 

Iets vergelijkbaars gebeurt in de zwakzinnigenzorg. Steeds meer ou
ders houden hun kind langer thuis - meestal omdat er gebrek aan 
plaatsen in tehuizen is, soms omdat zij daarvoor kiezen. Die dagelijkse 
zorg drukt zwaar op het gezin. Om die druk te verlichten en er voor te 
zorgen dat ouders die thuiszorg langer en voor henzelf bevredigender 
kunnen volhouden, is er een grote behoefte aan weekend- en 
vakantieopvang en -opname. 
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Enkele zwakzinnigeninternaten hebben hier al een paar jaar erva
ring mee. Bekend is de vakantie- en weekendboerderij van de Severi
nisstichting te Veldhoven. 

Andere internaten, die in principe toch dezelfde mogelijkheden 
hebben, houden deze ontwikkelingen op afstand. 

VAN BEJAARDEN OORD TOT KEUZEPAKKET 

Een vergaand voorbeeld van zogeheten extramuralisering - buiten de 
muren van de institutie brengen - is de afbouw van een bejaardenoord 
in Eindhoven. Het huis is gesloten, de bewoners zijn zelfstandig ge
huisvest maar zij kunnen een beroep doen op verschillende onderdelen 
naar keuze van het 24-uurs dienstenpakket dat voorheen in het bejaar
denoord werd aangeboden. Zodoende is er zorg op individuele maat 
die ook nog goedkoper is. Duidelijk moge zijn dat dit wel een flexibele 
organisatievorm vereist, waarmee men soepel op de vragen van de 
ouderen in kan spelen. 

VAN INDIVIDUELE NAAR COLLECTIEVE OPVANG 

Een ander grensoverschrijdend project beweegt zich op de grens tus
sen de eerste en tweede lijn. Het gaat hier om een dagopvangproject 
voor dementerende ouderen in Tilburg dat is opgezet door de gezins
zorg samen met een verzorgingstehuis. Ouderen die thuis verblijven 
maar wel zorg nodig hebben worden vier dagen per week opgehaald 
om hun tijd door te brengen in een ruimte van het verzorgingstehuis. 
Ze krijgen daar eten, er zijn diverse ontspanningsmogelijkheden, de 
ouderen hebben contact met elkaar en ze worden verzorgd door ge
zinsverzorgsters die anders individueel bij de ouderen thuis zouden 
werken (voor zover dat door de bezuinigingen inmiddels niet onmo
gelijk was geworden voor sommige ouderen). 

Deze gezamenlijke opvang biedt ook de mogelijkheid om meer 
deskundige begeleiding te bieden, met name aan psycho-geriatrische 
patiënten: de sociaal psycho-geriatrische dienst van de RIAGG kan ad
vies en consultatie bieden en fysiotherapeuten kunnen aandacht beste
den aan de fysieke conditie van de ouderen. 

Dagelijks nemen er ongeveer veertig ouderen deel aan deze op
vang. De extra kosten voor de gezinszorg zijn in totaal f 80.000,- per 
jaar; hetzelfde bedrag wat per jaar op tafel moet komen om slechts één 
patiënt in een psycho-geriatrisch verpleeghuis op te nemen. 



158 Harrie Kemps 

SAMENWERKING PROFESSIONELE EN INFORMELE ZORG 

Bij andere initiatieven ligt het accent meer op de samenwerking tussen 
professionele hulpverlening en de informele zorg door vrijwilligers. 

OVERDEKTE GANGEN NAAR EEN STEUNPUNT 
De steunpunten voor ouderen in meerdere - vooral kleinere - Bra
bantse gemeenten zijn hiervan een voorbeeld. Deze projecten vormen 
een combinatie van wonen, dienstverlening en ontmoeting en het idee 
erachter is zorg behoeftige ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te la
ten wonen en wellicht zelfs een opname in een verzorgingshuis geheel 
overbodig te maken. 

De formule bestaat uit een aantal gekwalificeerde bejaardenwonin
gen die een overdekte verbindingsgang met elkaar en het steunpunt, 
een soort dienstverleningscentrum, hebben. Vanuit dit steunpunt is de 
eerste lijnszorg gegarandeerd door huisarts, wijkverpleging, gezins
zorg, maatschappelijk werk en ouderenwerk, allen in samenwerking 
met of als aanvulling op de mantelzorg. In Willemstad is het steunpunt 
het verst ontwikkeld. De mantelzorg die voorheen om iedere oudere 
apart was georganiseerd, heeft nu meer mogelijkheden om ook voor 
elkaar en andere ouderen in te springen. 

RUGGESTEUN VOOR EX - PSYCHIATRISCHE CLIËNTEN 
Ook op het terrein van de psychiatrie zijn zulke projecten mogelijk. 
Ruggesteun in Den Bosch is daar een voorbeeld van. Ruggesteun 
biedt dagopvang aan psycho-sociaal kwetsbare mensen, zoals ex-psy
chiatrische patiënten, cliënten van de RIAGG of de polikliniek die 
moeite hebben om (opnieuw) hun weg te vinden. Het project geeft de 
mogelijkheid van ontmoeting, gesprekken met elkaar en verschillende 
vormende en productieve activiteiten. Het initiatief is ontstaan vanuit 
het algemeen maatschappelijk werk, maar het geheel is gebaseerd op 
de inbreng van de leden. De deelnemers willen elkaars ruggesteun zijn 
bij het proces van verzelfstandiging. 

De kern van het project bestaat uit enkele vrijwilligers, lotgenoten 
en een beroepskracht die oorspronkelijk uit het A Mw kwam. De 
grensoverschrijdende aanpak - hetgeen zich onder andere uit in de 
meer voorwaardescheppende activiteiten van de beroepskracht - leid
de echter tot conflicten tussen de werker en de A Mw-instelling en uit
eindelijk is de werker daar dan ook van losgekoppeld. 

ZELFSTANDIG EN TOCH BEGELEID WONEN 
Ook binnen de zwakzinnigenzorg zijn er projecten rond samenwer
king tussen professionele en informele zorg, zoals bijvoorbeeld Bege-
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leid Wonen voor gehandicapten. Het idee daarachter is dat gehandi
capten die dat kunnen zelfstandig, maar met de nodige begeleiding, 
wonen in een huis, soms alleen en soms met meerderen. De begelei
ding varieert van steun bij praktische dingen als koken, budgetteren en 
schoonmaken tot meer agogische zaken: hoe met elkaar om te gaan in 
zo'n project, dagbesteding en dergelijke. Deze begeleiders zijn meestal 
vrijwilligers, mensen uit de buurt, die op hun beurt weer begeleiding 
krijgen van een beroepskracht. 

Zo'n Begeleid Wonen project is gericht op wezenlijke integratie; 
een bewoner is uit het betaalde zorgcircuit gestapt en doet verder 
zaken met de woningbouwvereniging in plaats van directies van te
huizen en AWBZ-financiers. Bovendien komen hiermee plaatsen voor 
anderen vrij in de tehuizen, anderen die het wellicht harder nodig heb
ben. 

Dergelijke projecten komen bij een aantal stichtingen maar moei
zaam van de grond omdat de extra begeleidingscapaciteit ontbreekt. 
Voor maatschappelijk werkenden is het vaak de sluitpost van hun 
functie. Eén stichting in Brabant heeft ondanks alle regels en CAo's de 
stap gezet om één medewerker van een gezinsvervangend tehuis vrij te 
stellen voor de ontwikkeling van Begeleid Wonen- projecten . 

AANVULLEND EN OPNAME-VERVANGEND 
De initiatieven en gedachten binnen onder andere de kruisverenigin
gen in Brabant over aanvullende thuiszorg spelen in op de behoefte 
van mensen om liever thuis dan in het ziekenhuis verpleegd te wor
den. Bovendien wordt deze vermoedelijk goedkopere zorg gestimu
leerd door overheid en ziektekostenverzekeraars met extra geldbron
nen. 

De uitgangspunten van die zorg zijn dat de zorg aanvullend moet 
zijn op mantelzorg, wijkverpleging en gezinszorg, en vervangend 
voor een ziekenhuisopname. Verder mag de zorg maximaal 2 x 6 we
ken duren en natuurlijk moeten de betrokkenen het zelf willen. In de 
praktijk gaat het om mensen die thuis willen sterven, of die een tijdje 
de mantelzorg om hen heen willen ontlasten of die na een ziekenhuis
opname extra hulp nodig hebben. 

Deze thuiszorg kan sterk variëren in aard en omvang en dit vereist 
dan ook een flexibele organisatievorm. Een mogelijkheid daarvoor is 
het oprichten van een aparte stichting naast de kruisvereniging om niet 
gebonden te zijn aan de bureaucratie en onderdelen van de CAO die dit 
werk. in de weg kunnen zitten. Evenals in bijvoorbeeld in bank- en 
winkelbedrijven werkt men hier met oproepkrachten. 
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INITIATIEVEN IN DE VRIJWILLIGERSSFEER 

Verder zijn er de initiatieven waar het accent meer ligt op de vrijwilli
gers dan op de professionele krachten. Zo is er in Cuyk een dagverblijf 
voor dertig zwaar lichamelijk gehandicapten dat drie dagen per week 
draait op zo'n dertig vrijwilligers. Het initiatief is genomen door het 
Rode Kruis. Samen met vrijwilligers en met subsidies van fondsen en 
een plaatselijk bedrijf is een leeggekomen schoolgebouw daartoe ver
bouwd en ingericht. Het geheel kost zo'n f 20.000,- per jaar. Verge
lijk hiermee de kosten van één deelnemer aan een regulier A w B z-dag
verblijf: f 60. ooo, -. 

COMMERCIËLE PROJECTEN 

Tenslotte zijn er nog de commerciële projecten in de gezondheids
zorg. Ook deze projecten doorbreken bestaande grenzen. Op meerde
re plaatsen zijn er bijvoorbeeld een soort uitzendbureaus c.q. bemid
delingsbureaus voor verpleegkundigen opgericht. In Roosendaal 
draait er een onder de concurrerende naam 'Huispitaal'. Mensen die 
thuis verpleegkundige hulp nodig hebben en dit zelf kunnen betalen of 
het via de verzekering vergoed krijgen, kunnen via zo'n bureau aan 
particuliere hulp komen. 

Ook in de dag- en nachtopvang zijn er privé-projecten waar hulp
verleners tegen concurrerend tarief voor onderdak en begeleiding zor
gen voor geestelijk gehandicapten of mensen met psychische proble
men. 

Aanvankelijk waren de verwijsinstanties uit bijvoorbeeld de zwak
zinnigenzorg sceptisch over deze initiatieven, maar gezien de druk op 
de wachtlijsten worden er wel degelijk zaken gedaan met zulke niet
erkende opvangprojecten. Er zijn voorbeelden bekend waarin geeste
lijk gehandicapten voor f 800,- in de maand naar tevredenheid wor
den opgevangen, terwijl opname in een gezinsvervangend tehuis 
f 3 500, - per maand kost. 

KENMERKEN VAN DE NIEUWE ZORGPRAKTIJKEN 

Bovenstaande projecten initiatieven zijn allemaal los van elkaar ont
staan, er is geen georganiseerde samenhang. Wel hebben zij een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken die iets duidelijk maken over de ver
anderingen en vernieuwingen in de zorgpraktijken. 

KLANTGERICHT IN PLAATS VAN INSTITUUTSGERICHT 

In alle projecten gaat het om nieuwe vragen van cliënten. Bijvoorbeeld 
vragen die niet binnen het reguliere aanbod passen, zoals weekend-, 
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vakantie- en dagopvang, vragen die voortkomen uit hoge nood - de 
wachtlijsten - of nieuwe behoeften om gehandicapten, zieken en ou
deren langer in hun eigen milieu te laten blijven. De antwoorden op 
deze vragen zijn niet gegeven vanuit een primaire oriëntatie op het 
eigen instituut - wat mag ik, wat zeggen de regels - maar vanuit een 
oriëntatie op de cliënt - wat wil die, wat kan ik bieden. 

Volgens Peters en Waterman in hun boek Excellente ondernemingen 
is deze houding in het bedrijfsleven één van de grondregels om succes
vol binnen de markt te blijven. 8 De houding van de hulpverlener is 
echter vaak omgekeerd: past deze vraag bij mijn aanbod - zo niet, 
jammer dan. In principe kijken de meeste indicatiecommissies, of ze 
nu werken voor bejaardenoorden, RIA G c's of zwakzinnigeninterna
ten - met deze bril op. Daarmee kunnen zij conserverende elementen 
in de zorg-organisatie worden, terwijl juist in de hulpverleningssector 
de klant koning zou moeten zijn. 

BUITEN DE MUREN HALEN 

Een belangrijk kenmerk van de projecten waarbij de intramurale 
voorzieningen zijn betrokken is dat zij zich richten op extramurale 
vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld de wijkfunctie van bejaar
denoorden. Centraal is daarbij dat onderdelen van de intramurale 
voorziening ten dienste worden gesteld aan mensen van buiten de 
voorziening. Men stelt het instituut of onderdelen daarvan open voor 
mensen van buiten, zoals de ziekenzaal, de dagactiviteiten en de maal
tijdvoorziening. Oftewel er worden afdaken en veranda's aan het pro
fessionele huis gebouwd. Men kan ook bepaalde diensten of deskun
digheden buiten het instituut aanbieden. Bijvoorbeeld de specialist die 
bij terminale zorg de zieken thuis bezoekt, de psycholoog van het 
zwakzinnigeninternaat die de ouders thuis adviseert over hun kind dat 
op de wachtlijst staat . Oftewel, de professionele ambachtslieden uit 
het professionele huis trekken er op uit. 

ZORG OP MAAT EN NAAR KEUZE 

In plaats van het integrale, ondeelbare standaard pakket bieden de 
meeste vernieuwende projecten een meer functiegericht dienstenpak
ket aan . Bijvoorbeeld bij de wijkfuncties van bejaardenoorden, de 
steunpunten voor ouderen en bij de aanvullende thuiszorg kan eenie
der die dienst afnemen die hij of zij nodig heeft; geen maaltijd, wel 
schoonmaak, of andersom, of verschillende dagopvangactiviteiten 
enzovoorts. Daarmee biedt men zorg op maat en naar behoefte die, 
mits flexibel en goed georganiseerd, goedkoper en adequater is. 

8. T.H.J. Peters en R.H. Waterman, Excellente 011dememingen. Kenmerken van succesvol 
management. Uitgave Veen Utrecht/Antwerpen, 1982. 
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FLEXIBELE FUNCTIES EN ORGANISATIES 

Praktisch al de grensoverschrijdende projecten staan of vallen met de 
bereidheid om functies soepel en flexibel in te vullen en om niet in de 
eerste plaats te kijken naar de formele functieomschrijving en de CAO 

van de hulpverlener, maar naar de vraag van de cliënt. Voor beelden 
daarvan zijn: het vrijmaken van de intramurale werker om extramu
raal Begeleid Wonen- projecten op te zetten, de flexibele arbeidscon
tracten in het kruiswerk ten behoeve van de aanvullende thuiszorg, de 
gezinsverzorgster die niet meer individueel bij dementerende ouderen 
thuis komt maar ze gezamenlijk opvangt en de loskoppeling van de 
maatschappelijk werker van zijn instituut als hij in zijn werk bij Rug
gesteun daarmee in conflict raakt . 

Er zijn nieuwe praktijken en nieuwe feiten nodig waarbij de hulp
verleners zich niet meer achter de regels verschuilen, maar deze gelei
delijk veranderen en flexibeler maken. 

DOORBREKEN VAN DE INDIVIDUALISERING 

Vele bestaande vormen van hulpverlening hebben een sterk individua
liserend karakter gekregen. In die zin is de hulpverlening een afspiege
ling van de verhoudingen in de huidige samenleving die zich ook ken
merkt door individualisering en het afbrokkelen van sociale 
verbanden. Voor zover deze individualisering een bevrijding betekent 
uit de sterke sociale controle van de gesloten gemeenschappen die de 
eigen keuze en verantwoordelijkheid van individuen afnam, is het een 
waarde die niet prijsgegeven moet worden. Voor zover dit echter iso
lement, vereenzaming en het absltluut ontbreken van sociale kaders 
betekent, moet daar iets aan gedaan worden. 

Dat gebeurt bijvoorbeeld in het project waarin ouderen vier dagen 
per week bij elkaar kunnen zijn in plaats van thuis individueel verpie
teren, bij Ruggesteun en andere zelfhulpprojecten waarin lotgenoten 
elkaar ontmoeten en ondersteunen en bij de steunpuntformule waarbij 
ouderen wel zelfstandig maar niet geïsoleerd van elkaar wonen. 

NIEUWE VERHOUDINGEN TUSSEN PROFESSIONELE EN 

INFORMELE ZORG 

Verder is wezenlijk voor alle projecten dat zij een vorm van professio
nele hulpverlening ontwikkelen die in een uitdrukkelijke relatie staat 
tot de informele zorg - de zogeheten zelf- , mantel- en omgevingszorg. 
Nog te veel staat de bestaande professionele zorg volstrekt los van de 
informele zorg; men sluit er niet op aan en houdt er geen rekening 
mee. In het onderzoek naar de mantelzorg voor ouderen te Breda ge
ven zowel mantelzorgers als hulpverleners aan dat er een diepe kloof 
bestaat tussen beiden. 9 9. zie noot 6. 
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De vernieuwende projecten kenmerken zich door drie principes wat 
betreft de relatie tussen professionele en informele zorg. 

Ten eerste biedt de professionele zorg verlichting en ondersteuning 
aan de informele zorg door af en toe de zorg over te nemen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de projecten rond weekend- en vakantieopvang, de 
dagopvang voor dementerenden en gehandicapten en de aanvullende 
thuiszorg. Deze zorgvormen zijn niet gericht op een volledige overna
me van de opvang die de mantelzorg biedt om daarvoor in de plaats 
een totaal pakket te bieden; het gaat om een tijdelijke overname van de 
last. Een tweede kenmerk van die relatie is de samenwerking tussen 
professionele en informele hulpverleners. Op dit principe zijn bijvoor
beeld duidelijk de Begeleid Wonen-projecten voor zwakzinnigen en 
de steunpunten voor ouderen gebaseerd. Een derde principe is de 
overdracht van deskundigheid aan en de begeleiding van de informele 
zorgverleners door de professionals. Deze aspecten krijgen bijvoor
beeld expliciet de aandacht in de Begeleid Wonen-projecten en het 
project voor dagopvang van gehandicapten waar de professionals vrij
willigers trainen en begeleiden. Bij de steunpunten voor ouderen en de 
opvang voor dementerenden zal dit punt nog verder gestalte kunnen 
krijgen. Wezenlijk punt is natuurlijk het serieus nemen van de infor
mele hulpverlener, enerzijds als samenwerkingspartner anderzijds als 
iemand die begeleiding ontvangt. Dit betekent voor de professional 
een verschuiving en verbreding van zijn of haar functie en doelgroep. 
Voor wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld zal de doelgroep niet meer 
alleen bestaan uit de bedlegerige patiënten, maar ook uit de mantclzor
gende - vaak een dochter van de patiënt. In de gebruikelijke taakop
vatting van de verpleegkundige gaat het praten met de mantelzorgers 
ten koste van de patiënt, maar als deze gezien worden als mede- helpers 
die ook bepaalde verpleegkundige taken kunnen doen, dan behoren zij 
ook tot de doelgroep, nu voor een andere vraag, namelijk die naar 
begeleiding en kennisoverdracht. 

Het spreekt voor zich dat deze andere relatie tussen professionele en 
informele hulpverleners op den duur andere activiteiten en dus ook 
andere soorten deskundigheden van de professionals vereisen. 

TOCH NOG DE ZORGZAME SAMENLEVING? 

Komen we met deze benadering dan uiteindelijk toch uit bij Brink
mans zorgzame samenleving? Zijn pleidooi komt er immers ook op 
neer dat een groot deel van de professionele zorg overgenomen moet 
worden door zelfzorg en mantelzorg. De instrumenten die Brinkman 
daarvoor inzet bestaan uit drastische bezuinigingen die mensen dwin-
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gen tot het zorgen voor zichzelf gecombineerd met de niet aflatende 
boodschap waarin hij oproept tot nieuwe zorgzaamheid en ver
antwoordelijkheid; een soort ethisch reveil. Brinkman als architect 
van het krimpende professionele huis en als evangelist van de mantel
zorg. 

Op twee punten echter verschilt zijn benadering cruciaal van de 
genoemde vernieuwende projecten. 

Ten eerste worden de praktijken en werkwijzen van de professio
nele hulpverleners nauwelijks geanalyseerd of ter discussie gesteld. 
Dekker spreekt weliswaar over het belang van flexibele en versoepelde 
regelgeving, maar concentreert zich uiteindelijk vooral op de verho
ging van drempels en de verschuiving van enkele doelgroepen. De 
oplossing is dan ook zeer rechtlijnig: inkrimpen van het huis en wie er 
buiten valt, moet voor zichzelf zorgen. De vraag of door een verande
ring in de zorgpraktijken méér mensen beter geholpen kunnen wor
den, komt nauwelijks aan de orde. 

Ten tweede legt het concept van de zorgzame samenleving de op
lossing van het probleem van de te dure zorg voor het grootste deel bij 
de burgers en slechts voor een beperkt deel bij de professionals. De 
burgers, dat wil zeggen de informele zorg, moeten dus de gevolgen 
van een vermindering van de kosten (de bezuinigingen dus) als vanzelf 
gaan opvangen. 

Het grootste deel van de hulpverleners laat dit over zich heen ko
men en laat zich daarmee feitelijk de verantwoordelijkheid voor de 
gezondheidszorgproblematiek afnemen. Zij laten zich terugdringen in 
het kleiner wordende huis en doen dan niet veel meer dan zich verdedi
gen tegen verdere bezuinigingen qP hun apparaat. Zij accepteren daar
mee ook de scheiding tussen het professionele zorgsysteem en het -
noodgedwongen groeiende - informele systeem. 

Daaraan kleven risico's . Ten eerste roept het de vraag op naar waar 
de grenzen liggen van het grote bezuinigen. Op het moment dat er 
evenveel ouderen of gehandicapten voor een kwart van de kosten in 
het informele circuit of de alternatieve voorzieningen verblijven als in 
het professionele apparaat, kan een nieuwe discussie over het bestaans
recht van de dure professionele voorzieningen niet uitblijven. 

Een tweede risico is dat de professionele zorg die zich, min of meer 
gedwongen door de overheid, terugtrekt in het eigen huis, geen zicht 
meer heeft op wat er buiten gebeurt in het groeiende circuit van de 
informele zorg en zich dus steeds meer vervreemdt van actuele vragen 
en problemen. 

We kunnen vaststellen dat de filosofie van de zorgzame samenleving, 
gekoppeld aan de bezuinigingen op de professionele zorg, ertoe leidt 



DE HULPVERLENER ALS ARCHITECT VAN NIEUWE ZORG 165 

dat de professionals de neiging hebben hun defensieve en formele hou
ding te versterken. Het beeld doemt op van een steeds verder inkrim
pend en geïsoleerd professioneel huis, dat juist omdat het geen binding 
meer heeft met nieuwe maatschappelijke vragen en problemen, nau
welijks nog een basis heeft om zich te verzetten tegen verdere bezuini
gmgen. 

EEN OFFENSIEVE STRATEGIE 

Het belangwekkende van de hierbovengenoemde projecten is dat zij 
zich niet hebben laten opsluiten in de formele schema's van gevestigde 
en gegroeide taken, functies en scheidingen tussen professionele en 
informele zorg. Zij hebben de vragen van de cliënten als uitgangspunt 
genomen en gekeken wat zij hen met hun ambachtslieden, veranda's 
en afdaken aan kunnen bieden. Dit biedt perspectieven. De vraag kan 
niet meer zijn: welke problemen of cliënten kan ik eruit pikken die in 
mijn programma passen, maar: hoe pas ik mijn programma aan. Het 
is van belang dat de professionele hulpverlener en de instituties zich 
bewust worden van het feit dat de huidige voorzieningen en zorgprak
tijken tijd- en cultuurgebonden zijn en dat zij veranderd kunnen en 
moeten worden om een antwoord te geven op vragen die nu en in de 
toekomst actueel zijn. Hierbij past geen afwachtende houding die zich 
richt op de verworvenheden uit het verleden, waarmee men uiteinde
lijk niets anders dan een alsmaar kleiner wordend monument waar 
niemand behoefte aan heeft, verdedigt. Hierbij past een initiërende en 
offensieve rol van de professionele hulpverleners. 'Better the architect 
than the victim of change,' zo luidt een gevleugelde uitspraak van de al 
eerder genoemde Peters en Waterman. Dat geldt ook voor de gezond
heidszorg. Hulpverleners zullen kortom zelf de architecten van het 
nieuwe dan wel gerenoveerde professionele huis moeten worden en 
het verbouwingsproces niet overlaten aan projectontwikkelaars als 
Brinkman en Dekker. 





PATTY NETTEN 

Tussen de koran en pindakaas 

Een gesprek met Mohammed Elwakidi 

Mohammed Elwakidi is in Marokko geboren . Na 17 jaar Neder
land lijkt hij volledig geïntegreerd. Desgevraagd reageert hij eerst 
verbaasd: 'Oh ja? Ja, misschien ... ' Maar een kwartier later: 
'Het wordt me door landgenoten wel eens kwalijk genomen dat 
zelfs mijn gebruik van de Nederlandse taal niets Marokkaans 
meer heeft.' Toch blijft hij een buitenlander in Brabant, daar 
doen zelfs boterhammen met pindakaas niets aan. 

In 1970 kwam Mohammed Elwakidi naar Nederland en ging werken 
in een Zuid-Limburgse fabriek. Om de een of andere reden kreeg hij 
het 'onmogelijke Nederlands' snel onder de knie en fungeerde hij vaak 
als tolk en adviseur voor zijn landgenoten. Hij kan zich nog herinneren 
dat hij na twee jaar een oproep op de radio hoorde aan Marokkanen 
om zich te laten omscholen tot sociaal werker. Dat bleef hangen zon
der dat er wat gebeurde. Pas in 1974 deed hij - gestimuleerd door een 
docent, die hij had leren kennen - toelatingsexamen voor de Sociale 
Academie in Breda. Nu, in 1987, is hij zelf docent aan academie De 
Horst in Driebergen. De moeilijkheden van buitenlanders kent hij van 
twee kanten: als Marokkaan die zich heeft moeten aanpassen aan de 
Nederlandse samenleving, en als hulpverlener. Van 1978 tot 1983 was 
hij werkzaam bij 'S tichting Buitenlanders West-Brabant'. 

DE SAMENLEVING ALS TOESCHOUWER 

In de 17 jaar dat Mohammed Elwakidi in N ederland is, is de positie 
van buitenlanders ingrijpend veranderd . Die verandering laat zich 
misschien nog het meest sprekend aflezen in het woordgebuik. 
Gastarbeiders heten tegenwoordig migranten, naar huis terug gaan 
noemen we nu remigratie. 

Maar het officiële woordgebruik mag dan wat vriendelijker zijn, de 
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dagelijkse werkelijkheid is vaak anders. Het verschil met 17 jaar gele
den is het verschil van een economische crisis, die ingrijpende en zeker 
niet alleen financiële gevolgen heeft gehad. Behalve een krimpende 
arbeidsmarkt en bezuinigingen in de welzijnssector veranderde er iets 
heel wezenlijks: de mentaliteit van de autochtone Nederlander. 'Toen 
ik in Marokko woonde hoorde ik prachtige verhalen van mensen die 
uit Nederland overkwamen. Ze zeiden: "Het is daar fantastisch, je 
bent er een koning" . Toen ik net hier was, was alles inderdaad heel 
anders dan nu. Als ik drie maal een biertje met iemand gedronken had, 
werd ik uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Toen de crisis 
kwam is het heel slecht met ons, met de buitenlanders gegaan.' 

De Stichting Buitenlanders in Breda, waar Mohammed Elwakidi 
na zijn opleiding aan de sociale academie aan de slag ging, heeft tegen 
het decor van deze veranderende omstandigheden haar beleid dras
tisch moeten wijzigen. Aanvankelijk hield de Stichting zich voorna
melijk bezig met individuele hulpverlening aan buitenlanders uit het 
Mediterrane gebied, en deed sporadisch wat aan belangenbehartiging. 
Maar toen de problematiek als het ware verscherpte is er meer nadruk 
komen te liggen op lange-termijn planning. De problematiek werd 
groter en structureler en leende zich eigenlijk niet voor een specifieke 
categoriale aanpak. De eerste-lijns taken van de stichting werden in de 
jaren tussen 1978 en 1983 bijna volledig overgeheveld naar bestaande 
instellingen. De stichting heeft nu een tweede-lijns functie ontwikkeld 
voor instellingen en maatschappelijk werkers en ondersteunt andere 
organisaties en instellingen van buitenlanders. 

Mohammed Elwakidi over de achtergronden van deze beleidsve
randering: 'Het werk van de stichting was te versnipperd. Er ontbrak 
samenhang. Toen hebben we gezegd: om aan te geven waar wij mee 
bezig zijn moeten we veel meer naar buiten treden en niet incidenteel, 
maar juist in het kader van een lange-termijn beleid. Wat zijn de knel
lende situaties? Wat moet er gebeuren? Wat moet er onmiddellijk ge
beuren en wat moet er binnen vijf jaar gebeuren? Ook hebben we 
gezegd: de hulpverlening kunnen we niet meer aan, niet zozeer wat 
betreft de problematiek, maar wat betreft de omvang. We konden dat 
hele gebied tussen Bergen op Zoom en Oosterhout niet behappen. 
Maar het belangrijkste was toch de filosofie die achter deze beleidswij
ziging zat. We vonden dat de samenleving niet langer toeschouwer 
kon zijn, niet kon blijven toekijken en zeggen: "Tjonge, jonge, hoe 
gaat het nou met die buitenlanders". Die houding wilden we doorbre
ken. Dat was ons belangrijkste uitgangspunt. We wilden de overheid 
confronteren met het feit dat er ten aanzien van buitenlanders een an
der beleid moest worden gevoerd. Toen we eenmaal vastgesteld had
den dat de samenleving in zijn geheel verantwoordelijk is voor haar 



eigen ... burgers, om het zo maar te zeggen, zijn we gaan kijken naar 
instellingen die het hulpverlenerswerk van ons konden overnemen.' 

In Breda nam men contact op met het IM w, Instituut voor Maat
schappelijk Werk. Daar zijn in 1980 de eerste maatschappelijk werkers 
voor buitenlanders aangesteld. Andere gemeenten volgden en sinds 
1984 is het individuele hulpverlenings- en begeleidingswerk vrijwel 
bij de stichting verdwenen. 

ZELFORGANISATIE 

Maar er veranderde nog meer. De discussies laaiden op over het per
spectief van de migrant. Moesten ze zich aanpassen? Integreren? Inte
greren met behoud van eigen identiteit? Wat was dat dan? Die discus
sie ging uiteraard niet voorbij aan de Bredase Stichting Buitenlanders. 
Mohammed Elwakidi: 'Wij vinden dat integratie iets is wat de buiten
lander zelf moet uitmaken, daar moet je geen officiële standpunten 
over innemen als stichting . Wat je wel moet doen is werken aan de 
voorwaarden en de mogelijkheden om te kunnen integreren als je dat 
wil t. Integreren klinkt mooi, maar als je dat moet doen vanuit een 
positie waarin je niets hebt, stelt het natuurlijk weinig voor.' Om die 
reden ging de Stichting aan de slag met specifieke doelgroepen, vrou
wen en jongeren, wiens positie vaak het zorgelijkst was. Verder wer
den er probleemgebieden benoemd, waar extra aandacht aan besteed 
moest worden: gezondheidszorg, arbeidsmarkt, scholing en oplei
ding. En daar dwars door heen werd zelforganisatie een van de belang
rijkste uitgangspunten van de stichting. Zelforganisatie als georgani
seerde poging om te ontsnappen aan afhankelijkheid en betutteling. 
Belangenbehartiging kan toch altijd het beste gedaan worden door 
organisaties van direct betrokkenen. Dat geldt voor Nederlanders, dat 
geldt voor buitenlanders. En dat geldt op alle terreinen: arbeids
omstandigheden, de positie van buitenlandse vrouwen of onderwijs in 
de eigen taal en cultuur. 

Maar zelforganisaties moeten wel een ingang hebben, aan tafel ge
nood worden. Mohammed Elwakidi: 'Inspraak van die organisaties is 
van wezenlijk belang . We zijn met gemeenten gaan praten: geef bui
tenlanders een stem, geef ze de mogelijkheid invloed uit te oefenen. En 
daarbij werden - in het verlengde van het overdragen van die eerste
lijns hulp - ook de instellingen betrokken.' Maar heeft dat nu de 
machtspositie van buitenlanders ook versterkt? Bij het woord 
'machtspositie' kijkt Mohammed Elwakidi wat onbegrijpend op. Het 
is niet een term die hij er op plakt. Mohammed Elwakidi: 'Dat weet ik 
niet. Wat ik wel zie is dat een verbreding, een vermaatschappelijking 
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van die problematiek terrein heeft gewonnen. De problematiek is niet 
meer alleen van de buitenlanders, of van een "Stichting Buitenlan
ders". De samenleving, of in ieder geval het welzijnswerk, weet nu 
wat die problematiek is. Voor die tijd kregen we alleen maar verwij
ten. Waarom we dit niet deden en dat niet deden. Nu heeft men ge
merkt: we moeten anders gaan kijken naar die problematiek, niet al
leen met onze autochtone ogen. Het is een bewustwordingsproces.' 

SUBSIDIEGELD OP BUITENLANDERS 

Op veel plaatsen in West-Brabant gingen maatschappelijk werkers 
zich bezig houden met de problematiek van buitenlanders. Soms ge
beurde dat uit persoonlijke betrokkenheid, soms vloeide het voort uit 
de contacten die de Stichting Buitenlanders had gelegd met de algeme
ne instellingen. Cynisch genoeg werkten ook de bezuinigingen mee 
aan deze ontwikkeling. 

Mohammed Elwakidi: 'De stichting heeft de stap gezet om instel
lingen te benaderen, maar dat liep parallel aan het feit dat er bezuini
gingen op stapel stonden. De instellingen moesten werkers afstoten, 
maar ze konden weer subsidiegeld binnenkrijgen op buitenlanders. 
Dan wordt het weer veel aantrekkelijker. .. ' Ook de Stichting Buiten
landers kreeg direct met bezuinigingen te maken: 'Begin jaren '80, 

gelijk nadat wij onze plannen bekend hadden gemaakt, is de rijksover
heid begonnen met een beleidsplan voor minderheden. En daarin 
werd eigenlijk dezelfde lijn aangegeven die wij ook hadden gekozen. 
Alleen negatiever geformuleerd. Men zei: "De stichtingen zijn een 
vergaarbak voor van alles en nog wat. Okee, die maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor buitenlanders gaat ons ook ter harte. Het 
overdragen van eerste-lijns werk is ook in ons belang . Maar. .. stich
tingen, je moet blijven staan waar je bent. Je mag een tweede-lijns 
organisatie worden, maar met beperkte middelen". Als er mensen bij 
de stichting weg gingen, werden ze op een gegeven moment niet meer 
vervangen. Alles wat vrij komt aan geld, aan personeel, wordt door
geschoven naar de algemene instellingen. De gemeente kan, al naar 
gelang haar eigen prioriteiten, mensen aanstellen, functies en activitei
ten voor minderheden subsidieren.' 

Is dat niet tragisch? Kom je als stichting tot de conclusie dat een deel 
van je werk moet worden overgedragen, word je vervolgens ook nog 
eens gedwongen werk af te stoten dat je wel wilt doen? Mohammed 
Elwakidi, haalt zijn schouders op en zegt lachend: 'Ach ja, dat zal wel 
koopmansmentaliteit zijn.' 



GEEN KHOMElNY-lNVLOEDEN 

Brabant staat nog steeds te boek als een overwegend katholieke 
provincie. Levert dit problemen op voor de, meestal islamitische, bui
tenlanders? Mohammed Elwakidi schudt van neen. Contacten met 
instellingen op politiek niveau leveren geen problemen op in deze zin . 
Ook de contacten met de katholieke kerk zijn goed. Zo bieden kerkbe
sturen de Islamitische gemeenschappen bijvoorbeeld gebedsruimtes 
aan. 

Maar als het gaat om de reacties van de autochtone bevolking is het 
soms moeilijk onderscheid te maken tussen religieuze bezwaren en 
irrationele, meer naar racisme riekende bezwaren. 'Soms denk ik wel 
dat die irrationele angst een rol speelt. Zo worden er bijvoorbeeld 
Koran-lessen gegeven op een lagere school, en dan krijgje steevast te 
horen: "bi-cultureel onderwijs ja, maar geen Khomeiny-invloeden" . 
Men is ook bang dat de Islam zich sterk gaat ontwikkelen. ' Ook bui
tenlanders die een gebedsruimte willen inrichten kunnen vaak rekenen 
op problemen met de wijk. Parkeerproblemen, lawaai-overlast, die 
mensen moeten zich aanpassen ... allerlei argumenten worden aange
voerd om de Islamitische godsdienst buiten de wijk te houden. Maar 
of dat nu gebeurt uit religieuze motieven? Elwakidi houdt het op een 
wat algemener weerstand. Het vestigen van een Turks jongerencen
trum kan bijvoorbeeld op dezelfde bezwaren stuiten. 'En dat uit zich 
dan in vandalisme, het ingooien van ruiten ... ach ja, en verder zijn de 
Nederlanders zo getraind in het niet expliciteren van kritiek, het erom 
heen draaien ... ' 

Maar hoe zit het met de politiek? Is dat in Brabant buitenlander-vrien
delijk? Is de zuidelijke doorbraak van de PvdA gunstig? 'Wat mij altijd 
opvalt in Brabant is datje het moet hebben van individuen, en niet van 
politiek. Als je een goede relatie hebt met een wethouder dan krijgje 
bijna alles voor elkaar. Je bereikt meer via personen dan door je recht te 
doen gelden. Dat is de cultuur in Brabant. Je moet het hebben van 
mensen die heel pragmatisch denken, en die vind je ook bij c DA en 
v v D. Bij de P v DA, maar dat is mijn persoonlijke verhaal, staan de 
mensen wel achter je, maar men werpt zoveel barrieres op dat je er 
moedeloos van wordt. Het zijn vaak logge organisaties, veel struikel
blokken, voorwaarden, formules. De partij -structuur is zo ondoor
zichtig . Maar als het gaat om resultaat op lange termijn is de P v DA 
zeker een bondgenoot.' 

Wat is de motivatie van politieke partijen om 'iets' voor buitenlan
ders te doen? Wat steken er voor ideeën achter? Mohammed Elwakidi 
ziet inderdaad eerder een charitatieve instelling bij het c DA. De betut-
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teling die hier gemakkelijk uit voortvloeit komt hij niet zozeer in de 
politiek tegen, maar wel bij vrijwilligers en in het maatschappelijk 
werk. Hij geeft, duidelijk met iemand in zijn gedachten, met glim
mende ogen een voorbeeld: 'Er zijn mensen die zich het lot van buiten
landers aantrekken, vaak zijn het vrijwilligers. Die willen wat doen en 
gaan naar zo'n organisatie toe. Veel buitenlanders bij zo'n organisatie 
zijn analfabeet, kennen de taal slecht, begrijpen de Nederlandse sa
menleving niet zo goed. Dus dan is zo'n Nederlandse man of vrouw 
van wezenlijk belang; het is eigenlijk de ingang, de eerste weg die men 
kan bewandelen. En sommigen die zo'n ereplaats ... (lacht) erestoel 
krijgen, maken daar misbruik van. Men is zich daar niet van bewust. 
Ze gaan alles voor die mensen doen, alles, want die mensen kunnen 
het niet. Buitenlanders zijn ook gewend, uit bescheidenheid, om zich 
afhankelijk op te stellen. En dat wordt dan gezien als onkunde, on
macht. Als dan een beroepskracht tegen zo'n vrijwilliger zegt: 'Die 
mensen kunnen best wat', krijgt hij als antwoord: 'Jij hebt makkelijk 
praten, je kent die mensen niet ... (lacht weer) inderdaad, ik heb een 
heel concreet persoon voor ogen. Die blijft dat jaren volhouden. 
Maatschappelijk werkers doen dat soms ook. Die komen een pro
bleemgeval tegen en houden zich daar dan dag en nacht mee bezig.' 

'Men vindt wel dat buitenlanders moeten integreren, maar men 
handelt alsof dat bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Dat spreekt 
elkaar een beetje tegen. Ze moeten de taal leren, zelf naar cursussen 
gaan, zegt men dan, maar als er zich problemen voordoen krijgt zo'n 
persoon geen enkele kans zichzelf te bewijzen. Dan zie je vrijwilligers 
de hele dag met zo'n persoon sjouwen, van instelling naar instelling. 
Als je op die manier mensen blijft helpen dan integreren ze niet, dan 
maakje ze hulpgevoelig. Er is altijd een beschermengel, een neutrali
sator tussen de persoon en bijvoorbeeld een instelling. Als die bescher
ming wegvalt kunnen ze opnieuw beginnen. Dat is de tegenstrijdig
heid van de goedwillendheid . ' 

EEN HEEL LEGER INGESCHAKELD 

Maar de grens tussen hulp en betutteling is vaak moeilijk te trekken. 
Mohammed Elwakidi weet dat uit ervaring: 'Wat ik erg moeilijk vond 
in mijn begintijd op de sociale academie was als een docent me, vanuit 
een grotere ervaring met buitenlanders, te hulp kwam als ik iets niet 
goed kon uitleggen. Mijn mede-studenten kwamen dan in verzet. Ze 
vonden dat zo'n docent me te veel beschermde, betuttelde. Dat be
doelden ze niet slecht, maar als je iets zegt dat niet zo duidelijk is, vind 
ik dat een docent het recht heeft je niet helemaal af te laten gaan'. 



Later leerde hij zich beter te verweren in dit soort situaties. 'Ik zei 
dan: hij of zij verwoordt heel goed wat ik bedoel, het is een prima 
vertaling.' Dat er een vertaling nodig was kwam niet alleen voort uit 
een taalprobleem. Elwakidi had net een stoomcursus Nederlands 
achter de rug. Enkele maanden voor zijn toelating tot de sociale acade
mie was hij ten gevolge van een tamelijk ernstig bedrijfsongeval in het 
ziekenhuis beland. Nederlands beheerste hij toen nog slecht, maar in 
het ziekenhuis kon hij van de nood een deugd maken en met het Ne
derlands aan de slag gaan. Dat lukte uiteindelijk, maar het duurde even 
voor het zover was. Eén chirurg meende te moeten zeggen: 'Laat die 
jongen toch die oprotpremie nemen, wat zal hij zich hier martelen met 
opleidingen ... ?'. 

Hij kreeg evenwel een aparte kamer, en al snel wemelde het van de 
patiënten en verpleegkundigen aan zijn bed die hem Nederlandse les 
gaven. 'Ik was er aan gewend Nederlands te horen, maar toen ik een
maal in een leersituatie zat was het heel moeilijk. Niet zozeer de taal, 
maar elk referentiekader ontbrak. Ik had geen idee van waaruit dingen 
ontstaan waren, visies ontwikkeld. Het was behoorlijk slikken. Slik
ken en proberen te begrijpen. Medestudenten en de mensen met wie ik 
woonde hebben me er doorheen gesleept ... ik had eigenlijk een heel 
leger ingeschakeld om me te helpen. ' 

STEVENSBEEK LIGT OOK IN BRABANT 

Om een leger samen te stellen moeten er genoeg recruten zijn. 
Op de dag dat dit interview is afgenomen breekt de hel los in Ste

vensbeek. Een huilende vrouw op de televisie: 'Het is te erg ... het is te 
erg'. Wat is er in Stevensbeek te erg? De voorgenomen huisvesting 
van enige honderden asielzoekers in het dorp. Een week later is ook 
Slagharen verontrust. Alhoewel de protesten omkleed zijn met ratio
nalisaties als 'zoveel asielzoekers zijn een te grote belasting voor een 
dorp met 700 inwoners', kan men de racistische ondertoon niet ver
hullen. 'Hoe moet het nu met onze kinderen ... ?' 

Uit ervaringen van buitenlanders blijkt steeds weer dat, naast hulp 
van instellingen en organisaties, hulp van vrijwilligers en contact met 
autochtonen een eerste voorwaarde is voor integratie. Het zal de asiel
zoekers niet meevallen in Stevensbeek dat 'leger in te schakelen om te 
helpen'. 

Stel dat die nieuwe bewoners nu ook een Moskee willen? Dat levert 
in grote steden al moeilijkheden op. Mohammed Elwakidi spreekt 
dan ook zijn twijfel uit of sommige Nederlanders wel wfllen dat bui
tenlanders integreren. En of ze bij het woord integratie wel hetzelfde 
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voor ogen hebben als hij. 'Ik denk dat veel Nederlanders er nog steeds 
van uitgaan dat je pas geïntegreerd bent, als je doorzichtig bent, niet 
meer zichtbaar, als je gewoonten ook voor anderen vanzelfsprekend 
zijn. ' Van Kooten en De Bie stelden ooit dat een buitenlander pas 
geïntegreerd zal zijn in de ogen van autochtonen als hij boterhammen 
met pindakaas of hagelslag eet. 'Dat doe ik ook' zegt Mohammed 
Elwakidi grinnikend, 'dat doe ik ook' . 



TOM TER BOGT 

Het stukgelopen corporatisme van 
de katholieke vakbeweging 

De harde vakbondsstrijd wordt vrijwel nooit in verband gebracht 
met Brabant. Dat komt, zo wil het verhaal, omdat de katholieke 
kerk alles wat naar het socialisme riekte buiten de provinciegren
zen hield en regeerde over haar eigen katholieke vakbonden. 
Deze stonden geheel in het teken van de harmonie tussen kapitaal 
en arbeid. 

Tom ter Bogt laat zien dat deze simpele voorstelling van 
zaken op een mythe berust. Er is - juist ook in Brabant - wat 
afgestreden. Het corporatisme, wat aanzienlijk meer behelst dan 
buigzaam ja knikken tegen ondernemers, heeft dan ook niet geze
gevierd; het is stukgelopen. 

Om de deugd te kunnen beoefenen is een 
zekere mate van welstand noodzakelijk 
THOMAS VAN AQUINO 

Januari 1937· Ongeveer vijfhonderd mensen trotseren de kou en het 
donker van deze winteravond op weg naar het bondsgebouw in Oos
terhout waar een lezing plaatsvindt. Pater Henricus, een bekend spre
ker, probeert antwoord te geven op de grote vragen van deze onzekere 
tijd. Tot hier in Oosterhout, verscholen in het Brabantse land, dringen 
de effecten van de wereldwijde economische crisis en de snelle en radi
cale politieke veranderingen in het buitenland door. 'Ondergang of 
Venieuwing?', vraagt Henricus zich af. 

De zaal valt stil en luistert bijna twee uur naar de analyses van de 
pater. Deze houdt zijn gehoor voor dat de wereld op het punt staat 
gesplitst te worden in twee grote blokken: één waarin het woord Gods 
de leidraad voor het menselijk handelen is; de ander waarbinnen de 
dorst naar revolutie de boventoon voert. In vele landen staat het geloof 
bloot aan ongekende vervolging. Stalin tracht de kerk in zijn land te 
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vernietigen, het zoveelste bewijs voor de goddeloosheid van het com
munisme. Dichter bij huis voert Hitler zijn campagnes: met gevaarlij 
ke mythen van ras en bloed ondergraaft hij het ware geloof. In Spanje, 
waar de anarchisten een rechtstreekse aanval op de kerk hebben inge
zet, vloeit martelaarsbloed, maar daar bloeit ook de weerstand op. 
Tegen de slinkse propaganda in Duitsland lijkt het geloof niet opge
wassen. 

Dan is er nog de enorme economische crisis die zo vele arbeidzame 
en goedwillende mensen in het ongeluk stort. De maatschappelijke 
ellende maakt duidelijk dat er verandering moet komen; het is zaak een 
einde te maken aan de wantoestanden die onlosmakelijk verbonden 
zijn aan een liberaal economisch bestel. De dreiging van totalitaire 
systemen en de voortdurende economische crisis zijn uiteindelijk ge
volgen van een in deze tijd ernstige vormen aannemend moreel verval. 
Wanneer de wereld herkerstend wordt, de katholieke hiërarchie van 

waarden hersteld, dan kan een waarlijk christelij ke gemeenschap tot 
stand komen. Dát is de uitdaging die deze moeilijke tijd stelt . Henricus 
spreekt van deemoed, naastenliefde en apostolische inzet . . . Tot slot 
maant hij zijn gehoor bij en boven alles katholiek te blijven ... 1 

Toespraken als die van Henricus waren doodnormaal in het vooroor
logse Brabant. Overal traden priesters, meestal plaatselijke kapelaans, 
op als geestelijke adviseurs van de katholieke arbeidersbeweging. Be
ter geschoold dan de werkenden bespraken zij de toestand van kerk en 
wereld in een taal die nu, nog maar enkele decennia later, sterk ar
chaïsch klinkt. Wat bevreemdt, is dat in een kleine gemeente als Oos
terhout vijfhonderd mensen de hiervoor beschreven avond bezochten. 
Natuurlijk, de TV bond nog niemand aan huis en in arbeiderskringen 
werd weinig gelezen. Kleine plaatsen kenden geen boekhandel of bi
bliotheek. Het is niet onaannemelijk dat zelfs een serieuze lezing als 
'Ondergang of Vernieuwing?' voor de bezoekers het karakter van een 
gezellige avond had. Misschien voelden mensen zich verplicht te ko
men vanwege hun lidmaatschap van de bond, of vanwege het feit dat 
een priester een lezing hield. De kerk vertegenwoordigde een enorme 
macht in het openbare leven, haar positie was in Brabant nog on
omstreden. Misschien kwam men op grond van interesse voor het 
besproken thema. Het meest waarschijnlijk is dat alle voorgenoemde 
elementen bijdroegen tot het gegeven dat zoveel mensen zolang luis
terden naar een exercitie in de katholieke sociale leer. 

Dit artikel betreft de arbeidersbeweging in Brabant, ik zou willen 

1. Reconstructie van de avond geschiedde op grond van een verslag in: Herstel, Alge
meen katholiek weekblad, nr. 4 28- 1-'37. 



CORPORATISME EN DE KATHOLIEKE VAKBEWEGING 

zeggen, bij en boven alles een katholieke arbeidersbeweging, immers 
voor haar sociaal-democratische en protestantse concurrenten was 
nooit meer dan een marginale rol weggelegd. Afgaande op het verslag 
van de avond in Oosterhout in het blad Herstel werd de katholieke 
sociale leer met verve uitgedragen in kringen van de abeidersbewe
ging. De vraag stelt zich hoe deze leer werd opgenomen en ook 
werkelijk de maatschappelijke verhoudingen in Brabant bepaald 
heeft. De katholieke sociale leer wordtt wel omschreveen als een 'cor
poratistische' filosofie. 'Corporatisme' is niet alleen een 'theorie' om
trent de geledingen waaruit het maatschappelijk leven is opgebouwd 
en over de wijze waarop die geledingen gezamenlijk een samenleving 
vorm moeten geven, het is ook de aanduiding voor een bestel waar
binnen de theorie werkelijkheid geworden is. De kwesties die in dit 
artikel centraal zullen staan zijn nu: in hoeverre heeft de katholieke arbei
dersbeweging zich het corporatisme eigen gemaakt en in hoeverre heeft de leer 
werkelijk de economische en sociale verhoudingen in Brabant getekend? Voor 
de beantwoording van die vragen is het noodzakelijk terug te gaan in 
de geschiedenis van de ar bieders beweging in Brabant, en soms ook de 
grenzen van de provincie te overschrijden. 

RERUM NOVARUM IN BRABANT, EEN MOEIZAME START 

VAN DE ARBEIDERSBEWEGING 

Pas jaren nadat Marx en Engels de arbeidersklasse hadden opgeroepen 
zich te verenigen en de burgerij het rode spook al begon te vrezen deed 
de kerkelijke overheid uitspraken inzake de 'sociale kwestie. ' 

In I 891 verscheen Rerum Novarum, de beroemde encycliek waarin 
Leo XIII de juiste verhouding tussen kapitaal en arbeid trachtte vast te 
leggen. Hij baseerde dit werkstuk op maatschappijtheorieën die, ver
zameld onder de noemer corporatisme, vanaf het begin van de 19de 
eeuw opgang deden onder vooral katholieke denkers. 

Binnen de traditie van het katholieke corporatisme vergeleek men 
de maatschappij met een levend organisme: de maatschappij zou be
staan uit 'natuurlijk' gegroeide groeperingen (de weefsels van het or
ganisme), die gespecialiseerde functies voor het geheel en voor elkaar 
vervullen en die via de onderlinge arbeidsverdeling, waardoor ze van 
elkaar en van het geheel afhankelijk zijn, samen het 'harmonisch li
chaam van de maatschappij' vormen. 2 Voorbeelden van dergelijke na
tuurlijke groepen waren het gezin, de kerkelijke of politieke gemeen-

2. Waarden, Frans van, Corporatisme als probleemoplossing, in: H.J.G. Verhallen, R. 
Fernhout en P.E. Visser (red .), Corporatisme in Nederland. Belangengroepen en demo
cratie, Alphen aan den Rijn/Brussel 1980, p. 19. 
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te, of een gilde-achtige arbeidsgemeenschap. Het corporatisme keerde 
zich tegen het liberale individualisme door te verklaren dat mensen 
niet anders dan in en door hun maatschappelijk verband, in en door de 
groep waarbinnen zij functioneerden, pas werkelijk mens waren. De 
theorie kenmerkte zich door een sterke hang naar de terugkeer van de 
Gemeinschajt, die door de moderne tijd en haar sociaal desastreuze in
dustrialisatie sterk ondergraven werd. 

Binnen een corporatief bestel was er voor de staat slechts een be
scheiden rol weggelegd . Toen de kerk het corporatisme tot haar maat
schappijleer maakte, leek zij de rol van haar historische tegenstrever zo 
klein mogelijk te willen houden om alleen zelf als hoogste gemeen
schappelijke instantie over te blijven. In het katholieke corporatisme 
was altijd sprake van een zogenaamd subsidiariteitsprincipe dat bepaalde 
dat hogere organen zich niet dienden te bemoeien met zaken die door 
lagere instanties zelf geregeld konden worden. 

In Rerum Novarum keerde de paus zich niet tegen het kapitalisme als 
zodanig. Hij bepaalde dat bezit een 'natuurrecht' was, en de vermeer
dering daarvan eveneens. Dat betekende niet dat de accumulatie van 
kapitaal op iedere wijze geoorloofd was. Het liberale, in de zin van 
ongebreidelde kapitalisme had tot effect dat arbeiders als slaven te
werkgesteld werden. Nu was lijden sinds 's mensen zondeval onlos
makelijk verbonden aan de condition humaine en bijgevolg, een zeke
re berusting dus gewenst. Maar daar waar bittere armoede het 
beoefenen van de deugd in de weg stond, moest er verandering ko
men. Leo x I II riep dan ook op tot het stichten van katholieke arbei
dersorganisaties die de bevordering van het lichamelijke, geestelijke 
en stoffelijke welzijn van hun leden tot doel moesten hebben. Let wel, 
hij keerde zich tegelijkertijd tegen de klassenstrijd en daarmee tegen 
het (goddeloze) socialisme. De stand der arbeiders moest in harmonie 
met die van de patroons zijn zaken zien te regelen. 

Rerum Novarum was een vaag document. Het stond de opbouw 
van arbeidersverenigingen toe, maar gaf geen enkele specificatie. On
duidelijk bleefbij voorbeeld in hoeverre die verenigingen voor arbeiders 
alleen bestemd waren. In het kader van een harmoniegedachte was zeer 
wel denkbaar dat ook anderen lid konden worden van deze verenigin
gen. In Nederland verwierf deze interpretatie een zekere populariteit 
daarover later meer. Verder probeerde de paus iedereen te vriend te 
houden: de ondernemers door het kapitalisme te sparen en alleen libe
rale uitwassen te verwerpen, de arbeiders door de rijken te kritiseren 
en een christelijk alternatief voor het kapitalisme te propageren. Re
rum Novarum bevatte voor elk wat wils, de encycliek liet zich gemak
kelijk naar eigen belangen interpreteren. 
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Toch was Rerum Novarum een belangrijk document. Hoe verder 
de interpretaties ook uiteen mochten lopen, de encycliek erkende voor 
het eerst dat er binnen de moderne maatschappij sprake was van een 
fundamentele tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, en dat die tegen
stelling tussen 'rijk en arm' niet te overbruggen was door de charitas . 
Naastenliefde bleek niet genoeg om maatschappelijke harmonie tot 
stand te brengen. Daarom 'mochten' verenigingen van arbeiders hun 
belangen behartigen, in de hoop dat dat later, wanneer eenmaal een 
corporatistisch bestel gevestigd zou zijn, niet meer nodig zou zijn. 

Op de tweede plaats was de pauselijke toestemming een enorme 
steun in de rug bij de opbouw van arbeidersorganisaties die ook in 
katholieke kring al schoorvoetend begonnen was. Priesters die met 
het lot van de arbeidersklasse begaan waren en zelf het initiatief namen 
tot oprichting van werkliedenverenigingen liepen nu minder kans om 
als socialist gebrandmerkt te worden. Zij konden nu met succes het 
pauselijke fiat inzetten tegen de enorme weerstand die zij ondervon
den van conservatieve burgers en geestelijken. 

Een eerste stap op weg naar een katholieke arbeidersbeweging was de 
oprichting van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond in 
Haarlem (1888). De bond kwam niet tot stand vanwege slechte werk
omstandigheden of een schandalig loon, maar als protest tegen de 
hoge toegangsprijzen bij de viering van het tienjarig ambtsjubileum 
van de paus . De vereniging stond dan ook open voor arbeiders én 
middenstanders, terwijl zelfs patroons lid konden worden . De volks
bond stond model voor andere organisaties in het bisdom Haarlem. In 
Twente nam de geschiedenis een andere loop. De priester Ariëns richt
te daar de eerste zuivere werkliedenverenigingen op, die naast de 
godsdienstige en zedelijke belangen ook de materiële interessen van 
alleen arbeiders behartigden. Deze organisatievorm kreeg in het begin 
van deze eeuw de overhand op het systeem van Volksbonden. 'Alles 
voor en door de arbeiders' werd het motto van de katholieke arbei
dersbeweging in Nederland. 

Brabant was lang een misdeelde provincie. In de loop van de 19de 
eeuw ging het steeds minder goed met de landbouw: de bebouwde 
oppervlakte nam af, de akkers raakten uitgeput. Lange tijd kende Bra
bant als Generaliteitsland niet eens een eigen bestuur. Veracht en ten 
achter gesteld door het rijkere calvinistische Noorden leek de provin
cie de beste illustratie voor de stelling dat katholicisme gelijk stond 
met armoede en onderontwikkeling. De industrialisatie die na l 870 op 
gang kwam, bracht daarin langzaam verandering. 3 

3. Rogier, L.J., Katholieke Herleving. Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds r853 , 
Den Haag z.j. (1956, p. 303 e.v. 
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De economische en culturele ondervoeding van Brabant was van 
invloed op het ontstaan van de arbeidersbeweging : die kwam moeilijk 
van de grond. Lang beschikte Brabant ook niet over een proletariaat in 
de eigenlijke zin des woords. Huisindustrie domineerde tot in het be
gin van deze eeuw. Boeren verwerkten in de wintermaanden huiden, 
wol en tabak om de schaarse inkomsten aan te vullen. Bij de geleidelij
ke uitbouw van die huisindustrie werden weliswaar arbeidskrachten 
van buiten de eigen familie aangetrokken, maar die werkten en leefden 
in hetzelfde patroon als hun bazen. Binnen dergelijke patriarchale 
arbeidsverhoudingen kon een vakbeweging niet ontstaan. Dat ver
anderde met de schaalvergroting en mechanisatie van de textiel-, leer
en tabaksindustrie slechts geleidelijk. Eeuwen van verdrukking om
wille van het katholiek-zijn smeedden een gevoel van saamhorigheid 
dat door de sterker wordende klassentegenstellingen niet in een paar 
j aar ongedaan gemaakt kon worden. Het standsdenken was zeer sterk 
in het Zuiden; verschillen tussen arm en rijk, in welvaart, macht en 
gedrag werden door iedereen als normaal beschouwd. Een andere ma
nier om hetzelfde uit te drukken is dat het Brabantse volkskarakter te 
boek stond als conservatief en autoriteitsgevoelig. Brabantse arbeiders 
- de eerste generatie was nog opgegroeid op het platteland - stonden 
dan ook zeer afwachtend tegenover organisaties die hun belangen zei
den te verdedigen en een door iedereen geaccepteerde orde wilden 
veranderen. Hun reserve gold niet alleen socialistische organisaties, 
maar ook die van katholieke origine. 4 

Niet alleen de arbeiders, maar ook de kerk, of beter, de lokale 
geestelijkheid reageerde alles behalve enthousiast op het idee van een 
katholieke arbeidersbeweging. aat Leo XIII onder druk van het op
rukkende socialisme had toegestaan in de vorming van arbeidersorga
nisaties betekende nog niet dat een dergelijke permissie bij de Brabant
se geestelijkheid een warm onthaal vond. Vanwege haar zeer 
belangrijke positie in het openbare leven had de kerk het socialisme in 
het zuiden van het land vooralsnog in de kiem weten te smoren. De 
noodzaak voor verdere aktie in de vorm van een positieve stap - op
richting van katholieke werkliedenverenigingen - was niet groot. De 
meeste geestelijken kwamen zelf uit de 'betere' kringen en neigden 
ertoe de belangen van de gegoede burgerij te verdedigen. Velen wezen 
arbeidersorganisaties, zelfs van een katholieke signatuur, af als een ge
vaarlijk modernisme. Conservatieve pastoors konden hun mening 
opleggen aan anderen, omdat vele arme Brabanders geheel of gedeel
telijk afhankelijk waren van de kerkelijke charitas en de geestelijkheid 

4. Versluis, W.G., Door eigen kracht. Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Diocesa
ne Bond der K.A.B. 1903-1953, Tilburg 1953, p. 12 e.v. 
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zelfs bemiddelde op het terrein van werk. Een negatieve referentie van 
de pastoor deed niemand goed. 

Interessant is wel dat de weerstand tegen de arbeidersbeweging on
der de lagere geestelijkheid vaak minder was. In de praktijk leidde dat 
tot een abeidsverdeling waarbij pastoors als geestelijk adviseur van 
boeren- en middenstandsorganisaties optraden, terwijl kapelaans de 
arbeiders onder hun hoede namen. De arbeidersbeweging die zich on
danks alle weerstand ontwikkelde, kon de steun van deze kapelaans 
niet ontberen. Niet dat in Brabant de arbeiders in alles dociel aan de 
leiband van de geestelijkheid liepen - soms namen zij zelf het initiatief 
tot oprichting van verenigingen - maar zonder die steun kon een 
werkliedenvereniging haast niet bestaan. Het vinden van vergader
ruimte bijvoorbeeld werd een schier onmogelijke taak wanneer een 
kerkelijke representant zich daartegen keerde, de (marginale) geschie
denis van het socialisme onder de Moerdijk biedt daarvan voorbeelden 
te over. Kapelaans legitimeerden de katholieke arbeidersbeweging . 

STANDS - EN VAKORGANISATIES 

Godsdienst, zo had de paus opgedragen, diende de basis te zijn waarop 
alle streven naar maatschappelijke verbetering diende te berusten . Leo 
x I 1 I gaf echter geen specificaties van de toegestane arbeidersvereni
gingen . Zolang maar het godsdienstig-zedelijk element een rol van 
betekenis speelde, was zo ongeveer iedere organisatievorm geoor
loofd. De vroege katholieke arbeidersbeweging ontstond als een bont 
mengsel van volks- en gildebonden, stands- en vakorganisaties, lo
kaal, per bisdom of nationaal verenigd. De slagkracht van dit samen
raapsel was vooralnog gering. Een tweetal vormen kreeg na verloop 
van tijd de overhand, de diocesane standsorganisatie - ofwel diocesane 
bonden, ofwel kortweg 'bonden' - en de vakorganisatie. 

In het zuiden ontstonden de standsorganisaties het eerst. Deze dioce
sane, dat wil zeggen per bisdom georganiseerde bonden stonden on
der de hoede van de bisschop. De kerk leek, wanneer de arbeidersor
ganisaties er dan toch zouden moeten komen, het liefst een zo groot 
mogelijke vinger in de pap te willen hebben. Negen standsorganisaties 
in het bisdom Den Bosch sloten zich in 1903 aaneen tot een Centrale 
Bond van R. K. Werkliedenverenigingen. Een jaar later zette een aan
tal organisaties in het bidsom Brede dezelfde stap . De eerste taken van 
de bonden waren onderlinge bijstand, scholing en gezelligheid. In de 
loop van de ontwikkeling van de bonden werd het takenpakket fors 
uitgebreid. Er ontstond een aan de bonden gelieerd netwerk van zie
kenfondsen, werkloosheidsuitkeringen, levensverzekeringen, con-
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sumptiecoöperaties en banken, een vormingsinstituut, een uitgeverij 
en een krant: de Volkskrant. 

Bijstand, scholing en gezelligheid in de geslotenheid van de eigen 
stand was geen voldoende programma voor een arbeidersbeweging. 
De theorie van het corporatisme mocht harmonie boven alles stellen, 
de werkelijkheid had een alles behalve harmonisch karakter. Uitbui
ting bestond in het Zuiden net zo goed als elders. Naast de diocesane 
bonden ontstonden dan ook vakorganisaties die zich directer bezig hiel
den met kwesties inzake loon en arbeidsverhoudingen. Een belangrijk 
verschil met de diocesane bonden was dat deze vakbonden beschikten 
over een weerstandskas. Onder druk van de omstandigheden op de 
arbeidsmarkt en de verhoudingen binnen de fabrieken interpreteerden 
arbeiders Rerum Novarum op radicale wijze: niet alleen verenigden zij 
zich, ook maten zij zich het recht toe hun gerechtvaardigde eisen 
kracht bij te zetten met een eventuele staking. Wel bleven zij binnen de 
katholieke leer voor zover een staking altijd gezien werd als een ui
terste noodzaak, en nooit als een middel om de gegeven maatschappe
lijke verhoudingen ingrijpend te wijzigen. 

Er ontstond snel een grote rivaliteit tussen diocesane bonden en 
vakbonden. Arbeiders vermeden lid te worden van beide organisaties 
omdat zij geen dubbele contributie wilden betalen. Tussen de twee 
poten van de katholieke arbeidersbeweging ontstond een strijd om 
leden. Het gevecht om de hegemonie binnen de katholieke arbeiders
beweging liep zo hoog op dat de ontwikkeling ervan ernstig verstoord 
werd. Ook de bisschoppen van Breda en Den Bosch kozen partij: zij 
zagen de vakbonden het liefst ondergeschikt aan de diocesane bonden, 
zodat zij in hun eigen bisdom de hele katholieke arbeidersbeweging in 
het goede spoor konden houden. De vakbonden weerden zich. Zij 
erkenden de zeggenschap van de bischoppen op godsdienstig en zede
lijk terrein, dus over de standsorganisaties met hun sterk vormende 
functie, maar wilden zelf een zo krachtig mogelijke verenigingsvorm: 
landelijk georganiseerde vakbonden. 

Om verdere groeistoornissen van de katholieke arbeidersbeweging 
te voorkomen gaven de verzamelde bisschoppen, zo hoorde dat in die 
dagen, uitsluitsel in het geding tussen bonden en vakorganisaties. In 
hun communiqué van 1909 bepaalden zij dat beide verenigingsvormen 
bestaansrecht hadden en suggereerden een dubbel lidmaatschap. De 
taken van beide organisatievormen werden echter nog niet strikt ge
scheiden met nog jaren slepende competentiekwesties tot gevolg. Te
gen de wil van de zuidelijke collega's oordeelden zij dat landelijke or
ganisatie van vakbonden toegestaan was. Dat besluit werd vooral 
genomen om het in r 906 opgerichte Nv v de wind uit de zeilen te 
nemen. Dit verbond lag als slagvaardige organisatie jaren en jaren 
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voor op de door twist en verdeeldheid gekenmerkte katholieke arbei
dersbeweging. De katholieke vakbonden verenigden zich in 1909 in 
het Bureau voor Rooms-Katholieke Vakorganisatie, met zo'n 9000 

leden verre de mindere van het Nv v dat al vier keer zo groot was. 
De erkenning van een landelijke vakcentrale hief de problemen niet 

op. Veel arbeiders lieten zich niet overhalen een dubbel lidmaatschap 
aan te gaan. Omdat ook zij meer geporteerd leken voor allereerst de 
behartiging van hun materiële belangen groeiden de vakbonden snel. 
Nu wilden zij de gehele taak van de arbeidersbeweging op zich nemen, 
niet alleen op het economische, maar ook op het godsdienstige, cultu
rele en zedelijke vlak. Voor de oudere diocesane bonden dreigde een 
bijrol op lokaal nivo. Juist in het Zuiden wilde men de diocesane bon
den niet het slachtoffer laten worden van de expansie van de vakbewe
ging. De bisschoppen moesten nogmaals ingrijpen om de vrede in 
eigen gelederen te herstellen. In hun communiqué van 1916, het Magna 
Carta van de katholieke arbeidersbeweging, handhaafden zij de be
staande dubbelstructuur. Zij kenden de vakbeweging de taak toe te 
onderhandelen over het loon en de werkomstandigheden, en toe te 
zien op de naleving van afgesloten arbeidsovereenkomsten. Alle ande
re taken, materieel, godsdienstig en cultureel, kwamen aan de diocesa
ne bonden toe. Het communiqué versterkte de positie van de bonden 
aanzienlijk, temeer daar een dubbel lidmaatschap nu verplicht gesteld 
werd . De bonden profiteerden op die manier van het grote aantal le
den van de vakbeweging. Voor de laatste was het communiqué een 
bittere pil. Het streven naar een vakorganisatie met brede taken was 
een flinke slag toegebracht. De vakbeweging werd de zeer beperkte 
taak opgelegd zich bezig te houden met zaken op en rond de werk
vloer, zelfs moest zij 'de parel aan de kroon van de katholieke arbei
dersbeweging', het TB c- herstellingsoord Huize Berg en Bosch af
staan aan de diocesane bonden. 

Pas in 1925, bijna twintig jaar nadat het Nv v als krachtige vakbe
weging naar voren kwam, verbeterden de verhoudingen binnen de 
katholieke arbeidersbeweging. Met de oprichting van het Rooms-Ka
tholiek Werkliedenverbond (RK wv) bleef de dubbelstructuur intact, 
maar kwam er tenminste een overkoepelend orgaan tot stand. 

DE R. K. BEDRIJFSRADENBEWECINC 

Leo x II I had niet alleen opgeroepen tot de oprichting van arbeidersor
ganisaties, ook de andere standen zouden zich moeten verenigen. De 
vertegenwoordigers van de standen zouden in hun onderlinge overleg 
de maatschappelijke harmonie kunnen bevorderen . De werkgevers 
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lieten zich het minst gelegen liggen aan Leo's oproep. Terwijl in Bra
bant de boeren- en middenstandsorganisaties al in respectievelijk r 896 

en 1902 tot stand kwamen, organiseerden de werkgevers zich pas in 
1917 (Breda) en 1919 (Den Bosch). Hun weerzin laat zich deels ver
klaren uit hun liberale houding, die bemoeienis van de kerk met het 
economisch leven afwees, deels uit het feit dat zij zich opvatten als 
onderlinge concurrenten en weinig behoefte hadden aan een gezamen
lijke organisatie. Bovendien maakte de zwakte van de arbeidersbewe
ging in het Zuiden samenwerking niet tot een acute noodzaak. 

In het begin van de jaren twintig waren dus de vier belangrijke 
maatschappelijke standen georganiseerd, maar alleen de arbeiders 
maakten ernst met plannen om een organische ordening van het maat
schappelijk levens, zoals aanbevolen in Rerum Novarum, gestalte te 
geven. De werkgevers, die altijd de invloed van de kerk op het sociaal
economische leven probeerden te minimaliseren en zelfs het voorstel 
tot een harmonische ordening naast zich neerlegden, omdat zij bang 
waren dat da t afbreuk zou doen aan hun machtspositie, bleken slechts 
onder druk bereid mee te werken aan de totstandkoming van een cor
poratistische maatschappij. Niet de katholieke arbeidersbeweging oe
fende genoeg pressie uit om de ondernemers over te halen mee te gaan 
in een initiatief richting corporatisme, maar de vrees voor het socialis
me bracht hen zover. 

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog leek overal in Europa een 
grote omwenteling op handen. Na een geslaagde revolutie in Rusland 
en het uitroepen van radenrepublieken in Duitsland - de tsaar was 
vermoord, de keizer verdreven - meenden velen dat een tijd aangebro
ken was waarin de (socialistische) arbeidersbeweging ook elders de 
dictatuur van het proletariaat kon uitroepen. Eén van hen was s DA P

leider Troelstra die, meegesleurd door de euforie die opstanden in het 
buitenland ook hier teweegbrachten, een wisseling van de wacht aan
kondigde. De burgemeester van Rotterdam onderhandelde al met de 
toen nog radicale sociaal-democraten over een geordende overdracht 
van de macht en het dagblad De Telegraaf verklaarde een eventuele 
revolutie te zullen steunen.5 Op II november 1918 eiste Troelstra in 
het parlement de staatsmacht op voor de arbeidersklasse. Er gebeurde 
niets, tenminste niets in die richting. Troelstra's eis werd zelfs in eigen 
kring als absurd, of in ieder geval voorbarig afgewezen. Een anti
revolutionaire betoging waarbij het katholieke volksdeel prominent 
vertegenwoordigd was, werd een eclatant succes. Wilhelmina liet zich 
op het Malieveld vieren door een uitzinnige menigte. De katholieke 

5. Harmsen Ger, en Bob Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiede
nis van de Nederlandse vakbeweging, Nijmegen z.j. (1975), p. 130. 
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arbeidersbeweging pleitte voor orde en gezag, voor trouw aan het 
huis van Oranje. 

Op deze revolutiepoging waarin Brabantse en Limburgse volks
jongens, verzameld in ordecomités, de wacht hielden bij belangrijke 
instellingen, volgde natuurlijk een nieuwe golf van katholieke propa
ganda tegen het socialisme en haar onbetrouwbare leiders. Toch kon 
ook in die tijd niet geloochend worden dat door Troelstra's 'vergis
sing' een bang geworden burgerij maar al te bereid bleek concessies te 
doen. De 45-urige werkweek bijvoorbeeld, jaren was ervoor gestre
den, kon zonder slag of stoot afgekondigd worden. Ook de katholieke 
arbeiders beweging kon profiteren van het tij: eindelijk leken de (ka
tholieke) werkgevers bereid te onderhandelen over een corporatisti
sche ordening van het economisch bestel. Geconfronteerd met de al
ternatieven van revolutie of corporatisme kozen zij het laatste. 
Katholiek anti-kapitalisme was altijd nog te verkiezen boven de socia
listische variant daarvan. 

Rerum Novarum was, ik vermeldde het al, een vaag document. De 
katholieke arbeidersbeweging destilleerde uit de encycliek een concre
te sociale leer, die zij overigens presenteerde als de enig mogelijke 
interpretatie, als een pauselijk directief. De leer steunde in de jaren 
twintig, maar ook later, op een aantal elementen die steeds weer her
haald werden. Binnen een corporatistisch bestel zou verbetering ko
men in het lot van de arbeidersklasse, haar materiële en vooral ook 
geestelijke verheffing stond voorop . De verandering van haar positie 
ging misschien gepaard met een zekere wrijving - ondernemers ga
ven, zo bleek, niet zonder meer een deel van hun voorrechten op -, 
maar uiteindelijk zou de harmonie tussen de verschillende standen ze
gevieren. Het einde van wat in socialistische kring klassenstrijd heette 
zou voor beide partijen gunstig werken. De katholieke arbeidersbe
weging steefde er nooit naar kapitaal en arbeid gelijk te maken: de 
hiërarchie der standen en de verschillen tussen mensen waren natuur
lijke gegevens. De autoriteit van de patroon stond dan ook niet ter 
discussie, wel moest er een einde gemaakt worden aan de heersende 
willekeur. Daartoe eiste de arbeidersbeweging een tweetal zaken: een 
grotere sociale zekerheid en een zekere medezeggenschap op het ter
rein van de (bedrijfs)economie. Verder pleitte zij voor samenwerking 
tussen bedrijven. Aan de kapitalistische concurrentie, periodiek optre
dende crises, dus faillisementen, dus werkeloosheid moest een einde 
komen. In een maatschappij die beantwoordde aan het corporatisti
sche ideaal zou sprake zijn van een meer geordend industrieel proces, 
van productie naar maat. De arbeidersbeweging presenteerde haar leer 
als een derde weg tussen kapitalistische productie die de zwakkeren tot 
slachtoffer maakte, tegelijk keerde het zich tegen het socialisme, dat 
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's mensens goddelijke oorsprong miskende en diens verantwoorde
lijkheid wilde offeren aan een almachtige staat. 

De bovengenoemde elementen - verheffing, harmonie, medezeg
genschap op sociaal en economisch terrein, ordening van de productie 
met de staat in een toeziende rol- waren ook te vinden in het beroem
de Paasrnanifest ( r 9 r 9) waarin ka pita al en arbeid verklaarden harmo
nieus te willen samenwerken binnen het verband van zogenaamde be
drijfsraden. De toon van het manifest werd sterk gezet door de 
arbeidersbeweging die nu voor het eerst de illusie koesterde op weg te 
zijn naar een corporatistische ordening. Het was een werkstuk van de 
Delftse professor Veraart die per bedrijfstak raden van ondernemers en 
arbeiders in het leven wilde roepen, die arbeidsovereenkomsten, lonen 
en prijzen konden vaststellen, de gang van zaken in een bepaalde sector 
van de economie konden vormen en plannen. Op den duur zouden 
deze raden publiekrechtelijke bevoegdheden toegeschreven krijgen 
die hun beslissingen een voor allen bindend karakter zouden geven. 
Zo ver kwam het lang niet. De publiekrechtelijke organisatie van het be
drijfsleven bleef in de kinderschoenen steken. Het initiatief bleef be
perkt tot de katholieke kring en daarbinnen slaagden de ondernemers 
er al snel in de zaak te traineren. Veraart's voorstellen gingen hen na
melijk veel te ver. Alleen onder druk van de omstandigheden stemden 
zij in met een aantal verlangens van de arbeidersbeweging, eigenlijk 
wilden zij absoluut geen inmenging van 'vreemden' in de sociaal-eco
nomische ontwikkeling van hun bedrijf(stak) . Toen het revolutiege
vaar aan het begin van dejaren twintig geweken leek en bovendien de 
conjunctuur neerwaarts ging, meenden zij het heft weer in eigen han
den te moeten nemen en trokken zij zich eenzijdig terug uit de R. K. 

Bedrijfsradenbeweging. Saillant detail: vooral de Brabantse werkge
vers roerden zich in het verzet tegen een veranderde structurering van 
de economie. 6 Met een inzettende crisis als excuus werd ook de 45 

-urige werkweek ongedaan gemaakt. De arbeidersbeweging die al te 
naïef een coulante houding van het kapitaal verwacht had, kon niets 
anders doen dan zich terugtrekken in het defensief. De komende jaren 
kenmerkten zich door een verstikkende economische malaise en het 
bijbehorend ledenverlies. Het corporatische ideaal bleef leven in krin
gen van de katholieke arbeidersbeweging, de verwerkelijking ervan 
kwam geen stap dichterbij. 

6. Van Waarden, A.W. p. 57. 
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QUADRAGESIMO ANNO: NIEUW CORPORATISTISCH ELAN 

Veertig jaar na Rerum Novarum verscheen Quadragesima Anno 
(1931). De encycliek van Pius XI werd door de arbeidersbeweging 
enthousiast ontvangen als basis voor een aan de eisen van de tijd aange
paste leer. Rerum Novarum was immers aan revisie toe. De oude 
encycliek werd inmiddels tegen de verlangens naar medezeggenschap 
ingezet door conservatieven die meenden dat het pauselijk schrijven 
arbeiders slechts het recht verleende zich te verenigen, verder niets. 
Rerum Novarum was inderdaad zo weinig specifiek dat een dergelijke 
uiterst behoudende uitleg mogelijk en verdedigbaar was. Quadragesi
mo Anno maakte daaraan een einde. Pius XI sprak zich in klare taal uit 
voor medezeggenschap van de arbeidersbeweging in de daarvoor be
stemde organen, zijn encycliek was een ondubbelzinnige steun voor 
het streven naar een publiekrechtelijke reorganisatie van het bedrijfsle
ven en als zodanig een belangrijke legitimatie van een economische 
koers die het R K w v al jaren voorstond. 

De paus beval de oprichting van bedrijf- en beroepschappen aan 
waarbinnen kapitaal en arbeid zouden samenwerken. In feite waren 
deze organen gemodelleerd naar de middeleeuwse gilden waarbij de 
meester en zijn gezellen vervangen waren door verantwoordelijke on
dernemers en toegewijde arbeiders. Als iedereen zijn plaats kende en 
leefde volgens de christelijke moraal, dan zouden uitbuiting, concur
rentie en klassenstrijd tot het verleden behoren en een rechtvaardiger 
vorm van productie de overhand krijgen. 

Quadragesimo Anno maakte het mogelijk velerlei geestelijk onheil 
te bestrijden. De encycliek bevatte weer de inmiddels obligate attaque 
op het socialisme dat hardnekkig bleef vasthouden aan onzalige noties 
als revolutie en klassenstrijd. Verder werd naast het liberale kapitalis
me een nieuwe kwaal afgewezen, die van het facisme dat in Italië al 
vaste voet aan de grond gekregen had. Mussolini's almachtige staat 
werd met behulp van het in Quadragesimo Anno opnieuw herhaalde 
subsidiariteitsprincipe bekritiseerd, de ordening die de dictator zelf als 
corporatistisch betitelde, afgewezen. 

Zoals vermeld werd de encycliek in Nederland enthousiast ont
haald. Noodzakelijke veranderingen konden nu met pauselijke goed
keuring worden nagestreefd. Dat de maatschappij ingrijpend gewij
zigd moest worden, was ook het katholieke deel van de arbeidersbe
weging meer dan duidelijk. De crisis die de gehele westerse wereld 
sinds het einde van dejaren twintig ongemeen hard trof, was het ultie
me bewijs dat aan het liberale kapitalisme paal en perk gesteld moest 
worden. Tijdens die crisis was in de steden hier te lande soms bijna de 
helft van de arbeiders werkeloos. Waar socialisten hun hoop op de 
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toekomst richtten en bleven geloven in socialisatie van de productie
middelen keken katholieken terug en stelden de middeleeuwse orde
ning als ideaal. Het inmiddels gewortelde corporatistische ideaal be
hoedde de katholieke arbeidersklasse voor het afglijden naar 
autoritaire oplossingen voor de ellende die de crisis teweegbracht. 
Hoe men verder ook over het katholieke corporatisme moge denken, 
het verhoedde een vrije val in de richting van het fascisme. 

Misschien lijkt het vreemd dat er in katholieke kring een hang be
stond naar een organische ordening die al eeuwen het veld had moeten 
ruimen en die binnen het moderne denken zo gemakkelijk gekoppeld 
werd aan achterlijkheid, bijgeloof en redeloosheid. Maar wat fasci
neerde in een tijd van economische chaos en toenemende politieke 
instabiliteit was de orde die er binnen de middeleeuwse maatschappij 
geheerst zou hebben. In Brabant liet het herstel van de oude gemeen
schap op zich wachten, sterker nog, wat er restte aan gemeenschap 
werd in snel tempo afgebroken door de onbarmhartige industrialisatie 
van het gewest. De steden groeiden en het landelijke aanzien van de 
provincie veranderde door het in cultuur brengen van woeste gron
den. De industrialisatie was vooral verbonden aan een drietal al ge
noemde bedrijfstakken: textiel, tabak en leer. Belangrijk waren verder 
op de eerste plaats natuurlijk Philips, maar ook andere bedrijven als 
Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek, Hero, Kwatta, Van den Bergh 
&Jurgens, Zwanenberg, Organon en de Hollandse Kunstzijde Indus
trie. Naast de oudere takken van nijverheid zorgden dus vooral de 
metaal- en electrotechniek en de voedings- en genotsmiddelenbranche 
voor het belangrijkste gedeelte van de werkgelegenheid . Deze be
drijfstakken bleven ook na de oorlog het hart van de Brabantse indus
trie. 

Dat Brabant tijdens het interbellum snel moderniseerde, heeft niets 
te maken met een verwerkelijkt corporatisme. De modernisering was 
geen gezamenlijk project, geen vrucht van coöperatie van kapitaal en 
arbeid. De industrialisering kwam tot stand via volstrekt liberale weg. 
De provincie was voor ondernemers interessant vanwege de lage lo
nen en de relatief conflictloze arbeidsverhoudingen. Deze laatste wa
ren eerder het gevolg van de dociliteit van de meeste Brabanders en de 
onwil van de katholieke vakbonden om te staken, dan van een pacifi
catie van werkgevers en werknemers binnen een corporatistisch ka
der. Noordelijke sigarenfabrikanten verplaatsten soms zelfs hun be
drijven naar het zuiden omdat zij daar minder geplaagd werden door 
stakende arbeiders en oproerige vakbonden. De belangrijkste uitzon
dering op de regel van arbeidsrust was de Tilburgse textielstaking vàn 
1935· Dat de mensen het water aan de lippen stond, moge blijken uit 
het feit dat duizenden arbeiders nota bene onder communistische lei-
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ding een aangekondigde loon verlaging bevochten. Het mocht niet ba
ten. In crisistijd waren de werkgevers al helemaal niet bereid conces
sies te doen aan een verzwakte arbeidersbeweging. 

Brabantse ondernemers kenmerkten zich door een liberalisme waar 
het de economie betrof en een alles behalve christelijk soort standsden
ken op het sociale vlak. Het R K w v-rapport Om Waarheid en Recht 

(1926) sprak duidelijke taal: 'Het gaat er voor ons om aan te toonen, 
dat de arbeider, vooral in het Zuiden des lands, niet zelden beschouwd 
wordt als de slaaf uit wien men in z'n goeden tijd zoveel mogelijk 
tracht te halen om zich, als hij afgewerkt is, van hem te ontdoen. '7 

Voor de ondernemers in de tabaksindustrie gold bovendien dat zij 'een 
natuurlijke neiging hadden om aan de loonen te knabbelen. Onze ja
renlange ervaring heeft uitgewezen, dat ze, ook ten aanzien van hun 

aangegane overeenkomsten, onbetrouwbaar zijn. '8 Vrijwel alle on
dernemers probeerden de arbeider 'te beletten zij n meest elementaire 
recht uit te oefenen.' De vakbeweging werd tegengewerkt, er was 
sprake van een voorkeur voor indienstneming van ongeorganiseer
den. Het spreekt voor zich dat een dergelijk soort ondernemers niet 
bepaald te wachten stond om met, God betere het, de arbeidersbewe
ging te gaan werken aan de gezamenlijke opbouw van een corporatie
ve maatschappij . 

In 193 8 startte het werkliedenverbond één van haar grootste propa
gandistische acties : Naar de Nieuwe Gemeenschap . Deze diende het ide
aal nieuw élan te geven . Arbeiders zouden in de nabije toekomst hun 
minderwaardigheid kunnen afleggen - in Brabant geen sinecure -, 
ook zij waren van hogere afkomst: als koningskinderen zouden zij met 
anderen samenleven in de nieuwe gemeenschap. A.C. de Bruij'n, 'onze 
voorzitter', stelde dat de solidaire maatschappij van Quadragesima 
Anno geen hersenschim was, maar een bereikbaar ideaal. In gloedvol
le bewoordingen schilderde hij een samenleving waarin geen klassen
of rassenstrijd heerste, waar staking en uitsluiting tot het verleden be
hoorden, net als het strikt persoonlijke belang en de winstbegeerte. 
Sociale rechtvaardigheid en liefde zouden de overhand krijgen. Met de 
actie werd tevens gepoogd het katholieke isolement te doorbreken en 
ook anderen te interesseren voor een corporatistische orde. Het R K w v 
zei goed te beseffen dat de katholieke minderheid een zekere beschei
denheid paste en dat zij haar wil niet kon opleggen aan de rest van het 
volk. De Bruijn eiste dan ook niets, maar vroeg wel steun voor de 

7. 0111 Waarheid en Recht. Aanval, Verweer en Repliek betr. de verhoudingen tussen 
R. K. werkgevers en arbeiders en R. K . organisaties van werkgevers en arbeiders , spe
ciaal in het Zuiden van het land, Utrecht 1927, p. 36. 
8. 0111 Waarheid en recht, a.w. p. 175. 
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plannen van zijn verbond. Hij richtte zich tot alle mensen van goede 
wil, immers, zo stelde hij optimistisch, in ieder mens viel een drang 
naar het goede en schone te bespeuren. Ook niet-katholieken konden 
zich laten winnen voor een rechtvaardige samenleving. 

De katholieke arbeidersbeweging poogde oprecht het grootste ge
deelte van de Nederlandse bevolking te winnen voor haar ideeën. Dat 
dat niet zou lukken en de actie doodbloedde, ondanks een voor die tijd 
exorbitante financiële injectie van 150.000 gulden, lag voor de hand. 
De sociaal-democraten hielden vast aan hun oplossing voor de crisis, 
het in 193 5 gepubliceerde Plan van de Arbeid en de protestanten wezen 
ieder voorstel dat gebaseerd was op pauselijke uitspraken als vreemd 
af. Zelfs in de katholieke thuislanden, Brabant en Limburg, vermocht 
het plan niet veel uit te richten. Organisatie in bedrijfsschappen, waar
bij aan de arbeidersbeweging een zekere medezeggenschap zou toeko
men, wezen de ondernemers af als een volstrekt onzinnig idee zolang 
uiterste noodzaak hen niet dwong mee te werken. Het corporatisme 
leefde door acties als Naar de Nieuwe Gemeenschap en het onver
moeibare optreden van paters als Henricus als ideaal onder de arbeidende 
klasse in Brabant, aan de verwerkelijking ervan kwam men ook in de 
j aren dertig niet toe. 

Uitgerekend op de dag waarop de Duitsers Nederland binnenvie
len verscheen er een editie van Herstel waarin opgeroepen werd 'juist 
nu', in deze tijd van 'uit het lood geslagen volkeren en verhoudingen' 
het R K w v te steunen. Dat hoefde al snel niet meer. In de bezettingstijd 
bleek het onmogelijk de eigen idealen te handhaven. De drie vakcen
trales probeerden hun apparaat nog intact te houden onder de gewij
zigde omstandigheden, maar Duitse interventies maakten dat steeds 
moeilijker. Het sierde het RKWv dat bestuur en bisschoppen in juli 
1941 resoluut besloten de organisatie op te heffen, om niet gelijkge
schakeld te worden binnen een 'arbeidsfront' dat alleen de belangen 
van de Nazi's diende. 

BRABANT NA DE OORLOG, DE GLORIEDAGEN VAN DE 

DIOCESANE BONDEN 

In het verzet tegen de Duitsers vervaagden de grenzen tussen katholie
ken, protestanten en socialisten, terwijl zelfs de communisten moch
ten rekenen op tijdelijke acceptatie. In het al in 1944 bevrijde zuiden 
rees dan ook de vraag of partijen en vakbonden in hun vooroorlogse 
vorm terug moesten keren. De geestelijkheid gaf de doorslag in de 
beslissing: de oude organisatiestructuur zou hersteld worden. De siga
renmaker Frans Hoogers, voorzitter van het R K w v in heroprichting 
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dacht daar eerst anders over, maar de bisschoppen drukten dit een
heidsstreven in eigen kring de grond in. Hoogers werd korte tijd later 
weggepromoveerd tot wethouder van Tilburg. Het eveneens her
opgerichte blad Herstel ging op vooroorlogse voet verder. In de door 
papierschaarste dunne edities eiste men hervorming van het eigen
domsrecht, van de verhouding tussen kapitaal en arbeid, van de struc
tuur van de maatschappij. Boven alles diende er een 'nieuwe geest' te 
waaien door het persoonlijke leven, het gezin en de maatschappij; het 
vertrouwde corporatistische credo. 

Na de bevrijding van de rest van Nederland kwam er, ondanks de 
roes van eenheid onder het volk, niet één grote nieuwe vakbeweging 
tot stand. De drie belangrijke centrales, het tot Katholieke Arbeiders 

Beweging (KAB) omgedoopte RKWV, het NVV en het CNV, wilden 
hun eigen identiteit behouden en niet verder gaan dan een los samen
werkingsverband: de Raad van Vakcentralen. Wel keerden zij zich geza
menlijk tegen de communistische Eenheids Vak Centrale ( E v c) die kort 
na de oorlog probeerde het gevoel van eendracht te vertalen in een niet 
langs traditionele, verzuilde lijnen gedeelde vakbeweging. Vanwege 
het krediet dat de communisten in het verzet opgebouwd hadden en 
vanwege het feit dat de E v c zich presenteerde als een breuk met een 
oud, versleten stelsel waaraan nog de geur van crisis hing, had de nieu
we vakbeweging vooreerst grote aantrekkingskracht. De andere drie 
moesten zich flink inspannen om hun vooroorlogse achterban weer 
binnen te loodsen. Een tijd lang lukte dat het NVV zo slecht dat het 
opteerde voor een fusie met de E v c. De koude oorlog die tegen het 
einde van de jaren veertig inzette, bracht uitkomst. De sympathie 
voor het communisme verdween. Het Nv v herstelde zich en de E v c 
ging gehaat en verdacht gemaakt ten onder. Ook in Brabant zette de 
KAB diverse acties tegen de EVC op touw. In Helmond, waar de ont
kerkelijking verder was voortgeschreden dan in de rest van de provin
cie, had de E v c bijvoorbeeld een steunpunt. Met manifestaties pro
beerde men de overgelopen arbeiders terug te winnen. Dat lukte 
gedeeltelijk. De Russische inval in Hongarije deed uiteindelijk de rest. 

Natuurlijk waren er in het naoorlogse Brabant klemmender pro
blemen dan de eenwording van de vakbeweging of de uitdrijving van 
de EVC. Het allerbelangrijkst was de heropbouw van de Brabantse 
industrie. Dat proces slaagde wonderwel. Brabant herrees als de be
langrijkste industriële provincie van Nederland. De toename van het 
aantal industriële arbeidsplaatsen was er meer dan twee maal zo groot 
als in de drie randstedelijke provincies. De textiel handhaafde zich en 
in de leerindustrie nam de bedrijvigheid iets toe. De groei was vooral 
te danken aan de enorme expansie van de electrotechniek en de voe-
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dingsmiddelenindustrie. 9 Als echte industrieprovincie was Brabant in 
de dienstensector minder ontwikkeld dan de meeste andere delen van 
het land, wel sloot het aa11 bij de nationale tendens naar relatieve ver
groting van die sfeer. Dat Brabant zich zo goed kon ontplooien lag 
niet in de laatste plaats aan de vakbeweging die zich in de jaren veertig 

en vijftig (ook landelijk) ongekend rustig hield. Heropbouw stond 
ook in haar programma vóór het stellen van looneisen. De arbeidsrust 
werd betaald met de zekerheid van een (bijzonder laag) loon en de 
opbouw van de verzorgingsstaat. 

De Bossche diocesane bond trad groter dan ooit de jaren vijftig 
binnen. Nadrukkelijk presenteerde zij zich als een organisatie voor het 
hele gezin. De KAB was er niet alleen voor de werkman, ook zijn 
vrouw hoorde thuis in een organisatie van de beweging. De Katholieke 

Arbeiders Vrouwen (KA v) was, let wel, een vereniging van vrouwen die 
niet betrokken waren in het arbeidsproces . De KA v hing de goed ka
tholieke stelling aan dat de man genoeg diende te verdienen om een 
gezin te onderhouden en dat de plaats van de vrouw thuis was. Zij 
zorgde voor een goede sfeer en verzorgde de kinderen. In KA v-ver
band namen arbeidersvrouwen dan ook deel aan cursussen naaien, 
knippen en koken. Zij kregen les in hygiëne en op voedingsleer. V rou
wen moesten hun kinderen immers zo goed mogelijk beschermen te
gen schadelijke invloeden. Zij waakten over hun werkende zoons en 
dochters en boden tegenwicht aan de zedelijke gevaren van de fabriek 
en de vrije tijd. Opdat zij vreemde lectuur en onchristelij ke theorieën 
konden weren uit de huiselijke kring, verzorgde de KA v lessen in 'een
voudige' maatschappijleer. 

Ook de jongeren zelf trachtte men te organiseren in een afdeling 
van de diocasane bond, de jongen binnen De jonge Werkman, later 
KAJ, de meisjes binnen de KAJ v. De beweging voor jonge mannelijke 
arbeiders, de 'Kajotters', leidde een bloeiend bestaan. Onder het mot
to 'Zelf zien-oordelen-handelen' gaf men de jeugd een zekere vrijheid. 
De Kajotters namen voor hun ontspanning deel aan vakantieweekein
den en sportevenementen, daarnaast schoolden zij zich. De KAJ pre
tendeerde de jongens te wapenen tegen moeilijkheden in het bedrijfs
leven. Het betrof hier niet zozeer eentonige of zware arbeid als wel 
gevaren van zedelijke aard. Men hoopte de jongens met een krachtige 
moraal te kunnen beschermen tegen het cynisme en de rauwe grappen 
van de fabrieksvloer, en bovendien van een bandeloos seksueel leven 
in de vrijetijd. 

De organisatie van de jonge vrouwen verliep stroever. De KAJ v 

9. Noord-Brabant Welvaartsbalans . Ontwikkelingsplan-1965 deel r, Den Bosch 1965, 
p. 89 e.v. 
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moest concurreren met de Mater Ama bilis-scholen die - ook al - meis
jes probeerden op te voeden tot deugdzaamheid. Zelfs de altijd opti
mistische biograaf van de KAB, W.G. Versluis, noemde de oprichting 
van de KAJV in het bisdom Den Bosch 'één grote lijdensweg.' 10 De 
KAB slaagde er nooit in het gehele arbeidersgezin binnen de diocesane 
bonden te verenigen. De KAJ ontplooide zich tot een grote organisa
tie, maar zelfs in haar hoogtijdagen was slechts een minderheid van de 
jonge mannelijke vakbondsleden actief. De KAJ v was en bleef klein en 
ook de KA v verenigde nooit meer dan ongeveer 10% van de echtge
notes van KAB-ers. Het is gemakkelijk om achteraf het zedelijk offen
sief van de diocesane bonden in het belachelijke te trekken. Toch was 
het een welgemeende poging de arbeidersklasse in zijn geheel te be
schaven. Wat nu een ernstige vorm van betutteling lijkt, een enggees
tige inbreuk op het privé-leven van mensen, was toen het culturele 
aspect van het corporatisme. Een geregelde huishouding, zorg voor 
de kinderen en een stabiel gezinsleven behoorden ook tot het ideaal 
van een solidaire maatschappij. 

De diocesane bonden bemoeiden zich verder met het onderwijs in 
Brabant. Het nog toegenomen tempo van de industrialisatie bracht 
een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten met zich mee. De 
Stichting Lager Nijverheidsonderwijs, de Interdiocesane Stichting voor Be
roepskeuze en het Noordbrabants Studiefonds kwamen binnen enkele ja
ren tot stand. De bond zette zich in op het terrein van de volkshuisves
ting, zij ijverde voor betere vergoedingen van dienstplichtige 
militairen en zij nam zelfs deel aan de 'slag om het varken.' In deze 
kwestie streefde de bond naar het behoud van de mogelijkheid van 
huisslachting. Brabantse boerenzoons die nu in de fabriek werkten, 
hadden hun gewoonte om kleinvee in de tuin te houden nog niet ver
leerd. Met hun spaarbanken, verzekeringen en gezinszorgfondsen, 
met hun vormings- , advies- en bijstandswerk, hun pers en uitgeverij, 
hun organisaties voor jongens, meisjes, mannen, vrouwen en zelfs 
bejaarden leken de bonden hun leden van de wieg tot het grafte willen 
begeleiden. In die zin waren zij de historische voorlopers van de ver
zorgingsstaat. Zij werden dan ook deels overbodig toen de overheid 
steeds meer van hun functies ging overnemen. 

Credo Pugno- 'Ik geloof, ik strijd' - was de stoottroep van de dioce
sane bond. Een beperkt aantal door de geestelijke adviseur van de KAJ 
geselecteerde leden kon toetreden tot dit elitecorps. Alleen zij die de 
zaak van de katholieke arbeidersbeweging met hart en ziel toegedaan 
waren, mochten zich inzetten voor de herkerstening van de wereld 
waarin zeker het kader van de KAB nog vast geloofde. Credo Pugno-

JO. Versluis, a.w. p. 176. 
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leden bestudeerden de katholieke sociale leer en propageerden die. Zij 
gingen de straat op - 'Actie door vorming, vorming door actie' - en 
namen de ledenwerving voor hun rekening. Zij legden contacten met 
nieuwe parochianen en ijverden huis aan huis voor Concordia, het 
Gezinszorgfonds en de Volkskrant . Een fijnmazig net van Credo Pug
no-clubs bracht het corporatisme tot in de huiskamers van de leden. 
De oorlog had geen afbreuk gedaan aan het ideaal. Sterker nog, in de 
vereende opbouw van het land leken de kansen beter dan ooit eindelijk 
iets van het grote idee waar te maken. 

EEN LAATSTE OFFENSIEF, DE PBO 

De ondernemers waren bereid zaken te doen met de 'legitieme' arbei
dersbeweging. Het 'misdadig' optreden van de E v c en, algemener, de 
brede sympathie voor de c P N maakten hen onzeker over de her
opbouw van een kapitalistisch Nederland. De vakcentrales schikten 
zich op hun beurt in een van overheidswege strikt geleide loonpoli
tiek, zij kenden hun verantwoordelijkheden. Het eerste plan voor een 
publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven, kortweg P Bo, 

kwam van de kant van de sociaal-democraten die hun plannen voor 

nationalisatie op de lange baan geschoven hadden. Eind 1945 publi
ceerde Hein Vos, minister van handel en nijverheid, zijn Voorontwerp 
van Wet op de Bedrijfsorganisatie, waarin het economisch leven nu inder
daad werd ingedeeld in bedrijfsschappen waarbinnen kapitaal en ar
beid gezamenlijk beslisten inzake sociale en economische kwesties. 
Binnen de schappen kreeg een overheidscommisaris een beslissende 
stem, dit om binnen het kader van de P Bo nog iets van de idee van een 
planeconomie - overheidsbemoeienis! - te redden. Vos' voorontwerp 
werd echter neergesabeld als staatssocialisme. K v P en KAB hielden 
vast aan het subsidiariteitsprincipe, dat de inmenging van de overheid 
zo veel mogelijk tegensprak. 

Uit de katholieke hoek kwam een eigen voorstel, de Proeve van een 
ontwerp van wet op de Bedrijfsschappen en den Sociaal-Ecorwmischen Raad. 
De figuur van de commissaris was ingeruild voor een door onderne
mers en arbeiders gekozen voorzitter. De overheid was alleen verte
genwoordigd in de tripartiete - kapitaal, arbeid en staat - samengestel
de Sociaal Economische Raad ( s ER), tegelijkertijd het adviesorgaan van 
de regering en de bekronende instantie van het stelsel van bedrijfs
schappen. Een tweede wezenlijk verschil met het ontwerp Vos was 
dat de schappen op een aantal punt~n geen zeggenschap hadden. Om
trent de vestiging, uitbreiding en stillegging van bedrijven, over fi
nanciering en winstuitkering konden zij niets bindend voorschrijven. 
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De conclusie lag dan ook voor de hand dat het met de economische 
medezeggenschap van de vertegenwoordigers van de arbeidersorga
nisaties bitter tegenviel. 11 Toch prees de KAB de Proeve als een juiste 
uitleg van de katholieke sociale leer. Zij koesterde de illusie dat zij haar 
invloed wel zou kunnen vergroten wanneer maar eenmaal een begin 
gemaakt werd met de PBO. 

De Proeve was de belangrijkste inspiratie voor het uiteindelijke 
wetsvoorstel van de commissie Van der Ven. Deze vertrouwde nog zo 
sterk op de goede wil van beide betrokken partijen dat instelling van 
bedrijf- en productschappen een zaak van vrijwilligheid bleef. In het 
najaar van 1949 werd de wet op de PBO aangenomen door de Tweede 
Kamer. K v Pen KAB vierden hun overwinning: de sociaal-democraten 
hadden hun bezwaren ingeslikt om de rooms- rode coalitie niet in ge
vaar te brengen. Hoe optimistisch de KAB over haar schijnbaar toege
nomen invloed dacht, bleek uit het commentaar in Herstel: 'Welnu 
heren, het tijdperk waarin gij, uiteindelijk alleen besliste, het tijdperk 
waarin gij alleen door staatsmacht gedwongen kon worden sociale 
rechtvaardigheid te betrachten, die tijd is voorbij, die tijd komt nooit 
terug. ' 12 De vlag stond uit op de verenigingsgebouwen, het enthou
siasme was zeer, zeer groot. De nieuwe gemeenschap kwam in zicht. 

Allereerst werd de s ER geïnstalleerd. Deze werkte goed, maar het 
succes van de SER verdoezelde dat het met de oprichting van de be
drijfschappen zelf veel minder goed ging. Vele verdwenen even snel 
als zij gekomen waren. In de meeste bedrijfstakken kwamen de schap
pen zelfs niet eens van de grond. In 1952 werd KAB-voorzitter De 
Bruijn minister van P Bo gemaakt om de uitvoering van de wet nieu
we stimulansen te geven. Het mocht niet baten, ondanks dreigende 
taal van zijn kant . De Bruijn noemde de P Bo 'een laatste genade', als 
de ondernemers niet alsnog meewerkten , dan bleef er maar één oplos
sing over: socialisatie van hun bedrijven. De KAB dacht dat de werk
gevers het niet zo ver zouden laten komen. 

De ondernemers lieten het wel zover komen. De wederopbouw 
slaagde; de productie groeide met sprongen en door lage lonen en 
arbeidsrust was de concurrentiepositie van het nu meer internationaal 
georiënteerde bedrijfsleven uitstekend. Omdat de kapitalistische so
ciaal-economische orde zich spectaculair herstelde en het gevaar van 
het communisme niet langer dreigde, konden ondernemers het zich 
permitteren zelfs de uiterst gematigde P Bo voorstellen naast zich neer 
te leggen. En omdat de wet ordening op basis van vrijwilligheid voor-

11. Raaij, Ben van, Een nieuwe orde. De Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en de 
sociaal-ekonomiese ordening in nederland tussen 1945 en 1963, Nijmegen 1983 (kandi
da<1tsskriptie K. u. Nijmegen), p. 51. 

12. Herstel geciteerd in Van Raai}, p. 49. 
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stelde, kon geen enkele instantie hen dwingen mee te werken. Bijna 
overbodig te vermelden dat er van de socialisatie niet veel terecht 
kwam, een dergelijk<' radicale stap miste iedere basis onder de bevol
king. 

Toch was het mislukken van de PBO niet alleen te wijten aan de 
obstructie van ondernemerszijde. Een aantal bonden, vooral uit de 
Nv v-hoek, voelde er niet veel voor het recht op het voeren van loon
onderhandelingen en op staking weg te geven in de hoop op medezeg
genschap in PBO-verband. Een belangrijke, meer structurele reden 
was dat het bedrijfsleven inmiddels een te gecompliceerd aanzien had 
voor een eenvoudige indeling in standen. Tussen directie en arbeiders 
stond een groeiend aantal kantoorpersoneel waarvoor binnen de PBO 
eigenlijk geen plaats was. De drie grote vakcentrales toonden zich niet 
bepaald enthousiast om eigen zetels af te staan aan vertegenwoordi
gers van het middelbaar en hoger personeel, verenigd in de categoriale 
bonden. Ten slotte speelde de internationalisering van de economie. 
Het totstandkomen van de Benelux en later de EEG maakte het bedrij
ven gemakkelijker over de landsgrenzen heen te opereren. Nederland 
produceerde (ook) voor een Europese markt en het paste niet meer dat 
ons land als enige een P Bo vorm probeerde te geven. Resumerend: de 
P Bo sloot aan bij de vooroorlogse nationale economie en weinig com
plexe arbeidsindeling, op het moment van invoering was de P Bo al 
een anachronisme. 

In Brabant was dezelfde combinatie van factoren verantwoordelijk 
voor de mislukking. Alleen in de landbouw en in de voedingsmidde
lenindustrie kwam er een aantal schappen tot stand. Rond 1960 stond 
definitief vast dat het corporatistische ideaal dat vanaf het ontstaan van 
de katholieke arbeidersbeweging als bezielend principe gewerkt had 
en dat in de ontwikkeling van die beweging een steeds concretere 
vorm gekregen had, nooit realiteit zou worden. 

NOGMAALS, CORPORATISME IN BRABANT? 

Tot slot wil ik kort terugkomen op de vragen die aan het begin van dit 
artikel gesteld zijn. Op de eerste plaats, in hoeverre heeft de katholieke 
arbeidersbeweging zich het corporatisme eigen gemaakt? Ik meen dat 
dat zeker in de jaren twintig en dertig in verregaande mate het geval 
was . Aan het einde van de vorige eeuw confronteerde de kerk de arbei
dersbeweging met een corporatisme waarbinnen de maatschappelijke 
harmonie centraal stond en de middeleeuwse orde van gilden als eco
nomisch ideaal gold. Dit corporatisme maakte de staat in feite on~er
geschikt aan de kerk en bevatte zowel anti-kapitalistische als anti-so-
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cialistische elementen. Er sprak een ontegenzeggelijke heimwee naar 
het herstel van de waarlijk christelijke voor-industriële gemeenschap 
uit. De katholieke arbeidersbeweging pakte deze elementen op en pas
te ze aan haar eisen aan. Haar corporatisme werd een sociale leer van 
een te vestigen maatschappij, waarin aan de arbeidersstand een groter 
deel van de materiële welvaart en een zekere medezeggenschap op eco
nomisch gebied zou toekomen, een samenleving waarin sprake zou 
zijn van grotere sociale rechtvaardigheid en zekerheid. De leer keerde 
zich tegen een (socialistische of fascistische) totalitaire staat, maar ook 
oefende zij kritiek uit op de kapitalistische verspilling van mensen en 
materieel. Productie naar maat was het devies. Dié vorm van corpora
tisme werd decennia lang gepopulariseerd. Zeker het kader van de 
arbeiders beweging was vast overtuigd van de juistheid van de leer en 
het is aannemelijk dat een groot gedeelte van de arbeiders zelf, vooral 
in de jaren twintig en dertig met hun politieke en economische chaos, 
zijn hoop stelde op een corporatistische orde. Na de oorlog kwam 
daarin verandering. Het enthousiasme voor het als P Bo geconcreti
seerde corporatisme verliep snel. Ook katholieke arbeiders lieten zich 
afkopen met een hoger loon en verbeterde sociale zekerheid . Tegen 
het einde van de jaren vijftig en het begin van dejaren zestig gingen zij 
niet en masse de straat op toen het oude ideaal verloren dreigde te 
gaan. 

Op de tweede vraag, of het corporatisme werkelijk de verhoudin
gen in Brabant getekend heeft, is het antwoord negatief. In geen enkel 
land is met zoveel vuur door de arbeidersbeweging geprobeerd de leer 
maatschappelijk te realiseren als in Nederland, maar pogingen daartoe 
zijn mislukt. Zelfs in het zich ontwikkelende Brabant waar het corpo
ratisme naadloos leek te kunnen aansluiten op een nog welhaast feo
daal onderscheid tussen de standen, en waar het poogde die standen tot 
een nieuwe harmonie te brengen, werd het ideaal niet omgezet in 
werkelijkheid. Ook in Brabant lieten de werkgevers hun belang als 
liberaal ondernemer prevaleren boven hun plicht als katholiek burger. 
Noch in de jaren twintig met de Bedrijfsraden beweging of in de jaren 
dertig met de actie Naar de Nieuwe Gemeenschap, noch in de jaren 
veertig en vijftig met de PBO bonden zij zich aan een door de arbei
dersbeweging voorgestane katholieke leer. Het corporatisme bestond 
in Brabant alleen als utopie en illusie van een kerkgebonden arbeidersbe
weging. En met die kerkgebonden beweging verdween het corpora
tisme als inspirerend principe. 

Nu is er natuurlijk verschil tussen een ideaal en de verwerkelijking 
ervan, ideeën worden wel vaker slechts ten dele of onherstelbaar ver
minkt gerealiseerd. Het klopt dat de Brabantse arbeidersklasse welva
render is dan ooit en dat een zekere mate van sociale zekerheid gereali-
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seerd is. De verhouding tussen werkgevers en werknemers is sterk 
verbeterd en de vakbeweging participeert in allerlei overlegorganen. 

Is dat corporatisme? Misschien wanneer corporatisme wordt opgevat 
als (relatieve) harmonie tussen klassen en/of een systeem waarin ver
schillende concurrerende belangengroepen onder de hoede van de 
staat uiteindelijk gezamenlijk een zekere politiek en sociaal-economi
sche macht vertegenwoordigen. 13 Mij lijkt een dergelijk gebruik van 
het begrip te beperkt. Essentieel voor het corporatisme, als filosofie en 
als toestand van de maatschappij, is - economisch en sociaal - een 
zeker anti- kapitalisme. De geschiedenis van de Brabantse arbeidersbe
weging laat zich dan niet beschrijven als een zich deels realiserend cor
poratisme. Het is zinvoller en analytisch juister die geschiedenis op te 
vatten als de ontplooiing van een liberaal kapitalisme en de ingroei van 
de arbeidersbeweging daarbinnen. 

Er is nog een andere wijze waarop het begrip 'corporatisme', 'ka
tholiek' of 'Brabants corporatisme' in de openbaarheid treedt. Zo 
gauw er in het Zuiden sprake is van gesjoemel over de hoofden van 
mensen heen, van handjeklap in directiekamers, van allerhande semi
legale afspraken, dan wordt de vinger geheven en valt het begrip. Nu 
is het gebrek aan inspraak van lagere echelons, het sluiten van dubieu
ze herenaccoorden, en de wel erg ruime interpretatie van wetten ge
meengoed onder een gedeelte van de ondernemers en politici in heel 
Nederland. 14 Misschien is het waar dat arrogantie, en alle voordeel en 
machtsmisbruik die daarmee gepaard gaat, vaker voorkomt in Bra
bant, omdat die houding past bij een standsdenken dat in het Zuiden 
langer en dieper geworteld is dan in het overige deel van het land, maar 
met corporatisme, dat moge inmiddels dUidelijk zijn, heeft een derge
lijke houding niets van doen. 

EPILOOG : DE KAB NA HET FALEN VAN DE PBO 

In de jaren vijftig gingen er stemmen op de diocesane bonden te laten 
verdwijnen en de KAB om te zetten in een echt ongedeelde vakbewe
ging. De bisschoppen stonden dat eenvoudig niet toe, hoewel de tijd al 
niet meer gunstig was voor episcopale veto's. De storm van kritiek op 
het mandement - naar goed katholieke traditie vooral binnenskamers 
- was daarvoor een sterke aanwijzing. De poging om in 1954 nog de 
katholieke zuil af te schermen voor vreemde invloeden of, omge
keerd, om iedere poging tot uitbraak te bestempelen tot verraad, mis-

13. Deze laatste omschrijving van neo-corporatisme' is in verschillende artikelen in 
Corporatisme in Nederland te vinden. 
14. Men bladere een willekeurige jaargang van bijvoorbeeld Vrij Nederland door. 
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lukte. Toch hielden de bisschoppen, tegen het tij in, vast aan hun di
recte invloed op de diocesane bonden. Pas in 1964 kreeg de KAB 
eindelijk toestemming om haar gecompliceerde organisatie te stroom
lijnen tot het werkelijk ene N K v. 

Na het mislukken van de P Bo viel er een groot ideologisch gat. In 
plaats van de oude encyclieken kwam geen nieuw pauselijk woord dat 
de ideeën van de arbeidersbeweging in een dwingend kader zette. Niet 
dat de vakbeweging dat wilde, ook in die kring zette de secularisering 
door. Het N K v repte nog wel van een katholieke 'visie', maar van een 
eenduidige 'leer' was geen sprake meer. De vakbeweging richtte zich 
meer op de persoon van de werknemer en zette zich in voor medezeg
genschap in bedrijven via het middel van de ondernemingsraad . Niet 
meer gehinderd of gestimuleerd door een pauselijk gesanctioneerde 
ideologie raakte het N K v op drift. In de tweede helft van de jaren zestig 
leek het verbond het Nv v links in te halen. N K v-ers maten zich het 
idioom van hun eertijds verketterde tegenstanders aan. Toch kon de 
belangstelling voor het marxisme - ook aan de universiteit in Nijme
gen en de hogeschool in Tilburg een opvallend verschijnsel - slechts 
tijdelijk verhullen dat de katholieke arbeidersbeweging hecht geïnte
greerd was in de bestaande verhoudingen. Ondanks alle radicale taal 
oefende het verbond niet voor het aangaan van de klassenstrijd. Feite
lijk verloor de katholieke arbeidersbeweging met het afdanken van het 
corporatisme haar belangrijkste anti- kapitalistische element. De ka
tholieke ideologie werd uiteindelijk ingeruild voor een ont-ideologi
sche notie van belangenbehartiging die ook binnen het Nv v het pleit 
gewonnen had. Het N K v dat het corporatisme had afgelegd en het 
Nv v dat de socialisatie van de productiemiddelen al lang vergeten 
was, vonden elkaar op een in beider kring gehuldigd pragmatisme. 
Dat noch het NKV, noch het NVV in een identiteitscrisis raakte na het 
verlies van hun oude idealen kwam doordat dejaren zestig en zeventig 
een gouden tijd waren voor een vakbeweging die belangenbehartiging 
verkoos boven een breuk met de bestaande verhoudingen . Beide cen
trales trachtten zo veel mogelijk voordeel in de wacht te slepen en 
verzoenden zich met het feit dat de enorme stijging in productiviteit en 
welvaart zich aandiende als gevolg van de ontwikkeling van een in
middels onwankelbaar kapitalisme. 

Het N K v maakte zich in de loop van de jaren zestig los van de K v P, 
ook dat vergemakkelijkte de latere eenwording met het Nv v - het 
c Nv haakte voortijdig af. Toen het rooms-rode kabinet Cals ten val 
gebracht werd door rechtse katholieken in de zogenaamde 'Nacht van 
Schmelzer' (14 october 1966) verbrak het NKV de banden. De vakbe
weging verwachtte nogal wat van het kabinet en de val ervan werd 
ervaren als een zeer pijnlijke zaak: een bewijs te meer dat de linkervleu-
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gel van de K VP, die altijd de belangen van de arbeiders veilig probeer
de te stellen, slechts een kleine speelruimte vergund was. Spanningen 
tussen KAB en KVP bestonden overigens al langer. In dejaren vijftig 
had De Bruijn het aan de stok gehad met een aantal conservatieve 
K v P-ers, verenigd in de Groep-Steenberghe. Hun standsdenken was 
zo sterk dat zij een machtige arbeidersbeweging wantrouwden: een 
sterke KAB, dat paste niet. Gefrustreerd door haar ondergeschoven 
positie keerde de KAB de K v P langzamerhand de rug toe . De aanval op 
Cals was de druppel die de emmer deed overlopen. 'Bevrijd' van de 
kerk en de katholieke politiek waren er geen verdere obstakels op weg 
naar de eenwording met andere vakcentrales waarvan al direct na de 
oorlog sprake was. Op I januari 1976 ging ook in Brabant het FNV 

van start. Hoezeer oude tradities, verschillen in stijl, jargon en optre
den, aan kracht ingeboet hadden, moge blijken uit het succes van de 
vereniging van N K v en Nv v. Ondanks gemor van sommige leden, 
aversie tegen 'die rooien' verliep het proces zonder noemenswaardige 
tegenslag. 

Met twee universiteiten, een Van Ab be- museum dat de provincialiteit 
ontgroeid is en een internationaal bekende voetbalclub, met haar ge
moderniseerde industrie, vernielde landschap en verzuurde grond is 
Brabant bij de tijd. De werkende bevolking heeft terecht meegedeeld 
in de sterk toegenomen welvaart. Toch is er bij mensen die zowat hun 
hele leven hebben gestreden voor de belangen van de arbeiders in het 
Zuiden sprake van een zekere ambivalentie. Frans van Bakel bijvoor
beeld, een van de grand old men van de katholieke arbeidersbeweging 
kijkt niet zonder reserve terug op de ontwikkeling naar een eigentijdse 
vakbeweging en een modern Brabant. De vroegere landarbeider en 
productiemedewerker, in zijn werkkamer tussen boeken van Pascal, 
Nietzsche, Bakoenin en zijn zo geliefde Russische romanciers, is zelf 
het beste voorbeeld van wat engagement met de arbeidersbeweging in 
iemand's leven kan veranderen. De vormende functie van de bewe
ging staat dan ook niet ter discussie. Wel toont hij zich terughoudend 
over een industrialisatieproces dat zo lang kritiekloos ondersteund is: 
'Ik kom zelf uit de Peel. De kleine boeren hadden het daar moeilijk, 
maar de landarbeiders, de Peelarbeiders, die moesten zich helemaal 
kapot werken voor een hongerloon. Dat die mensen eieren voor hun 
geld kozen en in de fabrieken gingen werken is logisch. Je moet al wel 
een groot romanticus zijn om te wensen dat Brabant nog steeds agra
risch was. Mensen leven niet van lucht.' Maar even later: 'De indus
trialisatie had wel kwalijke gevolgen voor het milieu, al is het hier in 
Brabant vooral ook de intensieve veeteelt die voor overlast zorgt. De 
boeren verzetten zich tegen maatregelen om de schade te beperken, 
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maar ook de vakbeweging heeft het milieu niet erg hoog in haar vaan
del. .. Ik ben natuurlijk blij met de door de industrialisatie toegenomen 
welvaart, maar toch zijn er een aantal zaken die mij storen. De verhar
ding van de onderlinge menselijke verhoudingen, de toename van de 
criminaliteit en vooral, het ontbreken van een zinnig levensperspectief 
bij veel jongeren. Dat vergalt het een beetje ... Wat het ideële perspec
tief betreft, waren de jaren totaan zestig gemakkelijker. .. ' 

Met dank aan Frans van Bakel, Jan Mertens en Johan de Rijk 
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BEN VAN RAAY 

Creatief regelen 

Een gesprek met Jan J etten 

Jan Jetten, districtsbestuurder van de FN v Noord-Brabant, is een 
zelfbewuste prater. Er is maar één moment in ons gesprek dat 
zijn trefzekere antwoorden even stokken. Hij zet al twee uur 
lang het pragmatisch F Nv-beleid uiteen. Maar hoe zat het nu met 
de inhoudelijke kant van het vakbewegingsbeleid? 'Als je structu
ren opzet en doelen formuleert, ben je inhoudelijk bezig.' Maar 
heeft Jetten dan geen utopie? Stilte . 'Heb ik een utopie .. . Een 
utopie, tja ... Ja joh, dat is dus meer de vraag naar de zin van de 
dingen, hoe je je leven zinvol denkt in te vullen. Is dit een psy
choanalyse of zo? Moet je nog koffie?' Hij verdwijnt zuchtend 
naar de gang. 

JanJetten komt uit Amsterdam, volgde er lager en middelbaar onder
wijs ('daar ben ik afgetrapt'), en ging op 18-jarige leeftijd in de poli
tiek. Hij deed H Bo-personeelswerk en hield zich bezig met 'nieuw
links gestoei' in de Federatie Jongerengroep binnen de P v DA, en 
kwam op 22-jarige leeftijd bij het Nv v terecht. Hij was drie jaar lan
delijk secretaris van het NVV-Jongerencontact, en driejaar algemeen 
secretaris. Middenjaren zeventig werd hij overgeplaatst naar Brabant 
om er de federatievorming van Nv v en N K v te begeleiden. Vanaf 
1978 hield hij zich bezig met beleidsvraagstukken, en vanaf 1981 be
gon hij in die zin ook meer naar buiten te treden. Vruchten uit die tijd 
zijn ondermeer de BOHM-nota uit 1981, waarin een initiatiefvoorstel 
werd gedaan voor de oprichting van een Brabantse Ontwikkelings- en 
Herstructureringsmaatschappij, de actie 'Meer werk voor Brabant' en 
de nota-Werklokaal uit 1982, die voorstellen bevatte voor plaatselijk 
werkgelegenheidsbeleid. Jetten is, behalve districtssecretaris van de 
FN v, ook een stuwende kracht in het Overleg Brabants Bedrijfsleven 
( o B B) , en waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen 
van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), die in 1983 
werd opgericht, maar momenteel nogal in de problemen zit. 
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Jetten werd destijds dus met een 'speciale opdracht' naar Brabant ge
stuurd? 'Min of meer ja. Het was nuttig dat het N vv hier in Brabant 
nog wat body kreeg, voordat de federatie tot stand kwam. Je had hier 
zo'n 30.000 NVV-leden, en 120.000 NKV-ers. Je kon die 30.000 niet 
zomaar in dat N K v laten opgaan, daarvoor waren 't er te veel. Een 
hoop van die NVV-ers waren ook fanatiek anti-NKV, vaak ook ex
N K v. Het Nv v had wel redelijk wat leden maar misschien acht afde

lingen, het N K v was veel groter en had de nodige plaatselijke contac
ten in de partijpolitiek. Je had sterke personele unies, relaties tussen 
gemeenteraadsleden, wethouders en vakbondsbestuurders. Terwijl 
het N K v meer in de opposities zat, functioneerde het N K v binnen dat 
sociaal-culturele en sociaal-economische systeem. Er moest een pro
ces van integratie op gang komen, want als je die mensen gewoon bij 
elkaar zet, dan vechten ze mekaar het kot uit, en het resultaat zijn zijn 
dat de fusie nogal wat bebloede koppen en verstoorde verhoudingen 
oplevert. Je moet dat dus begeleiden en organiseren, en dat is vlekke
loos verlopen. ' 

Het bestaan van mogelijke fricties tussen de zo verschillende vak
bondstradities wordt door Jetten ontkend. 'Ik kende die NKV-ers al 
wel toen ik hier kwam; ik onderhandelde landelijk vaak met ze. Ik heb 
die andere traditie nooit als tegenstelling ervaren. Sommige c Nv-ers, 
uit de calvinistische hoek vooral, daar wist ik nooit raad mee. Fanati
co 's. Maar die NK v-ers, vrolijk volk was dat wel, daar kon je leuk mee 
praten, leuk mee zaken doen. Zo'n Herman Bode, Fransje van Bakel, 
dat waren echte monumenten, kerels, ik vond 't niet moeilijk daarmee 
te werken.' 

'Cultuurverschillen ... vroeger had je botsingen en knokpartijen ja. 
Oude vakbondsleden die door priesters op hun sterfbed nog even wer
den geprest om de rooie beweging afte zweren, want dat was toch een 
doodzonde. En dat je geen zalen kon krijgen en zo. Dat was na de 
oorlog, dat moet toen vrij hard zijn geweest. Toen het nog echt apart 
was, was je hier als Nv v-er natuurlijk wel 'n buitenbeentje. Het was 
hier N K v, punt. Met name ook naar het circuit toe. Dat was allemaal 
al over toen ik hier kwam, nooit problemen mee gehad. Echt onaardig 
is het nooit geweest. Die verschillende tradities spelen ook niet meer 
door. Ik kan bij mijn kader echt niet meer zien uit welke hoek ze ko
men. Ja, je kan wel zien: dat is iemand van folkloristisch links, en die 
zit bij het CDA. Dat is altijd, dat geeft geen probleem.' 

'Het punt toen was dit. Het NKV was een ftjnmazige organisatie 
met veel potentiële macht, omdat ze overal bij en in zaten. Het Nv v 
was kleiner, maar had meer mensen die je tot de "intelligentsia" zou 



kunnen rekenen. Het N K v was typisch een handarbeiderscentrale; 
iedereen die zich wat meer voelde, zat bij de categorale bonden, de 
ARKA en zo. Het NVV was harder, en had meer hoofdarbeiders. Wat 
er toen in die tijd heel bewust is gebeurd, is dat we als het ware het 
waterhoofd van het Nv v op dat grote lichaam van het N K v hebben 
geplakt. De mensen kwamen zo met elkaar in contact en in gesprek, er 
werd beleid bedacht, dat is hartstikke mooi gelopen. Het resultaat was 
een FN v-district dat groot is, fijnmazig is georganiseerd, en ook veel 
invloed heeft. De Nv v-component heeft de instroom van ideeën weer 
op gang gebracht.' 

Was die dan gestagneerd? 'Die was gestagneerd ja, het NKV had in 
die tijd last van een soort identiteitscrisis. Welke kant moest men op, 
wat is ons eigene ... Al die potentiële invloed werd niet te gelde ge
maakt. Het brokkelde nogal af. Er ging veel energie in zitten. Het 
nadeel als je als voorzitter van de vakbond wethouder bent, is dat je 
wel veel invloed hebt maar datje niet tegen wethouders kunt oppone
ren. Nee, het NKV is niet door het NVV ingelijfd. Elders misschien, 
hier is het duidelijk geïntegreerd. De uiteindelijke beleidsvorming nu 
is een wisselwerking van de twee groepen, anders was 't ook misgelo
pen.' 

ZUIDELIJKE MENTALITEIT 

Over zijn overgang van Amsterdam naar Brabant zegt hij: 'Ik zat eerst 
nog eenjaar in Boxtel, toen in Heeswijk-Dinther, en daar woon ik nu 
nog. Een grote overgang? Ja en nee; ik vond 't niet zo leuk meer in 
Amsterdam. Ik woonde in die tijd nog in de Bijlmermeer, dat begon 
me de strot uit te komen, enje had de Nieuwmarktrellen, nee, ik vond 
't niet zo leuk meer. Boxtel was wat minder, ik was nog vrijgezel, en 
als je met bezoek thuiskwam, was 't net of er een windvlaag door de 
gordijnen van de buren ging. Nu woon ik echt in het buitengebied, en 
ik ken de mensen ook niet zo . Ik heb niet zo'n behoefte om in mijn 
woonplaats geaccepteerd te worden, maar ik ben ook nooit niet geac
cepteerd.' 

'Ja, hoe werkt dat nu hier. Ze zeggen altijd ja. Hoe komt dat nu en 
hoe kanje er nou achter komen of ze ja of nee bedoelen? Zegt er een ja, 
dan weet je nu dat ie nee zegt, en dan moet je niet later zeggen van je 
hebtja gezegd, want dan kijkt ieje glazig aan: hoezo, wat? JA, dat is ja. 
Intonatie dus. Het is wel verklaarbaar ook, uit al die vreemde over
heersing, en de kerk . Als je nee zei, kreeg je een hoop ellende. Je zei 
altijd ja, en dan schuifelde je er onder uit. Dat is in feite nog de cultuur. 
Er bestaat dus inderdaad wel zoiets als een zuidelijke mentaliteit, al 
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moet je niet generaliseren. Ze zijn gemoedelijk, vind ik wel, er is die 
mentaliteit van niet te hard opereren, regelen ... Ze staan ook open 
voor invloeden van buiten, dat is een verschil met Limburg, ze luiste
ren, ze doen er wat mee. Je kunt er goed mee werken, j e hoort mij niet 
klagen. Ik voel me geen Brabander inmiddels, nee. Dat kan ook niet. 
Ik woon hier graag, zou ook niet weg willen, maar verder ... Dat Bra
bants eigene, dat is toch meer een sfeer, een wisselwerking in de cul
tuur, maar verder is het flauwekul. Als je er je culturele identiteit aan 
ontleent, prima, als je 't maar niet aan iemand oplegt.' 

Hoe wasJettens kennismaking met de Brabantse machtsstructuur? 
'In het begin was er amper een kennismaking. Die machtsstructuur 
was sowieso diffuus. De formele structuren functioneerden niet zo, 
het informele circuit was wat ingedommeld. Ik heb al meer gezegd: er 
is hier natuurlijk heel wat gebeurd sinds 1945, van die arme zandbak 
heeft men toch de meest geïndustrialiseerde provincie van Nederland 
gemaakt. Maar toen ik hier aankwam was er de stilte van het uitdob
beren. Ik had wel goeie contacten met de werkgevers, maar ze namen 
me in het begin niet erg serieus, het Nv v was een klein clubje. Inmid
dels is dat veranderd. Ik ben nooit geboycot of zo. Alles werd hier 
altijd in de K v P geregeld vroeger, maar ik heb daar weinig last van 
gehad, dat was toen al zo'n beetje voorbij.' 

En de restanten dan? 'In die restanten daar zit ik dus middenin. Die 
hele traditie van regelen', Jetten leunt achterover in zijn stoel, 'dat 
heeft een ongelooflijk efficiënt besluitvormingssysteem opgeleverd: 
zeg 30-40% formele netwerken, en daaronder zit dan 60-70% infor
mele netwerken. Je moet er wel in meegaan, en dan kun je zakendoen 
in een gesprek van een paar kwartier. Anders moet je continu vanuit 
stellingen opereren, dikke nota's schrijven en maar afwachten. Zo gaat 
't veel sneller. Het systeem is overigens dodelijk als je niet wordt uige
nodigd. Maar ik geloof dat iedereen die hier wat in de melk heeft te 
brokkelen, ook toegang heeft tot dat systeem.' 

Omdat er belangentegenstellingen zijn, wordt er wel eens hard ge
opereerd. Maar de sfeer, bijvoorbeeld in het OBB, noemtJetten toch 
heel collegiaal. 'Kijk, in ongeveer 70% van de dingen lopen de belan
gen parallel, 20% is inwisselbaar (daar kun je compromissen over slui

ten), en ro% van de dingen ligt principieel, kernenergie of zo, en daar 
moetje hard voor vechten. Je staat iedere keer voor de keuze: maak ik 
me ongelooflijk druk om die ro%, aflaat ik die zitten en haal ik die 90 
% binnen? De enige manier om te voorkomen datje in dat proces inje 
eigen kuil van belangrijkheid valt, want het is natuurlijk heel lekker 
hè, dat is regelmatig terugkoppelen naar je achterban. Als die begint te 
piepen, weet je dat je fout zit.' 



REGELEN, RITSELEN EN ROMMELEN 

Toen er een aantal jaren terug behoefte was aan een regionaal sociaal
economisch beleid in Brabant, ontbrak het volgens Jetten aan de ge
schikte organen en structuren. De F Nv heeft daar toen hard aan ge
trokken. Aanzetten om vanuit de Kamers van Koophandel te werken 
'lukten van geen kanten'. Bovendien wilde de FNV liefst paritair 
werken. Voorts waren er de Beleids Overleg Commissies (Bo c's), 
een initatief van de provincie voor een regionaal netwerk. 'Dat liep 
mis omdat de sociale partners erbij zaten om overheidsbeleid te sanc
tioneren. Dat was structureel fout.' Vervolgens werd toen, 'met een 
heleboel bloed, zweet en tranen', het o B B opgericht. Dit overlegt ie
der kwartaal met het College van Gedeputeerde Staten. Het OBB is nu 
in feite een belangrijke spil waaromheen een deel van die netwerken 
draait. Dat draait nu ook als een lier, ik ben secretaris van die club, en 
de verhouding met de provicie is heel goed. Kijk, dat besluitvor
mingssysteem werkt op dezelfde manier als de regionale economie 
hier. Die traditie van regelen, ritselen en rommelen sluit heel mooi bij 
de economische ontwikkeling aan: j e hebt hier vooral kleine bedrij 
ven, veel innovatie, veel onderling toeleveren en samen een product 
maken. Op Philips, DA Fen Genera! Electric na heb je hier nauwelijks 
grote concerns. Het is de grootste industriële provincie van Neder
land, maar als je er door rijdt zie je niet waar het zit.' 

Het leek er soms op, dat men in Brabant probeerde het PBO-wiel 
opnieuw uit te vinden: harmoniemodel, al dan niet gescheiden over
leg- en adviesstructuren. Jetten zegt geërgerd: 'Ik vond dat volstrekte 
spookdiscussies. Overleg en advies horen bij elkaar. Al die SER- en 
Stichting van de Arbeid-modellen ... het gaat er om datje zaken kunt 
doen. Ik wordt echt moe van die discussies. Per probleem heb je diver
se handelwijzen: je kunt met de werkgevers gaan praten, direct met de 
overheid of in tripartite verband.' Men hoopte destijds datje op regio
naal niveau eerder consensus kreeg. 'Dat is ook zo! Neem de jeugd
werkplannen, dat liep landelijk muurvast, in de regio's werkte dat 
uitstekend, en niet alleen in Brabant. c A o- onderhandelingen idem 
dito. Omdat deze hele regionale aanpak resultaat opleverde, heeft het 
ook voor de vakbeweging inspirerend gewerkt. Het wordt pas leuk 
als je ook resultaten krijgt.' 

Hoe ziet het regionaal herstelbeleid er voor de FNV uit? 'Als het 
even kan volledige werkgelegenheid, en een hele mooie woonomge
ving. Ik kanje hele verhalen vertellen maar daar gaat het eigenlijk om. 
De reden dat de F Nv voor regionaal en sectoraal herstelbeleid is, is 
puur omdat op dat niveau economische vernieuwingen veel beter 
kunnen worden vorgegeven dan op landelijk niveau.' Jetten is voor 
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goede infrastructuren die als intermediaire organisaties moeten die
nen, als een soort bodemstructuur waarop overheid en bedrijfsleven 
kunnen terugvallen. In het verlengde daarvan moet men zich vooral 
op concrete projecten richten. Zo worden creatieve ideeën mogelijk, 
die dan vervolgens financieel moeten worden gehonoreerd. De ver
wijzing naar de Bo M is duidelijk. 

Jetten windt zich op over het feit dat deze politiek nu wordt gehan
dicapt door gebrek aan middelen en financiën. 'Dat is een ramp! En 
wat er ligt wordt ook nog teruggedraaid. Door minister De Korte, en 
die man weet dus absoluut niet waar ie 't over heeft. Dat is niet te 
geloven. Maar ondanks minimale middelen: wij hebben creativiteit en 
mensen, en daar kun je een hoop mee bereiken. Dat kunnen ze je niet 
afnemen. Maar neem de pot structuurversterkende projecten, de ver
wachting is dat die wordt teruggedraaid. Heel rampzalig, het gaat om 
acht miljoen per jaar, volstrekte peanuts dus, maar je kunt er effecten 
mee bereiken van heb ik jou daar. Dan is er nog het zogenaamde voor
waardenscheppend beleid, daarmee kun je met minimale middelen de 
productiestructuur verbeteren, de r PR, gelden voor de arbeidsvoor
ziening. Allemaal volstrekt ondoordacht teruggedraaid, succes wordt 
zo afgestraft. Ik weet niet wat ze daar in Den Haag denken, volgens 
mij zit er helemaal geen denken achter, ze weten echt niet waar ze 't 
over hebben. het zijn kastelenbouwers. Nu heb je weer Dekker met 
zijn innovatie-adviescentra, hup opgezet, weer een idee dat een paar 
honderd miljoen gaat kosten. Iedereen haalt 't maar binnen, maar nie
mand weet wat men er mee moet, hoe het zich verhoudt tot de ont
wikkelingsmaatschappijen, enz. Ik denk dat een aantal regelneven 
grote bezwaren heeft dat ze de zaak niet voor 100% kunnen sturen, 
dan kunnen ze hun kastelen niet bouwen.' 

DE BOM 

Jan Jetten is momenteel een veelgeplaagd man. Hij neemt als vice
voorzitter van de raad van commissarissen van de Bo M de dagelijkse 
leiding waar van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij, sinds di
recteur Spits en ook president-commissaris Looman het veld ruimden 
vanwege een duistere aandelentransactie van eerstgenoemde. De Bo M 

maakt zware tijden door. De ochtendkrant bracht op de dag van het 
interview een nieuwe Jobstijding: Spits eist via de rechter een schade
vergoeding van 6, 5 ton wegens aangedaan onrecht. Jetten schetst de 
situatie: 'We staan met oliejassen in de orkaan, op de boeg van het 
schip, en weten niet of we ondergaan of niet.' Het moet hem aan het 
hart gaan. Was de Bo M niet het geesteskind van Jan J etten? 'Ja, dat was 
mijn idee.' 



Wil hij wat zeggen over de affaire-Spits? Hij aarzelt. 'Wanneer 
komt dat eigenlijk in dat boek? Kijk, er lopen twee dingen door elkaar, 
de aandelenaffaire en het beleid van de Bo M. Men was het niet eens 
met 't beleid, en dat men was heel breed: de v v D gaf in de Staten zelfs 
de aftrap voor de zaak. Iedereen was er op tegen, dat de Bo M steeds 
meer als een particuliere participatiemaatschappij ging functioneren. 
De BOM moest weer een ontwikkelingsmaatschappij worden binnen 
het Brabantse bestel. Dan was er nog een kwestie rond het financie
rings-garantiesysteem. Spits zag de Bo Mals een eigenstandige club op 
het financieringsvlak. Uiteindelijk zag hij in, dat hij daar alleen in 
stond, en hij wilde dat bijbuigen. Het kwam mij op dat moment heel 
slecht uit dat er toen die aandelenaffaire doorheen kwam.' Er wordt 
gezegd dat Spits' val was geregisseerd. Hij snuift: 'Dat is volstrekte 
bullshit, echt waanzin, al die samenzweringstheorieën. Al dat spekta
kel, de beschadiging van de Bo M, dat kwam heel slecht uit.' 

Jetten ontkent, dat er vanaf het begin ambivalentie was over de 
status van de Bo M, dat de werkgevers alleen voelden voor lucratieve 
participatieregelingen en niet voor de werkscheppende en structuur
verbeterende teneur van het F Nv-plan. 'Dat gezeur over die belangen
tegenstellingen is ook eenfake-discussie. Wij zijn nooit tegen het vrij 
ondernemerschap geweest. Een nieuw bedrijf schept gewoon banen. 
De werkloosheid is inmiddels ook niet meer in het belang van de 
werkgevers. Er was wel discussie over het kleinschaligheidsaspect, en 
daar zijn toen andere structuren voor ontwikkeld. De Bo H M-nota was 
een typische jaren zeventig-nota. Een aantal dingen is er uit gehaald en 
bijgebogen. We hebben daarop Werklokaal geschreven ... ' Indertijd 
waren de werkgevers tegen de slokop van de herstructureringstaak uit 
de BO H M-nota. Jetten verwacht inmiddels ook meer van innovatie en 
starters dan van steunoperaties. 'Die H is ook uit de Bo H M gehaald. 
Eén grote herstructurering en je bent de helft van je kapitaal kwijt, en 
dat is niet de bedoeling.' 

De milieubeweging prees destijds de kleinschaligheids- en milieu
aspecten van de BOHM-nota . Wat is daarvan terechtgekomen? 'Een 
aantal taken uit de oorspronkelijke nota wordt nu door andere clubs 
verricht, zoals de Regionale Werkgelegenheids Instituten ( R w i's). De 
BOM heeft nu een heel gericht takenpakket; het gaat om concrete be
drijfsprojecten, en bij de keuze komen milieu-aspecten soms aan bod. 
Men financiert bijvoorbeeld iemand die een systeem heeft voor het 
reinigen van vervuilde grond. Ook steunoverwegingen neemje soms 
mee, maar het geforceerd instandhouden van werkgelegenheid werkt 
niet. Op het moment speelt er ook een project voor een andere manier 
van landbouw, van de Brabantse Milieufederatie, de FNV en de Bra
bantse boerenbond. Dat wordt gefinancierd in het kader van de struc-
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tuurversterkende projecten, en als 'tin concrete projecten zou uitmon
den, komt de Bo M in het vizier. Wij zouden het heel jammer vinden 
als de Bo M zou verdwijnen.' 

TERUGPLOEGREGELINGEN 

De F Nv Noord-Brabant streeft naar een goed regionaal werkgelegen
heidsbeleid. De nota Werklokaal was de aanzet voor de huidige R w1's. 
Brabant had dan ook de nodige problemen. In de dominante indus
triële werkgelegenheid was de klap hard aangekomen, maar dat trok 
volgens Jetten ook weer snel aan toen de marktsector werd gestimu
leerd. Hij noemt als speciale problemen ook de te kleine dienstensector 
en het pendeldom in de bouwnijverheid. Creatief beleid heeft de 
werkloosheid, ondanks de bevolkingsgroei, weten terug te dringen 
van 140.000 tot 90.000, aldus Jetten. 

Een recent creatief initiatief in het Brabantse was het pact tussen de 
gemeente Tilburg en het GAB ter plaatse, waarbij het GAB zich tegen 
een financiële vergoeding verplichtte om een twintigtal gemeente
ambtenaren in enkele maanden aan nieuw werk te helpen. Op termijn 
staan er bij de gemeente de nodige banen op de tocht. Jetten vindt 't 
een 'prima initiatief. 'Dat valt tegen hè? De regering stelt een miljard 
ter beschikking om via de GAB's werklozen te bemiddelen. Ik heb 
graag dat werkgevers ook nog een miljard ophoesten om zo extra geld 
te hebben voor nog meer bemiddeling.' Jetten erkent, dat opgepast 
moet worden voor een eventuele voorkeursbehandeling van op deze 
wijze gesubsidieerde werkzoekenden; het een mag niet ten kosten van 
het ander gaan. Hij legt uit: 'Als het rijk honderd gulden geeft voor de 
bemiddeling van tien werklozen, en iemand zegt, ik heb er nog een en 
ik geefje er tien gulden bij, dan kunnen ze er dus elfbemiddelen! Als de 
gemeente extra geld neertelt voor extra activiteiten, dan zeg ik, ga je 
gang. Kijk, niet alle vacatures worden bij het GAB aangemeld, dus als 
ze met meer mensen meer vacatures kunnen opsporen is dat toch pri
ma. Ja, ik heb er al meer glazig zien kijken als ik dat zei.'* 

'Ik ben niet voor werken met behoud van uitkering, wel voor werken 
met behulp van uitkering, voor terugploegregelingen. Als jij honderd 
gulden uitkering hebt, vind ik dat we die honderd gulden moeten 
gebruiken om ergens een boom te planten en jou gewoon een salaris 
van hondertwintig gulden moeten geven en een arbeidsovereen-

* De Tilburgse afspraak is inmiddels door het ministerie van Sociale Zaken en Werkge
legenheid, in een instructie aan de GAB's, als een onwenselijk incident veroordeeld 
(BVR). 



komst. Dat vind ik. Aan werken met behoud van uitkering zitten 
ontzettend veel risico's, voor de mensen zelf - je werkt gewoon en 
krijgt alleen je uitkering - maar ook naar andere werknemers toe, 
want je bent in feite een verrekt goedkope arbeidskracht. Bij werk
loosheidsbestrijding gaat het ook om politieke keuzes. Als de staat 
morgen besluit om veertig miljoen per jaar uit te trekken voor milieu
werk, dan kanje zo uitrekenen hoeveel mensen je daarmee aan 't werk 
kunt krijgen. Er zijn zoveel dingen te bedenken: 't levert werk op en 
een hoop maatschappelijk rendement.' 

KLADDERADATSCH 

Het district Noord-Brabant neemt binnen de FNV geen speciale plaats 
in, volgens Jetten. 'De FNV staat bekend als een hele monolithische 
organisatie, maar dat slaat allemaal nergens op. We hebben hier wel 
een tijdje vooropgelegen bij het formuleren van middelen op regionaal 
terrein, dat is wel zo. Maar we zijn geen uniek district.' 

De FNV zit al jaren in het defensief, en krijgt maar bitter weinig 
terug voor haar inschikkelijkheid. Gevraagd naar het moment wan
neer het genoeg is geweest, antwoordtJetten kortaf: 'Dat moment is 
nu gepasseerd . Als men geen harde afspraken wil maken, in het cen
traal overleg, dan doen wij het ook niet meer.' En: 'Dat betekent loon
eisen ja, zo lang die de productiviteitsstijging niet te boven gaan. Dan 
moet je er uithalen wat er in zit. De opstelling van de Industriebond 
spreekt mij zeer aan. Als je afspraken maakt die geld kosten, mag het 
van mij ook uit de loonruimte komen, maar verder ... De werkgevers 
bulken van het geld, waarom zou je 't bij hen laten zitten? Het conflict
model is bij mij nooit uit het gezicht verdwenen. Ik heb wat dat betreft 
een redelijke conduitestaat.' 

Jetten was indertijd voorstander van de idee van de brede vakbewe
ging. Dat hield in, 'datje je niet alleen met de arbeidsplek en de salarië
ring bemoeide, maar ook met de kwaliteit van het wonen, de hoogte 
van de huren, het milieu, datje verder keek danje neus lang was.' Hij 
valt slechts met moeite te verleiden tot het uitspreken van zijn meer 
utopische ideeën. 'Mensen moeten een redelijk inkomen hebben, goed 
en leuk kunnen werken en leven. Als je spreekt over utopie, dan hoop 
ik dat Nederland ooit nog eens een heel mooie tuin wordt met veel 
natuur en mensen die er leuk leven. Maar ik ben niet optimistisch. We 
zeilen recht op de grote Kladderadatsch af. Ik bedoel niet een kernoor
log, het voordeel daarvan is dat de machthebbers ook kapot gaan, dus 
die kijken wel uit, dat scheelt een stuk. Nee, als je ziet welke signalen 
de natuur afgeeft, stervende bossen, alles wat naar de knoppen gaat, 
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dan denk ik dat ons een heel nare toekomst te wachten staat. Op een 
plek als deze probeer je dat perspectief te voorkomen, als is 't maar 
voor jezelf.' 

Socialisme zegt Jetten niet zoveel. Hij vraagt wat dat dan wel mag 
inhouden. Triomfantelijk: 'Dat gebeurt nu wel vaker, als ik dat vraag 
beginnen mensen glazig te kijken.' Socialisatie van de productiemid
delen. 'Kijk naar Polen, dat kunnen we wel vergeten.' Radicale demo
cratie dan? 'Dat doet me denken aan sociale academies in de jaren zes
tig ... Laat ik dit noemen, iets waar ik niet meer uitkom. Ik ben voor 
democratie en zeggenschap, maar ik heb in het verleden gezien waar 
basisdemocratie toe leidt: nieuwe procedureneukers, nieuwe baasjes, 
niet te controleren machtsvorming ... puin! Iedereen komt er van te
rug. Maar neem nu een bedrijf. Basisdemocratie in een bedrijfkan in 
feite betekenen dat 't bedrijf naar de ratsmonee gaat. Goed. Ik ben ook 
tegen autoritaire toestanden in een bedrijf. Nu kom ik in mijn werk 
ondernemers tegen, waar ik diep respect voor heb: kunstenaars, die 
creëren iets. Als ze goed zijn, dan loopt iedereen in zo'n bedrijf vrolijk 
rond. Dus zeg ik: laat twee of drie van die lui in een vernieuwend 
bedrijf de toko trekken, dan gaat 't prima. Maar aan de andere kant 
lopen er in de slipstream van die lui toch een hoop balen met lucht mee, 
dat houdt je nietfor possible. Ongelooflijk! Dus verhef je dat tot regel, 
dan komen die balen met lucht dus ook op die plekken te zitten, en dan 
zitten we over een tijd weer in de problemen. Krijgje weer discussies 
over basisdemocratie, want dat is toch vaak een reactie op slecht ma
nagement. Hoe je die tegenstelling tussen daadkrachtig management 
en zoveel mogelijk inspraak structureert, kortom, daar kom ik niet 
meer uit.' Geen oplossing dus voor het vrij ondernemerschap? 'Nee.' 

Naar eigen zeggen isJetten 'ongelooflijk fanatiek op natuur en mi
lieu'. Over de frictie tussen economie en werkgelegenheid en het mi
lieubelang zegt hij: 'Het probleem is niet het kapitalisme, maar het 
algeheel menselijk functioneren, ga maar 'ns in Opper-Silezië kijken. 
De mens vernietigt zijn eigen bestaansvoorwaarden. Maar de nieuw
ste economische ontwikkelingen zijn een stuk schoner, zoals micro
electronica.' Meestal leveren ze ook minder werk op. 'Dat ligt er aan, 
als de producten maar goedkoop worden en iedereen ze aanschaft, en 
er komen ook nieuwe producten, nieuwe toepassingen, en dan gaat 
dat niet op.' 

De fosfaatwasmiddelen en de kwestie-Hoechst tonen toch aan dat 
er 'n discrepantie is tussen werk en milieu? 'Dat klopt, Stekelenburg 
zei al, we hadden tienjaar geleden al tegen de mensen uit dat bedrijf 
moeten zeggen: jongens, dat zit er aan te komen, dat verbod, dus hoe 
kunnen we dit bedrijf ombouwen. Dat hebben we laten liggen.' Jetten 
vindt het moeilîjk te ;zeggen wat nu prioriteit heeft, werk of milieu. 



'Kijk, de zeepfabrikanten zeggen: het fosfaat in de wasmiddelen is 
maar een deel van het probleem, dierlijke mest en menselijk afval leve
ren een groot deel van de fosfaatvervuiling op. Daarom moet je de end
ofthe-pipe-oplossing aanpakken: een derde trap op je waterzuiverings
installaties. Ik ben in het algemeen voor hervormingen in het produc
tieproces, maar ik moet zeggen, in dit geval hebben de zeepfabrikan
ten gelijk.' 

EEN HEEL STEL CIRCUITS 

Brabant wordt niet meer door een corporatistische regentenélite gere
geerd, volgensJetten. 'Dat oude circuit bestaat niet meer, het is nu een 
heel open circuit.' Aanvankelijk verbaasde dat circuit hem zeer: 'Ik viel 
inderdaad van de ene verbazing in de andere. De manier waarop het 
werkte, dat had ik nog nooit zo meegemaakt. En toen begon ik te 
grijnzen: o, zo werkt 't dus. Natuurlijk zag ik mogelijkheden, wat had 
je dan gedacht, da's mijn werk. Je doelt op de keuze tussen bühne en 
belangenbehartiging. Als je voor de bühne gaat opereren komt er van 
die belangenbehartiging meestal weinig terecht. De bühne is voor die 
principiële ro%. Belangenbehartiging is moeizaam werk, praten en 
regelen in dat circuit . Ik ben vakbondsbestuurder, ik doe dus zaken . Ik 
zie de problematische kanten van dat circuit heel goed, maar het is een 
open systeem, de plekken zijn er. Men is erg geneigd tot consensus 
hier, men maakt ruimte voor andere belangen. Ik zie de schaduwzij
den, maar ik vind de voordelen groter dan de nadelen. Maar misschien 
vloeit dat inderdaad voort uit het feit dat ik er middenin zit, ja.' 

'Ik zit in het circuit en heb macht omdat ik de FNV vertegenwoor
dig. In die zin staat het los van mijn persoon. Alleen, ik heb zoveel 
invloed omdat ik het ben. Maar ik zit er voor de FNV. Bescheiden type 
ben ik eigenlijk, hè? Het is dus geen klein groepje machthebbers aan de 
top. Het zijn een heel stel circuits, onderling open en verbonden, waar 
iedereen elkaar in de gaten kan houden. Ook de achterban houdt 't 

allemaal nauwkeurig in de gaten. Voor hen ben ik onze man, ja. Als ik 
daar niet van overtuigd zou zijn, zou ik eens diep over mijn positie 
gaan nadenken.' 

Hoe ingegroeid is de vakbeweging dan? 'Waarschijnlijk zijn we zo 
ingegroeid als wat op het moment. De vraag is alleen of ingroei bete
kent datje de doelen die je nastreeft ondergeschikt maakt aan de positie 
die je hebt veroverd, want dan ga je de fout in.' Jetten verwerpt de 
stelling van onder andere Paul Kuypers, dat sociaaldemocratie en vak
beweging er in Brabant nooit echt in geslaagd zijn een doorbraak, een 
alternatief te ontwikkelen: 'Ik vind dat ie geen gelijk heeft. Kijk naar de 
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komst van zo'n man als Hou ben, de nieuwe Commissaris van de Ko
ningin, en het feit dat de FN v zo'n vooraanstaande positie inneemt, het 
hele veranderende milieubeleid. Er zijn sinds dejaren vijftig wel dege
lijk dingen heel ingrijpend veranderd hier.' 

Bra bant heeft het interregnum-Van Agt net achter de rug. Jet ten: 
'Godzijdank!' En: 'Positief is wat mij betreft, dat hij Brabant een stuk 
nieuw élan heeft gegeven, ook qua ondernemersklimaat. Dat minder
waardigheidscomplex dat er toch 'n beetje was heeft ie weggepotst, 
onzen Dries. Maar als 't gaat om de manier waarop in Brabant de boel 
functioneerde, dan is hij bijna dodelijk geweest. Hij ramde echt overal 
doorheen. Je moet binnen zo'n systeem functioneren. Hij was niet 
alleen een solist (ik ben ook een solist, op mijn manier), maar hij was 
ook niet dienstbaar aan de provincie, maar aan zichzelf.' 

Ooit betiteldeJetten Van Agt als eengenialegluiperd ('een krachtige 
alliteratie toch'), omdat 'hij heel consequent bezig was de vakbewe
ging overal uit te drukken, en daar waren wij heel kwaad over.' Hoe
zo? 'Nou, allerlei structuren opzetten, waar wij dan niet voor ge
vraagd werden, vaak met de "onafhankelijke deskundigen-truuk", en 
overleg afhouden ... Dat gold voor het hele bedrijfsleven trouwens, hij 
had daar op de een of andere manier een angst voor. Het geniale zat er 
in, dat ie in korte tijd zoveel heeft kunnen bereiken, dat valt niet te 
ontkennen. Ik heb met hem afgesproken, dat geniale was hij heel trots 
op, dat ik dat gluiperd niet meer zou zeggen ... Kijk, als je ziet hoe hier 
de boel functioneert, dan is zo'n provincie een soort machinerie, die 
voor iedereen zo goed mogelijk moet draaien. Komt er dan iemand 
tussendoor die zegt, dat onderdeel, de vakbeweging, vind ik niet meer 
in de machine thuishoren, en die machine is voor mij een platform 
waarop ik kan excelleren, dan wordt 't tijd om 'm eventjes onderuit te 
halen. En dat gebeurde toen. Daarna werd de verhouding met de FNV 

beter. Het was een soort d'rop- of- d'ronder actie. Nee, alles dus onder 
het motto: eens maar nooit weer.' Jettens verwachtingen van de nieu
we Commissaris der Koningin Hou ben zijn 'zeer positief. 'Hij is pri
ma om zaken mee te doen. Van Agt werd bovendien min of meer 
gedropt, Hou ben is door Brabant zelf naar voren geschoven. ' 

ToenJetten twaalf jaar terug naar Brabant kwam, waren zijn ver
wachtingen niet erg uitgesproken: 'Ik dacht, ik zie wel.' De balans 
opmakend zegt hij nu: 'Ik ben een tevreden mens. Ik vind dat er in die 
tijd al veel moois uit is gekomen, en daar ga ik mee door.' Iets blijkt er 
niettemin te zijn, dat hem in Brabant mateloos irriteert: 'Ja, het feit dat 
ze de provincie aan het verknallen zijn door er veel te veel mest op te 
gooien, en het hele buitengebied vol te bouwen. Dat vind ik heel erg. 
Ik heb het in Amsterdam ook meegemaakt. Ik heb daar nog stekeltje 
en ringslangen gevangen ... Als mensen iets gewoon vinden, zien ze er 



de waarde niet van in. Ik denk dat dat hier ook aan de orde is. En dan 
asfalteer je de zaak als je auto's kwijt moet, dan gooi je er een hoop 
stront op. Ik kan me voorstellen dat ik hier nog 'ns weg ga omdat ik 't 
niet meer kan aanzien. Dat "Nieuwe Brabant" van toen datje noemt, 
dat hebben we aardig voor elkaar gekregen. Brabant is Nederlands 
meest onderschatte provincie. Maar die agrarische ontwikkeling, die 
is volstrekt uit de hand gelopen. Als we de agrarische problemen on
der de knie krijgen, dan zie ik hier een mooie toekomst, ja.' 
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RIA HERMANUSSEN 

Nieuw industrieel elan als sociale . . 
vernieuwing 

Arbeidsverhoudingen in Brabant 

In de bijdrage van Ter Bogt wordt de teloorgang van het corpora
tisme van de vakbeweging geanalyseerd. Jan ]etten laat in het 
daarop volgende interview zien dat de Brabantse vakbeweging 
niet met de pakken neer is gaan zitten. Vol zelfvertrouwen en 
overtuigd van eigen kracht ziet] etten de toekomst tegemoet . In de 
hieronder volgende bijdrage gaat Ria Hermanussen verder waar 
Ter Bogt ophield. Zij schetst de moderne ontwikkeling van de 
arbeidsverhoudingen in Brabant en vraagt zich tenslotte af hoe 
lang de transactiementaliteit van J etten stand kan houden. Voor
lopig zijn in de Brabant de werkgevers aan zet. 

De na de Tweede Wereldoorlog in Brabant met verenigde krachten 
aangepakte industrialisatie kan zonder meer als een succes geboek
staafd worden. Brabant industrialiseerde zelfs sneller dan andere 
provincies in Nederland. Maar aan deze sterke naoorlogse industriële 
expansie van de provincie komt vrij abrupt een einde als in de jaren 
zestig en zeventig de gehele Nederlandse economie geconfronteerd 
wordt met een ingrijpend herstructureringsproces. De totstandko
ming van de EEG betekent het einde van de beschermde concurrentie
positie van het Nederlandse bedrijfsleven: binnenlandse markten wor
den toegankelijk voor buitenlandse concurrenten, maar bovendien 
blijkt de geringe concurrentiekracht van de laag gemechaniseerde, 
arbeidsintensieve Nederlandse industrie op de buitenlandse markt. 
Dit treedt vooral naar voren op het moment dat de na de oorlog over
eengekomen geleide loonpolitiek ten einde komt en de daarop volgen
de loonsverhogingen het gemiddeld prijspeil van de Nederlandse pro
ducten verhoogt . 

In versneld tempo vindt een heroriëntatie plaats op de veranderin
gen in de internationale markt- en concurrentieverhoudingen. Met de 
sanering van enkele traditionele sectoren zoals de textiel en de scheeps-
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bouw en de verplaatsing van kapitaal naar meer renderende sectoren, 
wordt een nieuwe fase in het industrialisatieproces ingeluid. De nega
tieve gevolgen voor de industriële werkgelegenheid worden ver
sterkt, omdat gelijktijdig een vervanging van arbeid door kapitaal 
plaatsvindt. Vooral door de stijging van de lonen vindt een versnelling 
plaats in het proces van automatisering en mechanisering; een ontwik
keling die nog verder aangemoedigd wordt door een sterke kapitaals
concentratie in de vorm van bedrijfsovernames en fusies. Dit accom
modatieproces, dat gepaard gaat met een golf van reorganisaties en 
sluitingen, trekt diepe sporen in de Nederlandse werkgelegenheid. 
Voor het eerst na de oorlog en na een jarenlange periode van arbeids
schaarste onstaat bij werknemers weer een gevoel van onzekerheid 
over de toekomst en het behoud van hun werk. 

De negatieve invloed van de industriële recessie op de werkgele
genheid treft evenwel sommige regio's harder dan andere. Noord
Brabant, een provincie met een industriële werkgelegenheid boven 
het landelijk gemiddelde en met een sterke concentratie van bedrijven 
in arbeidsintensieve sectoren, wordt samen met Twente en Zuid Lim
burg onevenredig sterk getroffen. 

GEBREK AAN INNOVATIEF VERMOGEN 

De peilers van de Brabantse economische structuur zijn lange tijd de 
uit de traditionele huisnijverheid voortgekomen industrieën, zoals de 
textiel-, confectie- , leder-, schoen-, en sigarenindustrie. Al vanaf het 
begin van de jaren vijftig zijn de eerste signalen merkbaar van de gesta
ge opmars van de zogenaamde lage lonen landen op de internationale 
markten. 1 De concurrentie vanuit landen met een laag loonniveau, die 
vaak in een adem wordt genoemd met de teloorgang van vooral de 
textiel- en confectieindustrie, is echter slechts een van de factoren die 
heeft bijgedragen tot de afbraak van de traditionele Brabantse bedrij
vigheid. Een van de dieperliggende oorzaken is het gebrek aan innova
tief vermogen in die tijd en de geringe bereidheid van de Brabantse 
ondernemers tot modernisering van het productieapparaat. 2 Ter ver
mijding van risico's geeft men de voorkeur aan opvoering van het 
werktempo en snelle uitbreiding ofimkrimping van het personeelsbe
stand naar gelang de vraag op de afzetmarkt fluctueert. Niet alleen 
vanuit de derde wereld wordt de concurrentiepositie van Brabantse 
bedrijven bedreigd, maar in toenemende mate ook vanuit landen met 

r . John Dagevos en JefTheunissen, Tilburg, werk, bedrijven en productiestructuur. Weten
schapswinkel, Tilburg 1986, p.45. 
2. Idem, p.49. 
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een meer gerationaliseerde bedrijfsvoering en een hogere productivi
teit. 3 

Verhalen van werknemers uit die tijd tekenen het beeld dat deze 
conservatieve bedrijfspolitiek niet alleen de familiebedrijven in de tex
tiel betreft. Ook het bedrijfsbeleid in de schoenindustrie en van onder
nemingen in de suiker- en genotsmiddelenindustrie, is geen toonbeeld 
van vooruitstrevendheid. 4 Stegemann geeft in haar brochure In het 
gareel een beschrijving van de ervaringen van werkneemsters van de 
Kwattafabriek in Breda. Hoewel door reorganisaties, opkoping en sa
menwerkingsverbanden met andere bedrijven nog geprobeerd wordt 
te redden wat er te redden viel, zetten deze reddingspogingen op het 
laatst weinig zoden meer aan de dijk. De lage mechanisatiegraad van 
de bedrijven was feitelijk de meest belemmerende factor. Een van de 
geinterviewde werkneemsters meldt dat de vakbond al lange tijd er 
voor pleitte dat er meer en betere machines moesten komen. De ver
pakking en de garnering van de Kwatta-repen geschiedde nog steeds 
met de hand. In dit verband is zowel door de ondernemingsraad als de 
vakbond zelfs voorgesteld om een onderzoek in te stellen naar wanbe
leid van de directie. Het heeft niet mogen baten. Wel werd er steeds 
gezegd dat we harder moes ten werken, herinnert zich nog één van de 
inpaksters uit die tijd. 5 Hoewel er uiteraard meer factoren bij betrok
ken waren, dient vermeld dat de traditionele organisatie- en produc
tieverhoudingen in de industrie debet waren aan de forse neergang van 
de Brabantse bedrijvigheid. 

RADICALISERING 

In de loop van de jaren zeventig blijkt dat het werkgelegenheidsverlies 
niet alleen tot de traditionele sectoren beperkt is gebleven. Ook bij 
bedrijven als Philips en DAF, in de bouwnijverheid en in de voedings
en genotmiddelenindustrie worden werknemers geconfronteerd met 
verlies van arbeidsplaatsen en gedwongen overplaatsing. De werk
loosheid in de provincie die in sommige delen, zoals in Tilburg, Waal
wijk en Helmond een dramatische omvang aanneemt, loopt razend
snel op en overstijgt als gevolg van de over de gehele linie afnemende 
werkgelegenheid eind jaren zeventig het landelijk gemiddelde. 

De toenemende onzekerheid in de individuele werksituatie van de 
Brabantse werknemer leidt tot een groeiend verzet tegen de eenzijdige 
wijze waarop het bedrijfsbelang in het herstructuringsproces preva-

3. Idem, P-49· 
4.Jannie Stegemann, In het gareel. Voedingsbond FNV, Utrecht 1987, p.46 en pp.52-6r. 
5. Idem, pp. 57-61. 
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leert. De spanningen die hierdoor onstaan, slaan een forse deuk in de 
naoorlogse corporatistische arbeidsverhoudingen tussen de overheid, 
werkgevers en vakbonden. De veel geroemde politiek van volledige 
werkgelegenheid, als basis voor het concensusbeleid in de fase van de 
wederopbouw, blijkt ineens niet bestand om aan het massale werkge
legenheidsverlies een halt toe te roepen. Dit is een van de belangrijke 
redenen van de aan het einde jaren zestig toenemende radicalisering 
onder zowel de katholieke werknemers als onder werknemers met een 
sociaal-democratische signatuur; een ontwikkeling die zich soepel sa
menvoegt met het democratiseringsproces dat zich in deze jaren in de 
hele Nederlandse samenleving voltrekt. 

Het protest van werknemers keert zich echter niet alleen tegen de 
werkgevers en het gevoerde bedrijfsbeleid. Ook ontstaat kritiek op 
het centralistische beleid van de vakbeweging en treedt verzet op tegen 
een vakbondsleiding die haar leden alleen maar buiten de poorten van 
de onderneming vertegenwoordigt. De geleide loonpolitiek waarbij 
op centraal niveau door de overheid, de vakbonden en de werkgevers
organisaties afspraken worden gemaakt over het loon- en prijspeil, 
had de bond mijlenver verwijderd van de ontwikkelingen in de bedrij
ven, en daarmee ook van de directe, dagelijkse belangen van haar le
den. 

De confrontatie met de oplopende golf van massaontslagen, maar 
vooral ook met het toenemend aantal wilde stakingen, leidt vanaf het 
midden van dejaren zestig tot een fundamentele heroriëntering op het 
vakbondsbeleid. Het vakbondswerk raakt meegezogen in het proces 
van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen en zowel binnen als 
buiten de vakbeweging raken oude gezagsstructuren en centrale be
heersingssystemen aan spanningen onderhevig. Geleidelijk vindt in 
het democratiseringsklimaat van die jaren een verschuiving plaats van 
een systeem van collectieve arbeidsverhoudingen op centraal niveau 
naar een meer gedifferentieerd niveau. Met name de opkomst van het 
bedrijvenwerk, waarmee een 'terugkeer naar de basis' en een grotere 
betrokkenheid van de achterban bij het vakbondsbeleid werd beoogd, 
geeft een belangrijke impuls aan de structurering van de arbeidsver
houdingen op bedrijfsniveau. 

1970, het jaar waarin de vakbeweging zich terugtrekt uit het cen
traal loonoverleg, waarin wilde acties, werkonderbrekingen en een 
harde en langdurige havenstaking plaatsvindt, wordt regelmatig aan
gehaald als het keerpunt in het stelsel van de na-oorlogse arbeidsver
houdingen in Nederland. 6 

6. Ger Harmsen en Bob Reinalda, Voorde bevrijding van de arbeid. s u N , Nijmegen 1975, 
pp. 3 82-3 89. 
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CONFESSIONELE GRONDSLAG TER DISCUSSIE 

In Brabant voegt het verzet van werknemers nog een extra dimensie 
toe aan de 'gezagscrisis' die hier aan het ontstaan is. Door verschillende 
auteurs wordt gewezen op het ontzuilingsproces dat zich vanaf de ja
ren zestig in Nederland voltrekt, waarbij een voorhoederol wordt toe
gekend aan de katholieke werknemers in het zuiden van het land. 7 

Aanleiding tot de onrust zijn de slechte economische omstandigheden, 
evenals de sterke onvrede met het centralistische vakbondsbeleid van 
het N K v. Het vertrouwen in het oude systeem wordt verder onder
mijnd door de toenemende ontkerkelijking, maar ook door verande
rende opvattingen ten aanzien van het huwelijk, anticonceptie, etc. 
Allemaal waarden en normen die lange tijd als de fundamenten golden 
van een gelovige visie op de plaats van de mens in de maatschappij. 8 

Vooral onder de katholieke werknemers gaat het radicaliserings
proces in de jaren zestig gepaard met een kritische beschouwing van de 
confessionele grondslag van het NKV. De visie van de bond op arbeid 
en maatschappij wordt fundamenteel ter discussie wordt gesteld. Het 
uitgangspunt, dat de afhankelijke positie van de werknemer een logi
sche beschikking is van de door God gewilde hiërarchische ordening 
van de samenleving, wordt niet langer meer geaccepteerd. 9 

Bij de opening van het nieuwe NKV-gebouw in Eindhoven in 1968 
delen de Katholieke Werkende Jon geren een pamflet uit waarin zij het 
NKV verwijten zich eenzijdig naar de belangen van de geves tigde orde 
te hebben gevoegd. De top van de bond, en met name de toenmalige 
voorzitter J. Mertens, blijkt niet ongevoelig voor deze kritiek, die al
lerwege en ook intern op het bondsbeleid wordt uitgeoefend. 10 

In 1969 verschijnt de nota 'De confessionele grondslag van het N K v 
ter discussie'. Hierin stelt de bond zelf-kritisch vast dat het een misver
stand van de katholieken is om te denken dat de inrichting van het 
productieproces de uitdrukking is van een christelijke geloofsovertui
ging. Eveneens wordt afstand genomen van de vormings- en bezin
ningsfunctie, lange tijd de belangrijkste legitimering van het bestaan 
van een aparte katholieke vakbeweging. Erkend wordt dat de bond in 
de allereerste plaats een taak heeft in de verdediging van de materiële
en werkgelegenheidsbelangen van haar leden. Meer dan voorheen 
wordt het machtsvraagstuk centraal gesteld. Via machtsvorming, en 
minder via overleg, zou getracht moeten worden invloed uit te oefe-

7. Prof.dr.W.H.J. Reynaerts en drs. A.G . Nagelkerke, Arbeidsverhoudingen , theorie en 
praktijk. H .E. Stenfert Kroese bv, Leiden 1986, p.200. 
8. Idem, p . 194 en p.204. 
9. Idem, p. 205. 
IO. Ger Harmsen en Bob Reinalda, a.w., pp.374-377. 
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nen op het sociaal en economische beleid in het land. 11 Met de decon
fessionalisering van het N K v en een oriëntering op de sociaal-econo
mische belangen van de werknemers, wordt eveneens de weg 
vrijgemaakt voor een toenadering tot het Nv v. De nauwere samen
werking die in deze periode tot stand komt leidt in 1976 tot de oprich
ting van de FNV. 

HET BEZETTINGSW APEN 

De radicalisering van de katholieke werknemers in Brabant komt niet 
alleen tot uitdrukking binnen de bond. Ook op het niveau van de 
onderneming neemt de strijdbaarheid scherpere vormen aan. Twee 
voorbeelden hiervan, die ook landelijk aandacht hebben getrokken, 
zijn de Enka-bezetting in Breda in 1972 en de bezetting van Philips
u s FA in Helmond twee jaar later. Deze bezettingen waren beide het 
resultaat van spontane acties van werknemers, of zoals bij Philips
U S FA van een groep vrouwen wiens werk onverwacht weer terug 
verplaatst werd naar Eindhoven. Hoewel niet representatief, zijn bei
de acties, waarbij voor het eerst in de geschiedenis van de N ederlandse 
arbeidsverhoudingen het bezettingswapen wordt gehanteerd, ken
merkend voor de sociale verhoudingen in die jaren. Tevens laten deze 
bezettingsacties zien dat het spontane verzet in de bedrijven nauw ver
bonden is met de ingrijpende veranderingen die zich in die jaren in de 
productiestrucuur voltrekken. In beide gevallen wordt de beslissing 
van de directie om het bedrijf te sluiten beargumenteerd met de rede
nering dat samenvoeging van bedrijfsonderdelen de efficiëntie van de 
bedrijfsvoering vergroot. Het behoud van de resterende werkgelegen
heid wordt hiermee gewaarborgd, zo luidt de redenering. Kapitaals
concentratie door samenvoeging van kleinere bedrijven of door fusies 
is in die jaren, of beter geformuleerd, is vanaf deze periode een regel
matig gebeuren. 

Gevoelig voor de argumenten van de directie, gaven de bonden 
zowel bij het Enka-bedrijf als bij de u s FA-vestiging aanvankelijk geen 
verweer tegen de aangekondigde sluitingen. Pas op het moment dat de 
demonstraties en de spontane acties van de werknemers en werk
neemsters brede en ook landelijke ondersteuning krijgen, komen de 
bonden terug op hun afwachtende opstelling, en wordt er alsnog on
dersteuning geboden bij de bezettingsacties. Hoezeer deze acties wel
licht ook tot de verbeelding mogen spreken, ze zijn niet illustratief 
voor het verzet en protest van werknemers tegen de sanering van de 

1 r. Idem, pp.375-376. 
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Brabantse werkgelegenheid in de traditionele bedrijfssectoren. Dit 
proces heeft zich relatief geruisloos voltrokken, zeker als dit vergele
ken wordt met vergelijkbare saneringen in de scheepsbouw en later in 
de staalindustrie. 

VERMENGING MET ANDERE BEDRIJFSCULTUREN 

Ton van Tuyl, secretaris van de Brabants Zeeuwse Werkgevers Ve
reniging, merkt naar aanleiding van deze periode op dat er een ont
wortelingsproces heeft plaatsgevonden, dat een einde heeft gemaakt 
aan de typisch Brabantse bedrijfscultuur. 'Zowel de kerk als het werk 
hadden een centrale betekenis in het leven van mensen in Brabant. 
Toen bedrijven failliet gingen, fuseerden en inkrompen, viel niet al
leen het werk en inkomen weg, maar ook de oude werkverbanden; de 
geborgenheid van het tot een bepaald bedrijf en een eigen werkne
merskring te behoren.' 

Van Tuyl vindt het niet nadelig dat de sterke gezagsstructuren, die 
bnge tijd zo kenmerkend waren voor de verhouding tussen de Bra
bantse werkgevers en werknemers, in belangrijke mate aan betekenis 
hebben ingeboet. Het leidde, zo constateert hij achteraf, tot een eng 
regionaal denken en werkt genoegzaamheid in de hand. 'Brabant heeft 
een rijke industriële traditie en de Brabanders staan over het algemeen 
positiever tegenover industrialisatie en industriële ontwikkeling dan 
in de rest van Nederland. Dat er een vermenging heeft plaatsgevonden 
met andere bedrijfsculturen is goed geweest voor Brabant. Men staat 
meer open voor nieuwe ontwikkelingen.' 

Van Tuyl haast zich nog daar aan toe te voegen dat de teloorgang 
van het typische Brabantse arbeidsklimaat tevens is veroorzaakt door 
het steeds groter wordend aantal niet-Brabanders dat belangrijke posi
ties inneemt in de in Brabant gevestigde bedrijven. Kijkend naar het 
lidmaatschap van zijn eigen vereniging zegt hij dat het aantal werkge
vers uit andere delen van Nederland en uit het buitenland fors is toege
nomen. 'Dit heeft geleid tot een vermenging van bedrijfsculturen en 
managementstijl, zeker in de meer internationaal georiënteerde bedrij
ven.' 

DE RESONANTIE MET ANDERE SOCIALE BEWEGINGEN 

De democratiseringsgolf behoudt haar kracht tot halverwege de jaren 
zeventig. De 'terug-naar-de-basis-beweging' binnen de bonden 
neemt met de opzet van het bedrijvenwerk meer concrete vormen aan 
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en op een enkele plaats ontwikkelen zich zelfs ideeën over arbeiders
zelfbestuur. Het proces van vakbondsvernieuwing vindt niet geïso
leerd plaats, maar resoneert als het ware mee met andere sociale bewe
gingen. 

Vanuit het oogpunt van de negatieve werkgelegenheidsontwikke
ling in Nederland, is er bijvoorbeeld kritiek op de verplaatsing van 
werk van bedrijven naar andere delen van de wereld. Het is vooral de 
veelkleurige anti-imperialistische beweging in Nederland, die de vak
beweging wijst op haar verantwoordelijkheid in deze. Met name de 
geslotenheid van bedrijven in het informeren van de bonden over hun 
investeringsbeleid op de korte en langere termijn is een steen des aan
stoots. In Brabant eiste de verhuizing naar de derde wereld een zware 
tol van de werkgelegenheid in de traditionele industrie, maar ook bij 
bedrijven als Philips was een beweging richting derde wereld merk
baar. De rol van multi-nationale concerns in derde wereldlanden 
kreeg met name door het gedrag van Neerlands grootste particuliere 
werkgever toenemende politieke belangstelling. 

Een ander onderwerp dat in deze jaren steeds meer aandacht kreeg 
was de positie van de vrouw. In het voetspoor van de acties van Dolle 
Mina en Man Vrouw Maatschappij, ontstonden tal van vrouwenorga
nisaties, die zich inzetten voor de sociale en economische zelfstandig
heid van vrouwen. Langzaam vindt deze problematiek ook binnen de 
arbeidsverhoudingen weerklank. 'Demonstra ties, protestvergaderin
gen, inspraakprocedures, bezettingen en andere levendige gebeurte
nissen behoren tot het praktische leven van alledag,' zo typeren Rey
naerts en Nagelkerke in hun boek Arbeidsverhoudingen, theorie en 

praktijk deze periode treffend. 12 

DOEMDENKEN 

Het veranderingselan laat ook Brabant niet onberoerd. Naast de twee 
eerder genoemde bedrijfsbezettingen, zijn het ook de bezettingen bij 
de Kempenland Bakkerij en bij Crossland Filters in Den Bosch die 
getuigen van een toegenomen actiebereidheid onder de Brabantse 
werknemers. Op politiek en cultureel niveau maken nieuwe groepen 
hun opwachting. Een ontwikkeling die ondermeer geïnspireerd 
wordt door optredens van het Eindhovense theatergroep Proloog en 
het activisme van de Katholieke Werkende Jongerenorganisaties in de 
provincie. Ook de acties van de Eindhovense Rode Jeugd waren in die 
jaren voorpaginanieuws en zorgden voor grote ophef in Brabant, met 
name bij de Eindhovense notabelen. 

12. Reynaerts en Nagelkerke, a.w., p . 204. 
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Vanafhet midden van de jaren zeventig treedt echter een tempering 
op in het veranderingsstreven. Velen hebben zich afgevraagd hoe dat 
verklaard kan worden. Reynaerts en Nagelkerke wijzen, naast redene
nen als de versnippering en institutionalisering van de vernieuwers, 
met name op de verslechtering van de economische omstandighe
den. 13 Door het wereldwijde karakter van de recessie en de hardnek
kigheid van de als maar oplopende werkloosheid wordt het beeld over 
de toekomst en de 'maakbaarheid' van de samenleving steeds somber
der. Het zogenaamde doemdenken, dat eindjaren zeventig de kop op 
steekt, wordt nog versterkt door een dreigende versnelling van de 
bewapeningsspiraal en daarmee de dreiging van een atoomoorlog. Te
gen deze dreigende achtergrond radicaliseren opnieuw de sociale be
wegingen. Ze vechten niet zozeer voor verbeteringen, m;i.ar verzetten 
zich tegen de naderende ondergang. De anti-kernenergie-beweging, 
de vredesbeweging, de milieubeweging, maar ook in zeker opzicht de 
kraakbeweging kunnen hier als voorbeelden dienen. Het klimaat 
wordt grimmiger en de maatschappelijke aandacht voor vakbondson
derwerpen als bedrijfsdemocratisering verslapt . 

NIEUWE ZAKELIJKKHEID 

Vanaf het begin van de jaren tachtig, en met name sinds het aantreden 
van het kabinet Lubbers in 1982, hebben de begrippen uit de jaren 
zeventig, zoals solidariteit en rechtvaardigheid, steeds verder aan gel
dingskracht ingeboet. Het sociaal-economisch klimaat in Nederland 
komt in de ban van een nieuwe zakelijkheid. Dit gaat gepaard met de 
opkomst van een nieuw ideologisch elan, waarbij een sterk appèl 
wordt gedaan op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het 
individu. Met begrippen als deregulering en privatisering tracht de 
overheid gestalte te geven aan een beleid van minder centrale zorg en 
van versterking van de marktsector. 

Op het terrein van de arbeidsverhoudingen treedt eenzelfde streven 
aan het licht. Steeds nadrukkelijker trekt de overheid zich terug uit het 
veld van de arbeidsvoorwaarden en laat dit over aan het overleg tussen 
de werkgevers en werknemers. Het centrale overlegniveau verliest 
zijn betekenis. 

Maar ook op de lagere niveaus verandert het nodige. De oude, 
bekende organisatievorm, waarbij een strakke scheiding is doorge
voerd in taken en bevoegdheden, tussen specialistische werkzaamhe
den en routinematig werk, is aan vernieuwing toe. Veranderingen op 

13. Idem, a.w., p.205 . 
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de afzetmarkt en nieuwe technologische mogelijkheden geven in be
drijven aanleiding tot de ontwikkeling van nieuwe organisatievor
men. 

Door een verkorting van Je communicatielijnen, decentralisatie 
van verantwoordelijkheid en multi- functionele inzetbaarheid van 
werknemers, probeert het bedrijfsmanagement vorm te geven aan een 
organisatie die flexibel in staat moet zijn om in te spelen op een snel 
veranderende omgeving. In dit verband wordt gestreefd naar een gro
tere betrokkenheid van werknemers bij het bedrijfsgebeuren. Er komt 
een grote aandacht voor het managen van de bedrijfscultuur. De starre 
bureaucratische tayloristische organisatievorm, met een strakke 
arbeidsverdeling, wordt hierbij langzaam vervangen door een organi
satiestructuur met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor 
de individuele werknemer. Dit systeem moet een meer flexibele inzet 
van werknemers bevorderen. 

Generaliserend kan men vaststellen dat op de hogere niveaus in de 
organisatie dit streven gepaard gaat met een meer individuele benade
ring wat betreft promotie- en opleidingsmogelijkheden; op de lagere 
niveaus wordt de gewenste flexibiliteit niet zelden gerealiseerd door de 
invoering van flexibele contracten, in de vorm van deeltijdbanen, af
roepcontracten en thuisarbeid. Deze ontwikkelingen geven momen
teel het kader aan waarbinnen het overleg tussen werkgevers en werk
nemers over de arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Het collectieve 
arbeidscontract, zoals dat in de voorgaande decennia tot stand is geko
men en is gebaseerd op nauw omschreven taakstellingen en functie
waarderingssystemen, komt daarbij steeds meer onder druk te staan. 
Immers, de vakbonden, die zekerheid van inkomen en werkgelegen
heid hoog in hun vaandel hebben staan, vinden werkgevers tegenover 
zich die de factor arbeid steeds verder willen flexibiliseren. Daaraan 
toegeven betekent een ondermijning van de collectieve arbeidsover
eenkomst. 14 

ONDERNEMERS ALS VERNIEUWERS 

Opmerkelijk is dat in vergelijking met dejaren zeventig, de rollen van 
de ondernemers en de vakbonden lijken te zijn omgedraaid. Onder
steund door het beleid van de overheid zijn het de werkgevers die de 
rol van initiatiefoemer in het proces van sociale vernieuwing van de 
vakbeweging hebben overgenomen. Door dit verniewingselan van 

14. P.J. Vos, 'De vakbeweging: een stervende dinosaurus of schepper van nieuwe 
arbeidsverhoudingen', in: A. Buitendam (red .), Arbeidsmarkt, arbeidsorga11isatie, arbeids
verhoudingen. Kluwer, Deventer 1987, pp.106 e.v. 
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werkgeverszijde is de vakbeweging in een defensieve opstelling ge
drongen. Ongewild lijkt de vakbeweging in een conserverende rol 
terecht te zijn gekomen, als de beschermer van verworven rechten en 
zekerheden uit het verleden. 

Het enorme ledenverlies van de vakbonden in de afgelopen jaren 
laat bovendien zien dat dit beleid haar wervingskracht op werknemers 
goeddeels heeft verloren. Daarbij lijkt het alsof de vakbondsfilosofie, 
die tien jaar geleden nog zoveel mensen wist te mobiliseren, de aan
sluiting heeft verloren bij de wensen en aspirataties van een nieuwe 
generatie werknemers . Eerder lijkt deze groep goed opgeleide men
sen, die zich redelijk verzekerd weet van een baan, aangesproken te 
worden door de ideologie van de terugtredende overheid en het flexi
biliseringsstreven van de werkgevers. Men wenst meer dan voorheen 
zelf zorg te dragen voor zekerheid en individuele ontplooiing. 

De tendens is niet alleen in de verhouding werknemers-werkgevers 
waarneembaar. Hij doortrekt in snel tempo de hele samenleving. 
Oude collectieve idealen zijn uit; het individu heeft genoeg aan zichzelf 
en zijn onmiddellijke omgeving. Deze individualiseringstendens sluit 
inderdaad naadloos aan bij het beleid van sociale vernieuwing, waar 
werkgevers voor wat betreft het inrichten van hun eigen bedrijfsorga
nisatie op afkoersen. Dat in deze veranderende veranderde betrekkin
gen tussen de sociale partners de werkgevers vooralsnog in het voor
deel zijn, moge duidelijk worden uit een uitspraak van Philips-onder
handelaar Van den Brand: 'Juist in een tijd dat de wervende kracht van 
de vakbeweging afneemt, zou deze zich niet mogen laten verleiden tot 
demagogie en dreigementen. De nieuwe stijl van het overleg moet 
zakelijk zijn : geen theater, geen verwarring. Eigenlijk zou de onder
nemer weer veel meer alleen moeten beslissen'. 15 

EENZIJDIG RENDEMENTSHERSTEL 

Deze klimaatswijzigingen spelen zich natuurlijk niet in een vacuüm af. 
De versterkte positie van de werkgevers en de veranderingen in de 
arbeidsverhoudingen van de laatste jaren, hangen uiteraard samen met 
een wijziging van de technologische, economische en politieke om
standigheden. Veranderingen op de afzetmarkt, verscherpte interna
tionale concurrentie en de noodzaak van technologische vernieuwing 
hebben bijgedragen aan een politiek klimaat waarin 'ondernemen 
weer mag'. 

Over het belang van een actief overheidsbeleid bij de verbetering 

15. In: NRC-Ha11de/sblad, 16 ap ril 1986. 
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van de economische structuur en een goed ondernemingsklimaat, be
staan bij de drie sociale partners weinig principiële meningsverschil
len. Wel is er in toenemende:- mate onenigheid over de maatschappelij
ke en sociale aspecten die met de technologische en economische 
veranderingen samenhangen. Op centraal niveau, in het overleg tus
sen de overheid, werkgevers en werknemers, gaat het hierbij vooral 
om vragen als werkloosheidsbestrijding en inkomensverdeling. De 
ideeën die hierover door de overheid en de werkgevers naar voren 
worden gebracht, staan loodrecht op de opvattingen van de vakbewe
ging. 

Ook op het niveau van de onderneming gaan de technisch-sociale 
ontwikkelingen gepaard met spanningen in de arbeidsverhoudingen 
tussen werkgevers en werknemers. Daarbij gaat het om de mate van 
medezeggenschap van werknemers in het vormgeven van de sociale 
veranderingen die onlosmakelijk met het proces van technologische 
innovatie verbonden zijn. In ruil voor ondersteuning bij de totstand
brenging van een meer veerkrachtige organisatie, die snel en flexibel 
reageert op veranderende marktomstandigheden en nieuwe technolo
gische mogelijkheden, wil de vakbeweging zo vroeg mogelijk bij de 
besluitvorming hierover haar stem laten horen. De kritiek hierbij is 
dat de discussies over technologische en organisatorische vernieuwing 
te eenzijdig worden geplaatst in het teken van rendementsherstel. Te 
weinig aandacht is er, naar de smaak van de vakbeweging, voor de 
herverdeling van de arbeid en goede ontplooiings- en opleidingsmo
gelijkheden in het werk. 16 

PROVINCIAAL STIMULERINGSBELEID 

Het sociaal-economisch beleid van de provincie Noord-Brabant is, 
evenals het landelijke beleid, sterk gericht op de marktsector. Tot aan 
het midden van de jaren tachtig lag daarin het accent op versterking 
van de vraagzijde van de arbeidsmarkt, dat wil zeggen op verbetering 
van het arbeidsaanbod door jeugd- werkgelegenheidsplannen en pro
jecten voor langdurig werklozen. 17 Echter, met het verschijnen van 
het rapport 'Kansen voor Brabant' is de aandacht verschoven naar de 
aanbodkant, dat wil zeggen naar de bedrijven, en naar versterking van 
het productieklimaat in de provincie. Dit rapport is gebaseerd op de 
resultaten van het onderzoek van de Commissie Economisch Poten
tieel van Noord-Brabant, beter bekend als de 'Commissie Bosman'. 

16. Toespraak]. Stekelenburg ( FN v) tijdens het symposium 'Micro Electronica Macro 
Effecten', Technische Universiteit Eindhoven, mei 1987. 
17. Sociaal-economisch beleidsplan '86-'90. Provincie Noord-Brabant. 
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Doel van dit onderzoek, dat in opdracht van de provincie is ver
richt, was het opsporen van factoren die het economisch potentieel 
van Noord-Brabant kunnen versterken. Niet de sociale aspecten heb
ben in dit onderzoek voorop gestaan, vertelt professor Bosman in een 
interview met Brabant Regionaal, maar de ontwikkelingen in en ini
tiatieven van (potentiële) Brabantse bedrijven. Uitgangspunt is dat 
een verbeterd productieklimaat als vanzelf de werkgelegenheid ten 
goede zal komen. 18 

In verschillende provinciale beleidsplannen worden de visie en aan
bevelingen van de Commissie Bosman nader uitgewerkt. Uitgangs
punt is dat de invulling en concretisering van het sociaal-economisch 
beleid gericht moet zijn op de plaatsen waar de economische activitei
ten tot stand komen en vraag en aanbod van arbeid, diensten en pro
ducten het dichtst bij elkaar liggen. Dat wil dus zeggen: op lokaal en 
regionaal niveau. 

Het belang van een samenhangende regionale infrastructuur heeft 
te maken met de veranderingsprocessen die momenteel in bedrijven 
plaatsvinden. Met name de flexibiliseringstrend in bedrijven en de toe
nemende aandacht voor de waarde van het zogenaamde 'human capi
ta!' krijgen om die reden ruim aandacht in de uitgangpunten die voor 
het sociaal-economisch beleid tot 1990 zijn vastgesteld. 

Eén van de belangrijke nieuwe tendensen in dit verband is dat be
drijven steeds meer overgaan tot onderlinge toelevering en uitbeste
ding van werk. In samenhang met andere nieuwe organisatie-concept
en, zoals 'pas produceren als er vraag is' en het verkorten van de 
doorlooptijd van het productieproces, neemt de behoefte aan korte 
aan- en afvoerlijnen toe. Dit betekent, in de visie van het provinciale 
beleid, dat het belang van kleine bedrijven, maar ook dat korte fysieke 
afstanden tussen bedrijven, een toenemende factor van betekenis 
wordt. De regionale en lokale samenwerking en onderlinge afhanke
lijkheid van bedrijven zal in de lijn van deze ontwikkeling steeds meer 
toenemen. 

Nog een ander belangrijk nieuw punt is dat bedrijven de voorkeur 
geven aan vestiging nabij gunstige arbeidsmarkten. Positief in dit op
zicht is dat Brabant, in het gestaag vergrijzend Nederland, beschikt 
over een relatief jonge beroepsbevolking. Dit neemt niet weg dat ge
richte her- , om-, en bijscholing noodzakelijk zijn om de snelle ver
anderingen in de vraag naar geschoolde arbeidskrachten in bedrijven 
bij te houden. Daar ligt dus een duidelijke taak voor regionale en loka
le instellingen. Tenslotte zijn creativiteit, inzet, flexibiliteit en betrok
kenheid eigenschappen die in de nieuwe sociaal-organisatorische 

18. Brabant Regio11aal, mei 1985. 
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vormgeving van bedrijven een belangrijke rol spelen. Door deze aan
dacht voor 'sociaal-psychologisch' management en de waarde van het 
menselijk kapitaal in de onderneming, wordt niet alleen meer belang 
gehecht aan een goed werkklimaat, maar ook aan een prettige en aan
trekkelijke woon- en leefomgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de 
groep werknemers, die goed zijn opgeleid en waarin door de bedrij
ven veel geïnvesteerd wordt wat betreft opleidings- en doorstro
mingsmogelijkheden. De invloed op het creëren van een aantrekkelij
ke woonomgeving is vanuit regionale beleidscentra uiteraard veel 
groter dan vanuit een centraal beleid. 

FIJNMAZIGE OVERLEGSTRUCTUUR 

Om kort te gaan, de provinciale nota's stellen bij herhaling vast dat een 
regionaal en lokaal sociaal-economisch beleid een noodzakelijke voor
waarde is om aan het landelijk beleid van economisch herstel gestalte 
te kunnen geven. En de provincie wordt bovendien in die overtuiging 
gesterkt door het oplevend industrieel elan in Brabant en de in verge
lijking met de rest van Nederland relatief sneller gedaalde werkloos
heid. 

Bij de uitvoering van het beleid is een breed scala van organisaties 
en instellingen in de provincie betrokken. Een fijnmazige-netwerk
structuur van formele en informele relaties tussen instellingen en be
langenorganisaties op het terrein van werkgelegenheid, economisch 
en sociaal beleid draagt zorgt voor een voortdurende uitwisseling van 
plannen en ideeën. Centraal in deze provinciale communicatiestruc
tuur staat het overleg tussen werkgevers, werknemers en bestuurlijke 
overheden op provinciaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau . Vooral 
de Stichting Overlegorgaan Brabants Bedrijfsleven (üBB) wordt be
schouwd als de spil waaromheen de netwerken draaien en van waaruit 
bijsturing naar het beleid plaatsvindt. 

VolgensJanJetten, secretaris van de FNV in Brabant en, naar zeg
gen, één van de centrale figuren in de Brabantse netwerkstructuur (zie 
het interview metJetten in deze bundel), hebben de formele en infor
mele contacten een geweldig stimulerende werking gehad op de hui
dige industriële opleving in Brabant. 'De huidige overlegrelaties ken
merken zich door een hoge mate van pragmatisme en ook bij de FNV 

in Brabant staat de wil tot zaken doen voorop,' aldus Jetten. De in
vloed van de vakbond binnen deze ftjn-mazige netwerkstructuur is 
nog steeds vrij groot. Vooral op lokaal niveau is nog de erfenis merk
baar van de oude N K v-organisatiestructuur. Veel van die oude N K v
ers zitten in commissies, politieke partijen en overlegorganen. 

Proberen gunstige condities te creëren voor verbetering van het 
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bedrijfsklimaat is volgens Jetten mogelijk, maar sturing geven aan 
economische ontwikkelingen bestaat volgens hem niet: 'Industriële en 
economische ontwikkelingen zijn te vergelijken met bootjes die wor
den voortgedreven op een mondiale onderstroom.' Jetten meent dan 
ook dat de industriële opleving van Brabant te verklaren is uit het 
samengaan van internationale ontwikkelingen en nieuwe megatrends 
in de bedrijfsvoering, zoals decentralisering en kleinschalig produce
ren. Zo heeft Brabant van oudsher een kleinschalige productiestruc
tuur. 'De oude smid is als het ware fabriek geworden.' Deze kleinscha
lige bedrijvigheid is bij uitstek geschikt om aansluiting te vinden bij 
nieuwe ontwikkelingen in de organisatiestructuur van het bedrijfsle
ven. Ook Ton van Tuyl van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereni
ging onderstreept het belang van een goede infrastructuur van toele
veranciers. 'Er is een schat van kleine bedrijven in de provincie; met de 
onderdelen die in Brabant in de verschillende kleinere bedrijven wor
den gemaakt, kan bij wijze van spreken met gemak een complete auto 
worden samengesteld,' volgens Van Tuyl. Nu de bedrijfsorganisatie 
meer en meer is gericht op het behoud van de kernactiviteiten en afsto
ting van het randgebeuren, is de aanwezigheid van een goede toeleve
ringsindustrie een gunstige vestigingsconditie. 

GUNSTIGE LIGGING 

Zowel door Jetten als Van Tuyl wordt gewezen op de guns tige geo
grafische ligging van Brabant. Onder invloed van technologische ont
wikkeling, de toepassing van de micro- electronica in de productie en 
communicatie, vindt een verplaatsing plaats van het economisch 
zwaartepunt in Europa. Nieuwe economische assen van zakelijke en 
industriële bedrijvigheid tekenen zich af en Brabant profiteert daar
van. 'Niet voor niets is Brabant door Van Agt wel eens het verkeers
plein van Europa genoemd,' zegt Jetten. 

Toch zijn, aldus Van Tuyl, de beïnvloedingsmogelijkheden van 
beleidsmakers op de investerings- en vestigingsbeslissingen van be
drijven in zekere zin begrensd. Fuji, bijvoorbeeld, zocht een plaats 
tussen Antwerpen en Keulen, dat wil zeggen tussen haar belangrijkste 
concurrenten Agfa en Kodak. Dat het om die reden Brabant zou wor
den was duidelijk, maar in zekere zin ook toevallig. Het volop gepro
mote industrie- terrein bij Moerdijk is een voorbeeld dat het Brabant 
niet per definitie mee zit. De verwachte overloop vanuit Rotterdam is 
veel kleiner dan was verwacht en momenteel ligt nog I 50 hectaren aan 
industrieterreinen braak . 

Van Tuyl concludeert dan ook: 'Je kunt proberen in te spelen op een 
trend, maar vestigingsvoorwaarden zijn vaak bedrijfsspecifiek en 
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moeilijk stuurbaar.' Eén van die trends is dat grote industrieterreinen 
steeds moeilijker vol te krijgen zijn. Kijkt men naar de vestiging van 
bedrijven als Nashua en Tulip bij Den Bosch, dan is opvallend dat de 
keuze valt op kleine, zichtbare industrieterreinen, langs grote autowe
gen. Het nieuwe industriepark in Son tracht op deze opkomende be
hoefte aan kleinschalige industrieterreinen in te springen. 

Al met al wordt de positieve relatie die Jetten signaleert tussen de 
goede overleg- en communicatiestructuur van de Brabantse sociale 
partners en het hernieuwde industriële elan in de provincie door Van 
Tuyl gerelativeerd. 'Natuurlijk is een goed psychologisch klimaat van 
belang, maar de economische opleving van Brabant is op de eerste 
plaats min of meer mathematisch te beredeneren. Brabant is vanouds 
de meest geïndustrialiseerde regio van Nederland. De industriële groei 
is op dit moment sterker dan het landelijk gemiddelde, maar dat was 
de afbraak ook. Dat Brabant na 1984 sterker heeft kunnen profiteren 
van de industriële opleving na de crisis is op zich zelf niet zo verwon
derlijk . Deze ontwikkeling zette zich op wereldniveau in gang en is 
voorts gestimuleerd door goede regionale ontwikkelingsactiviteiten 
die vanaf 1982 na het werk van de commissie Wagner op gang zijn 
gekomen.' 

TRANSACTIEMODEL 

De Brabantse industrie is optimistischer dan ooit. Na de magere jaren 
van faillisementen, herstructurering en massaal werkgelegenheidsver
lies, zijn de investeringen weer aangetrokken en is enig werkgelegen
heidsherstel te constateren. Ook de verhoudingen tussen de sociale 
partners zijn na een aantal roerige jaren weer genormaliseerd. Het 
overleg over het sociaal-economisch beleid wordt door de verschillen
de partijen vruchtbaar en stimulerend geacht. 

De vraag dient zich aan of alles in Brabant weer teruggekeerd is bij 
het oude. Na een aantal jaren van sociale beroering lijken de harmonie 
en het paternalisme als natuurlijke kenmerken van de arbeidsverhou
dingen in Brabant - zij het in een moderne gedaante - weer terug van 
weggeweest. Of is dat alles schijn? Waarschijnlijk wel. Wat in verge
lijking met vroeger definitief het terrein van de Brabantse arbeidsver
houdingen heeft verlaten, is de kerk. En in het kielzog daarvan is veel 
meer verdwenen. Ook de paternalistische gezagsstructuur die in veel 
Brabantse bedrijven de toon aangaf, heeft terrein moeten prijs geven 
aan het maatschappelijke democratiseringsproces dat niet aan het be
drijfsleven voorbij is gegaan. Niet alleen de conflictrijke jaren zestig en 
zeventig hebben hieraan bijgedragen. Ook de nieuwe zakelijkheid, in 
de vorm van decentralisering en individualisering, staat haaks op de 
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starre, bureaucratische gezagsverhoudingen van het verleden. 
De meest opmerkelijke verandering is echter dat de partijen in de 

loop van dit proces van rol gewisseld zijn. In dejaren tachtig hebben 
de werkgevers en de overheid het initiatief van de vakbeweging in het 
proces van sociale en maatschappelijke vernieuwing weten over te ne
men. Maar daarmee is ook het nodige verloren gegaan. Het element 
van maatschappelijke solidariteit, dat ten grondslag lag aan de ver
nieuwingsgolf in de jaren zestig, is in de loop van de jaren tachtig 
ergens over boord gezet. Het onstuitbaar doorzettende proces van in
dividualisering en flexibilisering dreigt een wig te slaan tussen de ster
ken en de zwakken in de samenleving; tussen hen die met een goede 
opleiding op de arbeidsmarkt verschijnen en anderen die qua oplei
ding en achtergrond zijn voorbestemd om in de flexibele marges van 
het bedrijfsgebeuren te functioneren. 

Het zogeheten transactiemodel dat de huidige betrekkingen tussen 
werkgevers, werknemers en de overheid kenmerkt en waarbij, zoals 
Jetten het uitdrukt, 'de wil tot zaken doen voorop staat', zou men 
kunnen beschouwen als een derde fase in de naoorlogse arbeidsver
houdingen. Het harmoniemodel, dat op initiatief van de overheid tij
dens de eerste wederopbouwfase de verhouding tussen de werkgevers 
en werknemers regelde, werd afgewisseld met een periode waarin 
door de vakbeweging het conflictmodel werd geintroduceerd. Initia
tiefnemers van de derde fase zijn de werkgevers, die geruggesteund 
door het overheidsbeleid de vakbeweging in het defensief hebben we
ten te dringen. Het resultaat is een transactiemodel, waarin de werkge
vers de agenda bepalen. 

De vraag is hoe lang dat goed kan gaan. Voorwaarde voor een 
stabiel verloop van het overleg op basis van transactie is echter dat 
beide partijen op de langere termijn voldoende aan hun trekken ko
men in de transacties die worden overeen gekomen. Vooralsnog is het 
moeilijk om hier definitieve uitspraken over te doen. Wel beginnen 
zich duidelijker een aantal spanningsvelden af te tekenen. Het solidari
teitsbeginsel van de vakbeweging, in de betekenis van een evenwichti
ge inkomens- en werkgelegenheidsverdeling voor iedereen, kan niet 
eindeloos worden opgerekt. In Brabant zijn er aanwijzigingen voor 
dergelijke spanningen. De sterke aandacht voor de marktsector en het 
ontbreken van een visie op de sociale aspecten van het proces van eco
nomische ontwikkeling, gaf aanleiding tot een openlijke en vrij felle 
kritiek van de FNV op het werk van de commissie Bosman. Maar tot 
een breuk zal het op korte termijn zeker niet leiden. Het pragmatisme 
waar FN v-secretaris Jetten vol van is, lijkt niet bepaald een eendags
vlieg. Voorlopig heeft het nog het meeste weg van oprekkend elas
tiek. 





JOS VAN DER LANS 

Zonder arbeid heb je niets aan 
kapitaal 

Een gesprek met Jan Mes 

Misschien is Jan Mes, tot 1982 directeur van Van Besouw, een 
grote tapijtfabriek in Goirle, de laatste telg uit een langzaam 
maar zeker uitstervend geslacht van sociaal bewogen onderne
mers. Het type dat in de harde werkelijkheid van de economie het 
hart op de juiste plaats houdt. Een ondernemer wiens bedrijvig
heid nooit bij de grens van zijn eigen fabrieksterrein is opgehou
den, maar die zich altijd verantwoordelijk heeft gevoeld voor 'de 
maatschappij'. Een man die het afstandelijke van de baas weet te 
compenseren door het uitnodigende van zijn persoonlijkheid. 
Meneer Jan, zoals veel Goirlenaren het kernachtig weten aan te 
geven. 

Jan Mes ( 67) is sinds l 982 met de vu T. Daar is weinig van te merken, 
want wie telefonisch een afspraak met hem wenst te maken, treft hem 
zelden thuis aan. Jan Mes is vrijwel dagelijks op pad, ergens in Brabant 
zit hij dan aan de vergadertafel. De opsomming van alleen al zijn be
stuursfuncties van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, maatschap
pelijk werk instellingen zou al meer dan een halve pagina vergen. 
Sinds januari 1987 is daar ook nog het voorzitterschap van de provin
ciaalse adviesraad Welzijn, Onderwijs en Cultuur bijgekomen. 'Ach, 
ik moet er niet aan denken dat ik dit soort dingen niet meer zou doen.' 

Tot aan 1982 was Jan Mes directeur van Van Besouw, een ge-olied 
bedrijf met zo'n 300 werknemers. Van Besouw is het resultaat van 
ruim drie-kwart eeuw sociaal-ondernemerschap. Jan Mes verhaalt 
daar met trots over: 'Mijn grootvader van moederskant, Jan van Be
souw, was één van de grote sociale voorvechters in Brabant. Hij 
maakte de encyclieken Rerum N ovarum en Quadragesimo Anno tot 
de hoekstenen van zijn sociaal beleid, dat dus nogal afwijkend was van 
zijn omgeving. Wat mij van jongs af boeide was zijn optiek over de 
verhouding arbeid - kapitaal. Al in 1904, toen was dat ongekend, had 
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hij een bedrijfsraad ingericht, hij kende winstdelingsregelingen, hij 
kende vroegtijdige pensioenvoorziening, steunfondsen voor gezinnen 
in moeilijkheden. Het was een pionier. De man is in 1939 gestorven en 
is altijd een voorbeeld geweest.' 

Jan Mes heeft toen hij pal na de Tweede Wereldoorlog in het bedrijf 
kwam altijd die traditie van zijn grootvader in stand gehouden. 'Mijn 
filosofie is altijd geweest dat arbeid centraal moet staan. Kapitaal is er 
om arbeid op gang te brengen. Met kapitaal alleen kun je geen bal 
doen. Dat werkt niet. Dat moet bewerkt worden. Arbeid is voor mij 
veel belangrijker dan die grote investeringen die we allemaal doen 
want die komen pas tot gelding wanneer daar menskracht, wanneer 
daar intellectualiteit achter zit, mensen die een opleiding gehad hebben 
en die met apparatuur creativiteit kunnen ontwikkelen, dat moet vol
doening geven, je moet het niet omkeren.' 

AUTHENTIEKE WINSTDELINGSREGELING 

Brabantse vakbondsbestuurders zijn altijd zeer te spreken geweest 
over het bedrijf Van Besouw. In zeker opzicht is het zelfs een model 
voor het corporatisme waar de vakbeweging in de vijftiger en zestiger 
jaren naar streefde. Mes' opvattingen pasten daar zeer goed in: 'Bij ons 
was de organisatiegraad zeer hoog: 60%. Mijn grootvader had dat al 
gestimuleerd. Ook na de oorlog heb ik er op gehamerd dat het van 
belang is dat mensen lid zijn van een vakorganisatie. Dat was toen de 
Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Daar volgden de mensen cur
sussen en kregen daardoor meer intellectuele bagage en had dus meer 
bagage dan mensen die niet georganiseerd waren. Dat zag je ook vaak 
in de ondernemingsraad waar de zetels voor de niet-georganiseerden 
het eerste leeg waren, want die kwamen toch in een atmosfeer terecht 
van overleg en nadenken en medeverantwoordelijkheid waar ze geen 
feeling voor hadden. Dat was het voordeel van degenen die uit de vak
organisatie kwamen. Die kregen daar scholing in. Daarom zeiden wij 
altijd: "Jongens, zorg dat je georganiseerd bent" . ' 

Ook de winstdeling is al die jaren gehandhaafd gebleven: 'Ik denk 
dat Van Besouw statuten heeft die in Nederland niet voorkomen. We 
hebben een echt authentieke winstdelingsregeling. Na aftrek van 
noodzakelijke reserveringen en na uitbetaling van het primair divident 
gelijk aan de heersende rente gaat de rest van de winst voor de ene helft 
naar de factor arbeid, voor de andere helft naar de factor kapitaal. Daar 
heb ik mij op justitie werkelijk de blaren op mijn tong voor moeten 
praten, om dat voor elkaar te krijgen. Dat kwam in geen enkel boekje 
voor. En nu hebben ze er wel wat last mee, want als ze nu geld aantrek-



ken via participatiemaatschappijen, dan hebben die altijd bezwaar te
gen die regeling. Maar hij gaat er niet uit. Ben de gek. Ik heb er niets 
meer te vertellen, maar ik weet dat het er niet uit gaat. Het functioneert 
en ik denk dat het goed is.' 

Desalniettemin blijft Mes de onbetwistbare baas in eigen bedrijf. 
Aan aparte vakbondsactiviteiten binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld 
het opzetten van bedrijfsledengroepen, heeft Mes een broertje dood. 
'Ik huldig het standpunt datje mensen moet informeren, vandaar dat 
vertegenwoordigers van de regionale vakbeweging drie a vier keer per 
jaar bij ons kwamen. Ik heb altijd gezegd, je kunt doen met de vakbe
weging wat je wilt, maar je blijft uit het bedrijf. Daar ben ik de baas, 
wel adviseren, dat is goed, krijgje ruimte voor, maar niet in het bedrijf 
bewegen met bedrijfsledengroepen. Dat vond ik altijd zo'n merk
waardig verschijnsel. Dat geeft maar onrust en onvrede, wij hebben 
voldoende openheid. Dat is niet nodig.' 

GEEN CREATIEF MANAGEMENT IN TEXTIELINDUSTRIE 

Met het vertrek van Mes in 1982 uit Van Besouw is er ook een einde 
gekomen aan het familiebedrijf. Ook in dat opzicht waren de Messen 
hun tijd vooruit. 'Na de oorlog kwamen geleidelijk mijn drie broers in 
het bedrijf en zaten we daar dus met vijf Messen. Ik heb altijd tegen 
mijn vader gezegd dat kan natuurlijk nooit. Je kunt niet met vijf men
sen zo'n bedrijfleiden. Dat gaat niet. Ja, zei mijn vader dan ik heb jullie 
opgevoed in de fraternité, de liberté en de égalité. Ik zei dan altijd: het 
eerste daar ontkom ik niet aan, het tweede is de Nederlander eigen, 
alleen die égalité klopt niet, we zijn wel gelijkwaardig als mens, maar 
we zijn niet gelijk. Ieder heeft zijn eigen bagage, zijn eigen voorkeur, 
zijn eigen manier van leiding geven. Je kunt niet zomaar van iemand 
verlangen dat als ie toevallig zoon is van een directeur, dat ie dat dan 
maar over moet nemen. Mijn vader is in 1962 gestorven. En in januari 
1963 gingen twee broers het bedrijf uit. Die zeiden: je hebt gelijk, we 
gaan liever zelfstandig wat doen. Daar hebben we goede regelingen 
voor getroffen. Toen ik in 1982 weg ging was het een normaal bedrijf. 
Ik was de laatste die van de familie daar zat. Er kwam een vreemde 
directeur. En dat is prima, zo'n familiebedrijf is niet vol te houden in 
deze tijd. Het is maar de vraag of generatie op generatie vanzelfspre
kend de mankracht of vrouw kracht zal kunnen leveren die geschikt is 
om dit bedrijf te leiden. Daarvoor wordt het ook te complex, vereist 
het te veel deskundigheid, ervaring en opleiding.' 

'Ik verklaar de problemen van de Brabantse textielindustrie in de 
jaren zestig en zeventig nog altijd vanuit de typische familie omstan-
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digheden in die bedrijven. Ik kende de Tilburgse industrie vrij goed, 
want ik was voorzitter van de werkgeverskring Tilburg. Er waren 
zo'n 45 bedrijven en ik heb ze allemaal zien verdwijnen. Natuurlijk 
zijn daar een heleboel economische oorzaken voor aan te geven, maar 
ik zeg altijd dat het ook heeft gelegen aan een onjuist management. 
Dat werd overgedragen van vader op zoon. De onkunde werd zo 
doorgeven, de weelde werd in stand gehouden, aan opleidingen deden 
ze niet, er was onvoldoende creativiteit. Ze zijn allemaal naar de knop
pen gegaan en ik beweer nog steeds dat het in die mate niet nodig is 
geweest. Van Besouw was in feite ook een textielbedrijf, weliswaar 
niet hetzelfde, maar de ineenstorting dreigde ook ons te raken-. In die 
tijd hebben wij het hele produkt-programma wel vier keer omge
gooid en zijn we een nieuwe richting ingegaan en wat er nu gemaakt 
wordt werd er twintig jaar geleden niet gemaakt. Het is ook de durf 
hebben om een andere stap te nemen, marktbehoeften te peilen en 
daarop in te spelen. In Tilburg zei men we zijn stoffenwevers en dat 
blijven we. Al die textielfamilies waren onderling verweven en vast 
komen te zitten. ' 

GRENSVLAK MAATSCHAPPIJ EN KERK 

'In zo'n bedrijf als Van Besouw heb je natuurlijk wel het nodige te 
doen, maar ik heb altijd het gevoel gehad, dat als je de taken in het 
bedrijf goed wilt uitoefenen dat je dan ook een deel van je vrije tijd 
beschikbaar moet stellen om andere maatschappelijke verantwoorde
lijkheden aan te gaan. (Grinnekend:) Als je wat dat betreft eenmaal een 
vinger utgestoken hebt dan benje zo je hand kwijt. Dus waar heb ik 
mee te maken gehad: met de mater amabilisschool, de hele ontwikke
ling van levensscholen, en later met de streekschool Tilburg. Dat laat
ste was in de jaren zeventig, ik mocht daar uitsluitend op persoonlijke 
titel zitten, niet eens als vertegenwoordiger van werkgeversorganisa
ties, want dat was in die tijd niets. Daarnaast ben ik snel in de Brabant
Zeeuwse Werkgevers vereniging, de regionale werkgeversorganisatie 
terecht gekomen. Daar heb ik 28 jaar in het bestuur gezeten; zo'n acht 
jaar als voorzitter en daarmee zat je ook in het nationale apparaat van 
de Nederlands Christelijke Werkgevers. Daar heb ik ruim vier jaar in 
het presidium gezeten heb en ben ik penningmeester geweest. Ze heb
ben me altijd wel weten te vinden.' 

'Ik heb ook meegewerkt aan brochures van de Raad van Kerken en 
discussiegroepen in kerkelijk verband over eigenlijk alles wat op het 
grensvlak maatschappij en kerk gebeurt. Ook ging ik altijd naar de 
studiedagen van het N K vin Gemert. Ik kreeg een uitnodiging, maar ik 



was er ook. Ik was altijd een dag aanwezig wanneer er belangrijke 
inleidingen waren. Dat stelt men zeer op prijs. Daarom is de relatie 
met de vakorganisatie altijd goed geweest.' 

De hele sociale Van Besouw traditie heeft altijd zijn inspiratie ge
vonden in het christendom. Wat vindt Jan Mes van de veranderingen 
die de laatste dertigjaar zijn opgetreden? 'Om bij de vakbeweging te 
blijven. Persoonlijk vind ik dat de N K v zich te gemakkelijk, te goed
koop verkocht heeft aan het Nv v, ondanks alle beloftes over het be
waren van de identiteit, daar is helemaal niets van terecht gekomen. Ik 
denk dat het heel jammer is dat dat gebeurt is en dat een nauwe relatie 
met het c Nv wat logischer was geweest. Ik merk vandaag aan de dag 
nog de heimwee bij veel arbeiders naar een bepaalde organisatie, on
danks dat ze over gegaan zijn naar het Nv v. Ze missen toch een onder
grond van verbondenheid met een christelijke traditie . Vroeger was 
het minder materieel, men had toen meer de gewoonte om ook over 
andere onderwerpen te praten dan alleen maar over de centjes. Ik be
treur het dat de vakorganisatie zich in deze richting ontwikkeld heeft 
en niet tot mijn verbazing maar wel tot mijn ongenoegen zie je dat de 
organisatiegraad terugloopt tot ongeveer 30 % . Mensen interesseert 
het helemaal niet meer. Dat betreur ik ten zeerste.' 

SECULARISERING NIET FUNEST 

Maar wat vindt Mes dan van de katholieke kerk in Nederland anno 
1987? Verlangt hij wel eens terug naar de kerk van vroeger? De ge
moedelijke toon, waarin de conversatie tot nu toe verlopen is, ver
andert. Mes windt zich op. Hij kijkt op zijn horloge en zegt: 'Ik zal het 
je precies vertellen. Over twee uur heb ik een vergadering van het 
stichtingsbestuur van een informatieblad voor het bisdom Den Bosch, 
wat niet het officiële bisdomblad is, maar een alternatief blad. Dus dan 
weet je precies waar ik zit, ik zit niet op de lijn van Jan ter Schure.' 

'Na het Tweede Vaticaans Concilie zijn hier de deuren open gezet. 
En in een paar jaar is vrij wel iedereen naar buiten gelopen. De belang
stelling die vroeger verplicht was en als traditie werd doorgegeven, 
die heeft men van zich afgeschud. Wij, als katholieken, hebben eigen
lijk nooit geleerd om zelf na te denken over geloofszaken, want het 
werd ons voorgehouden . Zo hoor je te doen. Het heeft voor zeer velen 
nooit de betekenis gehad, die het eigenlijk had moeten hebben . Dat 
geldt minder voor mensen die zich wat breder hebben kunnen oriënte
ren. Die hebben er veel minder last van gehad, die waren al kritischer 
en die hebben toch de uitleg van wat na het Tweede Vaticaans Concilie 
mocht gebeuren mee ter hand genomen. Dat is het middenniveau en 
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het bovenniveau, die zijn nu bezig, maar de eenvoudigen van ziel die 
vind je nergens meer, die zijn weg. ' 

'Het ergste vind ik in wat er nu gebeurt dat men voorbij gaat aan het 
feit dat onze maatschappij er heel anders uit ziet dan veertig jaar gele
den. Toen ik van de lagere school kwam uit een klas van 50 jongens, 
gingen er drie naar een middelbare opleiding, vijf naar een L T s en de 
rest ging werken. Nu gaat van de 25 leerlingen 70% naar een middel
bare opleiding en later weer zo'n 30% naar de universiteit. Wij kwe
ken dus mensen die kunnen nadenken. Die moet ik dus niet behande
len als een stel flut jongens die maar moeten doen wat er gezegd wordt 
en waar tekstuitleg gegeven wordt op een zodanige manier dat men
sen er zelf niet meer over na mogen denken. Ja, dan is het natuurlijk 
niet verwonderlijk dat al deze intellectualiteit naar buiten wil.' 

'Als ik kijk naar de 8 mei beweging of de Mariënburch groep en ik 
zie wat voor intellectualiteit zich daarin verzamelt dan vraag ik me af 
hoe men het voor elkaar krijgt om te zeggen: wij weten het en zij niet. 
Ik maak het mij makkelijk. Ik ben al heel lang niet gebonden aan een 
parochie, want ik heb te lang in de kerk het gregoriaans beoefend, 
maar dan op de perfecte wijze waarop de Benidictijnen dat doen. Toen 
we bij het Tweede Vaticaans Concilie plotseling naar het Nederlands 
toe moesten heb ik niet meegedaan. Niet dat ik behoudend ben, maar 
ik vond het Gregoriaans in zijn zegswijzen zo goed dat ik niet iets 
anders wou. En nu ga ik al 23 naar de Benidictijnen in Oosterhout. 
Daar kom ik niet in een achterhaalde organisatie. Dat is een moderne 
organisatie met moderne opvattingen, want die zijn namelijk niet ge
bonden aan het landelijk episcopaat.' 

'Maar laat ik er over ophouden. Ik word er beroerd van. Men zegt: 
die secularisering zou funest zijn. Daar ben ik het dus absoluut niet 
mee eens. Ik denk dat de resultaten van de christelijke traditie nog heel 
lang blijven hangen. Ook bij jonge mensen, in feite leven we toch nog 
altijd in die traditie, hoe ver we ook de uiterlijke tekenen ervan hebben 
losgelaten. Ik denk dat een van de grote voordelen is dat mensen zelf 
met een oordeel moeten komen. Dat is veel beter dan het voetstoots 
aannemen en blindelings volgen. Want zo gauw als die in de proble
men komen zijn ze nergens. Wij zijn vroeger opgevoed in een schuld
bewustzijn en grote angst, nou dat hoeft vandaag aan de dag niet meer. 
Gelukkig. Maar het is natuurlijk moeilijk om daar als kerkleiding op in 
te spelen, dat zie ik ook wel, maar nu sluiten ze er zich voor af, dat is 
nog veel erger.' 



DAT DOET EEN BRABANDER NIET 

Kan Jan Mes omschrijven wat een voor mens een Brabander is? Eerst 
ontwijkend: 'Een Brabander? Wat is dat eigenlijk? Ik weet nooit pre
cies wat ze daarmee bedoelen. Ik voel me hier prima thuis in een om
geving van mensen met karaktertrekken die een beetje overeenko
men. Ik zou niet in Drenthe willen wonen.' Even later als de vraag 
vergeten is en we het hebben over de wat gespannen arbeidsverhou
dingen rondom de ENKA-bezetting in 1972: 'Heel veel akties in die 
tijd zijn niet door Brabanders ondernomen, maar door mensen die 
naar Brabant verhuisd zijn of lieden van de vakcentrales die hier naar 
toe geschoven zijn om voorbeelden te stellen. De echte Brabander ligt 
het niet zo om te gaan staken, kom nou, dat doe je niet, dan slik je maar 
een keer. Echt op je strepen gaan staan, nee, dat doe je elkaar niet aan. ' 

Weer even later: 'Als je nu naar de autochtone en allochtone bevol
king kijkt dan denk ik dat de helft zo ongeveer allochtoon is en dan 
krijg je toch al een soort menggevoel. Want zij brengen niet dat oude 
zeer mee, ze hebben de wat meer westerse ideeën en ik denk dat dat een 
groot geluk is geweest, dat die overflow heeft plaatsgevonden en dat 
ze ingeburgerd zijn en invloed doen uitoefenen en mede daardoor 
denk ik dat Brabant met fris gemoed naar de toekomst kan kijken.' 

'Bij de provincie zie ik nog wel eens dat minderwaardigheidsgevoel 
ten opzichte van Den Haag. Daar moetje iedere keer weer voor waar
schuwen: 'Jongens zet je niet af tegen Den Haag , maar laat je eigen 
waarde zien en ga op grond van goede argumenten naar Den Haag toe 
en stuur daar een delegatie naar toe die van wanten weet. Laat je niet 
met een kluitje in het riet sturen en stuur geen boer met de pct in de 
hand er naar toe.' Oh, dat zit er nog altijd in. Ofje als provinciaaltje 
daar naar toe gaat of datje zegt ik ben een Nederlander en woon toe
vallig in Brabant en kom maar op . Waarom zou hier geen culturele 
ontwikkeling mogen plaatsvinden. In een industrieel potentieel, 
waarvan ik zeg, kijk, als je er niet voor zorgt dat er ook een cultureel 
klimaat is, dan drogen die mensen met al hun intellectualiteit wel op. 
En ze blijven naar het westen, naar Rotterdam, Den Haag en naar 
Amsterdam, gaan . Waarom niet hier? Ik vind dat we hier dezelfde 
dingen moeten kunnen laten zien. Niet met de pet in de hand, maar op 
grond van keiharde cijfers en dat kan. Daar moetje wat mensen voor 
enthousiast maken. Ik heb dat nu meegemaakt met het Noord-Bra
bantsmuseum. Dat opent I november. Het vernieuwde N-B-mu
seum, de provincie heeft daar veel geld in gestoken. Komen natuurlijk 
altijd wel een paar miljoen te kort, maar we hebben toch in twee maan
den tijd bij de Brabantse industrie en handel voor bijna drie miljoen 
sponsorgeld bijeen gekregen. En daar staat nu wel een fraai gebouw. 
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Kijk, daar moet je met een zekere fierheid mee bezig zijn en dan niet 
een onderkruipertje willen zijn. Dat moetje op schaal aanpakken. Dat 
kan Brabant. Waarom niet?' 



JOS VAN DER LANS 

Op de golven van verandering 

Het Provinciaal Opbouworgaan 
Noord-Brabant 1947-1987 

In de documentatiekamer op de eerste verdieping van het pand 
Stationsstraat 15 te Tilburg bevindt zich - pal achter de deur, 
maar alleen met een trap te bereiken - een interessante boe
kenplank. In het documentatiesysteem van het Provinciaal Op
bouworgaan Noord Brabant (PON) is de plank aangegeven met 
L5, wat in de systematische catalogus omschreven wordt als Maat
schappelijke Zorg. Op de plank bevinden zich van een afstandje 
gezien alleen maar van die weinig opwinding belovende A-4 rap
porten met ringband. Wie echter de moeite neemt om de trap op te 
klimmen, komt in de 40-jarige geschiedenis van het PON terecht. 

Nu is de hele documentatieruimte op de eerste verdieping een 
opslagplaats van deze geschiedenis - die waarschijnlijk het meest 
exact te omschrijven is in het aantal meters opgestapelde A4-rap
porten -, maar de plank L5 heeft iets bijzonders . Binnen een meter 
tref je alle zorgobjecten aan, waar men zich in de nog al eens van 
kleur verschietende geschiedenis van het PON druk om heeft ge
maakt. Asocialen, sociaal niet-aangepasten, onmaatschappelij
ken, massajeugd, sociaal-gedepriveerden, probleemgezinnen, 
kansarmen, cliëntsystemen, marginalen, aktiegroepen, minder
heden, onderdrukten, het zijn allemaal titels voor bewoners van 
de onderkant van de samenleving. Hun aanduidingen zijn in de 
loop van de geschiedenis steeds veranderd en daarmee ook het 
PON, dat - en dat dient als compliment te worden opgevat -
koersvast meedeinde op de golven van verandering. 

Dit verhaal vormt het verslag van een speurtocht door deze 
boekenplank. Het is geen feitelijke geschiedschrijving van het 
PON, maar een impressionistisch-journalistieke wandeling door 
40 jaren sociale betrokkenheid bij het veranderende Brabant. Een 
wandeling waarin een aantal gidsen (Tom Verdijk, Paul Kuy
pers en Bart Mastenbroek) via langdurige interviews mij de weg 
hebben gewezen. Hun uitspraken vormen de ruggegraat van dit 
verhaal. 
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'Heden, den drie en twintigste december negentien zeven en veertig, 
verschenen voor mij Leo Bernard Maria Gooyaerts, notaris ter stand
plaats Tilburg ..... ', zo beginnen de eerste statuten van het Po N , waar
na een opsomming volgt van vier heren, die ondermeer 'verklaren bij 
deze een som van éénhonderd gulden (f roo,-) te hebben afgezonderd 
en te hebben bestemd ter vermogen ener stichting' en 'dat de bij de 
oprichting samenwerkende maatschappelijke organisaties uitgaan van 
de zedelijke normen, zoals deze tot uiting komen in de volksaard en 
waarop de samenleving in Noord-Brabant berust'. 

Hoewel deze 23e december 1947 te boek staat als de officiële ge
boortedatum van het PON is het niet de echte begindatum. Laten we 
zeggen dat de vader er tamelijk lang over heeft gedaan, voordat hij zijn 
kind officieel liet registreren. De vader van het PON was het Brabants 
Volksherstel, dat deel uitmaakte van het landelijke Volksherstel. Deze 
instelling was onmiddellijk na de oorlog opgericht om de coördinatie 
van de hulpverlening op 'materieel, fysiek en moreel gebied' ter hand 
te nemen. Het was de tijd vvaarin de doorbraakgedachte nog vitaal was 
en het Volksherstcl was in zeker opzicht de maatschappelijke zorgver
sie van het gevoel van eenheid en samenwerking dat pal na de oorlog 
opbloeide. 

Het Brabants Volksherstel treedt eind 1945 voor het eerst officieel 
naar buiten. In een zeven pagina's tellende document geeft het bestuur 
een uiteenzetting over doel, opzet en werkwijze van het Brabants 
Volksherstel. Een citaat: 'Brabants Volksherstel is de samenwerking 
van de voornaamste provinciaal werkende sociale en maatschappelijke 
organisaties van het particulier initiatief: Het Rode Kruis, het Wit
Gele Kruis, het Groene Kruis, de Katholieke Gezinszorg, de Her
vormde Gezinszorg, de Comité's voor Maatschappelijke Weder
opbouw, het u. v.v., de stichting 1940-1945 Brabant, de Brabantse 
Kring voor Kinderbescherming, de vereniging van Kinderzorg Bra
bant-Limburg, de R. K. Meisjesbescherming en het R. K . Huisves
tingscomite. Al deze organen behouden hun volledige zelfstandig
heid. Zij zien echter de grote nood en ellende en zij hebben geconsta
teerd dat op velerlei gebied een chaos heerst. Daarom hebben zij de 
handen ineen geslagen en besloten tot een intensieve en eendrachtige 
samenwerking.' 

ZOVEEL STAAT ALS NOODZAKELIJK 

Hoe vertrouwd het woord samenwerking ons thans ook in de oren 
moge klinken, in de periode pal na de Tweede Wereldoorlog was dat 
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minder vanzelfsprekend. Sterker, de gedachte om na de oorlog te ko
men tot provinciale opbouworganen, die in de sociale en culturele 
wederopbouw een coördinerende en stimulerende rol zouden moeten 
gaan spelen, stuitte met name bij de organisaties van het particulier 
initiatief op een groot wantrouwen. De staat had niets te zoeken in het 
uitvoerende werk. Daar moest ze met de handen vanaf blijven. 

Veel papier is in die begindagen van de provinciale opbouworga
nen volgeschreven om duidelijk te maken dat de opbouworganen 
noch van de overheid, noch van het particulier initiatief waren, maar 
tussen beide in stonden: coördinerend, service verlenend, stimule
rend. In Brabant verscheen er in oktober 1946 zelfs een keurig gedrukt 
pamflet uitgegeven door het Brabants Volksherstel , waarin de aan de 
Katholieke Hogeschool Tlburg verbonden professor Weve de ver
houding tussen 'het vrije maatschappelijk leven en de overheidsorga
nen' uiteen zet. Weve pleit er voor om de verhouding tussen vrijheid 
en binding als volgt te denken: 'zoveel vrije maatschappij als mogelijk, 
zoveel staat als noodzakelijk.' En: 'de staat moet het algemeen welzijn 
tot stand brengen door op ordelijke wijze door andere organen te doen 
uitvoeren wat hiertoe strekt.' 

De langdurige bevalling van de meeste provinciale opbouworganen is 
tegen deze achtergrond het beste te begrijpen als een aftasting van de 
krachten tussen de staat (die de regie van de wederopbouw ter hand 
wilde nemen) en de organisaties van het particuliere initiatief (die het 
monopolie over de uitvoering van het werk wilden houden). Het re
sultaat van deze bevalling was dan ook typisch Nederlands. Het kindje 
was een tussenoplossing, dat het primaat van het particulier inifritief 
niet aantastte, maar dat de overheid toch een ingang in het particulier 
initiatief gaf om haar sturende vermogens te vergroten. 

In 194 7 stemde de toenmalige Minister van Sociale Zaken, W. 
Drees, in met het totstandkomen van opbouworganen in de provin
cies en zei blijvende financiële steun toe. Met de financiële erfenis van 
het volksherstel in de beurs werd daarmee de weg vrijgemaakt om in 
de afzonderlijke provincies opbouworganen op te richten. Het in 1926 

al opgerichte 'Opbouw Drenthe' diende daarbij als voorbeeld. De di
recteur van deze instelling, mr. ]. Cm111cr, reisde in die dagen de 
provincies af om de opbouworganen te promoten. In Brabant maakte 
hij, zo wil de overlevering, persoonlijk de Commissaris van de Konin
gin, prof. dr.J.E. de Quay, enthousiast. In 1947 begon het Provinciaal 
Opbouworgaan Noord-Brabant dan ook op volle toeren te draaien. 
Volgens het jaarverslag van 194 7 maakten toen zo'n 25 organisaties 
deel uit van het Algemeen Bestuur. Nog voor 1950 zou dat uitgroeien 
tot ruim 40 organisaties, een aantal dat vervolgens tot het begin van de 
jaren zestig min meer constant blijft. 
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DE INVLOED VAN DE QUAY 

Het zoeken naar een nieuwe verhouding tussen staat en het particulier 
initiatief ging in Brabant in de beginjaren nog gepaard met een andere 
problematische verhouding: die tussen een algemene organisatie te
midden van het confessionele particuliere initiatief, dat dus voor het 
merendeel een katholiek karakter droeg. Dat is even wennen en het is 
aan een aantal strategisch politieke factoren te danken dat het Provin
ciaal Opbouworgaan Noord Brabant ondanks haar algemene karakter 
niet vanaf het begin in een betekenisloze en uitzichtloze positie is ge
manoeuvreerd. Een lot dat een provincie verder het Limburgse Op
bouworgaan wel beschoren is geweest. 

Belangrijk is dat het PON vanafhet begin een autonome (maar uit
drukkelijk geen uitvoerende) rol in de provincie is toebedacht. Het is 
met name De Quay geweest die deze optiek heeft doorgedrukt. De 
andere mogelijkheid, waarin het Po N veel meer een dienende onder
daan van het particulier initiatief zou worden en waarvan de secretaris 
van het Brabants V olksherstel en de eerste directeur van het Po N, drs. 
P(iet) van Loon, een aanhanger was, heeft al snel het onderspit moeten 
delven. Van Loon, wiens hart aan het katholieke maatschappelijke 
werk verpand was, werd in I948 benoemd tot directeur van het Ka
tholiek Diocesaan Centrum in Den Bosch en het was De Quay zelf die 
min of meer in de opvolger had voorzien. 

Tom Verdijk, die de uitverkorene was, legt uit hoe dat in die dagen 
ging: 'Ik zat bij de staatsmijnen en Piet van Loon was met het Volks
herstel bezig. De Quay vond het sociale aspect van de industriële ont
wikkeling als dimensie ingebouwd moest worden. Het Opbouwor
gaan zou daar een geschikt instrument in zijn en dus zocht De Quay 
daar mensen voor. Hij kende mij van de Tilburgse Hogeschool, hij als 
hoogleraar en ik als student in de bezettingsjaren en als preases van het 
studentencorps. Toen heeft De Quay mij een brief geschreven naar de 
DSM met "Ik hoor datjeje bij DSM niet zo goed thuis voelt" en dat 
klopte want daar had je wel zes parafen nodig voor je wat uit mocht 
voeren en dat vond ik een ellende. Hij schreef: ik heb voor jou een heel 
goede functie bij het opbouworgaan, want Piet van Loon wil zich 
meer richten op het kerkelijk werk en dus moet Van Loon een opvol
ger hebben.' 

VERBINDING MET DOMINANTE GROEPEN 

Maar het feit dat De Quay de zelfstandigheid van het Po N in het we
deropbouwproces van Brabant wel zag zitten, was uiteraard niet vol-
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doende. De katholieke organisaties zelf moesten van het nut van een 
dergelijk orgaan gaan inzien. Om die reden komt men op meerdere 
plaatsen in jaarverslagen formuleringen tegen als: 'Als fundamenteel 
beginsel voor de samenwerking erkent het Provinciaal Opbouwor
gaan de Christelijke Openbaring, waarop mede de Christelijke levens
beschouwing en de volksaard van de bevolking van Noord-Brabant 
zijn gegrond. Deze basis zal richtlijn moeten zijn voor de werkzaam
heden van het dagelijks bestuur en het bureau.' Uaarverslag 1948, be
sluit van het Algemeen Bestuur, d.d. ro maart 1948) . 

Maar om in Brabant als algemene organisatie echt door te breken 
komt meer kijken. Het feit dat dat gelukt is schrijft Paul Kuypers, die 
overigens pas in de vijftiger jaren op het Po N-toneel zal verschijnen, 
toe aan het soepel manoeuvreren van Tom Verdijk. Kuypers: 'Tom 
Verdijk heeft de grote verdienste dat hij vanaf het begin het opbouw
orgaan in verbinding heeft gebracht met dominante groepen uit de 
provincie. Dat waren de standsorganisaties en zeker in het begin gaven 
die de stoot tot het ontwikkelen van allerlei voorzieningen en Tom 
Verdijk zat daarbij.' 

Tom Verdijk vertelt zelf hoe dat precies in zijn werk is gegaan: 'Wij 
waren een algemene organisatie in een katholieke provincie. Dat was 
het eigentijdse van het Po N en dat viel toen nog verdomd slecht. Ik 
heb de eerste vijf, zes jaar doorlopend een week voor de statenzitting 
De Quay grote brieven, nota's en spiekbriefjes moeten geven, omdat 
hij in de staten van alle kanten werd aangevallen dat het opbouwor
gaan zo neutraal was en dat wij ons moesten hoeden om Brabant tot 
een neutraal land te maken waar iedereen maar met iedereen aanpap
te.' 

'Maar de feitelijke doorbraak, bijna een historisch moment, kwam 
na een discussie over het Welvaartsplan in 1948. (16 december 1948, 
JvdL) Ik had daarvoor een prae-advies geschreven, waarin ik iets zei 
over de leefwijze van de boerenstand. De toenmalige rector, later dus 
bisschop, Bekkers, een legendarische man, was het daar niet mee eens 
en sprak daar in het openbaar zijn ongenoegen over uit. M aar ik hoor
de onder de pauze, je moet ook wat geluk inje leven hebben, dat hij dat 
boekje pas in de trein tussen Utrecht en Den Bosch had gelezen. Ik was 
een jong ventje, het was erop of eronder en dat kon, want ik had 
namelijk de boerenapostel Van der Elzen geciteerd, een voorganger 
van Bekkers. Wat hij mij toedichtte, stond tussen aanhalingstekens, 
dus ik sloeg flink terug. Een van twee, of U bent niet goed op de 
hoogte wat Uw voorgangers gezegd hebben ofU hebt het verhaal niet 
goed gelezen, want daar en daar staat tussen aanhalingstekens dat het 
Uw eigen apostel is die zo Uw Brabantse boeren niet helemaal positief 
beoordeelde. 
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Bekkers stond de volgende morgen bij het opbouworgaan op de 
stoep en dat geeft ook aan wat zijn ruimte van denken was. Ik heb het 
wel gezien gisteren, jullie zijn zeer intensief bezig voor de Brabantse 
samenleving, maar er moet iets gebeuren in het opbouworgaan. Jij 
moet secretaris worden van de gezamenlijke standsorganisaties, toen 
zijn wij de boeren en de arbeiders, de middenstanders en de werkge
vers in ons gebouw gaan halen met een apart secretariaat en een apart 
bordje op de deur DIOCESANE RAAD VAN OVERLEG DER SAMEN
WERKENDE STANDSORGANISATIES. Dat waren de katholieke 
standsorganisaties en sinds die tijd dat deze organisaties bij ons in huis 
zaten was eigenlijk het pleit beslecht en zijn we zelfs met name bij de 
arbeidersorganisaties zeer geliefd geworden. Dat is later beves tigd 
door het langdurig voorzitterschap van Piet Coppes, die uit de top van 
de Brabantse arbeidersbeweging afkomstig was. Wij zijn dus al snel 
midden in het katholieke bed gekomen, maar dat bedje was gespreid 
door Bekkers. Een gewone mens met een gewone onderbroek, maar 
met grote inspiratie.' 

INDUSTRIALISATIE 

Wat deed het Po N in de eerste jaren van haar bestaan? Het centrale 
thema in de wederopbouw van de provincie Brabant is met een woord 
te omschrijven: industrialisatie. Het Welvaartsplan van de provincie 
uit 1947 is ook geschreven vanuit dit thema en het is opmerkelijk dat 
vanuit alle hoeken door De Quay prea-adviezen werden gevraagd om 
te zorgen dat met de industrialisatie niet het onheil over de provincie 
werd afgeroepen. Industrialisatie was even onvermijdelijk als poten
tieel kwaadaardig. Het is wat dat betreft aardig om het prea- advies van 
de eerste Po N-directeur er nog eens op na te slaan. Van Loon waar
schuwt voor de grootsteedse massa- mens, die de moderne industrie
arbeider dreigt te worden. Deze massa-mens kenmerkt zich door: 'da
ling van critisch denken, primitieve argumentatie, intensivering van 
de emotionaliteit, verzwakking van de rem van het geweten en het 
wegvallen van de persoonlijkheid.' Van Loon pleit vervolgens uitvoe
rig voor een soort dorpse industrialisatie, waarin stedelijke concentra
ties zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Dat zijn namelijk: 'sa
menlevingen op individualistische grondslag, een atomistische 
opeenhoping van individuen.' Erger kan bijna niet in het organische 
wereldbeeld van Van Loon. 

Het gezin is in de eerste naoorlogse jaren het aangrijpingspunt om 
sociale politiek te ontwikkelen. Van Loon maakt dat zelfs tot de kern 



OP DE GOLVEN VAN VERANDERING 

van zijn prea-advies, waarin hij zich afvraagt 'Op welke wijze we de 
gezinsgemeenschappen het gaafst en het gezondst kunnen houden bij 
industrialisatie, op welke wijze kunnen we de grootste organische bin
ding opleveren en de massa vorming en degeneratie tegengaan.' 

Het opgang brengen van de 'sociale gezinszorg' en het maatschap
pelijk werk zijn dan ook de belangrijkste concrete 'sociale' bezigheden 
van het PON in de eerste na-oorlogsejaren. Tom Verdijk: 'Wij gingen 
's avonds ook naar dorpen toe en dan zaten die organisaties bij elkaar 
en daar waren wij bezig om de coördinatie tussen die organen en voor
al binnen maatschappelijk werk en gezinszorg tot stand te brengen.' 
Aanvankelijk gebeurde dat in de zogeheten Plaatselijke Werkgemeen
schappen, maar al in juni 1948 werd in het Opbouworgaan afgespro
ken deze niet meer te stimuleren. Vanaf dat moment werd het werk 
verricht door gespecialiseerde en doorgaans katholieke instellingen 
voor maatschappelijk werk en gezinszorg. 

Maar het PON deed meer. Zeker in de eerste na-oorlogsejaren sti
muleerde het tal van initiatieven die vaart in de wederopbouw moes
ten brengen. Zo was het Po N actief betrokken bij de verdeling van 
gelden die via het Landelijk Bureau Nederlands Volksherstel naar de 
provincie toevloeiden (bijvoorbeeld uit de verkoop van de zogenaam
de Volksherstelsigaretten ontving Brabant in 1947 f ro8.ooo,- dat 
vervolgens weer bestemd werd voor medisch-hygiënische doeleinden 
of voor gezinszorg en maatschappelijke zorg), deelde het barakken die 
door de Nederlandse regering in België waren aangekocht toe aan al
lerlei sociale instellingen, startte het een commissie Huishoudelijke 
Voorlichting (voorlichting aan toekomstige huisvrouwen), een Stich
ting voor R. K. Beroepskeuze en een stichting voor emigratievoorlich
ting. En dat is nog maar een greep uit het zeer uiteenlopende activitei
tenpatroon dat het PON in de eerste jaren van haar bestaan ontwikkel
de. Tom Verdijk: 'We zijn met niets gestart, toen wij ons eerste 
secretariaat hadden zaten daar Piet van Loon en ik en een secretaresse 
en wij begonnen 's morgens met de kachel aan te maken. Dat was een 
kachel met hout want kolen waren er niet en er waren geen gordijnen 
voor de ramen die waren vervangen door kranten met een mooie 
strook erover waar Brabants Volksherstel op stond. Maar er heerste 
ook een sfeer van aanpakken en schouders eronder. En in die beginja
ren kwam er van alles op je af.' 

INSTITUTIONALISERING EN INTREDE SOCIOLOGIE 

Langzaam maar zeker gaat het Po N zich echter specialiseren. De orga
nisaties waarbij het Po N pal na de oorlog aan de wieg stond gaan zich 
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verzelfstandigen. De coördinerende functie van het Po N verdwijnt 
naar de achtergrond en het Po N gaat zich meer en meer afficheren als 
een soort onderzoeksinstituut. De sociologie doet zijn intrede in het 
PON en vermengt zich daar met de al langer bestaande zorg om de 
ontwrichtingsverschijnselen van de industrialisatie. Al in mei 1948 

verschijnt er bij het Po N in een voor die dagen ruime oplage van l 500 

exemplaren het rapport 'Maatschappelijke Zorg ten behoeve van 
Maatschappelijk niet-aangepasten'. Het rapport is opgesteld door een 
studiecommissie onder leiding van Frans Jozef van Thiel, de eerste 
bestuursvoorzitter van het PON en later, in 1952, de eerste Minister 
van Maatschappelijk Werk. Vanaf die tijd raakt de sociologisering van 
het PON in een stroomversnelling. 

Paul Kuypers, die in 1954 op de loonlijst van het PON verschijnt, 
stond aan de wieg van deze wetenschappelijke professionalisering. Hij 
schetst deze als volgt: 'Er komt in die jaren een ingrijpende economi
sche ontwikkeling op gang. Sterke industriële impulsen, het Marshall
plan en Amerikaanse hulp. Maar er komt niet alleen geld uit Amerika, 
ook wetenschappelijke kennis. Sociologen wisten dat in Amerika 
nieuwe industriële ontwikkkelingsprojecten voorbereid en begeleid 
werden door onderzoek. Die trend waait over naar Nederland en die 
vermengt zich een beetje met het Mannheim denken van voor de oor
log: de geplande samenleving. In het beleid begint men daar ook wel 
wat gevoel voor te krijgen. Er zijn een aantal burgemeesters en 
provinciale functionarissen die dat onderzoek ook interessant gaan 
vinden. Bovendien wordt dat ook sterk gestimuleerd door het in 1952 

opgerichte Ministerie van Maatschappelijk Werk. Dat departement 
oriënteert zich niet alleen op het maatschappelijk leven, maar gaat zich 
ook organiseren op de problemen van de community. En probeert 
vanuit de affiniteit die een aantal tamelijk jonge sociologen bij het de
partement hadden, Hendriks, Laansma, die de Amerikaanse ontwik
kelingen ook kenden, probeert dat ook in Nederland tot ontwikkeling 
te brengen. Er wordt dan ook een beleid ontwikkeld dat sterk gericht 
is op het begeleiden van industrialisatieprocessen.' 

'De gedachte was als volgt: bij die coördinatieproblematiek stoten 
we steeds op bepaalde vraagstukken, waar we weinig van afweten. 
Geen zicht precies in de bevolkingsoverschotten, geen zicht in de be
volkingssamenstelling, geen zicht op de motieven die mensen hebben 
om iets wel of niet te doen. Dus we hebben behoefte aan onderzoek. 
En het Opbouworgaan begon dus onderzoek te doen.' 

Tom Verdijk schrijft dan bijvoorbeeld jaarverslag van 1954: 'In de 
eeuw, waarin het wetenschappelijk onderzoek de mens naar de toppen 
van zijn technisch kunnen schijnt te voeren, is het daarom niet ver-
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wonderlijk allerwegen het feit te kunnen constateren, dat ook het 
maatschappelijk werk grijpt naar het hulpmiddel.' En in datzelfde 
jaarverslag wordt melding gemaakt van een 'sociologen vergadering', 
waarin de sociologen van de verschillende opbouworganen in het land 
maandelijks bijeenkomen, 'teneinde het wetenschappelijk inzicht te 
verdiepen.' 

0 N MAATS CHAPPELIJ KHEID S 0 ND ERZ OEK 

En daarmee veranderde in de loop van dejaren vijftig het PON van een 
coördinerend instituut, een platform van Brabantse standsorganisaties 
en instellingen van het particulier initiatief, naar een autonoom profes
sioneel onderzoeks- en advies instituut. Dat laat zich ook aflezen aan 
de opdrachtgevers. De standsorganisaties verdwijnen steeds verder 
naar de achtergrond en de hoofdmoot van de opdrachten komt van 
gemeentebesturen en de provinciale overheid. 

Al die opdrachten resulteren in rapporten, waarin nauwgezet ste
den, dorpen, buurten en parochies onder de loep van de sociologie 
gelegd worden. Het is met name 'sociografisch' onderzoek. Feitelijk 
brengt men van dorpen en steden allerhande demografische gegevens 
bijeen, die de basis zouden moeten vormen van sociaal beleid. 

Daarnaast begint ook het Po N onmaatschappelijkheidsonderzoe
kingen te doen. Het is het logische vervolg van het rapport uit 1948, 
waarna diverse activiteiten op dit terrein werden ontwikkeld. Het 
PON werkt mee aan de samenstelling van een enquete-formulier, 
waarmee de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zorg in Tilburg een 
uitgebreid onderzoek naar omvang en intensiteit van de onmaatschap
pelijkheid hield. En het jaarverslag 1950 maakt melding van door het 
PON uitgegeven registratiekaarten, waarmee maatschappelijk werkers 
'de diverse omstandigheden van de maatschappelijk niet-aangepasten' 
vast konden leggen. 

Pas na de oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk 
komt dit type onderzoek in een stroomversnelling (hoewel het in het 
PON in vergelijking met het andere sociologische adviseringsonder
zoek nooit de boventoon heeft gevoerd). Dat komt, omdat het minis
terie het buurthuiswerk als een goede remedie ziet tegen onmaat
schappelijkheid. Onduidelijk is echter op welke wijze het geld 
verdeeld moet worden. Daar zijn gegevens voor nodig en dat betekent 
onderzoek doen en daar komt dan ook geld voor beschikbaar. 
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PIONIERS VAN MODERNISERING 

Maar waar stond het PON nu in diejaren voor? Wat voor soort Bra
bant had zij voor ogen? Het afgezonderde, dorpse en organische Bra
bant, waar de eerste directeur Van Loon in zijn prea-advies van 1947 
nog zo vol van was? Of het nieuwe, onvermijdelijke en moderne Bra
bant? 

Het Po N stond voor het laatste. Het trad met een open vizier de 
nieuwe tijd tegemoet. Paul Kuypers legt uit hoe dat kwam: 'Er ont
staat een generatie van jonge sociologen, die kennis hebben van de 
nieuwe Amerikaanse sociologie. Overheidsbeleid daar werd begeleid 
door onderzoekers en er ontstond een besef datje zaken kon plannen, 
sturen . Die sociologen zagen de maatschappelijke veranderingen niet 
door een morele bril, maar begonnen zich rekenschap te geven van 
verschijnselen als verstedelijking, modernisering, differentiatie van de 
samenleving, organisatie. Dat zijn kreten die in die tijd naar voren 
begonnen te komen en die tegenover begrippen staan als: organische 
en homogeen. De trefwoorden die tot voor kort op Brabant van toe
passing waren. Er is sprake van een landelijke trend, die via de Til
burgse Hogeschool ook in Brabant terecht kwam. Er komen ook al
lerlei onderzoeksinstituten op, die niets anders deden dan 
'demografisch' onderzoek naar de toestand van de bevolking in be
paalde gebieden. Naast het ISONEVO (Instituut Sociologisch Onder
zoek Nederlandse Volk) kwam er een Hervormd Sociologisch Insti
tuut en een Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI).' 

PRO FES SI 0 N ALI SERING 

In Brabant is er aldus sprake van een nog niet zo spectaculair zichtbare 
golf van professionalisering buiten de directe hegemonie van de ka
tholieke kerk om. Dat is voor het eerst . Er zijn wetenschappers, zeg 
maar intellectuelen, die vanwege hun deskundigheid en niet vanwege 
hun geloof, zich met de maatschappelijke ontwikkelingen bezig gaan 
houden. Dat is nieuw en op termijn zal dat verstrekkende gevolgen 
hebben. Het Po Nis, juist vanwege haar autonome, niet-confessionele 
karakter, een plaats waar deze professionaliteit tot bloei kan komen. 
Er is geen sprake van een breuk met de kerk, alleen de allesoverheer
sende hegemonie raakt de kerk in gestaag tempo kwijt. De modernise
ring organiseert - ongemerkt bijna - zijn eigen intellectuelen. 

Paul Kuypers: 'Wat nieuw is is het besef dat maatschappelijke ont
wikkelingen met kennis te sturen zijn. Dat heette toen: social enginee
ring. Dat dringt ook, zij hetlangzaam, door in het Po N. Dat is dan het 
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einde van de aanvankelijke coördinatiefunctie en het begin van het veel 
planmatiger en bewuster nadenken over maatschappelijke ontwikke
lingen. De professionalisering komt allereerst naar voren in het onder
zoek, in het kijken en het analyseren van verschijnselen, en geleidelijk 
aan ook in de richting van advisering, maatregelen, social enginee
ring. Dat was iets wat vooral opbouworganen interesseerde. Die lan
delijke onderzoekinstituten interesseerde dat veel minder. Die keken 
wat er aan de hand was, schreven een rapport en verdwenen. Wij zei
den: het is aardig om te constateren dat de mensen met geen stok de 
fabriek in waren te krijgen, maar ze moeten er wel naar toe . De model
len die op dat moment naar voren begonnen te komen waren de 
community organization en het social case work uit Amerika. Daar 
zat de filosofie in dat de burgers het zelf moeten doen, hun eigen pro
blemen ontdekken, hun eigen resources ontwikkelen, de social engi
neer is iemand die dat begeleidt, die mensen van de middelen voorziet, 
die de wil ontwikkelt.' 

De professionaliseringsfase vindt zijn definitieve afronding op r r sep
tember 1963. Dan meldt PON-directeur Tom Verdijk zich bij de nota
ris om de statuten te wijzigen. Het Algemeen Bestuur van het Po N, 
het besluitvormende lichaam dat bestond uit vertegenwoordigers van 
vrijwel alle standsorganisaties en particulier initiatief instellingen in 
Brabant, wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een negen le
den tellend bestuur, waarin kwaliteitszetels zijn voor een lid van Gede
puteerde Staten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling 
Brabant. De overigen leden dienen afkomstig te zijn uit de sfeer van 
levensbeschouwelijke en sociale organisaties in Brabant. Zij worden 
in het bestuur gekozen door een Raad van Aangesloten Instellingen, 
waarnaar alle voorheen in het Algemeen Bestuur zitting hebbende le
den overgeheveld worden. Het Po N kiest zodoende voor een be
stuursstructuur die in overeensteming is met de gegroeide zelfstandig
heid van het instituut. De Raad van Aangesloten Instellingen is in deze 
nieuwe constructie eigenlijk niet veel meer dan een naar de zijlijn ge
schoven erfenis van het verleden. Op die plaats zal zij nog tien jaar 
blijven vergaderen, tot in december 1973 besloten wordt om haar op 
te heffen. 

HET EINDE VAN HET GESLOTEN KATHOLICISME 

Het Po N afficheert zich in het begin van de jaren zestig met een nieuwe 
ondertitel: Instituut voor sociaal onderzoek, advies en planning . Dat laatste 
woord, planning, is de samenvatting van een nieuwe bestuurlijke eu-
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forie, die zich vanafhet einde van dejaren vijftig tot aan het begin van 
de jaren zeventig van de Nederlandse en dus ook van de Noord-Bra
bantse bestuurders meester gaat maken. Het Po N blaast hier al snel 
haar partijtje in mee gaan. In het jaarverslag 1961-1964 stelt men al 
onomwonden vast dat het zwaartepunt van de activiteiten door 'het 
begrip planning' wordt aangegeven. 

Om die verschuiving te verklaren moeten we even een historisch 
omweggetje bewandelen. De eerste tien naoorlogse jaren stonden 
voornamelijk in het teken van het herstel van de opgelopen oorlogs
schade. Herstel op economisch gebied, maar ook herstel op sociaal
maatschappelijk gebied. Op dat laatste terrein streden in Brabant een 
gesloten (dat wil zeggen ouderwets en angstvallig) en een open (dat 
wil zeggen met oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen) 
katholicisme om voorrang. De gestaag op gang komende professiona
lisering in en van het maatschappelijk leven leidt er toe dat het gesloten 
katholicisme haar macht verliest. Als vanzelf lijkt zij weggedrukt te 
worden door een overal wortel schietende modernisering. Natuurlijk, 
op tal van plaatsen in Noord-Brabant hebben de 'gesloten katholie
ken' het nog lange tijd voor het zeggen, maar zij bepalen slechts de 
uiterlijke schijn. De grote verschuivingen zijn al jaren onder de opper
vlakte aan de gang. Het 'oude' Brabant is al na de oorlog opgelost, 
alleen worden de resultaten daarvan pas in de loop van de jaren zestig 
zichtbaar. 

Eén van die resultaten valt langzaam maar zeker op het niveau van 
het provinciaal bestuur waar te nemen. Wie de discussies over het 
Welvaartsplan Noord-Brabant in 1947 vergelijkt met de discussies 
over het Welvaartsplan Westelijk Noord-Brabant, dat in 1959 ver
schijnt, zal meteen een wereld van verschil constateren. De zorg heeft 
plaats gemaakt voor een groot optimisme; de ideologische bespiege
lingen over het organische karakter van de Brabantse samenleving 
hebben plaats gemaakt voor nuchtere technocratische beschouwingen 
en over de functie van de kerk wordt al vrijwel niet meer gesproken. 
Voor de nieuwe ontwikkeling van Brabant zijn al in de tweede helft 
van de jaren vijftig geen bisschoppelijke adviezen meer nodig. 

Veel later, in het voorwoord van het Po N-jaarverslag l 978 wordt 
deze kentering als volgt omschreven: 'Er verschenen nieuwe principes 
aan de horizon. Principes, waarin de open stedelijke samenleving met 
daarin de vrije individuele mens werd verkondigd. De rapporten uit 
de zestiger jaren staan er bol van. Zij preluderen op een Brabantse 
samenleving waar de resten van een gesloten feodalisme voorgoed 
zullen verdwijnen en waarin vrije maatschappelijke associaties de hiër
archische familie- en standsverhoudingen uit het verleden zullen ver
vangen.' 
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In deze verschuivende conjunctuur duikt dus het woord planning 
in de ondertitel van het Po Nop. De onmaatschappelijkheidsonderzoe
ken verdwijnen in een tijdsbestek van een paar jaar volledig van het 
toneel. Niemand vraagt er meer om en de nieuwste lichting sociolo
gen en sociale wetenschappers uit de jaren zestig grinnegrapt erom. 
De nieuwe tijd is aangebroken. 

PRO VIN CIALISERIN G 

Het Po N provincialiseert; het wordt in een nieuw technocratisch 
denkkader meegetrokken door de opkomende provinciale overheid; 
alles richt zich vanaf het midden van de jaren zestig in een paar jaar op 
de planmatige ontwikkeling van de provincie. Maar het is een ontwik
keling die geruime tijd in de pen zat. Kuypers: 'De provincie stelt al in 
1955 een commissie in die zich bezig moet gaan houden met de sociale 
ontwikkeling in twee ontwikkelingsgebieden. Dat zijn gebieden met 
economische achterstand die met gelden van Economische Zaken ex
tra gestimuleerd worden. Nederland kent er elf, waarvan twee in Bra
bant. Maar er komt ook geld voor de sociale component van die in
dustrialisatie en in 1955 stellen Gedeputeerde Staten een Commissie 
Sociaal Plan Noord-Brabant samen. Aan het PON wordt gevraagd om 
daarvan het secretariaat te voeren. Wij krijgen de opdracht om voor 
die gebieden aanbevelingen te doen in de richting van beleid. Daarbij 
gaat het om welke voorzieningen waar nodig zijn, dat wil zeggen: 
bibliotheken, schouwburgen, sociaal-culturele centra, extra leer
krachten in het onderwijs. Later is er nog een grotere commissie ge
vormd waar ik secretaris van werd en ook toen ging het om het be
heersmatig plannen van het onderwijs, stadsvernieuwing, 
plattelandsontwikkeling, woningbouw, bibliotheekwezen en cul
tuur. Zodoende kwam het PON vanuit het gemeentelijke niveau 
steeds meer terecht in het provinciale niveau. Naast de Planologische 
Dienst en het E Tl (Economisch-Technologisch Instituut voor Noord
Brabant) werden we tussen 1960 en 1970 de derde pilaar in het provin
ciaalse ontwikkelingsbeleid. Het denken op grote schaal doet zijn in
trede. Ruimtelijke ordening, was een heel dominant kader, plannen, 
bestemmingen, functies vastleggen. We kwamen wat los van het inci
dentele gemeentelijke onderzoek. Dat bleven we wel doen, maar het 
zwaartepunt verschoof naar het provinciale beleid. In die periode 
breidt het provincie-apparaat zich ook sterk uit in de sfeer van dienst
verlening aan maatschappelijke instituties. Belangrijk is dat de wet op 
de ruimtelijke ordening in die periode tot stand komt. We gaan vanaf 
de tweede helft van de jaren zestig eindeloos veel onderzoek doen 
rondom gemeentelijke structuurplannen.' 
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DE LOOPAFSTAND TUSSEN WONING EN VOORZIENING 

In de jaren zestig begint ook de groei van het Po N door te zetten. Het 
aantal werknemers verdubbelt zich. Nu moet men daar niet al te grote 
aantallen bij denken. Het PON begon in 1947 met vier werknemers (1 
directeur, l adj.-directeur, 2 stenotypistes), in 1951 komt hier de eer
ste socioloog bij en is het totaal dus vijf (1 directeur, l bureausecreta
ris, l socioloog, 2 steno-typisten). Dat aantal blijft tot 1954 hetzelfde, 
waarna er ongeveer elk jaar een medewerker bij komt. In 1960 bestaat 
het personeelsbestand uit ro werknemers en in 1970 heeft zich dat 
verdubbeld tot 20. De explosieve groei van het Po N treedt pas op in de 
tweede helft van de jaren zeventig. Tussen 1975 en 1979 groeit het 
aantal van ± 27 tot 53. 

Ging in de jaarverslagen uit de jaren vijftig nog de meeste aandacht uit 
naar het maatschappelijk werk in de steden, in de j aren zestig ver
dwijnt deze invalshoek abrupt naar de achtergrond. In het jaarverslag 
1970 - 1973 is het nog maar het tiende hoofdstukUe), in de eerste drie 
hoofdstukken staan de echte prioriteiten: l. Ruimtelijke Ordening en 
milieu; 2. Openluchtrecreatie; 3. Onderwijs. 

Het gaat voortdurend om het plannen van nieuwe voorzieningen, 
van nieuwe woningen tot recreatiegebieden, van scholen tot groen
voorzieningen. Op basis van wat voor harde criteria en gegevens 
moeten al deze voorzieningen waar komen? Dat zijn de vragen achter 
de planningsgedachte, die het Po N in deze j aren in haar greep houdt. 
In 1970 brengen de Nederlandse opbouworganen een rapport uit over 
de behoeften op sociaal, cultureel en recreatief gebied. Daarin be
schrijven zij een aantal vuistregels en richtlijnen, die de benodigde 
ruimten voor maatschappelijke voorzieningen kunnen bepalen. De 
bijdrage van het Po N bestaat uit een hoofdstuk over 'De behoefte aan 
spel- en groenvoorzieningen bij de woning'. Hierin worden zoge
naamde ' ruimteclaims ' per inwoner berekend. Dat leidt dan tot sche
ma's waarin nauwkeurig de maximale loopafstand tussen de woning 
en de groenvoorziening wordt bepaald (zie schema). 

NIEUWE GENERATIE 

Als de groei van de personeelsformatie van het Po N in de tweede helft 
van de jaren zestig doorzet, komt er een andere generatie binnen. Eén 
van hen is Bart Mastenbroek, die in 1966 zijn studie sociale psychologie 
in Utrecht heeft afgerond . 'Ik solliciteerde op een advertentie die op 
het prikbord van het psychologisch lab hing. Ik had geen idee wat het 
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PLANNINGSMETHODIEK UIT DE JAREN ZESTIG 

Berekening van groenvoorzieningen Qaarverslag PON '68- '69) 

Voorziening Funktie Maximale Aantal inwo- Benodigde 
loopaf ners oppervlak-
stand in te in m2 

meters per inwo-
ner 

Blokgroen Vooral speelgoed IOO 2 à 800 6 à 12 
voor kinderen tot 8 
par 

Buurtgroen Vooral speelgele- 400 2 à 6000 7 
(of groen genheid voor kin-
kleine kern) deren van 8- 14jaar 

Wijk groen Nadruk op langdu- 800 IO à 25000 9 
(of groen riger verblijf met 
hoofdkern) verblijfs- en speel-

mogelijkheden 
voor alle leeftijden 

Stadsgroen Nadruk op grote 1600 30 à 80000 I6 
(of groen varia tie in ge-
kleine stad) bruiksmogelijkhe-

den bij afwisselend 
parkmilieu 

Stadspark Zie stadsdeelgroen 3200 mm . 50000 32 

Sportvelden 3 à 5000 9 
Volkstuinen 3 à 5000 l à 4 

Zwembaden, banken, scheidingsstroken, fonteinen, rolschaatsbanen en der-
gelijke: p. m. 
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was, maar op een of andere manier sprak het me wel aan. En ik weet 
nog dat op een mooie zomerse dag de heren Verdijk en Kuypers naar 
Utrecht kwamen en toen was het in een ommezwaai geregeld. Wat ik 
me daarvan herinner was niet zozeer de inhoud van het gesprek, maar 
wel de toon, die was open, aardig.' 

Mastenbroek was een buitenstaander, een allochtoon, die plotse
ling in een veranderende katholieke cultuur terecht kwam. 'Dat merk
te je wel. Ik was een Hollander en niet-katholiek. Ik had in het begin 
grote moeite met het begrijpen van de parochiale en diocesane organi
satie-structuren. Dat was lastig want je zat er nog wel mee om tafel. 
Het is een manier van met elkaar omgaan, dat het voor de buitenstaan
der toch tot een bijzonder cultuurtje maakt . Het Po N paste heel goed 
in dat Brabantse cultuurtje. Maar desondanks was het in haar onder
zoeks- en advieswerk redelijk clean. Er was een behoorlijke mate van 
onafhankelijkheid en er zat niet zoveel ideologie meer onder. Wij lach
ten in die jaren om de onmaatschappelijkheidsonderzoeken, terwijl die 
toch maar pas van de baan waren. Wat ik me van die eerste _jaren kan 
herinneren waren veel projecten in de sfeer van sociale planning. 
Daarbij ging het om de behoefte aan bijvoorbeeld sociaal-culturele 
voorzieningen. Wij peilden dan bij de verschillende groeperingen de 
behoefte en dan werkte we dat in een advies helemaal uit, soms tot en 
met het beheer van die voorzieningen. Er was geld zat toen. Er kon 
van alles.' 

POLITISERING EN ENGAGEMENT 

In toenemende mate gaat Brabant echter onderdeel van de wereld uit
maken. En die wereld raakt op het einde van de jaren zestig in versneld 
tempo in beweging. Provo vindt in Brabant al in de wat grotere steden 
als Eindhoven, Den Bosch en Breda navolging. Het zijn echter nog 
kleine groepjes die de eerste ondeugende blaadjes laten verschijnen. 
Maar in 1969 beleeft Brabant een absolute Nederlandse primeur. De 
Tilburgse Hogeschool is de eerste Nederlandse instelling voor weten
schappelijk onderwijs die een bezetting meemaakt. In het voorjaar van 
1969 wordt ze tijdelijk uitgeroepen tot de Karl Marx Universiteit. 
Daarmee krijgt Brabant een openbare democratiserings-injectie, die in 
vele Brabantse instituties zijn sporen heeft achter gelaten. Het PON 

uiteraard niet uitgezonderd. 
Zoals altijd vonden de veranderingen in het politiek-culturele land

schap van Brabant onvermijdelijk hun weerspiegelingen in het activi
teitenpatroon van het Po N. In tegenstelling tot het verleden verstoren 
ze nu echter de eenheid, er treden verschillende bewegingen op en 
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langzaam maar zeker groeit het als maar in omvang aanzwellende in
stituut uit elkaar. 

Paul Kuypers: 'Ikzelfben eenjaar heel nauw betrokken geweest bij 
de democratisering van de Katholieke Hogeschool Tilburg en niet 
lang daarna actieflid geworden van de PS P. De toon van mijn verhalen 
wordt ook radicaler en scherper. We gaan ons wat bewuster reken
schap geven van de politieke aspecten van het werk wat we doen. Tot 
die periode waren we toch sterk gebiologeerd door de ontwikkeling 
van de provincie, de grootse taken die er te verrichten waren, het be
leid dat er moest komen. Dat wereldbeeld verandert razendsnel. De 
technocratische aanpak raakte versleten. Het ging nu juist om ideolo
gie, om visie en het maken van keuzen. In de loop van de zeventiger 
jaren zie je dan ook aandacht ontstaan voor andere groepen in de 
provincie, dan ontstaan er verbindingen met groepen uit de alternatie
ve wereld. Mensen van het instituut zelf engageren zich, spreken zich 
politieker uit. Dat is nieuw. Daarvoor zat er wel een progressiviteit in 
het instituut, maar dat was een progressiviteit van het geloof in de 
vooruitgang, de ontwikkeling, de modernisering, de redelijkheid, 
niet de traditionele en gesloten samenleving, maar open, goede voor
zieningen: differentiatie en organisatie. Maar in de zeventiger jaren 
komt daar het politieke besef tussen door. Het idee dat het allemaal 
niet zo rechtlijnig naar de toekomst toe snelt, dat er in de technische 
ontwikkeling toch een aantal grote problemen zitten. Maar die ont
wikkeling geldt niet voor het Po N in zijn totaliteit. Er zijn mensen -
met name de aloude medewerkers uit de eerste jaren van het Po N - die 
apolitiek blijven. En er zijn mensen die niet zo ver gaan in hun radicali
sering. Die blijven veel meer vast houden aan de mechanismen van 
sociale planning.' 

SOCIAAL-DEMOCRATEN 

Bart Masten broek behoort tot die groep van Po N- medewerkers die 
niet tot het kamp der radicalen hoorde. 'Nou ja, kamp. Dat is een 
zwaar woord. Zeker voor wat betreft het begin van de jaren zeventig. 
Ik spreek liever over langzaam uit elkaar groeiende bewegingen bin
nen het Po N, waartussen de tegenstelling pas aan het eind van de jaren 
zeventig verscherpten en echt doordrongen in de persoonlijke verhou
dingen. Aan de ene kant hadje een radicaliserende beweging met Paul 
Kuypers als middelpunt. Deze richtte zich op de basis, op het onder
steunen van specifieke groepen (buitenlanders, vrouwen, etcetera). 
Hen ging het om het fundamenteel veranderen van machtsverhouding 
en daarin was de staat de vijand. En dat was voor de andere beweging, 
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die in het instituut - natuurlijk niet openlijk - aangeduid werd als "de 
sociaal-democraten" , net een stap te ver. Met het idee dat de staat je 
vijand is konden wij niet mee in zee gaan. Wij werkten wel nadrukke
lijk voor de overheid. Voor ons was de samenleving maakbaar door 
systematische planning. We hadden wel kritiek, zoals iedereen in die 
tijd, en scepsis, maar die filosofie van maakbaarheid via de overheid 
was voor ons de moeite waard.' 

De situatie in de jaren zeventig was sowieso veel onoverzichtelijker 
dan in al die jaren daarvoor. Het Po N groeit als het ware uit zijn voe
gen. Niet alleen wat betreft het in dienst zijnde aantal personeelsleden, 
maar vooral ook over het aantal terreinen waarop zij met haar onder
zoeks- en advieswerk actief is. Het Po Nis niet meer een instituut, het 
is een warenhuis met veel afdelingen. 

Het is in zeker opzicht een etalage van de verzorgingsstaat. En in 
die etalage stellen zich alle opkomende groepen op: jongeren, minder
heden, vrouwen. Maar in die etalage stellen zich ook alle nieuwe pro
blemen op: stedelijke sanering, milieuproblemen, werkloosheid. 
Maar ook de werksoorten vonden er hun plaats: onderwijs, sociaal
cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, 
etcetera . En dan waren er nog de overheidsinstellingen, die onderzoek 
wilden, die inspraakprocedures onderzocht en ondersteund wilden, 
die bestemmingsplannen maakten. Kortom, het was een aan- en aflo
pen in de hal van het pand aan de Stationsstaat r 5, een onoverzichtelij
ke drukte. 

EEN ONMOGELIJKE COMBINATIE 

En in deze drukte ontstaat een behoefte aan ordening, aan instituutsbe
leid, aan management. De wetenschappelijke professionalisering zoals 
deze in de jaren vijftig was doorgevoerd had weliswaar bij gedragen 
tot een alom gewaardeerde onderzoeksdeskundigheid van het Po N, 
maar een vergelijkbare professionalisering van het management was al 
die jaren achterwege gebleven. Veel zaken worden op de bijna spreek
woordelijke Brabantse wijze geregeld. Nieuwe medewerkers werden 
niet via officiële procedures, maar via bilaterale gesprekken aange
steld. Weliswaar is er vanaf 1974 sprake van een beleidsgroep, maar 
deze groeit in de loop van een paar jaar alweer uit tot een orgaan van 
acht mensen en is daardoor eerder een discussieplatform dan een be
leidscentrum. 

Maar de ongenoegens hierover leiden niet tot felle uitbarstingen. 
Weliswaar sluimert het in circuitjes, maar in het openbaar blijft het 
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veelal onbesproken. Dat de zaak niet op scherp kwam te staan is waar
schijnlijk te verklaren door de persoon van Paul Kuypers, waarin zich 
het onmogelijke weet te combineren. Gezien zijn staat van dienst was 
zijn positie onbesproken, maar tegelijk zaaide hij zowel onvrede als 
instemming zijn publiekelijke radicalisering, zijn interne zalverings
vermogen, zijn ouderwetse wijze van regelen en zijn moderne intel
lectualiteit . Zijn - in 1979 25 jarige - aanwezigheid maakte simpelweg 
(incidentele uitzonderingen daargelaten) slepende conflicten vrij wel 
onmogelijk. 'Je moet de kameleon-achtige gave van Paul niet onder
schatten,' vertelt één van de huidige medewerkers als hij terug kijkt 
naar het eind van de jaren zeventig, beginjaren tachtig. Zeker is dat dit 
onderhuidse klimaat en de veel complexere bestuurbaarheid van het 
Po N voor Kuypers zelf redenen waren om een aanbod aan te nemen 
van de regeringscommissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst, 
mr. T. Willink. In 1982 nog aarzelend voor slechts één dag per week, 
om vervolgens in 1983 de knoop definitief door te hakken. Kuypers 
maakt net niet de dertig j aar vol. Hij wordt opgevolgd door twee 
nieuwe directeuren uit eigen kweek: Gerrit Kruis en Eeltje Talstra. 

VANZELFSPREKENDHEID PON IN PROVINCIE VERDWIJNT 

Met het uitwaaieren over groepen en sectoren verandert tegelijkertij d 
de positie van het Po N in de provincie. In vergelijking met de jaren 
zestig treedt er een verschuiving op van een provinciaal beleidsadvise
rend instituut in de richting van een dienstverlenend instituut aan een 
veel groter veld. Het Po Nis niet langer een instituut van de provincie, 
maar een instituut in de provincie. 

Paul Kuypers: 'Het is een chaotische periode. De vanzelfsprekend
heid van het PON in de provincie verdwijnt. We blijven een groot 
aantal dingen doen, maar we raken wel uit het centrum. Dat is ove
rigens niet alleen een kwestie van de radicalisering van het Po N, maar 
ook een kwestie van de veranderingen in de provinciale verhoudin
gen. De provincie wordt veel nadrukkelijker een eigenstandig be
stuurlijk orgaan en maakt zich minder afhankelijk van instanties van 
buiten. Wij zitten weliswaar professioneel nog wel zo goed in de 
markt, dat de sectoren die in de provincie met het werkveld van het 
PON te maken hebben een beroep blijven doen op het PON. Maar de 
bestuurlijke verhoudingen worden ingewikkelder. De vanzelfspre
kendheid van we zijn met zijn allen de provincie, particulier, overheid, 
semi-overheid, die verdwijnt . Brabant is niet meer. We krijgen geen 
secretariaten meer van provinciale initiatieven. Dat gaat de provincie 
zelf doen. We spelen nog wel mee. Maar die zware positie van de jaren 
zestig takelt af.' 
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Een aantal aanvaringen met de provinciale overheid maken dat duide
lijk. Er is sprake van een groeiende kloof tussen het Po N en de provin
cie die meermalen zelf de scherpte aanneemt van een tegenstelling. 
Bijvoorbeeld, waar het gaat om de begeleiding van de inspraak door 
het PON van provinciale plannen. Met het verstrijken van de jaren 
zeventig groeit binnen het PON de indruk, dat de inspraakprocedures 
weinig of geen invloed hebben op de planningssystematiek. Het Po N, 

zo maakt het luidruchtig bekend, wil vanaf l 978 alleen die procedures 
nog begeleiden als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals vol
doende tijd, openbaarheid van informatie en een onafhankelijke in
spraakbegeleiding. In de zomer van 1978 leidt dat tot moeizame on
derhandelingen tussen het Po N en het provinciebestuur over de 
inspraakbegeleiding van het streekplan West-Brabant. Met veel moei
te besluiten de partijen met elkaar in zee te gaan op voorwaarde dat 
beide partijen het recht hebben om de samenwerking eenzijdig op te 
zeggen. Een merkwaardige constructie die het statenlid Wagenmakers 
de opmerking ontlokte dat een dergelijke samenwerkingsovereen
komst meer de sfeer uitademt van een echtscheidingsconvenant. 

Een meer definitieve echtscheiding volgt in 1980. Dan halen Gede
puteerde Staten een ingewikkelde manoeuvre uit om zich terug te 
trekken uit het bestuur van het Po N, waar zij vanaf de oprichting in 
1947 qualitata qua onafgebroken in gezeteld hebben. Het komt erop 
neer dat via tamelijk onnavolgbare criteria het provinciebestuur acht 
stichtingen heeft onderzocht op de vraag of vertegenwoordigers van 
het provinciebestuur daar nog wel aan moeten deelnemen. De uit
komst is dat alleen de vertegenwoordigingen in de besturen van het 
Po N en van de in liquidatie verkerende Stichting Tuinbouwontwikke
ling moeten worden teruggetrokken. 

De ingewikkeldheid van de manoevre maskeert naar alle waar
schijnlijkheid een ander motief: het Po N wordt in c DA-kringen te 
links bevonden. Een vvn-statenlid vat dat wantrouwen al in 1978 
mooi samen als hij meldt dat 'hij er niet op gerust is, dat de Brabantse 
Milieufederatie, die op de valreep nog een kritische brief over het in
spraakvoorstel heeft verstuurd, op hetzelfde adres gevestigd is als het 
PON.' (De Stem, 25- 8- 1978). Toen er in dejaren vijftig maar liefst zes 
katholieke organisaties op hetzelfde adres als het Po N waren geves
tigd, maakte niemand daar een probleem van. Maar tijden verande
ren, en dus de provincie Bra bant en dus het Po N. Alleen vanaf de jaren 
zeventig trekken ze niet langer meer gelijk op de moderne tijd tege
moet. 
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INGEHAALD DOOR NUCHTERE REALITEITEN 

De jaren tachtig hebben veel boodschappen en gedachten die in de 
jaren zeventig gerijpt waren, weggespoeld. Dat geldt voor Neder
land, dat geldt voor het PON. De twee convergerende 'bewegingen' 
die in de tweede helft van dejaren zeventig de stemming in het inmid
dels verbouwde en fors uitgebreide pand aan de Stationsstraat r 5 be
paalden, werden beide ingehaald door nieuwe, nuchtere en veelal har
dere realiteiten. 

De plangroep, alias de 'sociaal-democraten', struikelde uiteindelijk 
definitief over de overheid zelf, waarin zij - zij het met een groeiende 
scepsis - zoveel maakbaarheidsvermogen in had geprojecteerd. De 
ideologie van de welzijnsplanning, vrucht van het kabinet Den Uyl en 
verworden tot een bureaucratische ritueel, leed in het begin van de 
jaren tachtig snel schipbreuk. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de over
heid de subsidiegrondslag voor de Ondersteuning van de Democrati
sche Planning ( o D P) in 1982 definitief ophief. Daarmee verviel de 
rijksfinancieringsregeling voor de opbouworganen en werden deze 
rechtstreeks afhankelijk van de provincies. Het doek van de plan
groep, als verkondigers van een geloof in de maakbaarheid van de 
samenleving met behulp van overheidsinstrumenten, viel daarmee de
finitief. 

Maar er vielen meer doeken in het PON. Ook het andere kamp 
leverde veel van zijn idealisme in . Het democratiseringsoptimisme 
waarmee men in de j aren zeventig allerhande (meer of minder onder
drukte) doelgroepen had omarmd, liep vast. Grootse resultaten bleven 
uit, vaak had men het idee dat het Po N een soort spanningsgeleider 
was tussen de overheid en problematische minderheidsgroepen en ten 
slotte begon men te twijfelen of het ondersteunen van steeds maar 
weer nieuwe organisaties van ca tegoriale groepen niet juist tot nieuwe 
versnippering en nieuwe tegenstellingen zou leiden. Een voorbeeld 
daarvan was en is de moeilijke verhouding tussen organisaties van 
uitkeringsgerechtigden en de vakbeweging; twee typen organisaties 
die het PON juist een belangrijk en vooral gelijkgezind veranderings
potentieel had toebedacht. Al deze 'ervaringsfeiten' van - om nog één 
keer in termen van de twee PON- kampen te spreken- het meer radicale 
Po N-deel werden bovendien overvleugeld door een snel veranderen
de tijdsgeest, waarin in snel tempo met het gedachtengoed van de 
jaren zestig en zeventig werd afgerekend. Tegenover die 'non-sense' 
stond de 'no-nonsense' en ook al werd daar lacherig over gedaan aan 
de koffietafel, langzaam maar zeker wist deze nieuwe nuchterheid 
toch ook in de burelen van het Po N door te dringen. Eeltj e Talstra, één 
van de twee huidige directeuren van het PON , vat deze klimaatsveran-
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dering in het Po N als volgt samen: 'De gedachte is uit de hoofden van 
de medewerkers verdwenen dat het instituut als zodanig een politieke 
opdracht had. Dat was tien jaar geleden ook niet zo expliciet, maar 
toen leefde er door het hele instituut toch meer iets van: "wij als insti
tuut staan voor de democratisering van de samenleving". Die poli
tieke opgave heeft plaats gemaakt voor een professionele opgave. Het 
werk dat we afleveren moet allereerst een goede kwaliteit hebben.' 

GROOTSCHEEPSE REORGANISATIE 

Nu valt er onder de huidige maatschappelijke en politieke verhoudin
gen ook weinig eer te behalen voor politieke idealisten. Het voorzie
ningenapparaat dat het Po N in de jaren zestig en zeventig heeft helpen 
opbouwen is nu voorwerp van een restrictief beleid. Er is sprake van 
een grootscheepse reorganisatie van de verzorgingsstaat en Brabant 
wordt daarbij niet ontzien. Gerrit Kruis, de andere directeur, is daar 
heel nuchter over: 'De rol van het Po N in dat proces is in principe heel 
helder. Zoals het PON in de opbouw en uitbouw van het voorzienin
genapparaat in Brabant een belangrijke rol heeft gespeeld, wordt er nu 
ook een beroep op het Po N gedaan voor de reorganisatie van dat voor
zieningenapparaat. Dat kan betekenen dat het PON nu in plaatsen ad
viseert over de sluiting van delen van voorzieningen, die ze twintig 
jaar geleden mee heeft helpen oprichten. Dat is de realiteit. ' En alsofhij 
schrikt van zijn eigen nuchterheid voegt hij daar onmiddellijk aan toe: 
'Nu is sluiting meteen zo'n groot woord. Veel vaker gaat het om fu
sies, reorganisaties en bezuinigingen. Dat zijn voor de meeste instel
lingen vaak zeer ingrijpende processen die nauwelijks op eigen kracht 
zijn uit te voeren. Steeds vaker worden Po N-medewerkers daarbij in
geschakeld om als 'onafhankelijk deskundigen' dergelijke ingewikkel
de processen te begeleiden. Het organisatie-advieswerk heeft dan ook 
de laatste jaren voortdurend aan belang gewonnen binnen het PON.' 
Maar ook het Po N zelf ontsnapt niet aan de bezuinigingsdans die de 
overheid uitvoert. De eerste grote bezuinigingsronde is in 1983 als de 
rijksoverheidbijdrage geschrapt wordt en het PON voor wat betreft 
haar subsidiëring grotendeels afhankelijk wordt van de provincie. In 
de jaren daarop volgend stabiliseert het subsidieniveau zich weer 
enigszins, maar de bui is nog niet definitief over. Een aangekondigde 
bezuiniging voor 1988 werd weer teniet gedaan, maar of dat ook de 
daarop volgende jaren zal gebeuren blijft de vraag. 
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TEGENWICHT TEGEN DOMINANTIE ECONOMISCHE 

RATIONALITEIT 

Eeltje Talstra: 'Als je nog eens terug kijkt naar tienjaar geleden dan zie 
je dat niet alleen het PON veranderd is, maar ook de provincie en bijge
volg ook de verhouding tussen het Po N en de provincie. IO jaar gele
den was het bijvoorbeeld ondenkbaar dat een andere organisatie dan 
het Po N in deze provincie de inspraakbegeleiding deed, of onderzoek. 
Dat is nu anders, dat soort taken is sterk gecommercialiseerd, er is een 
open inschrijving, waar het PON aan mee kan doen. Er is bij de 
provincie geen heldere opvatting meer over wat de waarde van een 
orgaan als het Po N in deze provincie is. Er is een grote leegte aan het 
ontstaan in bestuurlijke kringen over het nadenken over maatschappe
lijke en sociale vraagstukken. Dat nadenken wordt geheel gedomi
neerd door een nieuwe economische rationaliteit, al het andere ver
dwijnt naar de zijlijn. Het zijn zo nu en dan de kop op stekende 
marginale vraagstukken, die als zodanig ook behandeld worden: 
woonwagenproblemen, de asielzoekers en Stevensbeek. In de sociale 
problematiek van deze provincie wordt vrijwel geen intellectualiteit 
geinvesteerd. Dat loont kennelijk niet, daar maak je geen goede sier 
mee. Dat is het grote verschil met vroeger, met de beginperiode van 
het PON. Toen was het instituut het platform dat naast de industriali
satie de opdracht had om de sociale kwaliteit van de Brabantse samen
leving te verbeteren. Het Po N was toen een platform waarin - zij het 
onder de hegemonie van de kerk - een gemeenschappelijke zorg, een 
gemeenschappelijke betrokkenheid met het sociale beleid in Brabant 
vorm kon krijgen. Het Po N heeft zeer lange tijd die intellectuele func
tie gehad om de verschillende groepen en organisaties uit de Brabantse 
bevolking op dat punt bij elkaar te brengen. Het Po N had daar in de 
tijd dat het provincie-apparaat nog klein was een duidelijke ver
antwoordelijkheid in. Maar met de groei van het provincie-apparaat is 
er steeds meer verantwoordelijkheid binnen technisch-bestuurlijke 
kaders getrokken. En daarmee is een brede betrokkenheid langzaam 
maar zeker opgeheven. De verantwoordelijkheid voor het sociale be
leid is daardoor gereduceerd tot het denken in geldbudgetten, gebou
wen en personeelsleden. En beperkt tot een miniem circuit van profes
sionals, ambtenaren en politici dat bovendien in de huidige politieke 
werkelijkheid weinig of geen aanzien geniet. Wat mij betreft is dat de 
uitdaging voor de toekomst: het creëren van een breed samengestelde 
denktank of platform, waarin het sociale van Brabant op de agenda 
staat, waarin naast een economische rationaliteit ook een sociaal-maat
schappelijke rationaliteit ontwikkeld wordt.' 

Gerrit Kruis voegt daar droogjes aan toe: 'Naast de vraagstukken 
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van vergnJzmg, emancipatie, werkgelegenheid en al die andere pro
blemen waar we momenteel mee aan de slag zijn en voorlopig mee aan 
de slag zullen blijven.' 

VERANTWOORDINl-
Voor het schrijven van deze journalistiek-impressionistische geschiedenis is 
gebruik gemaakt van de jaarverslagen van het Provinciaal Opbouworgaan 
Noord-Brabant (PON) vanaf1947 tot en met 1985. De beginjaren zijn zo goed 
als mogelijk was gereconstrueerd uit een aantal in het Po N-archief aanwezigen 
documenten. Aparte vermelding verdienen wel de Prea-adviezen die in 1947 
en 1948 door het provinciebestuur onder leiding van De Quay zijn verzameld 
en gepubliceerd. Deze geven een goede indruk van de zorg die men in diejaren 
had voor de onvermijdelijke industrialisatie-gevolgen. Verder is nog gebruik 
gemaakt van een weliswaar heel summier op het PON aanwezig kranteknip
sel-archief. Tot slot is met een journalistiek oog een rondtocht gemaakt door 
de vele honderden rapporten die het PON in haar veertigjarig bestaan heeft 
geproduceerd. Het zou een heel mensenleven vergen om die allemaal te lezen . 
Mij was het slechts te doen om de grote lijnen. OvdL) 







BEN VAN RAAIJ 

Zorg voor Brabant 

Een gesprek met Dien Cornelissen 

Dien Cornelissen (63) onthaalt haar bezoekers gastvrij, in haar 
volle en gezellige huis in Boxmeer. Zij maakt beurtelings een 
kordate en een gemoedelijke indruk, en praat veel, waarbij ze 
soms van de hak op de tak springt. Gestelde vragen maakt ze zelf 
af, om ze vervolgens te beantwoorden. Tijdens het gesprek rin
kelt voortdurend de telefoon, tot het antwoordapparaat wordt 
aangezet. De mensen weten mevrouw Cornelissen te vinden, en 
ook sinds haar afscheid van de Tweede Kamer, waar zij vijftien 
jaar voor KVP en CDA in de fractie zat, blijft zij een druk bezet 
pe1Soon. 

Dien Cornelissen (Gerardina Maria Paulina) werd in 1924 geboren in 
Oploo, in de noordelijke Peel. Het was een 'goed-Brabants gezin', 
zegt zij zelf, met twaalfkinderen. Ondanks de krappe middelen stimu
leerden haar ouders hun kinderen om een opleiding te volgen. Met 
haar zusjes ging Dien naar de kostschool van de Zusters van Schijndel, 
waar zij haar Mu Lo-diploma haalde. De zusters zagen haar graag naar 
de kweekschool gaan, maar toen haar vader ziek werd ging dat niet 
door. Ze ging terug naar huis. Haar vader had vroeger een boerderij, 
maar werkte daarna als secretaris van de Boerenbond, en verkoop
ambtenaar, en later als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw 
voor de voedselvoorziening en steunverlening aan kleine boeren. 
Omdat hij kantoor aan huis hield, kon Dien daarbij behulpzaam zijn. 
Zij vond dat uitstekend, zij voelde weinig voor de kweekschool, hoe 
hard de zusters ook 'zanikten' . 

Het was oorlogstijd. In 1944, toen Nijmegen werd gebombar
deerd, raakte Dien Cornelissen betrokken bij de evacuatie van kinde
ren uit het kindertehuis van Doddendaal. Zij maakte daarbij kennis 
met een maatschappelijk werkster. Die ervaring, en het feit dat haar 
ouders altijd erg actief in het verenigingsleven waren geweest, zegt ze, 
zullen meegespeeld hebben bij de keuze van de richting die zij na de 
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bevrijding zou inslaan. 'Dienstbaar zijn aan de samenleving is mIJ 
steeds met de paplepel ingegoten.' 

Zij gaf zich op voor de Sociale Academie in Sittard, maar werd niet 
toegelaten. 'Daar was ik ontzettend boos over. Ze lieten alleen mensen 
met een middelbare opleiding toe, maar er waren mensen die een di
ploma van de MMS of HBS kregen, omdat ze door de oorlog de school 
niet hadden afgemaakt! Ik werd daardoor achtergesteld, ik weet nog 
hoe woedend ik toen was.' Dien Cornelissen ging terug naar haar 
vaders kantoor, en werd toen door een broer geattendeerd op een va
cature voor een maatschappelijk werkster voor de oorlogsslachtoffers. 
Ze had geen ervaring, maar werd onmiddellijk aangenomen: 'U leert 
't wel' . Naast haar werk volgde ze een opleiding voor maatschappelijk 
werk, onder andere in Vught. 

De eigenlijke leerschool was de praktijk, zegt ze. Haar taak was het 
bijstaan van de oorlogsweduwen in het rayon Oost-Brabant. Op de 
fiets legde ze haar huisbezoeken af, en werd geconfronteerd met aller
lei vraagstukken waar zij geen oplossing voor wist. Moesten die we
duwen bijvoorbeeld wel of niet hertrouwen? Dien Cornelissen leerde 
meer van die cliënten dan die cliënten van haar, zegt zij nu. Al doende 
werd ze bovendien bedreven in het opstellen van gehaaide rapporten, 
die de oorlogsslachtoffers de noodzakelijke aanvullende uitkeringen 
moesten bezorgen. Gaandeweg kreeg zij meer vertrouwen van de ge
meentebesturen waarmee ze te maken had: 'Op het laatst gaven ze me 
de getekende formulieren mee, die ik zo kon invullen. Ze zeiden, 
Dien, het is wel goed wat jij doet.' 

In 1948 werd Dien Cornelissen maatschappelijk werkster bij de 
Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande in Boxmeer. De regio 
was haar geboortestreek: de gemeenten Boxmeer, Oploo, Wanroij en 
Oeffelt. Het was matig betaald, hard maar plezierig werk. 'Ik heb toen 
maar een brommer aangeschaft, 'n Kapteijn Mobylette, nummer 57, 
dat weet ik nog. Ik was dus een van die beroemde maatschappelijk 
werksters met hun brommer en zware leren jas. Ik heb twee van die 
jassen versleten.' Haar werk hield zo ongeveer 'alles' in: zij beheerde 
de gezinszorg, zij organiseerde cursussen matrassen maken, verzorgde 
opbouwachtige activiteiten. Afgezien van de maandelijkse rapportage 
werd zij heel vrij gelaten in haar functie. Het maatschappelijk werk 
was in den lande nog in ontwikkeling; waar de ene regio de nadruk 
legde op huishoudvoorlichting, compleet met 'voorbeeldtuintjes', 
deed men in Brabant vooral aan gezinszorg. 



EEN ZEKERE GEMOEDELIJKHEID 

'Het grote probleem was in die tijd in Oost-Brabant de ontwikkeling 
van de meisjes', zegt Dien Cornelissen. 'Die liep ver achter. D aarom 
heb ik eerst geprobeerd hier een erkende huishoudschool op te richten. 
Daar ben ik nu nog bestuurslid van. Er was toen alleen wat niet erkend 
en ongesubsidieerd onderwijs dat door de Zusters van J MJ werd gege
ven. We hadden die huishoudschool nodig om vervolgens het Mater 
Amabilis-onderwijs te kunnen oprichten. Je zou 't nu vormingswerk 
voor meisjes noemen. Dat stond toen nog allemaal in de kinderschoe
nen, maar ik had het geluk gehad, tijdens een stage in Roosendaal 
kennis te maken met juffrouw Schouwenaars, de oprichtster van de 
MAS. In West-Brabant waren de industrialisatie en het fabriekswerk 
voor meisjes veel verder dan in het oosten. Een meisje dat in de fabriek 
ging werken, dat kon hier natuurlijk helemaal niet. Maar dat begon 
mondjesmaat wel te komen, want de meisjes konden niet allemaal in 
de huishouding gaan werken. Ik herinner me nog goed, dat ik, als ik 
toen een aanvraag voor gezinszorg kreeg, gewoon naar een gezin toe
sta pte. Daar was altijd wel een moeder die een paar dochters had, en 
dan zei ik: kunnen uw dochters niet tijdelijk komen helpen? Dat kon 
nog in die tijd.' 

Het was de tijd van de moderniseringsplannen, zoals het Wel
vaartsplan van 1947, en van 'Brabants Volksherstel', de voorloper van 
het Po N. Dien Cornelissen schetst het ambitieuze programma voor 
'een stuk ontwikkelings- en opbouwwerk'. Oost-Brabant werd aan
gewezen als een achtergebleven gebied, gekenmerkt door hoge werk
loosheid (al dan niet verborgen), gebrekkige scholing en een laag ge
middeld inkomen. Die scholing moest verbeterd worden, om 
industrievestiging aantrekkelijker te maken. Vervolgens konden dan 
de arbeidsoverschotten uit de landbouw worden geabsorbeerd. Het 
ontwikkelingspeil werd met allerlei cursussen en voorzieningen, zoals 
bibliotheken en jeugdhuizen, opgevijzeld; de bevolking werd indus
trierijp gemaakt. Dien Cornelissen: 'De impuls werd duidelijk van 
bovenaf ingebracht. We werden wel door de situatie geholpen: al die 
grote boerengezinnen hadden zonen die niet allemaal een boerenbe
drijf konden beginnen. Je zag het ook op de scholen, alle leerlingen 
trokken weg, want er was niets. Er moest dus iets gebeuren, en de 
bevolking, die weinig te verliezen had, was open genoeg om er het 
belang van in te zien. Er was weinig weerstand, want het gezond ver
stand hielp mee.' 

Volgens Dien Cornelissen is de modernisering geslaagd; er is wel
vaart gekomen. 'Er is natuurlijk wel van alles veranderd. De komst 
van allochtonen, de verzakelijking en individualisering, dat is allemaal 
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niet aan Brabant voorbij gegaan. Dat kan ook niet. Je kunt de ontwik
keling van de economie en de maatschappij niet tegenhouden, je kunt 
't wel begeleiden, en de uitwassen bestrijden. Het is net als bij de pu
berteit, de Sturm und Drang: je moet er doorheen, anders word je nooit 
volwassen. In de samenleving gaat dat alleen altijd door. Het pro
bleem is ook: vroeger stond alles vast, je wist waar je aan toe was. Met 
Pasen gingen de winterkleren in de kast, op maandag waste je, noem 
maar op. Nu moeten de mensen iedere dag zoveel keuzes maken, 
daardoor komen ze vaak in de problemen.' De Brabanders zijn niet 
geheel veranderd: 'Er bestaat nog steeds die Brabantse mentaliteit van 
een zekere gemoedelijkheid, wat ze hiet zeggen: "op zien komen aan
spelen". De volgzaamheid van vroeger is er ook nog wel, maar niet 
meer tout court. De vermenging, de komst van de allochtonen, heeft 
Brabant verrijkt, zeg ik altijd. Vroeger maakte men zich druk over die 
allochtonen, over het ontbrabantsen van Brabant. Ik herinner me nog 
een studiedag daarover, georganiseerd door Prof. De Quay himself 

Het bleek toen toch, dat er eigenlijk geen probleem was. We zeiden 
wel tegen die bedrijven die zich hier wilden vestigen: houd rekening 
met de Brabantse mentaliteit, als je hier komt kun je alles met die 
mensen doen, maak er geen Holland van. Ook bleek wel, dat de al
lochtonen veel bestuurlijke functies bezetten. Dat was weer die men
taliteit van de niet erg ontwikkelde Brabander die dacht: nou, als hij 't 
beter weet dan doet ie 't maar.' 

TE STERKE POLITIEKE KEUZE 

Dien Cornelissen wil wat kwijt over het Po N. 'Denkend over het 
interview wat wij vandaag hebben, vroeg ik me af: wat was nu de rol 
van het Opbouworgaan bij al die ontwikkelingen? Ik denk dat het 
PON, met Tom Verdijk, als warmbloedige Brabander, en Paul Kuy
pers, als nuchtere Zeeuw, steeds op de ontwikkelingen heeft geprelu
deerd, en daarbij invloed had op je denken. Het instituut had, door zijn 
goede werk, een grote goodwill in Brabant, ook bij de Staten. Ik moet 
zeggen, laat ik 't beestje maar bij de naam noemen, totdat het Opbouw
orgaan zich te zeer politiek ging manifesteren. Ik zei altijd, Tom Ver
dijk en daarna Paul Kuypers, dat waren na de Commisaris der Konin
gin de belangrijkste mannen in onze provincie. Door dat politiek 
engageren is men die positie kwijtgeraakt. Dat wordt niet geaccep
teerd, niet van links, niet van rechts. Een opbouworgaan mag zich niet 
manifesteren als verlengde van een K v P of co A, maar ook niet van 
een P v DA of één van de meest linkse politieke partijen.' 

Heeft dat veel weerstand opgeroepen? 'O ja, heel veel weerstand. 



Ik heb dat altijd geweldig betreurd. Die rapporten van het Po N waren 
vaak zo goed doordacht, ze waren stof voor discussie en gaven toch de 
vorm aan, waarin het denken in Brabant zich moest ontwikkelen. Die 
oude situatie kon natuurlijk niet blijven; er is een veelheid aan opvat
tingen in Brabant gekomen, en ik denk dat het goed is dat ze niet meer 
die functie hebben van toonaangevend orgaan. Door een te sterke po
litieke keuze heeft men dan 'n beetje verspeeld. Ik merk wel, nu, dat de 
acceptance van het Po N weer wat aan 't toenemen is. En dat is ook 
goed, want het is belangrijk dat er, naast het Brabantse bestuur van 
gemeenten en provincie, vanuit de bevolking een bundeling is van 
krachten, die meedenkt over de ontwikkelingen, in overleg en discus
sie met dat bestuur.' 

Dien Cornelissen is belijdend en betrokken katholiek. Tegenover het 
Aggiornamento van de zestiger jaren staat ze wat ambivalent: 'Ik er
vaarde het wel als een bevrijding van knellende banden, maar we reali
seerden ons toen nog niet hoe ver de gevolgen zouden reiken. We 
zeggen wel 'ns in mijn kennissenkring: ik denk dat Mgr. Bekkers des
tijds ook de gevolgen van zijn handelen niet helemaal heeft overzien, 
anders zou hij misschien wat voorzichtiger zijn geweest. Het is zeker 
ook in Brabant allemaal zo snel gegaan. Men is, mag ik 't zo zeggen, 
van het ene uiterste naar het andere overgestapt. Ik denk dat dat bij 
veel mensen, ook bij priesters, een echte crisis heeft veroorzaakt.' Er is 
te veel weggegooid in de kerk, zegt ze. En: 'Vroeger wist je precies 
hoe je moest leven, hoe je in de hemel moest komen, en nu weet nie
mand 't meer!' Dien Cornelissen betreurt dat het devotionele leven, 
dat zo bij Brabant hoorde en bij de Brabantse aard, helemaal weg is. 'Ik 
zeg niet dat het allemaal behouden moest blijven zoals 't vroeger was, 
maar wel dat we er misschien andere vormen voor hadden moeten 
vinden.' 

Met de huidige tendens in de kerk is zij 'niet zo erg gelukkig'. Ze 
lacht ironisch. Ook al is de vernieuwing in sommige opzichten te hard 
gegaan, het feit dat nu een groep voortdurend op de rem staat keurt zij 
af. 'Je kunt metje opvattingen de maatschappelijke ontwikkeling niet 
tegenhouden. Wil men in nostalgische zin weer terug naar de kerk van 
zoveel jaar terug, dan zal dat niet lukken. In Brabant zijn we er wat 
laconiek onder, onze bisschop timmert niet zo aan de weg als Mgr. 
Gijsen, maar ook hij probeert langs meer geleidelijke weg greep te 
krijgen op het kerkvolk. Ik benijd de bisschoppen niet. Ik ben er ook 
niet tegen, dat er wat lijnen worden aangegeven. Vroeger gaven de 
bisschoppen een stemadvies, dat is gelukkig voorbij, maar ik vind 't 
weljammer dat men nu soms zo weinig richting aangeeft. 
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IN HET RELIGIEUZE E N MORELE LEVEN 

Inzake de zorgzame samenleving zouden de bisschoppen best een ap
pèl aan de gelovigen mogen doen. Maar dat kan niet in een eenzijdige 
gezagsverhouding. Zo vervreemd je een heleboel mensen van de kerk, 
en dat vind ik erg jammer.' 

'Ik heb ook grote moeite met de positie van vrouwen in de kerk. Ik 
ben nog niet zo ver dat ik zeg dat vrouwen priester gewijd moeten 
worden. Maar als men de rol van vrouwen in de kerk ontkent, gaan de 
bisschoppen te ver!' Cornelissen meent dat de rol van de leek, het idee 
van samen-kerk-zijn, meer inhoud moet krijgen. 'Ze zeggen nu wel: 
de Brabanders zijn 't niet eens met hun bisschop, maar ze laten hem 
maar praten en zoeken het zelf wel uit. Dat vind ik ergens een verrij
king voor de mensen. Ik vind het heel goed, dat leken een stuk van de 
priesterlijke zorg gaan overnemen. Van de preken door leken die ik 
hier in de kerk hoor, ben ik diep onder de indruk, hoor!' Zij is niet 
pessimistisch: 'Ja, die ontwikkeling krijgt zeker zijn beslag! Ik zou 't 
ontzettend moeilijk vinden om Mgr. Gijsen te accepteren, gezien zijn 
opvattingen, maar dat is toch een voorbijgaande zaak .. . Men vergeet 
het gezond verstand van de gelovigen. Er zullen mensen afvallen, de 
kerk zal wel wat kleiner worden, maar dat is ook een golfbeweging . 
Er komt wel weer een opleving ... Alleen, zoals het geweest is zal 't 
nooit meer worden.' 

BRABANTSE BELANGEN 

Van 1956 tot 1971 was Dien Cornelissen als staffunctionaris werk
zaam bij de Stichting Samenwerkende Diocesane Instellingen op het 
terrein van de maatschappelijke zorg van het Bisdom 's-Hertogen
bosch. Ze deed Sociale Academie in Eindhoven en de Voortgezette 
Sociaal-Pedagogische Opleiding in Nijmegen (social casework en su
pervisor). Ze hield zich bezig met de oprichting en begeleiding van 
instellingen, en werkte mee aan de professionalisering van het veld. 
De baan beviel haar zeer goed, maar achteraf heeft ze wel kritiek op de 
richting die de sociale sector in die periode is ingeslagen. 'Als de pro
fessionele zorg meehelpt om de zorg die mensen voor elkaar moeten 
hebben te verminderen, dan verarmt zij de samenleving. En dat is 
soms gebeurd: als er eenmaal een instelling voor gezinszorg was, dan 
zei men, nou dan hoef ik ook geen belangstelling meer te hebben voor 
de buren, want daar is de gezinszorg voor.' 

Volgens Dien Cornelissen moet, complementair aan professionele 
basiszorg in de gezondheidssector, de mantelzorg, de informele hulp 



van vrijwilligers worden bevorderd. De professionele zorg is zo duur 
geworden, zegt zij, dat 'luxe' in de menselijke sfeer onbetaalbaar is. 
'Bovendien komen er steeds minder professionele krachten. In de ver
pleeghuizen is zoveel zorg nodig, denk ook aan de vergrijzing, dat we 
alle mankracht moeten organiseren! Ik moet binnenkort een crèche 
openen in een verpleeghuis! Anders kunnen we geen mensen krijgen, 
zeggen ze. Er zijn vrijwilligers nodig, daarom willen we ook naar de 
zorgzame of verantwoordelijke samenleving toe.' 

De levensloop van Dien Cornelissen is nauw verbonden met de con
fessionele politiek: eerst de K v P, toen het c DA . In l 9 5 8 kwam zij 
haast bij toeval in de gemeenteraad van Boxmeer terecht; een boven 
haar geplaatste kandidaat vergat zijn geloofsbrieven in te sturen. Ge
zien vanuit haar werk als maatschappelijk werkster zat zij nu aan de 
andere kant van de streep. Ze werd een 'insider' op het gebied van de 
regelgeving, en dat kwam haar in haar werk goed van pas. Tot 1974 
zat zij in de gemeenteraad. Vanaf1962 tot 1978 had Dien Cornelissen 
ook zitting in de Provinciale Staten; het welzijnswerk zag haar als be
langenbehartigster, onder het motto : 'Jij in de Staten, wij in de baten' . 
Dien Cornelissen: 'Ik heb het Statenwerk altijd met veel plezier ge
daan. Ik vond het fijn te werken in en voor Brabant.' Uiteindelijk 
kwam ze in Den Haag terecht. Van 1969 tot 1971 zat zij in de Eerste 
Kamer, waar zij het tot haar taak rekende de specifiek Brabantse belan
gen aan de orde te stellen: 'Dat was nodig, want de Haagse politiek is te 
weinig op de regio's gericht. Ministers zeiden op een gegeven mo
ment wel 'ns: oei, oei, zorg dat er in die commissie een paar Braban
ders of zuiderlingen zitten, anders krijg je moeilijkheden met Dien 
Cornelissen.' 

Vanaf 1971 tot 1986 zat zij tenslotte in de Tweede Kamer, met een 
korte onderbreking in 1972-73, toen als gevolg van de voor de K v P 

slechte verkiezingen haar zetel in gevaar was. Dien Cornelissen ont
wikkelde zich tot specialiste voor welzijn en gezondheidszorg . Zij be
schouwt zich als bevoorrecht, dat ze deze carrière heeft 'mogen ma
ken'. Ze bracht het tot vice-voorzitter van de Kamer, maar zag af van 
een staatssecretariaat en het fractievoorzitterschap van het c DA. 

Waarom? 'Ik voelde mij vooral economisch te weinig onderlegd. 
Daarbij kwam, als ik tienjaarjonger was geweest had ik 't misschien 
wel gedaan. Ik vind: je moet je mogelijkheden en beperkingen ken
nen, dan ben je een gelukkig mens. Je wordt eenzaam hoor, in zo'n 
hoge functie! Mijn geluk was me liever dan zo'n hoog aanzien.' Zij wil 
niet uitsluiten dat een gebrek aan ambitie en haar terughoudendheid 
inzake de 'pikorde' in de politiek in haar besluit meespeelden. 

De totstandkoming van het CDA beschouwt Dien Cornelissen als 
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'een geweldige verademing en verrijking'. Het CDA is volgens haar 
een mixture van de drie oude partijen, en geen nieuwe grote K v P. De 
samensmelting is goed verlopen. 'Natuurlijk, er wordt altijd veel ge
discussieerd, maar dat is gezond. Laat ik maar eerlijk wezen: onze 
protestants-christelijke broeders en zusters halen veel eerder het gewe
ten erbij als wij dat doen. Zo'n volkspartij als het c DA is een samenspel 
van belangen en meningen, daar gebeurt niet altijd alles zoals jij het 
wilt. Je moet 't zien als een gezin, ook daar gebeurt niet altijd wat ieder 
gezinslid leuk vindt.' Ook zij moest zich soms aan het fractiestandpunt 
ondergeschikt maken: 'Ik heb, om een voorbeeld te noemen, in de 
Kamer de eigen bijdrage voor de medicijnen moeten verdedigen, en ik 
heb dat met zo'n tegenzin gedaan (kijkt vies), dat heb ik ook gezegd. 
Maar we konden toen geen alternatief aanbieden.' 

BLITZCARRIÈRE 

Toch verdedigt Dien Cornelissen het beleid van de kabinetten-Lub
bers loyaal. 'De bezuinigingen zijn echt noodzakelijk, we maakten 
iedere dag honderd miljoen schuld hè. Misschien was 't wel fout dat 
we niet eindjaren zeventig al meer hebben ingegrepen. Maar het gaat 
echt met pijn in het hart hoor! We moeten ook uitkijken, dat niet alle 
lasten op dezelfde schouders komen. Voor veel mensen is 'teen krappe 
tijd ... Ik ben zelf opgegroeid in een groot gezin, toen er nog geen 
kinderbijslag was, ik weet echt goed wat mensen nu moeten doorma
ken. Maar ik denk dan: was ik nu zo ongelukkig dat ik maar een half ei 
kreeg? Men moet elkaar de armoede ook niet aanpraten ... Ik zou geen 
enkel recht willen terugdraaien, geen enkel, maar de mensen die mis
bruik maken, dat is de ergernis, dat zijn ook de hoge kosten!' 

Dien Cornelissen is ook niet tegen bezuinigingen binnen de ge
zondheidszorg, als zo de efficiency en daarmee de zorg wordt verbe
terd. 'Maar er zijn wel degelijk grenzen aan de bezuinigingen. Het 
mag bovendien niet meer worden zoals vroeger, toen de dokter zo 
leuk in zijn rij tuigje voor kwam rijden, want hij kwam alleen voor de 
rijken. Ons systeem van basiszorg en eerstelijn, bereikbaar en beschik
baar voor eenieder, is een groot goed! Mijn zorg is, dat de substitutie, 
dat wat we weghalen bij de intramurale zorg, te weinig terugkomt bij 
de extramurale zorg. Daar moeten we echt naar toe, dat is weer die 
zorgzame samenleving. Want het mag ook niet zo worden, dat vrij
willigers de professionele zorg moeten gaan opknappen.' 

Kritisch staat Dien Cornelissen wel tegenover de protagonisten 
van de no nonsense-zakelijkheid in het kabinet. Destijds was de jonge 
minister Brinkman een ware tegenpool voor de vrouw uit het veld. 



'Hij is vanaf de universiteit m een blitzcarrière heel snel doorge
stroomd, maar hij kwam niet uit de zorgwereld. Hij is zéér intelligent, 
niemand kent zijn zaakjes zo goed als hij. Maar het hart, hè ... Ik zei in 
het begin tegen hem: ik hoop dat je toch een beetje met het veld gaat 
kennismaken, de sfeer proeven. Je weet niet eens wat een bejaarden
huis is! Een paar weken later kwam ie naar me toe. Dien, zegt hij, ik 
weet nu alles van bejaarden. Ik heb drie bejaardentehuizen bezocht, 
ben in aanleuningwoninkjes geweest, ik weet 't allemaal! Dat is nou 
die sfeer.' Ze snuift. 

Vanuit haar achtergrond als maatschappelijk werkster voelt Dien 
Cornelissen zich dichter bij de P v o A staan dan bij de v v o. Ze heeft 
ook 'n zekere voorkeur voor een coalitie van co A en P v o A, al wil ze 
niet op voorhand keuzes doen. Jammer genoeg bestaan er bij de socia
listen nog steeds oude 'wonden', die resulteerden in 'wantrouwen, 
bijna haat' jegens de vroegere K v P. De ervaringen met het kabinet
Den Uyl en de PVDA in dejaren tachtig maken haar ook 'huiverig'. 'Ik 
denk ook dat wij in een combinatie met de P v o A ons dermate rechts 
zouden moeten opstellen, om niet te links te eindigen, dat dat geen 
aantrekkelijke positie is voor een partij. Je bent dan gewoon de rem op 
de wagen. Ik vind 't wel niet goed dat zo'n grote partij als de P v o A zo 
lang niet in de regering zit . P v o A en v v o zouden graag die verdomde 
christen-democraten eens van het regeringsblok afhebben . Begrijpe
lijk, maar het is ook begrijpelijk dat wij dat niet willen. Ik denk ook 
niet dat wij zo'n goeie oppositiepartij zouden zijn ... ' 

TE VEEL IN DETAILS 

Regelmatig heeft Dien Cornelissen zich laten ontvallen, dat een 
vrouw in de politiek nog steeds niet helemaal serieus genomen wordt, 
hoe goed zij ook functioneert. 'Een vrouw is niet bedreigend voor een 
man, zolang er geen man tegenover staat. Du moment dat er een man, 
van dezelfde kwaliteit, tegenover staat, verliest de vrouw 't altijd. Als 
een man fouten maakt zeggen ze: hij moet 't nog leren. Als een vrouw 
fouten maakt zeggen ze: zie je wel, ze kan 't niet. Fouten worden dub
bel aangerekend.' De schuld ligt ook bij de vrouwen zelf, zegt ze, zij 
moeten zich duidelijker manifesteren en niet te bescheiden zijn. Zij 
heeft zelf ook moeten leren haar mond open te doen: 'Ik moet zeggen, 
ik ben van een wat bescheiden, terughoudend iemand in mijn kamer
jaren brutaler geworden, ik heb een vechtmentaliteit gekregen. Ik ben 
nooit met de ellebogen gaan werken, dat verfoei ik, maar wel over
tuigder geworden van mijn mening en ervaring.' 

Bedrijven vrouwen een ander soort politiek? 'Ja ... Ze treden vaak 
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te veel in details, zien te weinig de grote lijnen, zijn te weinig genera
list, denk ik. Als je zoals ik in de Kamer over de politieke software 
praat, moetje toch ook proberen die hardware, economie, financiën en 
noem maar op, erbij te betrekken. Dat is toch de kurk waar alles op 
drijft. Vanuit de grote lijn relativeer je ook meer. Een detailgebied is te 
eenzijdig, dan raakje ook eerder geëmotioneerd.' 

Bij de kandidaatstelling voor de Kamer gaan mannen nog al 'ns 
vóór. 'Wat de kandidaatstelling betreft: daar heeft geen enkele poli
tieke partij de steen der wijzen nog gevonden. Ik heb me nooit gepas
seerd gevoeld. Ik wist van mezelf dat ik geen achterban had, geen 
organisaties achter me had staan. Wat ik wel heel moeilijk vond: toen 
ik in 1972 op een verkiesbare plaats stond, verloor de KVP zoveel dat 
ik niet in de Kamer kwam. Ik had mijn baan opgegeven en dacht, wat 
moet ik nou. In het dorp zeiden de mensen: 0 Dien, benje niet herko
zen, dan zul je 't wel niet goed gedaan hebben. In de Kamer gaat 't net 
zo: vandaag is 't Alleluja, morgen kruistigt hem! Ik heb daar toen veel 
van geleerd. Na een halfjaar kwam ik toen alsnog in de Kamer, omdat 
W esterterp minister werd.' 

Midden vorig jaar heeft Dien Cornelissen vrijwillig afscheid van de 
Kamer genomen. Dat had ze al in 1982 aangekondigd; het zou haar 
laatste termijn worden. Zo kon ze zichzelf op de stap voorbereiden, al 
wist zij van te voren dat ze af en toe heimwee naar de Kamer zou 
krijgen. Bert de Vries probeerde haar nog over te halen, maar haar 
besluit stond vast, al was zij natuurlij k zeer vereerd. 'Ik heb 46 jaar 
gewerkt, mogen werken moet ik zeggen, en ik heb 't altijd met plezier 
gedaan. Ik heb veel geluk gehad met mijn werk en mijn functies. Het is 
een groot goed, in de Kamer met 150 mensen zoveel miljoen Neder
landers te mogen vertegenwoordigen. Maar ik vond ook datje zoveel 
mogelijk mensen de kans moet geven zo'n functie te vervullen. Als ik 
niet opstap, kan er niemand in mijn plaats komen. Kamerlid moet je 
niet te kort, maar zeker niet te lang zijn. Je hebt mensen, die doen 't te 
lang, die gaan weg met een zeker degoût. Dat werk mag geen routine 
worden.' 

SLECHT GESPEELD 

Brabant is nog steeds Brabant voor haar, zegt Dien Cornelissen. Be
trokkenheid voelt zij nog altijd. 'Ik woon hier graag, ik houd van de 
Brabantse mensen en de mentaliteit. Als ik boodschappen doe, dan 
kennen de mensen me, en maken een praatje. Donderdag was jaren
lang voor mij een ftjne dag, want dan mocht ik vanuit mijn Haagse flat 



weer naar Brabant terug. Dan kwam ik bij Hedel over de brug en 
dacht ik: nou ben ik weer in Brabant, en dan kwam ik het Land van 
Cuijk in en dan wist ik, ik ben bijna thuis.' 

Wat irriteert haar aan Brabant? Ze denkt na. 'Dat niet-Brabanders 
altijd zoveel onterechte kritiek op Brabant hebben, en dat zoiets het 
Brabantse zelfbewustzijn ondergraaft . ' Ze vertelt over een weinig 
chauvinistische kennis, die toch zeer verontwaardigd was over de 
zaak-Stevensbeek, omdat 't er met name om zou gaan 'het donkere 
zuiden een trap te geven, dat vindt men prachtig.' Dien Cornelissen: 
'Ik denk dat Brabanders te gauw in hun schulp kruipen, en daardoor 
wel eens de naam krijgen achterbaks te zijn, niet voor hun mening uit 
te durven komen en noem maar op. Men is hier zo weinig trots op zijn 
afkomst, op zijn taal. Je mag toch best trots zijn op je Brabantse af
komst? Ik houd ontzettend van het Belgische volk, ik zei vroeger wel 
(ik was toen vice-voorzitter van de Beneluxraad): eigenlijk zouden we 
het land beneden de rivieren en Vlaanderen maar samen moeten voe
gen, dan hadden we een heel leuk land! In België heeft men nog een 
fierheid die je hier toch mist.' 

Gesprek van de dag in de streek was nog steeds de affaire-Stevens
beek: de dorpsgemeenschap die zich fel had gekeerd tegen de plannen 
van het ministerie van ·w v c om 325 asielzoekers te huisvesten in een 
leegstaand klooster in het dorp, en die vervolgens de verontwaardige 
media en half Nederland over zich heen kreeg. Dien Cornelissen: 'Ja, 
ondanks het feit dat er nogal wat verzoeken zijn geweest, heb ik mij 
niet met die zaak bemoeid. Niet in het openbaar. Ik wil wel dit zeggen: 
het is slecht gespeeld, door alle partijen: door de dorpsraad, die 't niet 
kon hanteren, door de gemeente, door de paters, door het ministe
rie ... Allemaal. Ik kan 't niet anders zeggen. Ik heb begrip voor de 
problemen van w v c, maar niet voor de slechte voorlichting. Het was 
een schoolvoorbeeld van slechte voorbereiding. Je moet kijken naar 
zo'n dorp: kan zo'n gemeenschap van 625 mensen, kan die 325 
vluchtelingen opvangen? Zoveel asielzoekers in zo'n kleine gemeen
schap, dat is een miskenning van het eigene van zo'n dorp . Natuurlijk, 
er waren heel emotionele reacties, dat was niet goed. Maar je moet ook 
bedenken, er was ook een gerechtvaardigde zorg: die vluchtelingen 
kunnen daar nergens heen. Er is maar één klein café, met één sigaret
tenautomaat. Voor een doosje lucifers of een tandenborstel moet je 
vijf kilometer verderop lopen, want er is geen openbaar vervoer. Je 
kunt die mensen daar wel opvangen, maar bekijk 't eens van hen uit: 
die moeten ook het gevoel krijgen dat ze ergens in Siberië in een nego
rij zijn neergezet!' 

'Die terechte bezwaren zijn niet goed naar buiten gekomen. Ik wijs 
geen schuldigen aan, de gemeenschap kon 't niet hanteren, men heeft 
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zich op laten jutten.' Ze aarzelt: 'Onverantwoorde dingen zijn er ge
zegd ... Ik zei nog: jongens jullie zijn veel te fel, dat moet je anders 
aanpakken. Nou laat de TV steeds weer die paar seconden zien, wat die 
raddraaiers hebben gezegd. Het gaat nu door mijn ziel heen, ik denk, 
jongens, laat dat toch niet meer zien, alsjeblieft ... ' 

'Ik was het niet met ze eens toen ze zo stookten. Maar nu heb ik 
medelijden. Het dorp was zo één, en nu is men verdeeld. Dat vind ik 't 
ergste. Ik ken het dorp goed, het was mijn geboortegemeente. Als je 
nu met de bewoners praat, ze zijn zo diep gekrenkt, zo murw, helemaal 
plat zijn ze, zo verdrietig! Ze vinden het verschrikkelijk hoe ze in de 
media naar buiten zijn gekomen.' Van de beschuldigden van xenofo
bie en racisme wil Dien Cornelissen niets weten: 'Nee, ik geloof daar 
niet in. Ik ken daar veel mensen, gouwe mensen zijn dat. Het is ook 
begrijpelijk, denk ik, dat er iemand zegt: 325 van die mensen, daar 
zitten ook niet allemaal brave jongens bij, er zitten er ook bij die ge
moord hebben en noem maar op ... Kijk, Stevensbeek was het dorp 
waar ieder huis in de oorlog twee onderduikers had, ieder huis! Er zijn 
ook altijd internaten geweest, er is een gevangenis gekomen: nooit één 
probleem! Ik vind 't zo jammer, de mensen lijden er zo onder, ze heb
ben een hele vieze smaak in de mond er aan overgehouden. Ze wach
ten nu maar af.' 

Sinds haar vertrek uit de Kamer heeft Dien Cornelissen 't nog steeds 
heel druk. 's Avonds is er soms tijd om Tv te kijken of een boek te 
lezen, maar in de tuin werken, dat komt er niet vaak van. Ze wil daar 
in de toekomst meer ruimte voor maken; volgend jaar gaat er op voor
hand in haar agenda door één dag per week een rood kruis. Ze heeft nu 
regelmatig nog spreekbeurten. Haar diverse bestuursfuncties, onder 
andere het voorzitterschap van het Nederlands Comité Kinderpostze
gels en van de Sectie Verpleeghuizen van de Nederlandse Ziekenhuis
raad, eisen ook de nodige tijd op. Na haar Haagse jaren is ze weer terug 
in Brabant, maar typisch Brabantse functies heeft zij niet aangenomen: 
'Er werd genoeg aangeboden, maar ik heb geen tijd . Het hart zegt ja, 
het verstand zegt nee.' Wel is Dien Cornelis sen, al sinds jaren, voorzit
ter van de Welzijnsraad voor Ouderen in Brabant. Destijds probeerde 
Van Agt haar nog te strikken voor de nieuwe raad voor onderwijs en 
cultuur, die in het kader van de provinciale herstructuering in Brabant 
werd opgericht. 'Ik zei tegen hem, Dries, nou moetje 'ns goed luiste
ren. Ik ben geen deskundige op dat vlak, ik heb ook geen relaties in die 
kringen, ik heb er mijn tengels niet in zitten. Ik doe 't niet. Hij werd 
een beetje boos toen. Dien, zei ie, ik zou je op je duvel moeten geven! 
Je onderschat je eigen mogelijkheden, datje dat niet doet! Maar ik zei: 



geef me dan iets waar ik in thuis ben. Als je mij zou vragen voor de 
raad van volksgezondheid en welzijn, zou ik welja zeggen.' 

Attent is Dien Cornelissen zeker. Na afloop van het gesprek zet ze 
even de TV aan voor de tussenstand van de voetbalwedstrijd Neder
land-Cyprus. Het is 2-0. 
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