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VOORWOORD 

Gedurende achttien achtereenvolgende jaren heeft de Bossche Diocesane 
Bond van de K.A.B. op het Kasteel te Gemert zijn sociale studiedagen 
gehouden. In juli van dit jaar was het de laatste keer dat deze bond, 
die door de structuurhervorming van de K.A.B. binnenkort zijn auto
nomie gaat verliezen, als organiserende instantie kon optreden. 

Dit was een van de redenen waarom als algemeen thema werd gekozen 
"Leven, wonen en werken in Noord-Brabant - Balans en vooruit
zichten". 
De organisatoren wilden weten op welk punt de evolutie van het eigen 
gewest op dit moment is aangeland en welke perspectieven zich voor de 
toekomst openen. Het is een uitermate boeiend thema, voor ons speciaal 
vanwege de consequenties voor de zielzorg in dat deel van ons bisdom, 
dat samenvalt met het gebied, waarop de studiedagen betrekking 
hadden. 
Op verzoek van onze Bisschop en in overleg met het bestuur van de 
Bossche Diocesane Bond van de K.A.B. kunnen we hierbij het verslag 
van deze studiedagen als een extra-uitgave van de Analecta aan de 
priesters-zielzorgers ter beschikking stellen. 
Hartelijk dank aan allen, die dit mogelijk gemaakt hebben. 

Redactie Analecta. 
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WELKOMSTWOORD 

DOOR DE VOORZITTER, DE HEER G.J. NAUS 

Monseigneur, Hoogedelgestrenge Heren, Dames en Heren, 

Nadat wij vanmorgen met een gezamenlijke viering van de H. Eucha
ristie deze studiedagen geopend hebben, staan wij thans aan het begin 
van drie dagen luisteren, discussie, gedachtenwisseling, kortom drie 
dagen van studie gericht op de situatie van en in ons eigen gewest. 

Wij trekken hiermede de lijn door die vanaf de instelling van de Ge
mertse Studiedagen, nu 18 jaar geleden, steeds voor ogen is gehouden 
namelijk om het gewestelijke studiedagen te laten zijn. Dit houdt niet 
in, dat de onderwerpen welke hier in de loop der jaren aan de orde 
zijn geweest, ook steeds gericht waren op de gewestelijke problematiek. 

We denken hierbij bijvoorbeeld aan het vorig jaar toen we als thema 
kozen " Het sociale vraagstuk op wereldniveau". 

Wel hebben wij daarbij echter steeds getracht om na te gaan, ofwel op 
welke wijze de aangesneden problemen invloed uitoefenden op onze 
directe omgeving, dan wel of en zo ja welke taken er voor ons, voor 
ons werk, voortkwamen uit de tijdens deze dagen gevonden conclusies. 
Als wij op deze studiedagen spraken van "ons gewest" dan hebben 
wij daar doorgaans mee bedoeld het werkgebied van de Bossche Bond 
van de K.A.B" het grondgebied van het Bossche Bisdom dus. 

Ditmaal gaan we, zoals het thema aangeeft namelijk "Leven, Wonen 
en Werken in Noord-Brabant", deze grens bewust anders leggen. 
Het toespitsen van de probleemstelling op de provincie Noord-Brabant 
is geen gevolg van het feit dat binnen enkele maanden de Bossche 
Diocesane Bond van de K.A.B. gaat liquideren, of dat er bij ons thans 
minder belangstelling zou bestaan voor het Gelderse deel van ons bis
dom als in het verleden. 
De reden van het verleggen van de grens van bisdommelijk naar pro
vinciaal is een gevolg van het feit dat naar onze mening vooral sociaal-
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economisch gezien de provincie duidelijker als een eenheid naar voren 
komt en dat instituten als het Provinciaal Opbouw Orgaan en het 
Economisch Technologisch Instituut - die ons bij de voorbereiding 
van deze studiedagen hebben geadviseerd en/ of waarvan medewer
kers als inleiders aan deze dagen hun bijdrage leveren - in hun werk
zaamheid provinciaal zijn gericht. 

Het bij het benaderen van de voorliggende problematiek onder één 
noemer vangen van een gedeelte van Brabant en een gedeelte van Gel
derland bleek praktisch niet uitvoerbaar. 
Dit neemt niet weg dat naar onze mening ook voor onze leden uit Gel
derland deze studiedagen waardevol kunnen zijn en dat wij hun inbreng 
in de discussie bijzonder op prijs stellen. 
De grote belangstelling wettigt de veronderstelling dat de keuze van 
het thema goed is geweest. Wat het thema zelf betreft wil ik niet voor
uit lopen op het openingswoord dat zo aanstonds zal worden uitge
sproken door de Hoogedelgestrenge Heer P. Coppes, lid van gedepu
teerde staten van onze provincie, die in het verleden zo vele malen als 
voorzitter van deze studiedagen leiding aan de discussie heeft gegeven 
en een werkzaam aandeel in de voorbereidingen heeft genomen. 
De heer Coppes vervangt hier onze Commissaris van de Koningin die 
zoals het programma nog vermeldt, het openingswoord zou hebben uit

gesproken. 
Tengevolge van zijn zwaar bezette agenda heeft hij echter moeten 
laten weten dat het hem onmogelijk was deze studiedagen bij te wonen, 
waarbij hij o.a. schrijft: 
"Dit spijt mij temeer omdat ik graag weer eens in uw midden had ver
"keerd en u mijn waardering had kenbaar gemaakt voor de inspanning 
"die u zich, juist in deze studiedagen, getroost. 
"Het is mijn overtuiging dat een goede scholing van uw kader, in nauw 
" contact met het kader van andere maatschappelijke groeperingen, 
"noodzakelijk is voor onderling begrip der standen en voor harmonisch 
"samenspel in het nastreven van het gemeenschappelijk welzijn. Het 
"blijft nog altijd waar, dat er tussen de individuele- en de groeps
"belangen onderling geen tegenstelling kan bestaan indien deze be
"langen maar in hun diepste wezen worden doorschouwd. 
"Ik hoop een ander jaar, beter dan nu, in de gelegenheid te zijn deze 
"overtuiging in uw midden eens uit te werken, zij het dan dat de 
"studiedagen in een ander organisatorisch verband zullen moeten wor-



"den gehouden. De reeks zou naar mijn mening vooralsnog ononder
"broken behoren te blijven." 

Inmiddels hebben wij echter bericht ontvangen dat de commissaris 
alsnog deze morgen in ons midden zal zijn, zij het dan dat hij niet 
meer in staat is het openingswoord te verzorgen. Dat hij desondanks 
hier heeft willen komen om de opening mee te maken, verheugt ons 
ten zeerste en gaarne heten wij in hem tevens het bestuur van onze 
provincie hartelijk welkom op deze studiedagen. 
Ofschoon wij natuurlijk gaarne onze commissaris zelf het openings
woord hadden horen uitspreken, hebben wij volledig begrip voor het 
feit dat hij zijn oorspronkelijke toezegging niet heeft kunnen honoreren 
en wij zijn hem zeer erkentelijk dat een van de gedeputeerden namens 
hem hier het openingswoord zal spreken. 
Dat dit, de in onze kring zo goed bekende, heer Coppes is, verheugt 
ons natuurlijk bijzonder. 

Vriend Coppes, dat u ook persoonlijk van harte welkom bent behoef 
ik nauwelijks te zeggen, daarvoor bent u te zeer één met deze studie
dagen en met het gezelschap hier. 

Welkom ook aan Mgr. Rooyackers, vicaris van ons bisdom. 
Door uw aanwezigheid monseigneur, geeft u mede blijk van de grote 
belangstelling die het bisdom voor onze studiedagen heeft, een belang
stelling die overigens ook blijkt uit de bereidwilligheid van Mgr. Bek
kers om hier a.s. zondag voor ons de laatste inleiding te houden. 
Daarnaast, monseigneur, weten wij dat ook uw persoonlijke belangstel· 
ling voor ons werk in het algemeen en voor deze studiedagen bijzon· 
der groot is. Wij zijn u dankbaar voor de openheid die wij, indien wij 
u nodig hebben, steeds bij u ontmoeten en voor de steun die wij daar
bij steeds van u mogen ondervinden. 
Wij zijn blij dat u in de gelegenheid bent een gedeelte van deze studie
dagen met ons mee te maken. 

Welkom ook aan de vertegenwoordiger van het ministerie van Maat· 
schappelijk Werk in Noord-Brabant, de heer de Leeuw, die meer· 
malen heeft blijk gegeven van zijn grote belangstelling voor ons werk. 

Welkom heel bijzonder ook aan de vertegenwoordigers van de pers. 
Elk jaar opnieuw wordt in uw bladen veel aandacht aan deze bijeen-
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komsten geschonken en wij weten dat dit het resultaat is van uw aan
wezigheid hier en van de goodwill die we steeds van de pers mochten 
en mogen ondervinden. Door uw bijdrage aan het welslagen van deze 
studiedagen wordt het mogelijk gemaakt dat velen die hier niet aan
wezig kunnen zijn, toch kennis nemen van datgene wat hier aan de 
orde komt. 
Hartelijk welkom en reeds nu dank voor uw aanwezigheid. 

Tot slot, welkom dames en heren deelnemers, welkom op dit gastvrije 
kasteel waar in feite, wij, zo goed als u, gasten zijn en een welkomst
woord mijnerzijds eigenlijk niet eens op zijn plaats is. 
Ik zou het dan ook zo willen zien dat de woorden van welkom die ik 
hier tot bepaalde gasten heb mogen richten een welkom zijn van ons 
allen aan deze gasten en een uiting van onze erkentelijkheid dat zij 
samen met ons deze studiedagen geheel of gedeeltelijk willen mee
maken. 

Dat wij allen op dit kasteel welkom zijn weten wij en uit de ervaring 
van vorige jaren en ook uit de prettige contacten die wij bij de voor
bereidingen voor dit jaar ook weer met de nieuwe leiding van dit huis 
mochten hebben. 

Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die wij hier elk jaar opnieuw 
weer mochten ondervinden en voor het feit dat de huidige overste ook 
dit jaar deze gastvrijheid weer spontaan heeft gecontinueerd. 
Wij gaan thans met onze studie beginnen, waarvoor wij, in het volste 
vertrouwen hierin niet te worden teleurgesteld, weer een beroep op 
uw aller medewerking doen. 
Speciaal willen wij ook vragen allen uw inbreng te leveren in de 
diverse discussiegroepen waarbij u bent ingedeeld. 
Wij hopen u van een aantal inleidingen voor de discussie nog enige 
aantekeningen op schrift te verschaffen, waardoor de discussie moge
lijk nog beter op gang komt. 
Juist wanneer u allen meewerkt, zullen deze dagen het beste resultaat 
te zien geven. 
Mag ik u allen vruchtbare en tegelijk aangename dagen hier in Gemert 
toewensen en thans het woord geven aan de commissaris van de konin
gin, die alvorens de heer Coppes het openingswoord zal uitspreken, 
gaarne enkele woorden ter begroeting zou willen zeggen. 



BEGROETINGSWOORD 

Or C. N.M. KORTMANN 

Vóór de heer Coppes het inleidend woord uitsprak richtte de Com
missaris van de Koningin in Noord-Brabant, Dr C. N. M. Kortmann, 
zich in een kort woord tot de aanwezigen, waarin hij dank bracht aan 
de leiding van de studiedagen voor de tot hem gerichte uitnodiging 
en opnieuw beklemtoonde, hoe groot belang het provinciaal bestuur er 
aan hecht dat deze studiedagen zullen worden voortgezet. 
Vervolgens wenste hij de leiding en de deelnemers succesvolle en 
vruchtbare studie toe. 

OPENINGSWOORD 

DOOR P. H. COPPES 

De studiedagen, welke vandaag, morgen en overmorgen hier worden 
gehouden, zijn gewijd aan het leven, wonen en werken in Noord-Bra
bant. Het programma, dat U hebt ontvangen, voert hierbij als onder
titel: "Balans en vooruitzichten". Een balans, dat wil zeggen een vast
stellen van de bereikte resultaten over een afgelopen periode; vandaar 
uit gaan we dan zien naar het toekomstperspectief, dat uit de ontwik
keling in het verleden voortkomt, en dat we, waar nodig, vormen naar 
onze wensen en idealen. 
Er is ten aanzien van het leven, wonen en werken in Noord-Brabant 
heel veel veranderd de laatste tijd. De grootste veranderingen vonden 
nà 1945 plaats, toen er zelfs van schoksgewijze ontwikkeling kon wor
den gesproken. De aanzetten tot het huidige Brabant vinden we ech
ter langer geleden; in het agrarische Brabant ontwikkelde zich de tex
tielindustrie, de schoen- en lederindustrie; en de sigarenindustrie; ver
spreid over de gehele provincie treffen we daarnaast industriële acti
viteiten aan. Deze bedrijfstakken zijn lang de industriële pijlers 
geweest. Geleidelijk aan kwamen er andere bedrijven bij, waaronder 
de bekende gloeilampenfabriek in het zuiden des lands. 
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Werken. 

Toch bleef Brabant lang zijn agrarisch karakter behouden. Uit de 
cijfers van de beroepsbezigheid blijkt ook nog het overwegen van de 
bedrijfstak landbouw. In 1930 werkten 27,6% van de mannelijke be
roepsbevolking in de landbouw, in 1947 waren er dit nog 23,8%, 
maar in 1960 nog slechts 11 %· De verborgen werkloosheid, welke nog 
jaren lang na de oorlog op het Brabantse platteland heerste, doordat 
zoons bleven meewerken op bedrijven, waar eigenlijk geen werk meer 
voor hen was, verminderde in de laatste jaren eveneens zeer sterk. 
De ontwikkeling, welke zich al voor de oorlog had gemanifesteerd, 
kreeg na de oorlog een versnelling, men zou zelfs kunnen spreken van 
een industriële stroomversnelling. De Nederlandse regering stond toen 
voor de taak het ontredderd productieapparaat weer te doen opbou
wen en de geleden oorlogsschade te herstellen, om voor de snel groei· 
ende bevolking werkgelegenheid te creëren en bovendien te trachten 
de betalingsbalans in evenwicht te brengen. De Marshall-hulp, welke 
voor de wederopbouw van zo grote betekenis was, kon niet blijven 
duren. Bij de bestaande problemen kwam dan nog de verminderde 
betekenis van de landbouw als bestaansbron. 
Ik geloof dat het goed is in dit verband te wijzen op een verandering, 
welke zich in het denken had voorgedaan. Ik bedoel de zienswijze 
met betrekking tot de taak van de overheid op het stuk van de werk
gelegenheid. 
Onder invloed van de theorieën van de Engelse economist Keynes 
was de zorg voor volledige werkgelegenheid een der voornaamste taken 
van de overheid geworden. Ook de Nederlandse regering wilde zich 
hiervoor inzetten. Vanuit dit gezichtspunt bezien is de zorg van de 
regering voor het industrialisatiebeleid beter te begrijpen en te waar

deren. 
Nederland moest nà 1945 gaan industrialiseren; daaraan werd door 
niemand meer getwijfeld. De landbouw was als bestaansbron - ik zei 
U dat al - in betekenis afgenomen, en zou nog verder afnemen als 
bestaansbron door de mechanisatie en rationalisatie van de produktie. 
Nederland had ook steeds een belangrijke handelsfunctie gehad, met 
name in het handelsverkeer met Indië en de Verenigde Staten. Door 
de politieke ontwikkelingen in Indië was te verwachten, dat deze posi
tie in aanzienlijke mate zou worden aangetast. 
De toenmalige Minister van Economische Zaken, prof. van den Brink 



- die voor zijn optreden als minister economisch adviseur van de 
K.A.B. was - stelde een plan op om de industrie uit te breiden. Zijn 
denkbeelden legde hij neer in de eerste industrialisatienota. Deze nota 
bevatte taakstellingen voor de industrie, die moesten worden uitgevoerd 
om de Nederlandse volkshuishouding haar plaats in de wereld te doen 
behouden. In deze industrialisatienota werd ook aandacht geschonken 
aan de regionale ontwikkeling, welke in sommige provincies ernstig 
tekort schoot. Van de maatregelen, welke door de regering in dit kader 
werden getroffen, heeft ook Noord-Brabant geprofiteerd. Hiermede 
werd een belangrijke steun verkregen voor de autonome ontwikkeling, 
welke zich hier voordeed. 
Ik zei U reeds, dat de landbouw in Brabant sterk aan betekenis had 
ingeboet. De industrie daarentegen ontwikkelde zich voorspoedig, zo 
zelfs, dat deze van 1950 - 1960, dus in tien jaar tijds, 46.000 arbeids
plaatsen méér bood; dit betekende l/ 3 deel van de totale uitbreiding 
van het aantal industriële arbeidsplaatsen in Nederland ! 
De dienstensector neemt thans ook in betekenis toe. Dit hangt voor 
een deel samen met de industriële ontwikkeling. 
Ik denk hierbij aan handel, bank- en verzekeringswezen, en niet op 
de laatste plaats aan de verbetering van het klimaat, waarbij de uit

breiding van het onderwijs dat ook tot deze sector behoort, een be
langrijke rol speelt. 
Voor een deel kan deze toename van de dienstensector los van de 
industriële ontwikkeling gezien worden en dan denk ik bijvoorbeeld 
aan de ontwikkeling van de horecabedrijven, die voor een belangrijk 
deel steunen op het vreemdelingenverkeer en het toerisme. 
Ik heb U hiermede een, zij het zeer vluchtige, schets gegeven van het 
werken in het huidige Brabant. Deze wijze van werken, deze industriële 
ontwikkeling, bepaalt vanzelfsprekend ook in sterke mate het leven 
en wonen in deze provincie. Het rilrne, dat de landbouw jarenlang 
aan het leven gaf, is vervangen door het ritme van de machine. 

Wonen. 

De moderne mens wil anders en meer comfortabel wonen dan vroeger, 
hij wil zich onafhankelijk en snel kunnen verplaatsen, hij zoekt andere 
vormen van ontspanning dan voorheen. 
De industriële arbeid, welke veel meer geconcentreerd wordt uitge
voerd dan de agrarische werkzaamheden, brengt ook de samenballing 
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van het wonen in de steden met zich. In Brabant zien we dan ook een 
uitgroei van de steden, een uitgroei, welke in een plaats als Eindhoven 
spectaculaire vormen heeft aangenomen. Daarnaast zien we echter ook 
de uitgroei van de kleinere gemeenten, die, vooral als ze gelegen zijn 
rond een krachtige economische centrumgemeente, als woonplaats voor 
de stedelingen zeer begerenswaard zijn. 

De overheid, zowel de rijksoverheid als de provinciale en de gemeente· 
lijke overheid, zien een belangrijk deel van hun taak gelegen in de 
verzorging van de mens op het stuk van het wonen, niet alleen gezien 
vanuit het oogpunt van het opheffen van de thans nog heersende 
woningnood, maar als het geheel van de met het wonen samenhangen
de voorzieningen en werkzaamheden, beginnend met de grondver
werving, het bouwrijpmaken, het treffen van de met deze nieuwe woon
wijken samenhangende verkeersvoorzieningen, de bouw der woningen 
zelf, de groenvoorziening, de aanleg van speelgelegenheden voor de 
kinderen en het verschaffen van de nodige sportaccommodaties. Tegelijk 
met dit alles moet gedacht worden aan de bouw van kerken, gemeen
schapshuizen, scholen, schouwburgen en andere ontspanningsge
legenheden, gebouwen voor medische verzorging en sociaal-hygiënische 
zorg enz. enz. 

De recreatie in al zijn vormen en aspecten vraagt de volle aandacht 
van de overheid, omdat zij, evenals bij het wonen, de hoedster moet 
zijn van een zo juist mogelijk gebruik van de schaarse grond. Was 
vroeger vacantie een voor de massa vrijwel onbekend begrip, dank zij 
onze sociale verworvenheden heeft ieder van ons zijn vrije tijd, die 
men zo goed mogelijk wil benutten. Hiervoor zijn soms zeer belang
rijke investeringen nodig, welke goed moeten worden aangewend om 
een zo hoog mogelijk sociaal rendement te verkrijgen. 

Hier in Brabant zien we ook overal om ons heen de activiteiten, welke 
worden ontwikkeld om de moderne mens de rust en de ontspanning te 
geven, welke hij na zijn werk behoeft. 
Hiertoe moeten ook gerekend worden de activiteiten om te behouden 
wat de provincie aan natuurschoon, landschapsschoon en stedeschoon 
biedt. Ik noem U in dit verband het "Streekplan voor de natuurschoon
en recreatiegebieden" dat er op gericht is voor het nageslacht het vele 
natuurschoon te behouden, waaraan de provincie zo rijk is. 
Dit plan zal met ere de naam van Dr. Kortmann de historie indragen, 
tenzij Den Haag het beter weet. 



Welke zijn nu de vooruitzichten, welke Brabant kan bieden aan haar 
bewoners en aan degenen, die hier hun levensgeluk komen zoeken? 
Gaan we af op de lijn in de ontwikkeling, zoals we die kunnen vinden 
door bestudering· en analyse van de gegevens uit het verleden, dan 
mogen we op het stuk van de demografische ontwikkeling rekenen 
met een verdere groei van de bevolking tot ruim 2 miljoen in 1980. 
Het Economisch-Technologisch Instituut voor Noord-Brabant rekent 
met een jaarlijkse toename van de beroepsbevolking - mannen zowel 
als vrouwen - van 12.000 tot 13.000 personen. Hiervoor zal in de 
industrie, het ambacht en de bouwnijverheid werkgelegenheid moeten 
worden gevonden tot een aantal van 6000 tot 7000. 

In de landbouw zal de beroepsbevolking eerder af- dan toenemen. In 
de tuinbouw daarentegen liggen nog wel goede kansen, als deze niet 
verspreid over de gehele provincie, maar in centra tot ontwikkeling 
wordt gebracht. De grond is n.l. in Brabant voor tuinbouw wel ge· 
schikt, en de afstanden van de productiegebieden naatr de consumptie
gebieden is niet te groot. Er zal echter nog wel veel aan de cultuur
technische toestand van de bodem moeten worden gedaan. Met name 
de waterbeheersing laat op vele plaatsen nog veel te wensen over. Ver· 
der zal het nodig zijn dat er een goed afzetapparaat wordt opgebouwd, 
zoals veilingen, handelsbedrijven en vervoersondernemingen, en zal 
aan onderwijs en een goede voorlichting alle aandacht moeten worden 

gegeven. 

De vooruitzichten voor uitbreiding van de Brabantse industrie zijn 
naar mijn mening gunstig. De provincie is gunstig gelegen temidden 
van een aantal West-Europese economische krachtenvelden: de Rand
stad Holland met zijn belangrijke havenfunctie, het Belgisch Schelde
bekken, het industriegebied in Noord-West Frankrijk rond Rijssel, 
het kolenbekken van de Maas bij Luik en het Ruhrgebied. 

U weet, hoezeer van de zijde van het provinciaal bestuur is geijverd 
voor de aanleg van een zeehaven in West-Brabant. Door het bereikte 
akkoord over de aanleg van een Schelde-Rijnverbinding is de basis 
ontnomen aan de oorspronkelijk ontwikkelde plannen. Er is echter 
een gelijkwaardige oplossing gevonden kunnen worden in de aanleg 
van een gecombineerd zee· en binnenhavencomplex in het Ooster
Scheldebekken, dat middels een te graven kanaal door Zuid-Beveland 
verbinding zal krijgen met de Wester-Schelde. 
U zult begrijpen, dat van een dergelijke haven een krachtige economi· 
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sche impuls zal uitgaan. In het in 1959 door de provincie uitgegeven 
plan "Noord-Brabant in het nieuwe westen" werd gerekend met een 
primaire werkgelegenheid op de aan te leggen haventerreinen voor 
77.000 arbeiders, en met een secundaire werkgelegenheid voor een
zelfde aantal, dus in totaal voor ruim 150.000 personen. 
Doch dit alles is nog toekomstmuziek. De realisering van een derge
lijk groots project zal ongetwijfeld nog tientallen jaren vergen. 
Voor de naaste toekomst behoeft men echter ook niet pessimistisch te 
zijn. Brabant bezit voldoende goede kansen om tot een verdere uitgroei 
van haar industriëel apparaat te kunnen geraken. Maar hiervoor zal 
wel de nodige samenwerking in regionaal verband moeten worden 
opgebracht. In het nog te verschijnen jaarverslag van het Economisch
Technologisch Instituut, waarvan ik U reeds sprak, worden hierover 
behartenswaardige dingen gezegd. 

De overheid kan hier veel doen. Zij kan gunstige voorwaarden schep
pen voor vestiging van industrie door de aanleg van industrieterreinen, 
havens, wegen, waterwegen en spoorwegen. Ze kan bij de uitgifte van 
het industrieterrein een selectief beleid voeren, zodat die industrieën 
worden aangetrokken, welke in het industriepatroon het beste passen. 
We mogen echter niet vergeten, dat in een sociaal-economisch bestel, 
zoals wij dat kennen, de industrievèstiging in eerste instantie een zaak 

van het particulier initiatief is. Er zijn gelukkig nog voldoende onder
nemers met de nodige durf en het nodige leiderschap, die weten welke 
goede mogelijkheden Brabant te bieden heeft. En de nieuwe onder
nemers kunnen rekenen op ijverige en plichtsgetrouwe werknemers. 
De steun, welke de provinciale en de gemeentelijke overheden hier in 
Brabant krijgen van de rijksoverheid, doordat delen van deze provin
cie betrokken worden of blijven bij het regionaal industrialisatiebeleid, 
is ook van niet te onderschatten betekenis. Ik behoef U slechts te wijzen 
op de aanwijzing van Bergen op Zoom en Oss tot primaire ontwikke
lingskern. 

Hoewel nog steeds grote tekorten blijven bestaan op het stuk van de 
woningvoorziening, ontwikkelt zich de bouwactiviteit in Brabant gun
stig onder het progressieve beleid van Minister Bogaerts, wiens band 
met de Katholieke Arbeidersbeweging voor zijn optreden als Minister 
nog nauwer was dan die van Minister van den Brink. 
Het is echter niet alleen de woningbouw, waar zich de zorg van de 
overheid naar uitstrekt. Ook de bouw van kerken en scholen, van 



industriehallen en winkels enz. vraagt alle aandacht. Binnen het kader 
van de gegeven technische en economische mogelijkheden is een af
wegen van al deze onderscheidene belangen geen eenvoudige zaak. 
Op het stuk van het onderwijs bestaan nog belangrijke tekorten. Bra
bant heeft in vergelijking met Nederland en zeker in vergelijking 
met de Randstad nog achterstanden in te lopen. En juist in onze mo
derne, technologisch georiënteerde maatschappij, is de vraag groot 
naar medewerkers met een gedegen algemene vorming en een goede 
vakkennis. 

Wij vertrouwen echter, dat een eendrachtige aanpak van de vele pro
blemen, welke nog om een oplossing vragen, er toe zal leiden dat het 
in Noord-Brabant, waar het steeds goed wonen en werken is geweest, 
zo zal blijven, zelfs meer dan dat, dat het er nog heter wonen en wer
ken zal worden. 
De studiedagen hebben m.i. terecht van de organisatoren het thema 
"Leven, wonen en werken in Noord-Brabant" meegekregen. De nadere 
ondertitel van het thema "Balans en vooruitzichten" zal ongetwijfeld 
het stramien zijn waarop de inleiders de onderscheidene facetten -
het economische, het ruimtelijke, het maatschappelijke, het culturele 
en niet op de laatste plaats het religieuze facet - van het thema zullen 
uitwerken. 
Uw voorzitter kondigde aan dat deze studiedagen in de toekomst van 
Brabants karakter zullen dragen. Ik verheug me daarover. Ik zie deze 
studiedagen in de verwijderde toekomst graag uitgroeien tot groot 
Brabantse studiedagen. Groot in de zin van weids en breed van opzet, 
maar ook groot in geografische zin. 
Zou 't geen aanbeveling verdienen er eens over na te denken of de 
deelnemers niet afkomstig dienen te zijn uit 't voormalig Hertogdom 
Brabant dat is Nederlands en Belgisch Brabant en de provincie 
Antwerpen? 
Mag ik U tot slot - mede namens de commissaris van de Koningin 
toewensen: de inleiders een groot succes, de deelnemers een aan
dachtige studie en allen Gods Geest in 't onderlinge beraad! 
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1. Inleiding 

Alvorens een poging te doen met U, zonder al te grote vermoeienis
sen, een wandeling te ondernemen door het economische panorama 
van Noord-Brabant, wil ik gaarne mijn dank betuigen aan de organi
serende instantie van deze studiedagen, voor de gelegenheid mij gebo
den, in een korte beschouwing, de belangrijkste aspecten van het 
economisch gebeuren in deze provincie onder Uw aandacht te brengen. 
Ik beschouw het als een bijzonder voorrecht, aldus te mogen bijdragen 
tot de gedachten-vorming, welke op deze dagen in Uw verband over 
ons gewest plaatsvindt. Dagen, welke zich door de diepgang der ge
voerde discussies een bijzonder gunstige reputatie hebben weten te 
verwerven, in de uitgebreide en bonte reeks van congressen, welke 
over de meest uiteenlopende onderwerpen in Nederland gehouden ple
gen te worden. Terugziende op een periode van 18 jaren ervaring bij 
het E.T.I. voor Noord-Brabant zal ik proberen, zonder U met een 
overmaat van cijfers te belasten, een exposé te geven van de wijze, 
waarop Noord-Brabant, sedert de 2e wereldoorlog, heeft kunnen parti
ciperen in de omvangrijke nationaal-economische expansie. 

2. Indeling 

Dit exposé is ingedeeld in zes rubrieken. In eerste instantie zal door 
mij worden ingegaan op de kenmerken van de economische situatie 
ná de 2e wereldoorlog. Vervolgens zal een short-view worden gewijd 
aan de economische groei van het gewest gedurende de 50-er jaren. 
Vervolgens zullen enige kanttekeningen worden geplaatst bij de meest 
recente stadia van de economische ontwikkeling, waarbij ik mij voor
stel een overzicht te geven van de hoofdkenmerken van het economisch 
bestel, zoals het zich thans aan ons voordoet, om van hieruit een blik 
te werpen op de nieuwe perspectieven, welke zich aftekenen. 
Tenslotte meen ik er goed aan te doen, vragenderwijs, enige overwe
gingen naar voren te brengen, welke relevant geacht kunnen worden 
met betrekking tot de realisatie van de zojuist bedoelde perspectieven. 



3. Regionaal-economisch beleid 

Alvorens de behandeling van het aldus geschetste raamwerk van mijn 
exposé ter hand te nemen, wil ik vooraf. gaarne enige opmerkingen 
maken van meer algemene aard welke, voor een goed begrip van een 
stuk regionaal-economische ontwikkeling als in Noord-Brabant is be
werkstelligd, van belang kunnen zijn. 
Zoals U bekend is, kenmerkte het economisch denken in de voor
oorlogse jaren zich in hoofdzaak door het uitgangspunt dat een opti· 
male combinatie van productiemiddelen, resulterend in een maximale 
volkswelvaart, slechts kon worden bewerkstelligd door het zogenaamde 
vrije spel der economische krachten waarvan de koers bepaald werd 
door een autonoom functionerend complex van prijsmechanismen. 
De grote crisis van de dertiger jaren, was een bijzonder trieste ont· 
nuchtering voor de velen die van de economische wetenschap en zijn 
beoefenaren verwacht hadden dat zij de media konden aanwijzen waar
door de gigantische ontsporing van die jaren op korte termijn kon 
worden gematigd of worden opgeheven. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieilwe opvattingt<n, in deze 
jaren opgedoemd in het economisch-wetenschappelijk denken, door 
velen werden gezien als een volledige revolutie die ertoe zou kunnen 
leiden, dat de mens zich kon ontworstelen aan een mechanistisch-eco
nomische overheersing en in staat zou komen het economisch leven aan 
zijn denken te onderwerpen en te beteugelen. 
Appelleerden de nieuwe opvattingen aanvankelijk aan een hoge mate 
van overheidsinterventie en belandde men in de eerste jaren ná de 
2e wereldoorlog in vrij straffe systemen van geleide plan-economie 
welke bij velen weer tot aversie aanleiding gaven, de grote en blij 
vende verworvenheid van de revolutionaire nieuwe opvattingen is 
geweest dat de overheid bewust verantwoordelijkheid aanvaardde 
voor het economisch gebeuren, en ten principale de bereidheid toonde 
de daarvoor in aanmerking komende media, afhankelijk van de zich 
voordoende omstandigheden, te hanteren. 

Wanneer thans weer sedert jaren het streven gaande is eerherstel te 
brengen aan de prijsvorming, als kompas voor productie en consump· 
tie, doet dit niets af aan de grote betekenis van de zojuist gestelde over· 
heidsverantwoordelijkheid, welke in ons land zijn evenknie vindt in 
een evenzeer bewuste verantwoordelijkheid van het georganiseerde 
bedrijfsleven. 
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Deze algemene achtergrond van denken op tijd-economisch gebied, 
heeft een duidelijke pendant op ruimtelijk-economisch terrein. 
Werd in vooroorlogse jaren de verdeling van het economisch leven 
over een land overgelaten aan de autonome krachten van het econo
misch leven, na de tweede wereldoorlog hebben wij gezien dat naast 
de rijksoverheid, ook de provinciale- en gemeentelijke overheden blijk 
hebben gegeven van een bewuste aanvaarding van verantwoordelijk
heid voor de welvaart van de gemeentelijke- en streekbevolking. 
Het nationaal-economisch leven wordt gekenmerkt door voortdurende 
verbijzonderingsprocessen, welke ertoe hebben geleid dat de maat
schappelijke productie een verbijzondering te zien geeft in talloze be
drijfskolommen en bedrijfstakken. Deze verbijzondering is niet statisch. 
Integendeel, zij kenmerkt zich door een hoge mate van dynamiek, die 
aanleiding geeft tot voortdurende aanpassingen en veranderingen, 
U in hoofdzaak wel bekend onder de namen: integratie, parallelisatie, 
specialisatie en differentiatie. 
Zoals aldus de maatschappelijke productie naar soort, afhankelijk van 
de omstandigheden, zich voortdurend verbijzondert, zo kan men ook 
op ruimtelijk-economisch gebied spreken van een zich voortdurend 
vernieuwende verbijzondering van de combinatie van productiemid
delen. 
Was bij dit verbijzonderingsproces op ruimtelijk-economisch gebied in 
het verleden de overheid nauwelijks betrokken, in de na-oorlogse jaren 
is ook in dit opzicht de koers totaal veranderd. Noord-Brabant levert 
in dit opzicht een zeer duidelijk voorbeeld. 

4. Het uitgangskader na de tweede wereldoorlog 

Met het aan het bewind komen van Prof. De Quay als Commissaris 
van de Koningin in deze provincie kwam, overeenkomstig de welvaarts
economische koerswending, het beraad over hetgeen te doen stond vrij
wel onmiddellijk gaande. 
De eerste welvaartsplannen van Noord-Brabant verschenen als vrucht 
van een intensief gevoerd beraad tussen al degenen die in het vlak 
van de data der regionale economie, verantwoordelijkheid droegen, 
alsmede van degenen die met betrekking tot het regionaal-economisch 
gebeuren zelf hun invloed konden uitoefenen. Bij dit overleg stond 
centraal het probleem van de werkgelegenheid. 
Meer of minder beïnvloed door de denkbeelden geopperd in het boek 



van Beveridge: "Full employment in a free society" en door de engelse 
practijk op het terrein van de onderontwikkelde regio's, stond men 
voor de vraag: Hoe zal het nederlandse landsdeel, dat een sterke demo
grafische groei moet torsen, zijn economische structuur moeten wijzi
gen en beïnvloeden om een permanente inschakeling van het expan
sieve arbeidsaanbod tot stand te kunnen brengen. 
Het was de tijd waarin de vooruitberekeningen over het te verwachten 
additionele arbeidsaanbod de brabantse bestuurderen zorgelijk stem
den. 

Het was de tijd waarin het vraagstuk van de arbeidsoverschotten in de 
landbouw als een klemmend probleem werd gezien. Men vroeg zich 
af hoe enige waarborg zou kunnen worden geschapen voor een eco
nomisch enigermate verantwoorde opvang van grote aantallen beschik
baar zijnde en komende werkkrachten. 
Men stelde daarbij voorop, dat de noodzaak van abrupte wijzigingen 
in de beroepspatronen van de verschillende brabantse streken voor
komen moest worden en tevens, dat moest worden voorkomen dat 
ingrijpende- en massaal concentrerende verschuivingen zouden gaan 
plaatsvinden. 
Overeenkomstig de nationaal-economische doelstellingen, werd ook in 
Noord-Brabant de industriële vlag in top gehesen met als oogmerk 
het brabantse aandeel in de komende industriëel-economische groei, 
gedecentraliseerd over niet minder dan ca. 35 regio's, tot realisering 
te brengen. 

Hoe zag de constellatie van het brabantse economische leven er in die 
tijd, dus bijna 20 jaar geleden, afgezien van de oorlogsgevolgen, uit? 
Ziende naar de bedrijfsstructuren en naar de omvang waartoe deze 
zich hadden ontwikkeld, kan worden vastgesteld, dat Noord-Brabant, 
bij de start ná de tweede wereldoorlog, beschouwd mocht worden als 
de meest geïndustrialiseerde provincie van Nederland. 
Uitermate belangrijke gedeelten van nationaal aanzienlijke bedrijfs
kolommen en bedrijfstakken waren in Noord-Brabant geconcentreerd. 
Zij zijn U allen bekend. 
Wij bedoelen de wolindustrie, de schoen- en lederindustrie, en een 
reeks van belangrijke representanten van de voedings- en genotmid
delenindustrie, zoals vleeswaren, suiker, conserven, sigaren en last hut 
not least dient vermeld de grote brabantse verworvenheid van de 
twintiger jaren: het Philipsconcern. 
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Ziende naar de streken, waar de stuwende industriële bedrijvigheden 
waren geconcentreerd, viel vast te stellen dat er enige markante con
centratiepunten waren, die allen meer of minder neigden naar het 
karakter van een mono-culture, hetwelk zeer uitdrukkelijk naar voren 
komt in Midden-Brabant en in de Langstraat, terwijl ook in Zuid
oost-Brabant bepaalde streken tamelijk eenzijdig in hun economische 
constellaties bepaald werden door een of meer bedrijfssoorten of 
bedrijven. 

Te denken valt in dit verband aan de Brabantse Kempen, aan het 
gebied van Helmond en omgeving en de Brabantse Maaskant. Daar
naast waren uitgestrekte gebieden verstoken van enigermate geëman
cipeerde welvaartsbronnen, dan wel uitgerust met bedrijfstakken die 
te zeer appelleerden aan seizoenmatige arbeid. 

Oriënterende op de werkloosheidscijfers van de dertiger jaren, was 
er alle aanleiding te verwachten, dat in bepaalde streken en ge
meenten het gevreesde verschijnsel van de structurele werkloosheid 
zich opnieuw zou gaan aandienen. Wij wijzen in dit verband op grote 
gedeelten van West-Brabant en op de gebieden van de Brabantse Peel. 
En er was niet alleen de vrees voor het wederoptreden van deze struc
turele werkloosheid, er was, zoals wij eerder memoreerden, de zorge
lijke verantwoordelijkheid voor de komende sterke expansie van de 
beroepsbevolking en de manifestatie in armoede van de verdoken over
schotten in de agrarische sector, die als het ware getuigden van een 
te geringe spankracht van de expansieve tendenties van het gewestelijk 
bedrijfsleven. 

De omstandigheid, dat rekening gehouden moest worden, minimaal 
met een jaarlijkse vergroting van de mannelijke beroepsbevolking met 
8.000 personen en dat het elders in het economisch leven op te vangen 
landbouw-overschot eveneens vele duizenden mensen betrof, (dit laat
ste mede als voorwaarde voor het streven naar economisch gezonde 
verhoudingen in de brabantse landbouw) deed velen twijfelen aan de 
mogelijkheid om de toekomstproblematiek door middel van voortgaan
de industrialisatie op te vangen. 
De predikanten van de emigratie waren dan ook in die dagen vrijwel 
overal op welsprekende wijze aan het woord en alhoewel bemand 
met een zeer jeugdige "crew", is ook op ons Instituut, voor-vechter 
als het was van verdere uitbouw van de eigen gewestelijke economie, 
getwijfeld aan de ontplooiingskracht van het bestaande bedrijfsleven 



en de bereidheid van andere sectoren van het nationale bedrijfsleven 
om nieuwe initiatieven te planten in de Brabantse bodem. 
Dit gold temeer, als men zich realiseerde, hetgeen in het overleg onder 
commando van Prof. de Quay gebeurde, welke voorwaarden moesten 
worden geschapen om op infra-structureel, maatschappelijk en sociaal
cultureel terrein een verantwoorde basis te leggen voor en een toerei
kende begeleiding te leveren bij de expansie van het bestaande bedrijfs
leven en de vestiging van nieuwe bedrijven. 

Wat de wegen-outillage van Noord-Brabant betreft, behoef ik daarbij 
niet lang stil te staan, de heer van Meel, die als inleider nog op het 
podium verschijnt, heeft voldoende duidelijk aangetoond, dat er op dit 
punt ontzaglijk veel gebeurd, is, maar dat ex post de situatie in 
Noord-Brabant nog bijzonder beklemmend en benauwend is. 

Als ik nog een enkele andere sector, met name die van de vorming en 
opleiding van de jeugd mag aanroeren, was het bepaald beangstigend 
te moeten constateren, dat naar aantal en differentiatie grote tekort
komingen moesten worden vastgesteld. 
Nauwelijks 10 technische scholen waren over de gehele provincie be
schikbaar, er functioneerden slechts twee h.t.s.-en, en het hogere onder
wijs was slechts met één, zij het bijzonder vitale representant, in ons 
gewest aanwezig. 
Met betrekking tot het v.h.m.o. en uitgebreid lager onderwijs, alsmede 
met betrekking tot de kwaliteit en de outillage van het lager onderwijs, 
rees bij enige toekomst-projectie, de noodzaak van zovele voorzienin
gen, dat men zich van de taakstelling, die op deze gebieden te ver
vullen viel, bepaaldelijk geen lichte voorstelling kon maken. 

Hetzelfde gold voor de direct noodzakelijke voorzieningen, wanneer 
men het bedrijfsleven in een gewest kansen voor ontwikkeling wilde 
bieden. Vooral ook omdat bij vele gemeentebesturen het nog een vraag
punt was, of het op de weg van de overheid lag, om zich doelbewust 
en continu bezig te houden met de voorbereiding en realisering van de 
accommodaties die essentieel zijn voor regio's, welke aan de bevolking 
van hun gebied de kans wil bieden hun inkomenssituatie te verbete
ren. Voor Noord-Brabant is de stuwkracht, die in deze jaren is uit

gegaan van commissaris de Quay, van weergaloze betekenis geweest. 
De eerste welvaartsplannen voor Noord-Brabant, hoe summier zij wel
licht ook inhoudelijk waren, leverden de uitgangspunten voor de nood
zakelijke mentaliteitsombuiging. Zij brachten het kader van de brabant-
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se bevolking tot constructief denken over de gewestelijke problematiek. 
Zij zijn de stimulans geweest voor gemeentelijke overheden en bedrijfs
leven, om tijdig tot daadkrachtig beleid te komen, waardoor thans mag 
worden vastgesteld dat Noord-Brabant onder de provincies die in de 
Benelux te onderkennen zijn, vooraan heeft gestaan in het waarmaken 
van welvaartseconomische verantwoordelijkheid op regionaal gebied. 
Deze mentaliteitsombuiging is overigens geen eenvoudige zaak geweest. 
Zij voltrok zich bepaaldelijk niet vanzelfsprekend, maar behoefde voort
durend impulsen met name van de zijde van de provinciale overheid. 
Op enkele uitzonderingen na, en hier mogen met name worden ge
noemd: de steden Den Bosch, Oss en Roosendaal, heeft het lang ge
duurd voordat de grote brabantse gemeenten kwamen tot aanvaarding 
van bewust en actief beleefde verantwoordelijkheid voor de economi
sche lotgevallen van de streek-bevolking. 

Het was des te moeilijker, waar de eerste 5 à 6 jaren na de tweede 
wereldoorlog in het teken stonden van een duidelijke inhaalvraag, die 
bij het bedrijfsleven alle hens aan dek gebood, en daardoor bij de 
gemeenten weinig inspiratie verwekte tot constructief bouwen aan de 
locale en regionaal-economische constellatie. 
In eerste instantie leek het erop, alsof het te voeren regionaal-econo
misch beleid in onze provincie erop zou zijn gericht de zwakke plek
ken, zoals deze zich in de vooroorlogse jaren hadden afgetekend, te 
versterken. 

Deze zwakke plekken tekenden zich in de dertiger jaren met een mas
sale werkloosheid af in het westen van onze provincie tussen Breda 
en Roosendaal en in het oosten in het Peelgebied en het Land van 
Cuyk. 

Aan deze practijk van het provinciaal beleid op regionaal-economisch 
gebied, conformeerden zich de eerste plannen van het Rijk voor econo· 
mische streekontwikkeling. Volledig gebaseerd op werkloosheidsbestrij
ding of -voorkoming, als deze plannen van de nationale overheid wa
ren, leidden zij ertoe dat de gebieden van Etten, Oudenbosch en 
Rucphen in het westen en van Uden, Cuyk en Mill in het oosten tot 
ontwikkelingsgebied werden verklaard. 
Mede dank zij aanzienlijke faciliteiten van het Rijk zijn deze gaten 
in de kaart, zoals men, zonder te willen badineren, hierover weleens 
spreekt, vrij snel opgevuld en tot een redelijke economische expansie 
gekomen. 



" Sight-seeing" plegende in onze provincie, kan iedereen zich ervan over
tuigen, hoe aldus naar deze zwakke plekken belangrijke onderdelen 
van het nederlandse bedrijfsleven als het ware konden worden gedi
rigeerd. In deze jaren is met name het te Den Bosch gevoerde beleid 
bijzonder opmerkelijk geweest. Van meet af aan is daar de nieuwe 
achtergrond van het regionaal-economisch denken begrepen en in prac
tijk gebracht. Het gevolg hiervan is geweest, dat de provinciale hoofd
stad kans zag op eigen kompas haar industriëel-economische structuur 
geheel te vernieuwen en uitgangspunten te scheppen voor blijvende 
expansies. 
In zekere zin vormt Den Bosch in dit opzicht de meest markante expo
nent van welvaarts-economisch verantwoordelijkheidsbesef in onze pro
vincie. Een besef dat later door vrijwel alle steden en regio's van ons 
gewest en ons land werd overgenomen en gepoogd werd tot concrete 
behartiging te brengen. 
Hierbij mag worden gesteld, dat de processen, om een greep te krijgen 
op de rol, welke de verschillende brabantse regio's willen spelen, bij 
de verdelingsontwikkeling van het bedrijfsleven over het nationaal 
grondgebied nog volop gaande zijn en ten dele, zeker wat west- en 
midden-Brabant betreft, nog slechts in een beginfase verkeren. 
Markeren wij thans echter eerst de pas voor enige statistische infor
maties ten aanzien van het gebeuren op het gebied van de industriële 
werkgelegenheid, gedurende de vijftiger jaren. 

5. De bewerking van de industriëel-economische groei. 

Vooropgesteld mag dan worden, dat Noord-Brabant gedurende de vijf
tiger jaren een zeer groot aandeel heeft gehad in de uitbreiding van 
de industriële werkgelegenheid zoals deze zich in Nederland voltrok. 
Van de 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen welke van 1950 tot en met 
1961 ontstonden, kwam niet minder dan 30% in Noord-Brabant tot 

stand. 
De realisatie van dit grote aandeel in het nationaal gebeuren, vormt 
de resultante van reeksen van ondernemings-beslissingen in het op het 
eind van de tweede wereldoorlog reeds aanwezige bedrijfsleven en van 
een niet gering aantal besluiten tot vestiging van nieuwe bedrijven. 
Toen ons Instituut in het begin van de zestiger jaren terugzag op het
geen in de vijftiger jaren plaatsvond, werd uitgegaan van wat wij de 
hoofdmoot van de brabantse industrie noemden, te weten: de bedrijven 
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welke ultimo 1961 meer dan 50 man in dienst hadden. 
Dergelijke bedrijven telde Noord-Brabant op dat tijdstip 668. Al deze 
bedrijven werden toen op de ontplooiing van hun werkgelegenheids
functie zorgvuldig onderzocht. Hierbij ontvouwde zich het beeld van 
een zeer dynamisch proces, waarbij men duidelijk zag hoe de totale 
werkgelegenheidsexpansie het resultaat vormde van een groot aantal 
zeer verschillend gerichte ontwikkelingen, van kleine bedrijven met 
grote expansies tot grote bedrijven met sterke ineenschrompelingen. 
Ultimo 1961, aldus memoreerden wij reeds, vormden 668 bedrijven 
het basis-complex van de via de industrie verkregen brabantse wel
vaart. Deze 668 bedrijven, waaronder 20 bedrijven met meer dan 
1.000 werknemers, hadden ultimo 1961 bijna 187.000 mensen in 

dienst. 
Vragen wij ons nu af, welke bijdrage deze 668 bedrijven gedurende 
de vijftiger jaren, in de vergroting van het werkgelegenheidspotentiëel 
van ons gewest, leverden, dan kan worden vastgesteld, dat van de 
187.000 arbeidsplaatsen ultimo 1961 er 62.000 tot stand kwamen in 
de vijftiger jaren. Deze 62.000 nieuwe arbeidsplaatsen zijn voor een 
aantal van 45.000 bewerkstelligd middels expansies van ultimo 1950 
reeds bestaande bedrijven, 17.000 nieuwe arbeidsplaatsen kwamen tot 
stand middels nieuwe bedrijven, die een onderkomen in Brabants eco
nomisch bestel konden vinden. 

6. Regionale verschillen. 

Bij de bestudering van de verdeling dezer grootscheepse ontwikkeling 
naar de verschillende regio's, kwam zeer duidelijk vast te staan, hoe 
groot de verschillen zijn tussen de diverse brabantse gebieden, qua 
participatie in de gewestelijke economische ontplooiing. 
Hanteren wij hier, terwille van de overzichtelijkheid, slechts de glo
bale indeling in West-Brabant, Centraal-Brabant, Noord-Oost-Brabant 
en Zuid-Oost-Brabant, dan tekenen zich deze verschillen met het oog 
op de industriële werkgelegenheidsfunctie zeer markant af. 
Wij zien dan dat Centraal-Brabant, waar toch bijna 20% van de 
brabantse bevolking woonachtig is, slechts 9% van de ontplooiing der 
industriële werkgelegenheid tot zich wist te trekken. 
Wij zien dat West-Brabant, met bijna 19% weliswaar een aanzienlijke 
industriële ontwikkeling demonstreert, maar daarbij toch ver beneden 
zijn bevolkingsaandeel bleef. 



Zeer duidelijk ook tekent zich de dominantie van Zuid-Oost-Brabant 
af, met als hoofdrolspelers het Philipsconcern en de nieuwe initiatieven 
van de D.A.F. 
In dit gebied waar 30% van de brabantse bevolking is gehuisvest, 
vond de realisatie van de helft van Brabants industriële "upswing", 
gedurende de vijftiger jaren, plaats. 

7. Recente ontwikkelingen 

Na deze min of meer historisch gerichte analyses zou ik thans gaarne 
even stil willen staan bij de kenmerken welke Noord-Brabant op eco
nomisch gebied in de meest recente jaren te zien geeft. 

De eerste en wellicht de meest opzienbarende vaststelling welke ik 
zou willen doen, betreft de stilstand, welke is opgetreden met betrek
king tot het volume van de industriële werkgelegenheid. 
Zonder dat zich ergens in ons gewest noemenswaardige werkloosheid 
is gaan voordoen, terwijl de expansie van de beroepsbevolking is voort
geschreden op een niveau dat zeker niet lager ligt dan gedurende de 
vijftiger jaren het geval was, staat de industriële werkgelegenheid 
sedert ultimo 1961 tot op heden stil op 222.000 tot 223.000 arbeids
plaatsen in totaal. 
Gedurende bijna alle jaren in de periode 1950 t.m. 1961 voortdurend 
in ontwikkeling, is in de zestiger jaren tot op heden de industriële 
werkgelegenheid een constante geworden. Men kan zich afvragen, hoe 
deze op zich merkwaardige vaststelling dient te worden geïnterpre
teerd. Voorop gesteld dient te worden, dat het verschijnsel als zodanig 
van een te recente datum is, om een analytische doorlichting, welke 
een exact inzicht op zou kunnen leveren, mogelijk te maken. 
Er zijn verschillende ontwikkelingen, waarop naar mijn mening in dit 
verband de aandacht dient te worden gevestigd. 

8. Dienstensectoren 

Daar is op de eerste plaats het vermoeden, dat ook in ons gewest 
de besteding van het in de stuwende sectoren verdiende inkomen 
zware werkgelegenheidseisen gaat stellen en aanzienlijke verdiensten
mogelijkheden gaat creëren in de zogenaamde tertiaire sectoren, popu
lair aangeduid met de term "dienstenverlening" en waaronder dan 
verstaan worden al die sectoren, welke qua structuur, omzet en werk
gelegenheid afhankelijk zijn van lokale en regionale bestedingen. In 
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vroegere jaren hebben deze sectoren in Noord-Brabant bepaaldelijk 
slechts een schrale allure en beperkte ontwikkelingsmogelijkheid te 
zien gegeven in vergelijking met de westelijke landsdelen, waar het 
verdiende stuwend inkomen op een veel hoger plan lag. 
Door de ingrijpende ontwikkelingen van ná de oorlog zijn de exploitatie
mogelijkheden van dienstenverlenende bedrijven en de proportiona
liteiten voor de uitoefening van dienstverlenende beroepen aanmerke
lijk gestegen. Het lijkt mij dan ook zeker niet denkbeeldig, dat de ver
starring welke zich met betrekking tot de industriële werkgelegenheid 
aftekent, voor een niet onbelangrijk gedeelte bepaald is door de aflei
ding van een vrij groot gedeelte van het additionele arbeidsaanbod, 
naar het zeer uitgebreide en sterk gedifferentieerde complex van terti
aire sectoren dat ook in onze provincie in opmars is. 

9. Bouwwereld- en Benelux-interpenetratie 

Daarnaast valt niet te verhelen, dat ook de bouwwereld, zeker de laat
ste jaren, een veel grotere greep op de arbeidsmarkt heeft kunnen krij
gen dan in onze provincie ooit het geval is geweest. 

Gunstiger conditionering van beroepsuitoefening in de bouwvakken 
heeft aldus zeker een bepaalde correlatie met een verschraling van het 
arbeidsaanbod voor industriële, hoofdzakelijk stuwende sectoren. 
Tenslotte meen ik, dat de constantheid van de industriële werkgelegen
heid in ons gewest, kenmerkend als zij is voor de meest recente jaren, 
ook verband houdt met de ingrijpende heroriëntatie, welke in de voor
malige grensgebieden van de Benelux gaande zijn. 
Hierdoor worden tal van ondernemingscomplexen in Noord-Brabant 
zoal niet bedreigd, dan toch wel tot drastische aanpassingen genood
zaakt. 
Ik moge in dit verband wijzen op de spectaculaire ontwikkelingen wel
ke gaande zijn in Belgisch-Limburg en welke ertoe leiden, dat tal van 
in Brabant gevestigde bedrijven hun greep op de Belgische arbeids
markt verliezen, waarvoor zij compensatie moeten pogen te vinden 
op de brabantse arbeidsmarkt, dan wel door de verplaatsing van een 
gedeelte van hun bedrijven naar het noordelijk gedeelte van België. 
Het zeer militant gevoerde, uitermate flexibele en van een gezonde 
fantasie getuigende, regionale expansiebeleid van de belgische over
heid, dat sterk afwijkt van de in Nederland gevolgde koers, is hier
aan zeker niet vreemd. 



10. Scholing en arbeidsaanbod 

Bij het waarnemen van de ontwikkelingen, welke verscholen gaan ach
ter de simpele vaststelling, dat de industriële werkgelegenheid in Noord
Brabant voorshands niet verder expandeert, past mijns inziens een 
beknopte kanttekening bij een verschijnsel, dat aandacht in brede 
kringen verdient. 
In zijn beschouwingen op de openbare bijeenkomst van de Orde van 
Nederlandse Raadgevende Ingenieurs heeft de directeur van sociale 
zaken van de N.V. Philips, de heer Bavinck, er reeds uitvoerig op 
gewezen, dat zich een duidelijke discrepantie aftekent tussen aard en 
omvang van de vraag naar arbeid in een belangrijk gedeelte der 
industriële productieprocessen. Hij stelde daarbij letterlijk : "Hoewel 
wij altijd al veel aandacht hebben besteed aan mechanisering en auto
matisering, zullen wij nog sterker in deze richting moeten verder wer
ken, omdat de verwachting niet gewettigd is dat wij in Nederland het 
nodige arbeidspotentiëel nog zullen kunnen vinden. 
Indien wij weten dat in 1970 nog slechts 7% van de jongeren hun 
scholing zullen beëindigen na de lagere school, dan moeten wij goed 
voor ogen houden, dat wij dan over een heel ander soort arbeidspoten
tiëel gaan beschikken. Wij zullen onze productie daarbij dan ook moe
ten aanpassen en grote aandacht moeten besteden aan de structurering 
van het werk Wij moeten de vraag bestuderen hoe wij, ook voor deze 
straks nieuw op de arbeidsmarkt komenden, het werk nog voldol)nde 

attractief maken. 
Jongeren, die enkele jaren l.t.s. of wellicht m.u.l.o. hebben gevolgd, 
zullen dit werk niet meer wensen en liever naar andere ondernemin
gen gaan om hoger gewaardeerd werk te kunnen verrichten." De heer 
Bavinck verbindt aan deze vaststelling de conclusie dat er naar ge
streefd moet worden, de industriële arbeid aan de onderkant zodanig 
te structureren dat het werk ook voor de komende generaties attractief 

blijft. 
Hier ligt ongetwijfeld nog een uitermate belangrijk terrein waarop nog 
bijzonder veel in het bedrijfsleven zelf te doen valt. Voorzover het 
maar enigermate mogelijk is zal er, middels mechanisatie en automatie 
naar moeten worden gestreefd, de te vervullen arbeidstaken in het 
industriële bedrijfsleven in overeenstemming te brengen met kennis 
en ambities van de jeugdige generaties, welke reeds in deze en zeker in 
de toekomende jaren in de gelederen van het industriële bedrijfsleven 
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moeten worden geïntegreerd. 
Het wil mij voorkomen, dat er in verschillende regio's van Noord
Brabant nog bedrijven en bedrijfstakken aanwezig zijn waar de struc
tuur van de productie-processen, met het oog op de factor arbeid, maar 
tevens met het oog op de economische productiviteit van deze factor 
in het nationale- en internationale vlak aanpassingen dringend nood
zakelijk zal maken. 
Een en ander overwegende. vraag ik mij tevens af, of het ook niet 
naar de zijde van het onderwijs wenselijk is, dat veranderingen en 
vernieuwingen in een versneld tempo aan de orde worden gesteld. 
Ziende met name naar het lager technisch onderwijs, dat zich in de 
na-oorlogse jaren in zo sterke mate over onze provincie verspreid heeft, 
lijkt mij de problematiek discussiabel in hoeverre, bij alle strevingen 
om een maximale dienstbaarheid aan het bedrijfsleven te verkrijgen, 
en daardoor de belangen van de daarbij betrokken jonge mensen zo 
veel mogelijk te dienen, de accenten van de opleidingen, nog altijd 
niet te zeer liggen bij het vakmatig-ambachtelijke. 
Het wil mij voorkomen dat de bestaande denkbeelden, om opleidingen, 

die prepareren op een soort universele bedrijfsbekwaamheid, grote aan
dacht verdienen, omdat daardoor wellicht bereikt kan worden een 
betere afstemming tussen het arbeidsaanbod en de arbeidsbehoefte, die 
zich in de verschillende onderdelen van bedrijven en bedrijfstakken 
aftekenen. 
Zoals de situatie zich thans ontwikkelt, lijkt het mij dat op grond van 
genoten opleidingen, de jeugd zich meer zal wenden tot bepaalde 
onderdelen van het verzorgende bedrijfsleven in de secundair stuwen
de- en/ of de tertiaire sectoren, dan tot die sectoren, waar de welvaart 
gemaakt en onwikkeld moet worden. Bij deze overwegingen verdienen 
nog enige andere gezichtspunten te worden vermeld. 

11. Inkomens-maximalisatie 

Zoals U uit mijn betoog gebleken zal zijn, heeft vele jaren nà de 2e 
wereldoorlog het thema der werkgelegenheid centraal gestaan bij de 
beoordeling van de regionale economische problematiek. 
Alhoewel de bewerkstelliging van een consequente uitbouw der struc
turele werkgelegenheid een zaak van het grootste belang moet worden 
geacht, is dit criterium bij het regionaal economisch beleid, met het 
groeien van de inzichten en de vrijwel voortdurende confrontatie met 



de situatie van de volledige werkgelegenheid (nog deze week ver
scheen het bericht in de krant, dat de werkloosheid in Nederland een 
nieuw diepte-record bereikte), volkomen naar de achtergrond verdron

gen. 
Sterk naar voren gekomen zijn de criteria van de hoogte en de samen· 
stelling van de regionale inkomens. 
Het streven van het regionaal-economisch beleid, zoals het door het 
Rijk, de provincie en de gemeente wordt gevoerd, behoort gericht te 
zijn op een zodanige uitbating, om met onze belgische vrienden te spre
ken, van de regionale potenties dat een relatieve maximalisering van 
het regionaal inkomen wordt bereikt, bij een zodanige structurering 
van de regionale productie (in zijn interregionale- en internationale 
samenhang) dat tevens een zo groot mogelijke stabiliteit van de regio
nale inkomensverkrijging wordt gewaarborgd. Door de hantering van 
deze criteria is het regionaal economisch beleid op een totaal andere 
leest geschoeid. De vraag is geenszins meer: voldoet de economische 

constellatie van een streek aan maximale eisen uit een oogpunt van 
werkgelegenheid. De vraag wordt veel meer, ook al is de werkgelegen· 
i'ieid maximaal: leidt de inschakeling van het regionaal arbeidspoten
tiëel in en eventueel buiten de streek tot een zo gunstig mogelijke 
untplooiing van de inkomensverkrijging van de regionale bevolking. 
Een stellingname t.a.v. de regionale problemen op basis van deze crite
ria leidt op talloze terreinen tot een totaal andere beoordeling van 
de regionale problemen dan de destijds toegepaste uitsluitende bena
dering via de werkgelegenheidscriteria. 

Bijvoorbeeld op het terrein van de regionale industrie-acquisitie behoort 
niet alleen meer na te worden gegaan, in hoeverre de arbeidsmarkt 
van een regio zonder schade van de belangen van het gevestigde 
bedrijfsleven, nog nieuwe penetraties kan verdragen, of dat de perso
neelsformatie van een nieuw bedrijf aansluiting vindt bij de beroeps· 
niveau's van de regionale bevolking, maar komt dominant naar voren: 
in hoeverre het loonniveau van de nieuwe bedrijven en de teneur 
van het gevoerde loonbeleid, opwaartse impulsen zal kunnen uitoefenen 
op het inkomenspeil van de regionale bevolking. Aldus rijst bijvoor· 
beeld tevens de vraag in hoeverre de terreinbehoefte van een nieuw 
bedrijf in een redelijke verhouding staat tot de van dit bedrijf te 
verwachten additionele inkomensvorming. 
In Noord-Brabant bestaan nog bijzonder grote verschillen van regio 
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tot regio wat betreft omvang, verdeling en stabiliteit van de inkomens
vorming. De gaande zijnde productie van nieuw gegeven-materiaal 
t.a.v. deze verschijnselen in de vorm van regionale uitsplitsingen van 
het nationale rekeningenstelsel, zal moeten leren in hoeverre in de 
toekomst in dezen aanpassingen en heroriëntaties van het regionaal 
economisch beleid noodzakelijk zijn. 

12. Groeiaspecten 

De toekomst stelt Noord-Brabant nog voor zeer aanzienlijke groei
problemen, welke van een adequate economische onderbouw zullen 
moeten worden voorzien. Recente vooruitberekeningen hebben geleerd, 
dat gemiddeld per jaar in Noord-Brabant rekening moet worden ge
houden met een bevolkingsaanwas van 30.000 à 35.000 personen. 
Aangenomen mag worden, dat zonder ingrijpende migratoire verschui
vingen binnen ons land, de 1,5 miljoen mensen, welke thans, een 
"living" vinden in ons gewest, rond 1990 zal neigen naar ruim 2,5 
miljoen. 
Wat deze bevolkingsgroei, gedurende de komende 30 jaar inhoudt, 
zal U misschien het meest aanspreken wanneer wij, haar enig nader 
relief geven door U er op te wijzen dat een dergelijke bevolkings
expansie in orde van grootte overeen zou komen met de bouw van 
9 steden ter grootte van Breda op het ogenblik. 
De beroepsbevolkingsgroei, alleen wat de mannen betreft, komt naar 
zijn omvang overeen met de creatie van een zodanige werkgelegen
heid, ter grootte van ongeveer 7 bedrijfscomplexen, zoals de N.V. 
Philips thans in Eindhoven exploiteert. Ziende bijvoorbeeld naar het 
bejaardenaspect, dat inherent is aan de aangeduide bevolkingsexpan
sie, zal de toeneming van het aantal bejaarden, veronderstellende dat 
slechts 10% hiervan de woonvorm van het bejaardentehuis zal ver
kiezen, impliceren, dat er 50 bejaardentehuizen, met een gemiddelde 
bezetting van 200 personen zouden moeten worden gebouwd. 
Afgezien nog van krotopruiming, stadssanering en inlopen van woning
tekorten zal de genoemde bevolkingsgroei de bouw van minstens 
250.000 woningen noodzakelijk maken. 
Bij een bebouwingsdichtheid van hoogstens 25 woningen per hectare 
zou dit 10.000 ha. grond vergen. 
De lagere-schooljeugd zal toenemen met bijna 100.000 kinderen, het
geen de bouw van 500 scholen voor lager onderwijs van gemiddeld 



200 leerlingen noodzakelijk maakt. 

13. Kanttekeningen bij de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 

Ik hoop dat U aldus een indruk zult hebben gekregen van de zeer 
omvangrijke problematiek, waarvoor de gewestelijke autoriteit zich, 
met het oog op de naaste toekomst, gesteld ziet. Een problematiek, 
welke appelleert aan een intensieve participatie in het toekomstige eco· 
nomisch gebeuren van ons land en daarmee van de Benelux en in 
wijder verband van de economische distributie-structuur, die zich in 
het E.E.G.-gebied zal gaan manifesteren. 
Over welke potenties beschikt Noord-Brabant om een dergelijke parti· 
cipatie mogelijk te maken, en welke voorwaarden zullen moeten wor
den gerealiseerd om een dergelijke participatie waar te maken, aldus 
luidt de hachelijke vraag, waarbij ik enige kanttekeningen zou willen 
plaatsen, ter afsluiting van mijn betoog. 
Mede gezien de gang van zaken in het verleden meen ik t.a.v. de 
potenties optimistisch te mogen zijn. 
Steeds meer blijkt in de praktijk dat de brabantse regio's in beginsel 
over een economisch-geografische situering beschikken, welke voor de 
dynamische onderdelen van het nationale en het europese bedrijfsleven 

interessant zijn. 
De bevolking heeft zich over het algemeen vrij snel weten aan te 
passen aan de technische- en tempo-eisen, welke bij de moderne be
drijfsvoering worden gesteld. De gevolgde spreidingspolitiek in ons 
gewest heeft overeenkomstig de intenties van de provinciale bestuur
ders enerzijds niet geleid tot massale openhopingen van mensen in 
enkele steden en anderzijds niet met zich gebracht, dat de stedelijke 
agglomeratie-attractiviteiten wezenlijk werden aangetast. Dit alles 
neemt niet weg, dat een economisch verantwoorde opvang van de 
geschetste bevolkingsexpansie in de verschillende regio's zeer hoge 
eisen zal stellen aan de te realiseren voorwaardencomplexen voor 
participatie in de nationale en europese economische groei. Zonder 
naar volledigheid te willen streven, moge ik U wat dit betreft op 
enkele facetten wij zen : 
Vooreerst zal het, en dit besef is mede dank zij de sterke stimulans 
van de huidige Commissaris van de Koningin bijzonder levendig, nood
zakelijk zijn dat bewust en cordiaal gedacht gaat worden in regionale 
verbanden, als U wilt in stadsgewestelijke termen. De formule van het 
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gemeentelijk beleid alleen levert geen basis meer op voor een regionaal
economisch beleid dat dynamisch, pluriform en flexibel zal moeten 
zijn. Wat dit betreft zijn er in Noord-Brabant duidelijke lichtpunten te 
constateren. 
Ik durf dan ook te stellen, bij alle aarzelingen die zich hieromtrent 
op regeringsniveau aftekenen, dat in onze provincie het besef aan
wezig is, dat men voor de oplossing van de industriële problematiek 
over de gemeentengrenzen heen moet zien en dat ruim baan gemaakt 
moet worden voor een beleid dat zich, los van gemeentelijk chauvinis
me en emotionaliteit, baseert op de mogelijkheden die zich in de ver
schillende regio's voordoen. 

Wij menen in dit verband o.a. grote betekenis moeten hechten aan het 
werk, dat in West-Brabant wordt ondernomen door de W.E.B., aan 
de activiteiten die in Midden-Brabant zijn geëntameerd door de Streek
raad, aan de studies die in Oost-Brabant gaande zijn over de stads
gewesten Eindhoven en Helmond, en het werk dat eveneens in Oost
Brabant ondernomen wordt door de Stichting Maaskants-Welvaren en 
de Welvaartsstichting Kempenland. Van deze samenwerkingsverban
den moeten wij in Noord-Brabant grote verwachtingen hebben, hun 
strevingen moeten slagen, wil voorkomen worden dat de primaire 
centra van ons gewest de mogelijkheid zou worden ontnomen hun rol 
bij de verdere formatie van de brabantse structuur verder te spelen. 
Een in 1963 door ons Instituut ingesteld onderzoek heeft geleerd, dat 
er zich op dit punt grote moeilijkheden voordoen bij de ruimtelijke 
creatie van zetels voor economische ontwikkeling. 

Men mag stellen dat de grotere centra van Noord-Brabant zich voor 
de naaste toekomst m.b.t. hun dienstbaarheid aan de regionale ont
plooiing van de industriële economie, vrijwel allen gesteld zien voor 
de overwinning van de administratief-juridische problematiek samen
gaande met het in het geding komen van de gemeentegrenzen. 

Een problematiek welke gesteld op basis van tegenstrijdige belangen 
een grote taaiheid kan bezitten en een tijdrovendheid, die grote schade 
kan berokkenen aan de werkelijke economische belangen van de 
regionale bevolking. Intensieve participatie van de genoemde centra in 
de oplossing van deze problematiek lijkt ons van groot belang. In prin
cipe zijn zij het immers op de eerste plaats, welke in hun bestuurlijke 
structuur over de media beschikken om een dynamisch en welgefun
deerd industrialisatiebeleid gaande te houden. De feiten leren dat er 



onder deze centra reeds thans enige zijn, welke voor het beschikbaar 
krijgen van een bevredigende industrie-accommodatie de handicap van 
het verloop der gemeentegrenzen ondervinden. Te vrezen is dat in de 
naaste toekomst practisch alle centra voor dikwijls fel omstreden admi
nistratief-juridische aspecten van deze problematiek zullen komen te 
staan, willen zij overeenkomstig hun verantwoordelijkheid een regio
naal-economisch verantwoord industrialisatiebeleid voeren. 
Tenslotte moge ik U, ziende van West naar Oost over het gebied van 
onze provincie, in vogelvlucht wijzen op de specifieke knelpunten, welke 
aanwezig zijn m.b.t. de schepping van de voorwaarden voor de econo
mische ontwikkeling met het oog op de naaste toekomst. 

In West-Brabant beleefde Bergen op Zoom onlangs de glorieuze dag 
dat het nieuwe havencomplex in gebruik kon worden gesteld en wellicht 
nog belangrijker, dat dit centrum van rijkswege op primaire basis 
werd betrokken in het economisch stimuleringsbeleid. 

De beschikbare accommodaties zijn echter slechts beperkt, al waren er 
dan ook decennia voor nodig om ze tot stand te kunnen brengen. 
In aansluiting op het grote, door onze provincie voorgestane plan in 
het Oosterscheldebekken, zullen de ruimtelijke voorwaarden op korte 
termijn moeten worden verveelvoudigd, wil profijt getrokken kunnen 
worden van de faciliteiten die het rijksbeleid mogelijk gaat maken. 
De agglomeratie Roosendaal staat voor de noodzaak, wil zij haar po
tenties activeren en een pluriform aanbod van economische mogelijk
heden kunnen ontwikkelen, om middels de aanleg van het Mark-Vliet
kanaal, haar industrieterreinpolitiek in het noordelijk gedeelte van de 
gemeente tot realiteit te maken. 
In de agglomeratie Breda, tot op heden slechts matig participerende 
in de gewestelijke groei op industriëel-economisch gebied, zijn in de 
afgelopen jaren eveneens in het noordelijk stadsdeel belangrijke mo
gelijkheden voor economische ontwikkeling geschapen en tot benutting 
gekomen. Deze ontwikkelingen, gegroepeerd langs de oostelijke en 
westelijke oevers van de belangrijk verbeterde Mark zullen hun ver
dere ontplooiing ruimtelijk moeten kunnen vinden, ook al zullen daar
bij de gemeentegrenzen reeds direct in het geding komen. 
De noordrand van onze provincie, gelegen langs groot vaarwater, 
heeft tot op heden nauwelijks deel gehad in de economische expansie 
van Noord-Brabant, dit ondanks het feit dat uitstekende potenties aan
wezig zijn. Wij doelen hierbij met name op de mogelijkheden voor 
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industriële economische ontwikkeling aan de Dintelmond, aan het 
mondingsgebied van de Rode Vaart, en de Dongemond. De potenties 
zijn uitstekend, de plannen in vergevorderde stadia, maar de realitei
ten zullen nog geschapen moeten worden, en hiertoe zal een krachtig 
beleid niet zonder financiële risico's moeten worden gevoerd. Het 
provinciaal bestuur heeft van zijn geïnteresseerdheid bij deze plannen 
en van zijn wil om in dit gebied op verantwoorde wijze de aanwezige 
kansen te benutten, reeds getuigd door de afkondiging van haar be
sluit voor dit gebied een streekplan tot ontwikkeling te brengen. 

De vraagstukken in West-Brabant worden alle als het ware overhuifd 
door de problematiek van de afvalwaterzuivering. Wat dit betreft kan 
men spreken van een ernstig knelpunt, dat op afzienbare tijd, middels 
lozing op de Westerschelde en/ of door goed georganiseerde zuivering, 
tot een oplossing moet worden gebracht, wil West-Brabant, en dit geldt 
ook voor Midden-Brabant, zich ten aanzien van reeksen bedrijfstypen, 
die voor de economische ontwikkeling zeker van belang kunnen zijn, 
de pas niet afgesneden zien. 

Midden-Brabant vormt ons inziens het ernstigste probleemgebied van 
onze provincie. In zijn economische structuur bepaald, zoals eerder 
gesteld, door nogal ernstige eenzij digheden, die aan het gebied een 
zekere economische beslotenheid geven, heeft het te kampen met reeds 
enige jaren gaande zijnde omvormingen van de bedrijfs- en onderne
mingsformaties, welke hoofdzakelijk in familie-N.V.'s worden gedre
ven. Het is uitermate moeilijk iets te voorspellen, in hoeverre deze 
gebieden in de toekomst nog zullen kunnen bouwen op de traditionele 
bestaansbronnen, welke in de vijftiger jaren geen expansie-kracht op 
het vlak der werkgelegenheid hebben gedemonstreerd. 

De grootscheepse aanpak van infra-structurele reconstructies, zoals die 
thans in het hoofdcentrum van dit gebied Tilburg worden onderno
men, wekken gunstige verwachtingen, maar deze zullen door bed.rijfs
vestigingen en ontplooiingen in het stuwende vlak moeten worden 
beantwoord, wil van een voortgaand functieverlies van steden en dor
pen in dit gebied geen sprake zijn. 
Bijzonder belangrijk zijn hier de continu beschikbaarkoming van ruim
telijke mogelijkheden voor economische initiatieven en de ontsluiting 
van het gebied in noordelijke richting. Er zijn in dit gebied thans 
uitermate belangrijke werken gaande. Wij doelen met name op de 
"finishing touch" die gegeven wordt aan de haven-complexen in 



Waalwijk en het grote industrieareaal dat het hoofdcentrum van Mid
den-Brabant Tilburg in het noord-oostelijk stadsdeel heeft ontworpen. 
De Minister van Economische Zaken heeft geen termen aanwezig 
geacht om dit gebied op een of andere manier op te nemen in het 
bijzondere stimuleringsbeleid van de Rijksoverheid. Het is daarom 
des te belangrijker, dat de hoofdcentra van dit gebied op eigen kracht 
zorg dragen voor continuïteit en pluriformiteit van industrieterrein

aanbod. 

Stagnaties op dit punt zouden, gezien de gang van zaken in de vijftiger 
jaren, voor de toekomst van dit gebied bijzonder funest zijn. Dat men 
in Midden-Brabant deze zaken momenteel zeer wel in het oog heeft en 
dat men ten aanzien hiervan een militante stellingname ontwikkelt, 
blijkt uit de recente beschouwingen van de Tilburgse Burgemeester, 
daar deze op het Rijk een beroep doet om als het ware een Deltaplan 
voor de aanpassing en herziening van het wegenstelsel in dit gebied 
af te kondigen. 

Met name op dit onderdeel van de infrastructuur ligt de situatie in 
Midden-Brabant bijzonder zwak en zijn snelle en drastische voorzienin
gen urgent geboden. 

Komende tot Noord-Oost-Brabant kan worden vastgesteld, dat hetgeen 
in deze zone in de na-oorlogse jaren op het stuk van de industrialisatie 
tot stand is gekomen erop wijst, dat hier kennelijk een aantrekkelijk 
industrieel klimaat wordt aangetroffen. Om dit klimaat te kunnen 

blijven waarborgen, is het een dringend vereiste, dat thans de nodige 
maatregelen worden getroffen, ter consolidering van de mogelijkheden 
om in het toekomstig perspectief te kunnen blij ven inspelen op zich 
aandienende nieuwe industriële initiatieven. Deze maatregelen, welke 
zijn of worden getroffen, kunnen vertaald worden in de volgende, 
voor het gebied Noord-Oost-Brabant van vitaal belang zijnde, werken: 
de uitvoering van de rechtstreekse wegverbinding 's-Hertogenbosch
Langstraat-Moerdijk (de zogenaamde Maasroute; de in studie zijnde 
projecten van de gemeente 's-Hertogenbosch tot aanleg van een 
aanzienlijke oppervlakte industrieterrein met binnenhavens aan 
de Dieze, welke rivier vlak ten noorden van 's-Hertogenbosch 
uitmondt in de Maas; de in realisering zijnde havenplannen 
met industrieterreinen van Oss en Cuyk en last not least de tot-stand
brenging van een directe noordelijke weg-ontsluiting via de Maaskant. 
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Zuid-Oost-Brabant 
Tenslotte Zuid-Oost-Brabant; het economisch expansiegebied van 
Noord-Brabant bij uitstek. 
De economische ontwikkeling in dit gebied heeft een zodanige vaart 
genomen, dat het bijna niet denkbaar is dat men op het zeer uitge
breide terrein van voorzieningen, die de economische ontwikkeling 
moeten begeleiden, het tempo bij kan houden. 
Woningbouw, wegenaanleg, recreatieve voorzieningen, maatschappelijk 
werk, ontplooiing van het dienstenverlenende bedrijfsleven moeten hier 
in een zo snel tempo en zo grote omvang tot realisatie worden gebracht 
om de effecten van de economische expansie te kunnen opvangen, dat 
het regionale bestuurlijke apparaat bijna voor een onmogelijke taak 
staat. Het is daarom bijzonder verheugend, dat de gemeentelijke over
heden in dit gebied er zo ernstig naar streven elkaar te vinden, te 
begrijpen en pogen tot een gezamenlijke aanpak te komen. 

In het uiteraard vele problemen met zich brengende beraad op stads
gewestelijk niveau in Eindhoven en in Helmond meen ik de vervulling 
te mogen zien van een van de belangrijkste voorwaarden om in de 
toekomst enigermate aangepaste oplossingen van de zich op zo vele 
terreinen gelijktijdig manifesterende problematiek te kunnen bereiken. 

Dames en Heren, ik hoop er in geslaagd te zijn U bij onze gezamen
lijke wandeling door de economische wereld van Noord-Brabant als 
een duidelijke reisleider te hebben begeleid. Ik hoop, dat de belang
rijkste indruk, welke bij U van mijn betoog zal achter blijven, zal zijn 
dat Noord-Brabant op economisch gebied een zeer vitaal gewest is, 
waar bewust en intensief door velen gewerkt wordt aan het bereiken 
van zo gunstig mogelijke welvaa1tskansen voor haar sterk groeiende 
bevolking. Er zijn tot op heden grote resultaten bereikt, maar tevens 
grote vraagstukken gebleven. 

Gezien de voortvarendheid waarmede zowel op gewestelijk als op 
gemeentelijk niveau thans in alle regio's wordt gewerkt, beëindig ik 
mijn uiteenzetting met het uitspreken van de stellige en optimistische 
verwachting, dat Noord-Brabant er in de komende jaren in zal slagen 

de uitkomsten van de alhier ondernomen economische activiteiten op 
te werken naar het niveau dat in de westelijke provincies reeds ge
ruime tijd is bereikt. 



GEDACHTENWISSELING 

N.A. V. DE INLEIDING VAN Drs. SPEETJENS 

1 

Tengevolge van de schaalvergroting waardoor de mentale afstanden 
sterk zijn ingekrompen, is in de meeste gevallen een alternatieve werk· 
gelegenheidsmogelijkheid in de omgeving voorhanden. De drang van 
het overstappen naar andere bedrijven zal worden versterkt indien 
de gehele scala van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden 
van de bedrijven buiten de woongemeenten aantrekkelijker wordt he· 
vonden. De selectie welke de werknemers in deze zin toepassen zal ertoe 
moeten leiden dat de betreffende onderneming haar arbeidsvoorwaar· 
den zal moeten aanpassen aan die van haar branchegenoten, wil niet 
de situatie ontstaan . dat massaal een uittocht van personeel zal plaats 
hebben. In een periode van arbeidsschaarste zoals die in Nederland en 
andere europese landen reeds geruime tijd wordt aangetroffen, zal op 
deze wijze als gevolg van de vraag- en aanbodsverhoudingen de arbeid 
zich op die regio's richten waar de gunstigste arbeidsvoorwaarden kun· 
nen worden geboden. 
Dit neemt niet weg dat in bepaalde regio's een dusdanige eenzijdige 
economische structuur wordt aangetroffen, dat de werkgelegenheids
keuze tot een of meerdere bedrijven (in dezelfde branche) beperkt 
blijft. 
Het is onder andere op deze gebieden, dat de nationale overheid haar 
industrialisatiebeleid richt. Ter maximalisatie van het streekinkomen 
wordt de vestiging van nieuwe industriële initiatieven juist in deze ge· 
bieden met middelen van rijkswege bevorderd met het doel de struc· 
turele problemen in dit gebied te verlichten. Slaagt deze politiek -
gewezen zij op de nieuw ontstane industriële centra Etten, Uden, Cuyk, 
Bladel etc. - dan zal automatisch een aanpassing van de traditioneel 
gevestigde ondernemingen, aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsom· 
standigheden van de nieuwkomers tot stand komen, wil men niet het 
gevaar lopen van een progressieve afvloeiing van personeel naar deze 
nieuwe ondernemingen. 
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De rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden zullen juist bevor
deren dat het regionale inkomen wordt vergroot en zullen er om deze 
reden geen genoegen mee nemen dat de penetratie van nieuwe bedrij
ven wordt tegengegaan vanwege het economisch beleid van bepaalde 
bedrijven, die om welke reden dan ook niet zijn ingesteld op een 
moderne bedrijfsvoering in de meest uitgebreide zin. 

II 

De omvangrijke industriële ontwikkelingen in Noord-Brabant en de 
daarmede gepaard gaande vergroting van het gewestelijke inkomen 
heeft vergrote vraag naar dienstenverlening doen ontstaan. Betreft 
het voor ons, voorheen meer agrarisch ingestelde gewest, dus enerzijds 
een "bijtrekken" van de dienstensector tot de verhoudingen welke in 
de minder op de landbouw ingestelde regio's werden aangetroffen, 
anderzijds werd deze tendens versterkt door de algemeen gestegen 
welvaartsomstandigheden welke een grotere vraag naar dienstenver
lening oproept. Voor de naaste toekomst mag worden verwacht, dat 
een verdere toeneming van de regionale inkomens en vermindering 
van de arheidstij den de betekenis van de dienstensector zal vergroten. 

III 

Primair is de vergroting van de werkgelegenheidsmogelijkheden in 
een bepaalde regio afhankelijk van de ondernemers-initiatieven, welke 
worden ontwikkeld. In Noord-Brabant is gebleken dat de beslissingen 
van de directies van een 10-tal grote ondernemingen de creatie van 
een groot deel van de nieuw ontstane industriële arbeidsplaatsen heeft 
bewerkstelligd. Niettemin is door een regionale bril bezien de slag
vaardigheid van de gemeentelijke overheid hij de industrialisatie dik
wijls een evengrote factor hij het al of niet slagen van het te voeren 
industriëel beleid. Met name wordt hier gedoeld op de continue aan
wezigheid van volledige bouwrijpe industrieterreinen, het voeren van 
een doelgerichte acquisitie etc. 
Daar waar de locale situatie niet toelaat om op eigen kompas ontwik
kelingskansen te creëren, zal in samenwerkingsverband met aangren
zende gemeenten gewerkt moeten worden om de optimale voorwaarden 
voor de industrievestiging, de verbetering van het woonklimaat en de 
verkeerssituatie, en recreatieve voorzieningen te creëren. 



In meerdere regio's in Noord-Brabant zijn gemeentebesturen die niet 
over de grenzen heen kunnen of willen zien en daardoor mede oorzaak 
zijn van een frustrering van plannen welke een snelle oplossing van de 
regionale problematiek met zich zou hebben gebracht. 
Stelt men de belangen van de streekbevolking op de voorgrond, dan 
zal daarom af moeten worden gezien van juridische en administratieve 
haarkloverijen, welke een vergroting van de streekwelvaart in de weg 
staan. Een appèl vanuit deze studiedagen zou een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren voor de noodzakelijke regionale samenwerking ter 
creatie van een continu productie van voorwaarden tot een economi
sche ontwikkeling zonder welke de welvaart van dit gewest in het ge
drang kan komen. 
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Als er vroeger - laat ons zeggen 25 jaar geleden - door een ge
meente woningen werden gesticht, soms ver van de bebouwde kom 
verwijderd, dan was dat een daad van volkshuisvesting. De houw van 
een winkel was louter een zaak van particulier belang en initiatief. 
Het aanleggen van een park was nog gewoon het aanleggen van een 
park en het graven van een kanaal of het aanleggen van een spoorlijn 
waren economische aangelegenheden. 
Tegenwoordig is het in de kranten dagelijks ruimtelijke ordening, 
stedehouw of planologie wat de klok slaat. 

Natuurlijk is het aanleggen van een weg, een spoorweg of een kanaal, 
nog evenzeer een kwestie van economie als vroeger en een park is 
nog steeds om er in te wandelen en te zitten en om er tot zich zelf te 
komen. Alleen, het gebeurt tegenwoordig allemaal wat meer in onder
ling verband, wat meer geordend en met meer overleg met belang
hebbende instanties (wat meer ook rn commissies, veel commissies 
soms). 
Het hoofddoel is thans het afwegen en verzoenen van alle belangen 
met een ruimtelijk aspect om daarmee te komen tot een synthese die 
meer is dan de optelsom van de deelbelangen. 
In feite betekent dit niets anders dan coördinatie, en coördinatie is 
in het beleid van de overheid (en niet alleen van de overheid) het 
gewone dagelijkse gebruik en dus als zodanig niets bijzonders. 
Het bijzondere en het volstrekt eigene van de stedebouw, de planologie 
of hoe men het ook wil noemen, is dat die coördinatie zich afspeelt in 
de ruimte en veelal met de ruimte. 

Reeds in de oudheid kende men de stedebouw, maar dan in een heel 
andere vorm, namelijk als stadsbouw, dus stedenbouw. In Bahylonië 
strekte zich langs de Euphraat een geheel terrein van werkelijk gestich
te steden uit; vanuit Egypte kennen we de gestichte stad Kahoun en 
uit Griekenland de havenstad Piraeus. Zelfs in onze eigen provincie 
kennen we gestichte plaatsen, zoals bijvoorbeeld Willemstad, gesticht 
in de l 7e eeuw. 



De cultuur-filosoof Oswald Spengler zei dat "de hoger ontwikkelde 
mens een stedenbouwend dier is en de wereldgeschiedenis een geschie
denis van de stedeling". 
Volkeren, staten, kunsten en wetenschappen zouden berusten op één 
oerfenomeen: het bestaan van de stad. 
Nu is het merkwaardig dat de moderne stedebouw, de planologie of 
zoals u wilt de ruimtelijke ordening, gegroeid is vanuit een positie 
van afweer zo niet afkeer - van de stad - de grote stad. 
Die afkeer vond zijn oorsprong in de massaficering en de afschuwelijke 
huurkazernes van de metropolen in de nieuwe grote industrie-landen 
in de 19e eeuw. Het is begrijpelijk dat de eerste reacties daarop kwa
men in Engeland, de bakermat van de moderne grote industrieën. 

In 1816 constateert de Engelse industrieel Robert Owen dat men wèl 
aandacht had voor de dode- maar geen enkele voor de lévende machi
ne. Hij ontmoette bij zijn ideeën zoveel tegenstand dat hij tot het 
andere uiterste oversloeg en tot de mening kwam dat de grote stad 
als zodanig en ook haar economie een kwaad is, een kwaad voor de 
arbeider, een kwaad ook voor de gehele maatschappij. Uit zijn ideeën 
ontstonden plannen voor zogenaamde "hygiënische steden"; er werd 
in 1887 zelfs een stad gebouwd door de lever-zeep-fabrieken: "Port 
Sunlight". 
Rond 1900 leidden die ideeën zelfs tot de zogenaamde "tuinstad
beweging": rijen eengezinshuizen temidden van agrarisch land en 
rijkelijk voorzien van groen. Van deze tuinsteden zijn er in het begin 
van deze eeuw vele gebouwd: Letchworth, Hampstead en Welwyn in 
Engeland. 
"Onkel Tom's Hütte" in Berlijn, "Vreewijk" in Rotterdam. 
Het idealisme en de goede bedoelingen weerspiegelen zich zelfs in de 
namen. 
Nà de eerste wereldoorlog worden voor het eerst in de stedebouwkun
dige doelstellingen sociale- en estetische beginselen bewust met elkaar 
gecombineerd. 
Het réveil van de jaren twintig kwam nu niet meer alleen van hen 
die bewogen waren door de sociale nood waarin de massa was komen 
te verkeren maar ook van mensen die het oog gericht hadden op de 
schoonheid. 
Men kwam nog steeds in het geweer tegen de ellendige woontoestanden 
en tegen de fabrieksuitwassen maar nu ook tegen de aantasting van het 
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landschap, tegen de lintbebouwing, tegen het zich als sprinkhanen nes
telen van forensen in de duinen, tegen het dempen van grachten, tegen 
het mensonwaardige, dus tegen het onsociale, tegen het lelijke. 
In deze periode treden de architecten en de kunstenaars in het strijd
perk, het strijdperk dat overigens nog steeds een strijdperk was van 
de volkshuisvesting. 
Zij zagen als doel om - ondanks mechanisatie en rationalisatie - een 
ideale bouwkunst te beoefenen die tegelijk doelmatig en sociaal was: 
het zogenaamde "nieuwe bouwen" waarvan bijvoorbeeld in ons land 
Rietveld een belangrijk exponent was. 
Dat dit nieuwe bouwen ook schoon was sprak vanzelf, want "de doel
matigheid is tevens schoon". 
Sociaal-hygiënische begrippen worden nu als functionele elementen 
aan het bouwkundig en stedenbouwkundig program toegevoegd: ruim
te, licht, lucht en comfort zij~ de begrippen van het "nieuwe bouwen 
van de jaren twintig" en in 1928 wordt dan in Athene het zogenaam
de "Ciam-congres" gehouden (Congres Internationale d' Architecture") 
dat het Charta van Athene formuleerde: "de 4 hoofdfuncties van de 
stedebouw zijn: het wonen, het werken, het zich ontspannen en het 
circuleren (het verkeer), de elementen waarmee de moderne steden
bouw en de planologie nog steeds werken. 
In die jaren brak ook het inzicht door dat de stad niet alleen maar 
een sociaal probleem is maar een complexe maatschappelijke verschij
ning, een sociaal-economische eenheid. 
Het werd nu ook nodig de sociaal-economische structuur van steden te 
onderzoeken. Deze urbane sociologie ontwikkelde zich allereerst in 
Duitsland en Frankrijk en vervolgens in Amerika. Het begrip ontstaat 
alom van "planning voor de gemeenschap" en "nieuwe gemeenschaps
vorming op stedebouwkundige grondslag". 

En zo zien we hoe in 11;2 eeuw de sociale zorg voor het wonen van de 
individuele mens is verlegd naar het sociale geheel en naar de vorming 
van nieuwe gemeenschappen met behulp van nieuwe beginselen van 
vormgeving in en met de ruimte. 

l. En waar staan we nu midden in de 20e eeuw? 

Welnu: de evolutie van de techniek die in de 19e eeuw slechts tot voor
deel strekte van enkelen en mede daardoor tot sociale revoluties leidde, 
is in de 20e eeuw het troetelkind geworden van de massa. De welvaart, 



een verworvenheid van de technische vooruitgang, is min of meer 
redelijk gedistribueerd over de grote massa van de bevolking. Deze wel
vaart heeft de bevolking gemotoriseerd en tevens in staat gesteld tot 
activiteiten die slechts kunnen bestaan bij de gratie van een uitge
breide motorisering: de maatschappij, de mensen, de volken zijn mo
biel geworden op alle terreinen van het leven: de handel ( tele· 
communicatie), de industrie (transport), het wonen, werken en de ont
spanning (openbaar vervoer, automobiel, bromfiets, vliegtuig). 
Deze ver doorgevoerde mechanisering en motorisering van het maat
schappelijk leven hebben voorts op een ongekende manier de econo
mische en sociale vervlechting in de hand gewerkt van de geconcen
treerde stedelijke nederzettingen met de omringende gebieden en van 
gebieden onderling. 
Studie van een stad, een dorp, impliceert studie van de samenhang 
met grotere eenheden: de streek, het gewest, de provincie. 
Er heeft een algemene schaalvergroting plaats gevonden die ook in 
ander verband te onderkennen valt, namelijk in het streven naar 
grotere staatkundige - economische eenheden: Benelux, E.E.G., Vrij

handelsassociatie, Comecon, enz. 
Met name voor een provincie als Noord-Brabant is het duidelijk dat 
de studie van een gewest of van de provincie alleen nog maar kan 
plaatsvinden in het grotere verband van het gehele land, van Benelux 
en zelfs van West-Europa. 
De stedebouw is verdiept en verbreed tot planologie en ruimtelijke 
ordening; het ruimtelijk beleid is een zeer belangrijk onderdeel ge
worden van het algemene maatschappelijke beleid van de overheid. 
Het zijn deze drie factoren die het ruimelijk beleid van de overheid 
een nieuw aanschijn hebben gegeven : 
a. de welvaart; 
b. de mobiliteit van de bevolking, een gevolg van technische vooruit

gang, tevens van de democratisering van de welvaart; 
c. een opvallende schaalvergroting in sociaal-economische zin; een 

indirect uitvloeisel van de ver doorgevoerde mechanisatie van de 
moderne maatschappij. 

We zullen nu op deze punten de schijnwerper richten. 

Il. Het actuele ruimtelijk beleid van de overheid. 

Als we spreken over het ruimtelijk beleid van de overheid, dan spre-
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ken we over politiek en wetgeving en we kunnen er niet onderuit, we 
zullen alvorens over enkele actuele ruimtelijke problemen te spreken, 
heel in het kort de wettelijke kant de revue moeten laten passeren. 
Toen in de jaren dertig en veertig de jonge stedebouw de behoefte 
ging voelen aan plannen met een overkoepelend karakter, werd daar
voor de bestaande staatsrechtelijke indeling gebruikt; gemeente, pro
vincie en rijk. 
Zo is de constellatie ontstaan van het nationale plan met daaronder 
het provinciale streekplan en - nog weer een trapje lager - het 
gemeentelijke uitbreidingsplan. Op elk staatsrechtelijk niveau dus een 
plan waarin de verschillende belangen van dat niveau zouden worden 
gecoördineerd met daarboven "hogere" plannen met eenzelfde coördi
natie op de hogere niveaus, waarbij daardoor tevens de "lagere" plan
nen onderling in harmonie konden worden gebracht: met andere woor
den de hogere organen kregen naast hun typisch creatief-coördi
nerende taak, bestaande uit het samenstellen van plannen, ook een 
controlerend-coördinerende taak ten opzichte van de plannen van lage
re organen. Ik zal u niet vermoeien met de levensgeschiedenis van de 
wetten die een ruimtelijk beleid mogelijk maken. Ik zal volstaan met 
op te merken dat we ruim 60 jaar hebben gewerkt met een wet die 
in oorsprong uitsluitend gericht is op de volkshuisvesting en dan nog 
in de meest enge zin: n.l. op de woning (woningwet van 1901, voor
schriften voor de constructie van huizen, grootte van vertrekken enz.) 
en dat deze wet pas in het afgelopen jaar is vervangen door een nieu
de wet: de wet op de ruimtelijke ordening. 

A. De Gemeente 

In de nieuwe wet zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen en veel juris
prudentie uit de decennia die achter ons liggen, gelegaliseerd. Maar 
dit is vooral het geval op het laagste niveau: de gemeente. Zo was in 
de jurisprudentie na strijd van jaren het zogenaamde "plan in hoofd
zaken" ingeburgerd, waarmee ook de bestemming van gronden bui
ten de sfeer van de bebouwde kommen kon worden geregeld. 
Volgens de nieuwe wet kan het gehele grondgebied van een gemeente, 
zelfs met inbegrip van de bebouwde kom, in gemeentelijke bestem
mingsplannen worden opgenomen. 
Verder introduceerde de nieuwe wet de figuur van het gemeentelijk 
structuurplan. Dit structuurplan was al in de praktijk gegroeid uit 



een behoefte, namelijk om bij het maken van plannen voor een betrek
kelijke korte periode (bijv. 10 tot 15 jaar) reeds te kijken naar moge
lijke ontwikkelingen in een verder verwijderde toekomst. Dit om te 
voorkomen dat maatregelen die men thans neemt, in de toekomst ver
keerd zullen blijken te zijn of noodzakelijke ontwikkelingen zouden 
kunnen blokkeren. 
In gewone woorden gezegd: men wil verder kijken dan zijn neus lang 
is om te voorkomen dat geld wordt weg gesmeten. 

B. De provincie. 

Het idee dat een kleine grensplaats van 6000 zielen in korte tijd zou 
kunnen uitgroeien tot een vrij grote forensenplaats van 20.000 inwo
ners, kan natuurlijk een min of meer wild idee zijn van een gemeente
bestuur. Maar het kan ook de conclusie zijn van een uitgebreide studie 

voor een gehele streek. 
Bij Putte was dit bijvoorbeeld het geval (Provinciaal West-Brabant 
plan en streekstudie). De wet op de ruimtelijke ordening spreekt over 
provinciale streekplannen. Een differentiatie daarin (zoals bij de ge
meentelijke bestemmingsplannen en de gemeentelijke structuurplan
nen) kent de wet niet. Toch bestaan er in de praktijk zeer grote ver
schillen. 
Er bestaan streekplannen voor een gehele provincie of voor grote delen 
van een provincie en er zijn streekplannen voor werkelijk minuscule 
kleine gebieden. Er zijn globale plannen die vooral ideeën geven en 
hoofdlijnen en er zijn zeer gedetailleerde plannen tot en met rooilijnen 

langs de verkeerswegen toe. 
Alle streekplannen, hoe ze ook zijn ingericht, worden door de provin
ciale staten vastgesteld. Tegenwoordig is het, gelukkig, meer gebruike
lijk geworden dat gemeenten in onderlinge samenwerking streekstruc
tuurplannen gaan ontwerpen voor hun gezamenlijk grondgebied. Der
gelijke plannen kunnen soms ver worden gedetailleerd voor wat betreft 
de situering van de woon- en werkgebieden, de verbindingswegen en 
dergelijke, maar wat zij niet altijd kunnen is het projecteren van het 
eigen gebied in een groter geheel. De samenhang met andere gebieden 
zal bezien moeten zijn in een overkoepelend plan, een gewestelijk of 
provinciaal basisplan. Zo min als gemeentelijke bestemmingsplannen 
verantwoord kunnen worden samengesteld, zonder een (globaal) ge
meentelijk structuurplan, zo min ook is het in het algemeen mogelijk 
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regionale- of streekstructuurplannen te ontwerpen - zonder een ge
westelijk of provinciaal basisplan. Elk plan vraagt op zijn beurt om 
projectie in een verwijderde omgeving. 
De moeilijkheid bij de regionale structuurplannen is dat de streek (of 
het distrikt als u wilt) als staatsrechtelijke figuur niet bestaat. Er zijn 
gemeenten en provincies en er is het rijk, maar we hebben geen "stre
ken" met eigen bevoegdheden, bestuur e.d. Dit nu heeft tot gevolg 
dat dergelijke regionale structuurplannen Ofwel "zogenaamde plannen 
in de la" blijven, Ofwel door het provinciaal bestuur moeten worden 
vastgesteld. En slechts in het laatste geval zullen deze plannen bindend 
kunnen zijn voor de betrokken gemeentebesturen. Een andere, een 
zeker niet geringere moeilijkheid, ligt in de voorbereiding van een 
regionaal structuurplan. Bij de voorbereiding moest namelijk een 
"streek" worden geïmproviseerd. De praktijk bewijst, hoe precair dit 
soms is. Telkens weer wordt op pijnlijke wijze duidelijk dat een aantal 
gemeenten tesamen nog geen streek vormen, vooral als het gaat om 
het toedelen van functies (bijv. dat sommige gemeenten wel en ande
re niet moeten industrialiseren, ofwel dat belangrijke streekvoorzie
ningen, zoals een middelbare school, een zwembad, een ziekenhuis, een 
schouwburg enz. in een bepaalde gemeente geconcentreerd moeten 
worden). 

Of als het gaat om het aantrekken van bepaalde inwoners, bijv. "villa
bouw"; in dergelijke gevallen wordt iedere keer opnieuw duidelijk 
dat vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten - qualitate 
qua - in de eerste plaats de eigen gemeentelijke belangen vertegen
woordigen. Het is ook duidelijk dat veel van de moeilijkheden worden 
weggenomen indien er een onherroepelijk provinciaal of gewestelijk 
basisplan bestaat dat althans richtlijnen geeft op de hoofdpunten: de 
functies van de gemeenten binnen het betrokken gebied, de toekom
stige ontwikkeling van het gebied in een groter geheel, het net van de 
voornaamste verkeersverbindingen e.d. Anders bestaat het gevaar dat 
een regionaal structuurplan op zijn best een compromis wordt. Ander
zijds bestaat de mogelijkheid dat de samenwerkende gemeenten rege
lend optreden binnen de provinciale competentie, dus omgekeerd dan 
vroeger, toen de provincies nog wel eens op de stoel van de gemeenten 
gingen zitten als ze een veel te gedetailleerd streekplan vaststelde. 
Er zal een vorm moeten worden gevonden waardoor zowel het een als 
het ander wordt vermeden. Het creëren van gewestelijke basisplannen 



waarop de uitwerking van de regionale structuurplannen kan steunen, 
is een eerste voorwaarde. 
Een tweede is het handhaven van een zeker contact met het provin
ciaal bestuur; enerzijds vanwege de wisselwerking met de provinciale 
plannen en anderzijds omdat de regionale structuurplannen in de hui
dige staatsrechtelijke constellatie nu eenmaal uitsluitend door de pro
vincie kunnen worden vastgesteld. 

Een kwestie die op het ogenblik in Noord-Holland actueel is, is het 
voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. 
Deze samenvoeging houdt verband met een streekplan volgens hetwelk 
deze gemeenten tesamen een grote intensief bebouwde stad moeten 
vormen. 
Een van deze gemeenten (Heemskerk), is het blijkens de kranten
berichten met die opzet niet eens en heeft een afwijkend structuurplan 
samengesteld. 
Ik kan en wil geen standpunt innemen, maar men kan zich afvragen, 
of niet veel van de moeilijkheden voorkomen zouden zijn indien er een 
overkoepelend basisplan zou zijn geweest, waarin de onderlinge functie

verdeling was geregeld. 

C. Het Rijk. 

De noodzaak van basisplannen doet zich op elk terrein voelen, ook op 

het niveau van het rijk. 
Zo kan een provincie een provinciaal wegenplan alleen maar opzetten 
op basis van een nationaal wegenplan. En een nationaal wegenplan 
kan eigenlijk alleen maar bestaan, in deze zich ontwikkelende staat
kundige verhoudingen van Europa, op basis van een Europees wegen

plan. 
Als men de verschillende wegenplannen bekijkt - Rijkswegenplan, E
wegenplan, N.W.-Europa, Verkeers-structuurplan Provincie Noord
Brabant - dan blijkt hoe groot de samenhang is tussen alle ruim
telijke plannen. 
Coördinatie is dus - kennelijk - niet alleen het wezenskenmerk van 
de planologie maar is even noodzakelijk bij het ruimtelijke beleid van 
de overheid. 
Ook deze bestuurlijke coördinatie is nog in volle ontwikkeling. 
Op het rijksniveau is deze bestuurlijke coördinatie tot nu toe vrijwel 
geheel een zaak geweest van de welwillendheid en de bereidheid tot 
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overleg tussen de autonome departementen. 
In de nieuwe wet is een schuchtere poging gedaan om de coördinatie 
vastere voet te geven. Het zal interessant zijn, en ook van groot belang, 
de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening te volgen, want het gaat 
om grote belangen en om grote investeringen. 

JIJ. Het Ruimtelijk beleid voor de naaste toekomst. 

Het ruimtelijk beleid in de naaste toekomst zal met enkele meuwe 
gegevenheden rekening moeten houden: 

1. De steeds verder om zich heen grijpende motorisering, zowel voor 
het vervoer van goederen als van mensen. 

2. De sterk stijgende welvaart, die de mensen in staat stelt hun moto
risering in dienst te stellen van de behoefte aan recreatie en die het 
goederentransport uiteraard grote stimulansen geeft. 

3. De Staatkundig-economische schaalvergroting in Europa. 

Om met dit laatste te beginnen: Benelux en E.E.G. zijn actuele ont
wikkelingen die voor de economische toekomst van het gehele land van 
immens belang zijn. 
Alleen al uit concurrentie·overwegingen zijn de landen van West
Europa genoodzaakt om hun transportwegennetten zo goed en efficiënt 
mogelijk te maken. 
Voor Noord-Brabant is er deze bijzonderheid, dat de Provincie cen
traal ligt tussen enige belangrijke economische concentratiegebieden: 
Engeland, Ruhrgebied, Randstad Holland, Scheldebekken en Maas
bekken. 
En het kan niet anders of de verbindingslijnen tussen deze gebieden 
moeten Noord-Brabant kruisen ... en ontsluiten. 
Deze omstandigheid is voor Noord-Brabant, dat voor zijn sterke bevol
kingsgroei blijft aangewezen op een grootscheepse industrialisatie, 
uitermate gunstig. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant is zich 
hiervan bewust. Dit kunnen wij afleiden uit het welvaartsplan dat on
middellijk na de 2e wereldoorlog werd samengesteld: het bekende 

"Welvaartsplan 194 7". 
Dat de industrialisatie van de provincie in werkelijkheid de lijnen van 
het welvaartsplan niet precies heeft gevolgd, is minder belangrijk dan 
dat van het plan een enorme stimulans is uitgegaan. 
In Zuid-Oost Brabant heeft een formidabele industriële ontwikkeling 



plaatsgevonden: In Eindhoven kwam in de toch betrekkelijk korte 
periode van 1950 tot 1960 een uitbreiding aan arbeidsplaatsen van 
20.000. 
Daarnaast waren er verschillende andere plaatsen die 2.000 tot 5.000 
arbeidsplaatsen hebben gecreëerd in die 10 jaren: Oss, Den Bosch, 
Oosterhout, Breda, Roosendaal. 
En - in een andere categorie - een aantal plaatsen die 1.000 tot 
2.000 plaatsen creëerden: Boxmeer, Uden, Etten. 

En vervolgens nog een categorie met 500 tot 1.000 arbeidsplaatsen: 
Boxtel, Veghel, Heusden, Waalwijk, Gilze Rijen, Tilburg, Zevenber
gen, Woensdrecht. 
In de zogenaamde noodgebieden heeft een te voorziene afvloeiing van 
arbeidskrachten uit de landbouw plaatsgevonden. Dit geschiedde voor
al in West-Brabant en in de omgeving van Deurne en Someren. 
Omtrent de spreiding van de bevolkingsgroei valt te constateren dat er 
een grote bloei heeft plaats gevonden in Z.0.-Brabant en aan de Noor
delijke zone van onze provincie. Maar anderzijds zien wij toch ook 
dat het blijkbaar mogelijk is zich op grotere afstanden van de industrie 
te gaan vestigen. En het zal interessant zijn de ontwikkeling op dat 

punt in de gaten te houden. Wij zijn nog wel niet aan een "randstad
ontwikkeling" toe; maar er gaan toch al stemmen op in Nederland, 
die waarschuwen dat in de verdere toekomst Noord-Brabant een ge
weldige groei - die gestimuleerd wordt door zijn gunstige ligging -
zal doormaken in de richting van een randstad-ontwikkeling. 
Merkwaardig genoeg zijn de West-Europese landen, met inbegrip van 
Nederland, nog maar aarzelend gestart met het verbeteren van hun 
infra-structuur van verkeersverbindingen. In de eerste jaren na de 
oorlog eiste het oorlogsherstel alle krachten op en daarna de woning
bouw, het onderwijs en het verbeteren van de sociale situatie. 
Nog bij de laatste kabinetsformatie werd aan bijvoorbeeld het ver
keerswegennet geen woord gewijd. 
Een radicale omzwaai lijkt echter te verwachten: Van alle zij den gaan 
stemmen op die waarschuwen om in te grijpen vóór de chaos op 
onze verkeerswegen niet meer gekeerd kan worden. 

En inderdaad als we doorgaan met onze welvaart te verhogen en de 
transportmiddelen te verwaarlozen, zullen wij binnenkort stikken m 
onze eigen welvaart. 
De regering heeft in de laatste jaren de bedragen voor de aanleg van 
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rijkswegen aanzienlijk verhoogd. Wanneer wij echter de bedragen 
vergelijken met de bedragen, die vóór de oorlog tot dit doel werden 
uitgegeven, dan zien wij dat zij relatief niet gestegen zijn. 
Op het gebied van de spoorwegen is vele tientallen jarenlang niets ge
daan aan de verbetering van de infra-structuur. 
De Ned. Spoorwegen bestuderen thans echter plannen, om op ver
schillende punten het net in Nederland uit te breiden. 

Noord-Brabant zal op dit punt diligent moeten zijn. (Rotterdam-Roo
sendaal en Bergen op Zoom-Antwerpen in het West-Brabantplan, en 
Eindhoven-Antwerpen en Tilburg-Antwerpen op de Brabantdag 
in Antwerpen in 1962) . 
Ten aanzien van de waterwegen valt hetzelfde op te merken. Ook op 
dit gebied is sinds Koning Willem-!, die een man was bezield met een 
drang naar economische vooruitgang, weinig of niets meer gebeurd. 
Wil Noord-Brabant echter in de pas blijven bij de economische ont
wikkeling van het gebied waar het deel van uitmaakt, dan zal het ver
ouderde waterwegennet moeten worden verbeterd en uitgebreid. 
Bovendien zal op veel groter schaal dan vroeger van het vaarwater 

gebruik gemaakt moeten worden: er zijn langs de gehele noordrand 
van de provincie havenplannen in voorbereiding en in uitvoering en 
in de Oosterschelde zal eerlang een nationale zeehaven moeten worden 
aangelegd. 

Slotbeschouwing. 

De ruimtelijke ordening is, zoals U gehoord hebt, in volle ontwikke
ling en het ruimtelijk beleid gaat een steeds groter deel uitmaken van 
het overheidsbeleid. 
De onderlinge samenhang van allerlei maatregelen met een ruimtelijk 
aspect wordt steeds duidelijker en de coördinatie op het stuk van de 
planning wint snel terrein. 
Voor wat betreft de investeringen staat Nederland voor een ontzag
lijke taak: want in feite staat ons land voor een algehele her-inrichting 
van het grondgebied. 
De uitbreiding en vernieuwing van het net van verkeerswegen, water
wegen en spoorwegen zal enorme investeringen vergen. 
En naast deze infra-structurele werken staan we voor het probleem dat 
wij voor de automobiel onze steden moeten openbreken, omdat anders 
de stadscentra zullen afsterven. Astronomische cijfers worden genoemd 



voor de sanering van de stadscentra, kostbare doorbraken met even 
kostbare voorzieningen voor viaducten, tunnels, torengarages, enz. enz. 
In deze opsomming heb ik gezwegen over de woningbouw. U zult be
grijpen dat ik dat niet gedaan heb omdat ik dit probleem onderschat. 
Integendeel: ik zou er nog op willen wijzen dat naast de eisen betref
fende de kwantiteit er ook nog wensen zijn t.a.v. de kwaliteit van het 

wonen. 
De indruk bestaat dat we met de inrichting en situering van onze hui
zen achter blijven bij de andere 'erworvenheden van onze welvaarts
staat. En dit nu is zeer bedenkelijk. 
Woningen behoren tot de duurzame goederen en wij kunnen ons niet 
veroorloven op grote schaal ondoelmatige investeringen te doen. 
En minstens zo belangrijk is het te beseffen, dat al onze inspanningen 
en investeringen uiteindelijk tot doel hebben de mens te dienen, de 
mens die werkt, zich ontspant en die - ook en vooral in Nederland -
goed en menswaardig wil wonen. 
Hoe zullen wij die woningen voor onze groeiende bevolking bouwen? 
In hoogbouw of in laagbouw? 
Met een goed gebruik van open groen-ruimten binnen de woonsfeer 
en met het onschadelijk maken van het verkeer voor de spelende 
kinderen? 
Of met een groot aantal minimum-woningen met een sausje van volks
huisvesting maar in wezen achterblijvend bij onze mogelijkheden? 
Ons mag niet opnieuw het verwijt treffen van de Engelse industriëel 
Robert Owen uit de 19e eeuw dat wij meer belangstelling tonen voor 
de dode dan voor de levende machine. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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Over de ontsluiting van Noord-Brabant. 

Er is ernstige ongerustheid ontstaan over de mededelingen dat aan de 
hoogstnoodzakelijke voorzieningen wel bijzonder veel aandacht wordt 
besteed, maar dat zij niet tot stand zullen kunnen worden gebracht in 
het tijdsbestek waarin dit eigenlijk zou moeten gebeuren. Gevreesd 
wordt, dat vele goede plannen weer verouderd zullen zijn vooraleer 
men aan de realisering toe is. De mening wordt dan ook uitgesproken, 
dat de samenwerking tussen Gemeenten, Provincie en Rijksoverheid 
beter gecoördineerd dient te gaan geschieden, daar deze tot heden te 
weinig effect sorteert. 
Het komt wenselijk voor dat van deze studiedagen een appèl zal uit
gaan naar het partijbestuur van de K.V.P. en eventueel andere orga
nen; en dat de ongerustheid wordt uitgesproken over de te trage gang 
van zaken betreffende de realisering der plannen met betrekking tot 
de infrastructuur en andere aspecten van ruimtelijke ordening in onze 
provincie. 
Een van de grieven die Noord-Brabant heeft tegen het zogenaamde 
1200 km-plan van de overheid, is het ontbreken van bijvoorbeeld een 
behoorlijke ontsluiting van Tilburg naar Gorchinchem, terwijl in dat 
wegenplan verbeteringen zijn opgenomen die naar onze mening vol
maakt overbodig zijn en waarbij de dunne verkeersstroom gemakkelijk 
op te vangen zou zijn met de 'vegen zoals die na de oorlog zijn aan
gelegd. Gedoeld wordt hier o.a. op de geplande weg van Leliestad 
naar Groningen, welke over 15 jaar klaar moet zijn. 
Ten aanzien van de ontsluiting Tilburg-Gorinchem is eerstgenoemde 
gemeente zelf reeds begonnen met een uitvalsweg en Burgemeester 
Becht heeft, blijkens krantenberichten, voorstellen gedaan deze belang
rijke verbinding tot stand te brengen, waarbij voor de vóór-financie
ring toezeggingen konden worden gedaan indien het geld nu nog niet 
aanwezig zou zijn. 
Geconstateerd werd dat de regering te weinig aandacht schenkt aan 



de verbetering van de infrastructuur; en onze volksvertegenwoordiging 
heeft een jaar lang nagelaten hierop voldoende aan te dringen bij de 
regering. 

Over het ontbreken van voldoende coördinatie en het vraagstuk van de 
overbevolking. 

Er is jarenlang geroepen dat de Randstad niet meer leefbaar was. "De 
mensen konden de stad ontvluchten en kwamen dan op de smalle we
gen en tussen de koeien, doch daarmee hield het dan op". 
Daar staat echter tegenover, dat nog maar enkele jaren geleden de 
planologen hebben aangedrongen om cultuurgrond aan te wijzen voor 
bebossing, met het oog op de recreatie, en dat zij toen werden uitge
kreten voor vandalen. Op het ogenblik zijn er vele boeren die hun 
grond beschikbaar willen stellen voor recreatieve doeleinden en hem 
daarvoor ook willen verkopen. 
Als in de randstad hele stukken, als bijvoorbeeld de Hoekse Waard, 
geheel bebost zouden worden dan zou men niet zeggen dat die randstad 
een-twee-drie onbewoonbaar zou zijn. En ditzelfde geldt voor het gehe
le gebied tussen de Amsterdamse en de Rotterdamse agglomeratie in. 
Overgezet naar Noord-Brabantse verhoudingen valt niet in te zien dat, 
wanneer wij in Noord-Brabant een redelijk beleid voeren, dit zou lei
den tot onhoudbare toestanden. Met allerlei overheidsmaatregelen is 
dit alles wel in de hand te houden. 

Een en ander maal blijkt dat Coördinatie wel nodig is en het zou zeker 
verdienstelijk zijn als de volksvertegenwoordiging meer aandrong op 
het gebruikmaken van de nationale raad voor de ruimtelijke ordening. 
Het is een min of meer officieus coördinatie-orgaan dat bestaat tussen 
de verschillende ministeries. 

Die coördinatie speelt overigens niet alleen op rijksniveau doch op alle 
niveaus; ook op het provinciale niveau, hetgeen blijkt uit de verschil
lende regionale structuurplannen en uit het verband dat er is tussen die 
regio's en de provincie. De coördinatie is nog van vrij recente datum, 
want tot voor kort ging men vrijwel nergens als gemeenten bij elkaar 
zitten. Wij mogen hopen dat zij zich verder ontwikkelt, waarbij wij 
moeten bedenken dat de gemeentebesturen alleen maar verantwoor
delijkheid hebben tegenover de eigen gemeente. De streekverantwoor
delijkheid voelen zij nog niet altijd en als zij die voelen komt vaak 
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de moeilijkheid deze af te wegen tegen hun gemeentelijke verantwoor
delijkheid. 
Over het ontbreken van streekinstanties als staatsrechtelijke figuren. 
Zolang hierin niet is voorzien zal men moeten blijven improviseren en 
zal de provincie moeten blijven meedoen. Indien samenwerking van 

onderop komt en het daarbij blijft, zonder dat de provincie er zich 
ook maar enigszins mee inlaat, staat de samenwerking op een te wan
kele basis vanwege het herhaaldelijk aan de dag treden van verschil 
in opvattingen bij de samenwerkende gemeentebesturen. 



DE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 

DOOR Drs. J.C. C. VAN DE LEST 

Inleiding. 

Het onderwerp van deze ochtend "de maatschappelijke ontwikkeling 
van de provincie Noord-Brabant" is enerzijds zo breed en vaag aan
geduid en klinkt anderzijds dermate pretentieus, dat het noodzakelijk 
is vooraf ons thema in meerdere opzichten af te bakenen en aan te 
geven op welke wijze ik daar op in wil gaan. 
Op de eerste plaats wil ik U dan zeggen, dat "maatschappelijke ont
wikkeling" door mij vertaald zal worden door "sociologische ontwik
keling". Waarschijnlijk klinkt dit laatste voor U even vaag als de 
eerste term en ik haast me dan ook de inhoud ervan wat nader aan 
te geven. 

Onder sociologische ontwikkeling versta ik de ontwikkeling, de wijzi
gingen, die zich hebben voltrokken in de betrekkingen en verhoudin
gen 1) tussen de mensen en groepen van mensen, meer speciaal - en 
dit is dan een volgende beperking - voorzover een en ander het 
samen-zijn, het samen-wonen in de lokale samenlevingen betreft. Dat 
het daarbij slechts kan gaan om de grote lijn, zult U wel met mij eens 
zijn. Het is immers uitgesloten de provinciale ontwikkeling in zijn 
regionale variaties in een tijdsbestek van een goed uur min of meer 
uitputtend te behandelen, gesteld dat ik het zou kunnen. 
Tenslotte moet ik nog een ander voorbehoud maken, een voorbehoud, 
dat betrekking heeft op de vraag of de door mij aangeduide "maat
schappelijke ontwikkeling" in "typisch Brabantse" verschijnselen is te 
schetsen. Het thema van deze dagen "Leven, wonen en werken in Bra
bant; balans en vooruitzichten", houdt zeker een suggestie in die 
richting in. 
Een feit is echter, dat de Brabantse ontwikkeling hoogstens gezien kan 

worden als een variant op een veel algemener proces. Op zichzelf ge
nomen is dit laatste overigens al een aanwijzing voor de ontwikkeling 
die onze provincie heeft doorgemaakt: Ook, misschien mag ik zeggen 
met name, onze provincie is opgenomen geworden in de stroom van 
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de algemeen werkende maatschappelijke invloeden en het is juist dàt 
wat haar ontwikkeling markeert en mij noopt deze te schetsen in 
andere, dan specifiek Brabantse verschijnselen. 
Wel zal ik aan het eind van mijn betoog trachten - zij het in globale 
termen - een en ander wat nader te concretiseren naar de Brabantse 
situatie in zijn regionale verscheid_enheid. 

1. Het Welvaartsplan 1947; de daarachter liggende maatschappij
visie. 

In tegenspraak met wat ik U zojuist heb voorgehouden, moge ik dan 
toch beginnen met iets dat zeker een Brabantse aangelegenheid is ge
weest, n.l. het Welvaartsplan 19472). Gisteren is dat - en terecht -
met name door de Heer Speetjens in veel lovende termen nog eens bij 
U in herinnering geroepen, vooral omdat daarin een visie ten aanzien 
van de welvaart, ten aanzien van de toekomstige economische ontwik
keling van Noord-Brabant werd neergelegd, waarvan we thans toch 
nog zeker de vruchten plukken, ook al is de economische injectie zoals 
men die zich toen voor de geest stelde, door andere ingrepen door
kruist. 
Het gaat er bij mij overigens niet om dit plan te toetsen aan de be
reikte resultaten, doch om het expliciet maken van - als ik het grote 
woord mag gebruiken - de maatschappijvisie, die door dit plan heen 
speelde en die de basis vormde voor de velerlei aanbevelingen welke 
op het terrein van het maatschappelijk en sociaal-cultureel leven, dat 
- zo voorzag men - door de nieuwe industriële impulsen zou worden 
beroerd, werden gegeven. 
Vastgesteld mag dan worden, dat een zekere angst, een zekere be
duchtheid voor de maatschappelijke consequenties van hetgeen men 
zelf ging oproepen als een duidelijke ondertoon meespeelde. 
Deze consequenties werden hoofdzakelijk in negatieve termen gefor
muleerd, waarbij men dan vooral een mogelijke desintegratie van de 

bestaande leefgemeenschappen op het oog had. Voorop stond dat deze 
laatste zo goed mogelijk in tact dienden te blijven, waaruit als vanzelf 
de primaire vraag naar voren kwam: hoe passen we het nieuwe daar
bij aan? De omgekeerde vraagstelling had geen, althans bepaald min
der aandacht! 
Meerdere aanbevelingen, die op het terrein van de economische ont
wikkeling werden gedaan, wijzen duidelijk in die richting. 



Zo werd op de eerste plaats gedacht aan een dusdanige industriesprei
ding, dat in het algemeen de pendelafstand niet meer dan 6 kilometer 
zou bedragen. Dit zou de mensen in hun eigen vertrouwde woon
omgeving houden. 
De soort industrie diende zoveel mogelijk, en zeker in het begin, aan 
te sluiten bij het agrarische leefmilieu. Vandaar dat vooral werd ge
dacht aan de zuivelindustrie, ambachtelijke bedrijven e.d. Gepleit werd 
voor een snelle vorming van een eigen industriëel kader. Dit wilde 
nu wel niet direct zeggen, dat allochtonen niet welkom waren, maar 
een zekere vrees voor een allochtone dominantie klonk er toch wel 

doorheen. 
Dat fabrieksarbeid voor vrouwen en meisjes min of meer taboe werd 
verklaard, is in de zojuist aangegeven context welhaast vanzelfspre
kend. 
Ook de aanbevelingen op het gebied van het maatschappelijk werk, 
onderwijs, recreatie e.d. - op zichzelf allemaal juist - stonden in 
functie van de beduchtzaamheid voor de gevolgen van datgene wat 
men zelf op economisch terrein ging oproepen. 

Men mag, dames en heren, stellen - zij het enigszins extreem - dat 
het Welvaartsplan 1947 een vooruit-denken inhield op economisch ter
rein en een verwijlen bij het leefpatroon, dat men vanouds kende. U 
moet overigens van mij aannemen dat dit niet als critiek bedoeld is. 
Men kon toen moeilijk de ontwikkeling, zoals die zich in feite heeft 
voltrokken, voorzien. Bovendien wil ik hier nog even benadrukken, 
dat de uit het welvaartsplan sprekende visie geen typisch Brabantse 
aangelegenheid was, doch eerder aansloot bij de algemene teneur die 
in die dagen ook in de litteratuur over "de sociale gevolgen van de 
industrialisatie" e.d., was terug te vinden. 
Vat men het voorgaande nog even samen dan springen mijns inziens 
de volgende punten naar voren: 
Op de eerste plaats voorzag men een ontwikkeling die zich zou vol
trekken op basis van het traditioneel bestaande leefpatroon; dat was 
het uitgangspunt. Dit impliceerde dat men het begrip territoriale, of 
als U wilt woonomgeving, gelijk stelde - en toen nog waarschijnlijk 
terecht - met het begrip sociale omgeving. (Onder sociale omgeving 
verstaan we het totaal van leefkaders, het totaal van sociale milieus 
die de mens, die .het gezin heeft. Ik kom daar nog op terug). 
Voorts is, dacht ik, nog vermeldenswaard, dat toendertijd - en ik 
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moet er aan toevoegen, ook nu wel eens - de industrialisatie eigenlijk 
als de enige faktor werd beschouwd die een maatschappelijke ontwik
keling op gang zou brengen. De schets die de heer Speetjens ons gis
teren over de industriële ontwikkeling heeft gegeven, heeft ons terecht 
geïmponeerd en het staat uiteraard buiten kijf, dat deze ontwikkeling 
op maatschappelijk gebied de nodige omwentelingen met zich mee heeft 
gebracht. 
Toch is het mijns inziens niet zo, zeker niet als men de maatschappe
lijke ontwikkeling wat gedifferentiëerder gaat bezien, dat deze uit
sluitend vanuit de industrialisatie is te schetsen. Ik hoop U dat in het 
vervolg van deze inleiding nog verder aan te kunnen tonen. 
Wat zich in feite heeft voltrokken is een ontwikkeling geweest van een 
veel omvattender allure en van een meer autonoom karakter. 

2. Presentatie der moderne ontwikkeling: Verstedelijking. 

Dit betekent dames en heren, dat, als we ons nu de vraag gaan stellen 
hoe de maatschappelijke ontwikkeling in onze provincie geduid kan 
worden, hoe we daar tegen aan moeten kijken, we in een te eng kader 
blijven als ons thema zich zou gaan bewegen rond de vraag naar de 
gevolgen van de industrialisatie. Het gaat immers, zoals ik U zei, om 
een veel bredere ontwikkeling die zich langs allerlei kanalen en in 
gevarieerde vormen heeft gepresenteerd. 
Daarbij denken we dan, in willekeurige volgorde, aan de verkeers
technische openbreking, die er o.a. toe heeft geleid, dat verschillende 
internationale wegen onze provincie kruisen, in de nabije toekomst ge
volgd door nog meerdere; aan de sterk toegenomen mobiliteit, gede
monstreerd niet alleen in de meer dan ver-zesvoudiging van ons motor
rijtuigenpark sinds 1947, doch evenzeer in bewegingen als migratie, 
pendel, forensisme. We denken aan het nieuwe arbeidsmilieu, dat 
met name voor veel afgevloeide agrariërs een volkomen ander leef
element heeft betekend. Ook moeten we denken aan de verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs die zich in een snel tempo hebben 
gepresenteerd. U heeft gisteren nog kunnen vernemen welke een enor
me vlucht de participatie daaraan in Noord-Brabant heeft genomen. 

In ditzelfde beeld passen evenzeer de nieuwe vormen van recreatie, 
van verenigings- en organisatieleven, van vormingswerk en wat dies 

meer ZIJ. 

Voeg daarbij nog de instroming van allochtonen, evenals de invloed 



van radio, pers en televisie, dan heeft U een - overigens nog zeer 
onvolledig - beeld van een tableau dat zich heeft aangediend, be
staande uit een veelheid van heterogene elementen, die echter gezamen
lijk eenzelfde rol hebben vervuld, namelijk die van een uitdaging. 
Waar het ons dus vanochtend om moet gaan, is te kijken hoe de con
frontatie vanuit de vorige leefsituatie met deze nieuwe gegevenheden 
is verlopen. Het is een vraag naar invloed en verwerking. 
Het zal U duidelijk zijn geworden dat met dit alles het thema van de 
verstedelijking ten tonele wordt gevoerd en U zoudt mij kunnen ver
wijten, daarmede mijn oog al te sterk op de Brabantse plattelands
situatie gericht te houden. 
Ik zou daarvoor als verdediging willen aanvoeren dat rond de tijd van 
1947 en daarvóór de plattelandssituatie toch een vrij dominerend 
kenmerk voor onze provincie was en ik mag er nog aan toevoegen, 
dat uitgerekend de twee grootste plaatsen in onze provincie, Eindhoven 
en Tilburg, eigenlijk nog maar sinds recente datum zich tot een groot
stedelijke allure aan het ontwikkelen zijn. Zelfs nu zijn daar nog aller
lei plattelandsresten in meerdere buurten terug te vinden. U kunt er 
overigens van verzekerd zijn dat ik dit laatste vriendelijk bedoel. 

3. De vroegere situatie. 

Mag ik dan, om de invloed van het ZOJUISt geschetste presentatie
tableau wat nader te bezien, met U eerst nog even terug gaan naar het 
maatschappijbeeld, zoals dat uit het Welvaartsplan 1947 naar voren 
komt en dat - zij het in ideaaltypische trekken - inderdaad de vori
ge leefsituatie weergeeft. Ik wil daarbij overigens kort zijn omdat over 
het (vroegere) platteland al in zoveel toonaarden is geschreven, dat ik 
voor U waarschijnlijk slechts bekende geluiden ten gehore kan bren
gen. Ik moet echter de hoofdtendenties - eveneens ideaaltypisch -
noemen, teneinde daardoor de huidige situatie een duidelijker reliëf 
te kunnen geven. 
Een drietal kenmerken springen dan in het oog en wel het homogene, 
het overzichtelijke en het volledige karakter van de toenmalige lokale 

plattelandssamenleving. 

Onder het homogene karakter, dat met name op onze zandgronden was 
terug te vinden, versta ik het op elkaar betrokken zijn, vooral onder 
het aspect van het aanvaarden van dezelfde normen, dezelfde gedrags
regels, dezelfde doeleinden; een homogeniteit dus vooral in cultureel 
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opzicht. Meerdere factoren hadden hierop een sterk bevorderende in
vloed. 
Men denke in dit verband aan de agrarische beroepsuitoefening, waar 
de meesten op een of andere wijze bij betrokken waren; aan de, althans 
in het grootste deel onzer provincie, gelijkheid in godsdienst; aan de 
hoge mate van autochtoniteit en de geringe mobiliteit, waardoor men 
bij elkaar bleef, hetgeen handhaving van de traditie gemakkelijk maak
te, enz. 
De structuur van de samenleving - gezien als een netwerk van sociale 
betrekkingen en verhoudingen - bereikte daardoor gemakkelijk een 
sterke sociale integratie, een onderlinge betrokkenheid op elkaar in het 
gewone dagelijkse verkeer. 
Samenhangend hiermede verschijnt dan voor ons de tweede karakteris
tiek, dat van de overzichtelijkheid. 
Daaronder versta ik, dat het individu zijn positie in die samenleving 
kende, d.w.z. zijn situering ten opzichte van de ander, of nog anders 
gezegd, de plaats die hij in het geheel innam. 

Concreet: ik weet wie voor mij "mevrouw" of "mijnheer" is en wie 
ik bij de vóór (of bij-) naam kan noemen; wie gezag uitoefent en wie 
niet; of ik een "dure" of een minder "dure" begrafenis mag hebben 
- al lijkt me dat voor de betrokkene weinig interessant op het mo
ment, dat het actueel is geworden -; waar mijn buurtschap ophoudt 
- zo belangrijk in het kader van de velerlei levende burenrechten en 
burenplichten - en waar een volgende begint. 
Het derde kenmerk dat ik U noemde betrof de volledigheid; in mijn 
ogen het meest relevante kenmerk om de huidige situatie duidelijk te 

kunnen maken. 
De betekenis hiervan ligt in het feit dat de verschillende aspecten 
waaronder men als mens "ergens" toe behoorde en de daarmede ver
bonden sociale rollen die gespeeld moesten worden (als boer, als arbei
der, als gezinslid, als lid van een vereniging of organisatie, als beho
rend tot deze of die familie, tot die "stand", tot dat kerkgenootschap) 
nagenoeg alle binnen de eigen samenleving gestalte kregen: het 
territoriale verband funktioneert als het kader, waarbinnen alle relaties 

- onder welk aspect dan ook - zich afspelen. Hiermede is - hij een 
klein inwonertal - tevens in principe een totale ontmoeting verzekerd, 
met andere woorden men kan elkaar kennen onder alle aspecten. 
Sociale omgeving (het totaal der zojuist genoemde sociale milieus) en 



woonomgeving dekten elkaar nagenoeg. Als U zich dan nog even de 
hiervóór vermelde homogeniteit in herinnering wilt roepen, dan zal 
het U duidelijk zijn dat de verschillende verbanden, de verschillende 
sociale velden waartoe men behoorde, tamelijk harmonieus bij elkaar 
aansloten: Wat in de eigen organisatie gehoord werd, was veelal niet 
iets waarvan de pastoor op de preekstoel moest zeggen, dat het anders 
was. En wat in de ontspanningssector thuis hoorde was niet in strijd 
met de ideeën die in het gezin leefde over vrije tijdsbesteding. Ik mag 
met deze voorbeelden wel volstaan. 
Het is wellicht goed, dames en heren, te benadrukken, dat we deze 
situatie niet dienen te romantiseren. 
Nog steeds ontmoet men hier en daar de neiging om het zoëven ge
schetste samenlevingsbeeld te beschouwen als het eigenlijke leefmilieu, 
waarbinnen het echt menselijk samen-zijn kan gedijen. In dat verband 
wordt dan graag gewezen op de bij dit leefpatroon behorende buren
plichten en allerlei andere vormen van hulpvaardigheid en voorko
mendheid. Zonder dit alles te willen bagatelliseren wil ik er evenwel 
op wijzen, dat deze positieve aspecten functies waren van een leef
patroon, waartoe evenzeer negatieve aspecten behoorden, als dorps
roddel, familievetes, jaloezie e.d. Ook deze laatste waren met andere 

woorden functies van die samenlevingsvorm. Een kleine sociale afstand 
impliceert nu eenmaal niet uitsluitend positieve relaties! Vergeet men 
dit dan komt men tot een eenzijdige en dus onverantwoorde interpre
tatie van het vorige plattelandsbeeld en verliest men bovendien - en 
dit is erger - het uitzicht op de eigen mérites van het zich thans afte
kenende samenlevingspatroon. Er dient vooral voor gewaakt te worden, 
de uitingsvormen van een positieve - en natuurlijk ook van een nega
tieve - bejegening te verwarren met de bejegening zelve. Deze kan 
ook in het huidige leefpatroon - concreet: in de stedelijke samen
leving - positief zijn, echter verschijnend in een ander vorm. 

Het is vooral Prof. van Doorn geweest, die de eigen betekenis en waar
de van het stedelijke leefpatroon naar voren heeft gebracht en dit heeft 
geplaatst naast en niet, als een soort surrogaat, onder de traditionele 
plattelandsgemeenschappen. Daarbij rekende hij tevens op een hard
handige wijze af met allerlei idealen, die vooral kort na de oorlog 
werden gekoesterd ten aanzien van buurtgemeenschappen in de stad, 
welke idealen voor een belangrijk deel werden gevoed door een een
zijdig verwijlen bij de plattelandssamenleving en een - even eenzij-
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dig - verwerpen van de leefsituatie in de stad.3) 
Het zou mij te ver voeren hier nog nader op in te gaan. Ik ben overi· 
gens gaarne bereid er in de discussie op terug te komen. 

4. Het huidige beeld. 

Ik moge na deze korte verwijling bij ons vroegere plattelandsbeeld 
met U terug keren naar de huidige situatie, zijnde de resultante van 
de achter ons liggende ontwikkeling. 
Dat betekent dus, dat U thans van mij een schets moogt verwachten 
van de betekenis en invloed, die deze ontwikkeling heeft gehad. Ik 
zal daarna pogen de implikaties daarvan in enkele beleidsuitgangs
punten te vertalen. 
Welnu, in menig opzicht kan het momentele samenlevingsbeeld als de 
tegenpool van het vorige worden beschouwd. Daarvoor is het voor
eerst nodig ons te realiseren, dat het bonte presentatie-tableau, dat U 
daarstraks is voorgehouden, sociologisch gezien, geldt als een geheel 
van elementen, die fungeren als evenzovele kaders - sociale milieus -

waaraan de mens participeert, waarin hij zich bevindt en waardoor 
hij wordt beïnvloed. Het totaal daarvan is zijn sociale omgeving, welke 
op de volgende punten verschilt van zijn vroegere leefomgeving: Voor· 
eerst zijn de daartoe behorende leefkaders - en ik herhaal ze nog 
even: het nieuwe arbeidsmilieu, de ontspanningssector in zijn talloze 
variaties, de velerlei vormen van voortgezet onderwijs, de kennissen
kring, de allochtonen, de nieuwe verenigingen, organisaties, instituten 
en vult U zelf maar verder in - sterk in aantal toegenomen. 
Dit is echter nog slechts een kwantitatieve.kwestie. 

Van meer belang is - op de tweede plaats - dat parallel aan deze 
toename er een dusdanige differentiatie in de sociale omgeving is 
opgetreden, dat de daaronder vallende leefkaders bepaald niet meer 
automatisch en vanzelfsprekend op elkaar zijn afgestemd en bij elkaar 
aansluiten: wat de ontspanningssector ons voorhoudt hoeft zeker niet 
altijd te kloppen met wat Uw kerkgenootschap U voorhoudt of waar· 
van het gezin op de hoogte is; wat in het arbeidsmilieu geldt hoeft niet 
per sé hetzelfde te zijn als wat de levensschool of de stands· dan 
wel vakorganisaties ons voorhouden en wat onze kennissen juist ach
ten kan verschillen met wat men in de buurt denkt. Zo kunnen we 
doorgaan. Wat hier naar voren treedt is een sociale omgeving, uiteen· 
gevallen in meerdere min of meer op zichzelf staande milieus; een 



wezenlijk verschil met het vroegere lokaal-gebonden samenzijn. 
Tot slot - en in het kader van deze inleiding geldt dit wellicht als het 
meest relevante - verschilt de huidige situatie met de vorige door 
het feit, dat de zojuist genoemde sociale velden ook ruimtelijk gezien 
niet meer bij elkaar horen, met andere woorden niet meer aanwezig 
zijn binnen dezelfde lokale omgeving. Het begrip "sociale omgeving" 
heeft een heel andere inhoud gekregen. Zij omvat een geheel van 
referentiepunten die voor ieder persoon, voor iedere sociale categorie 
anders is; referentiepunten, die deels binnen, echter ook en vooral 
buiten de lokale eenheid zijn gelegen - de ene dichtbij, de ander 
verder verwijderd - elkaar snijdend en overlappend, langs elkaar 
heen glijdend, soms ook aan elkaar tegenstrijdig. 4) 

5. Functiewijziging der lokale eenheden. 

Het lijkt mij, gezien het voorgaande, voor weinig bestrijding vatbaar, 
dat de functie van de lokale samenleving grondig is gewijzigd. Kon 
men voorheen stellen, dat deze - althans voor een belangrijk gedeelte 
- een sociologisch zelfgenoegzaam geheel vormde (territoriale en 
sociale omgeving vielen samen), nu is zij eerder een woonoord gewor· 
den, vanwaaruit de diverse sociale categorieën: de verschillende be
roeps- en statusgroepen, de pendelaars en de niet-pendelaars, de ver
schillende religieuze groeperingen, de autochtonen en de allochtonen, 
jong en oud, hun eigen sociale speelruimte hebben ontwikkeld, vaak 
over de grenzen van het woonterritoir heen. 
Deze ontwikkeling raakt zowel de interne als de externe structuur voor 

welker implikaties ik thans Uw aandacht mag vragen. 

6. De nieuwe opgave. 

a. met betrekking tot de interne structuurwijzigingen. 

Intern gezien hebben we te maken met een proces van sociale segmen
tering: het lokaal bijeen-zijn wordt gekenmerkt door het uiteenvallen 
in meerdere sociale groeperingen, die niet meer, althans veel minder 
vanzelfsprekend en automatisch, op elkaar betrokken zijn.5) 
Men kan het bij deze - negatieve - constatering laten en daarmede 
de verstedelijking accepteren als een "uithollingsproces", d.w.z. als een 
maatschappelijke realiteit, die van het oude samen-zijn niet veel heeft 
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over gelaten.6) Dit laatste is zeker het geval, doch mijns inziens slechts 
één kant van de medaille. 
De andere kant is, dat de nieuw gegroeide situatie noopt tot bezinning 
op vragen naar herstructurering, tot bezinning op de nieuwe opgave, 
die zich stelt en waarbij men zich dient te baseren op de positieve 
aspecten, die in de huidige ontwikkeling verscholen liggen. Iedere tijd 
heeft immers zijn eigen mérites.7) 
Er moet met andere woorden in het oog worden gehouden, dat de 
nieuw opgekomen samenlevingsvorm geheel eigen eisen stelt ten aan
zien van zijn functioneren. 
Dit houdt in, negatief geformuleerd, dat een samenlevingsopbouw, die 
- zij het onbewust - uitgaat van de vorige gemeenschaps-gedachte 
geen kans van slagen heeft, immers de feitelijke ontwikkeling negeert. 
Met name betekent dit laatste, dat een scherp onderscheid gemaakt 
dient te worden tussen (de betekenis van) territoriale bindingen en 
(die van) de sociale omgeving in het algemeen van de persoon. 
Meer positief gesteld, houdt een en ander in, dat, - nu het vanzelf
sprekend bij elkaar horen in een ruimtelijk begrensde eenheid, geen 
geldingskracht meer bezit - een ander niveau van sociale integratie 
gezocht zal moeten worden. 
Het uitgangspunt daarvoor is naar mijn mening het zoeken naar de 
raakvlakken, die tussen de verschillende sociale categorieën (kunnen) 
bestaan. 
Waren ze voorheen automatisch gegeven, thans zal er expliciet naar 
gezocht moeten worden om ze te onderkennen en vandaaruit tot geza
menlijkheid te kunnen komen; echter ook om reëel de punten te leren 
zien die de segmentering rechtvaardigen. Vandaaruit zal het er dan 
om (moeten) gaan de herstructurering eerder gestalte te geven in een 
onderling goede verstandhouding, dan in intimiteit en vertrouwelijk
heid van contact; ook - en vooral - eerder in samenwerking, daar 
waar de onderlinge raakvlakken zulks vragen, dan in samen-leven. 
Men denke in dit verband met name aan het verenigings- en organi
satieleven, het jeugdwerk, het vormingswerk enz. 
Dit moge wellicht een verschraling inhouden van het territoriaal sa
men-zijn, doch ik hoop U voldoende te hebben aangetoond, dat dát 
de wezenlijke vraag niet is. Wezenlijk is of de mens verschraalt in 
zijn sociale kontakten en dit laatste behoeft de huidige ontwikkeling 
niet per sé in te houden. 



Het lijkt mij beslist noodzakelijk, dat met name het maatschappelijk 
opbouwwerk zich van deze uitgangspunten bewust is, wil het niet uit
monden in vruchteloze activiteiten. In dit verband wil ik U wel zeg· 
gen, dat mij persoonlijk nog altijd de vraag intrigeert wat onder het 
"verloren-gaan van sociale bindingen", door het Ministerie van Maat
schappelijk Werk opgevoerd als criterium voor faciliteiten bij het 

buurtwerk, verstaan dient te worden. 
Ten slotte zou ik, dames en heren, U nog als nieuwe opgave willen 
noemen de zorg voor het functioneren van een aantal voorzieningen, 
op een dergelijke wijze dat daarmede tegemoet wordt gekomen aan de 
redelijke eisen en verlangens der verschillende sociale categorieën. 
Om bij voorbaat misverstand te voorkomen, kan ik U wel zeggen, dat 
ik daarmede bepaald niet bedoel, dat iedere lokale samenleving zijn 
eigen aan de zojuist genoemde eis adekwaat voorzieningenniveau dient 

te bezitten. 

b. Met betrekking tot de externe structuurwijzigingen. 

Met deze laatste opmerking kom ik overigens reeds op het terrein -
ik hoop U dit nog verder duidelijker te maken - van de implikaties, 
die de huidige ontwikkeling heeft voor de externe structuur van de 
lokale samenleving. Met betrekking hiertoe - dus de betrekkingen en 
verhoudingen tussen de lokale samenlevingen onderling - zijn de 
consequenties minstens even belangrijk en leggen eveneens een aantal 
beleidsimplikaties bloot, waaraan naar mijn inzichten niet straffeloos 
voorbij kan worden gegaan. 

De centrale gegevenheid is hier wederom het verdwijnen van de socio
logische zelfgenoegzaamheid, waarover ik U in het voorgaande heb 
gesproken en dit impliceert dan de opgave om de nieuwe betekenis -
of als U wilt, de nieuwe functie - van de lokale eenheid te formu
leren. 
Deze nu kan naar mijn mening slechts gezien worden in het feit, dat 
de lokale samenleving een deel is geworden van een groter geheel. 
Dank zij de toenemende oriëntering op een schaal, die over de grenzen 
der lokale situatie heengaat, ontstaat een interdependentie, een onder
linge afhankelijkheid, welke zich manifesteert in een geleding, waarbij 
de afzonderlijke (groepen van) plaatsen deelfuncties gaan uitoefenen, 

c.q. verkrijgen. 
Daar waar deze functies elkaar aanvullend in de ruimte ontmoeten 
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ontstaat, zou men kunnen zeggen, een streekverband. 
Gisteren heeft de Heer Speetjens vanuit een aantal economische over
wegingen klemmend aangetoond, dat de intergemeentelijke samenwer
king een eis van de eerste orde is. Ook als men de ontwikkeling in 
sociologische termen benadert moet men noodzakelijk tot deze con· 
clusie komen. Als immers het hiervoor geschetste proces zich, onder 
het opzicht van de externe structuurwijzigingen, manifesteert in de 
uitgroei naar een streekverband, dan is dat een uitdaging, die speci

fieke aan dit niveau verbonden vraagstukken impliceert. Een beant
woording kan met andere woorden slechts adekwaat plaats vinden 
in het denken en handelen in buiten-lokale grootheden, in het erkennen 
dus van de wederzijdse afhankelijkheid. Nog anders gezegd: het gaat 
om een harmonieuze geleding van de aan het daglicht tredende deel
functies, om de vraag dus naar structurering (opgevat als functie
toekenning = handhaven, versterken, dan wel creëren van nieuwe 
functies). 

De functies in dit licht. 

Met betrekking tot deze functionele opdeling zou men, min of meer 
ideaaltypisch tot het volgende onderscheid kunnen komen, een onder
scheid welke nagenoeg gedekt wordt door de gemeentelijke typologie, 
zoals deze door de Provinciaal Planologische Dienst van onze provin
cie is opgesteld:S) 

de woon-werk/unctie: de gemeente verschaft de mogelijkheid om in 
de eigen woonplaats ook werkzaam te zijn. De werkgelegenheid voor 
buiten de gemeente woonachtige personen heeft geen relevante bete
kenis. 
In de zuivere vorm als hier gesteld zal deze funktie overigens niet vaak 
voorkomen. Het meest zullen sterk agrarische gemeenten dit type be
naderen, wanneer de niet-agrarische werkgelegenheid beperkt van om
vang is of gebouwd op de agrarische bedrijvigheid (zuivel; landbouw
werktuigenfabriek e.d.). In deze gemeenten zal het pendelsaldo noch 
duidelijk positief, noch duidelijk negatief zijn, bij weinig in- of uit

gaande pendel. 

De P.P.D. spreekt hier van agrarische gemeenten. 
de woonfunctie: de binding van de bevolking berust primair op (de 
aantrekkelijkheid van) het wonen aldaar. De betrokken plaatsen wor
den daardoor gekenmerkt door een omvangrijke uitgaande pendel. Het 



is vooral deze functie, die zich in Brabant sterk heeft ontwikkeld en 
gedifferentiëerd. Het volgende onderscheid laat zich daarbij aanbren
gen: 

- Als we te maken hebben met vestiging van de hoger gekwalificeer
de status- en beroepsgroepen, dan betreft dit in het algemeen ge
sproken een vestiging, die plaats vindt omdat men uitdrukkelijk 
een scheiding van woon- en werkmilieu nastreeft. Men is in de 
gelegenheid een aantrekkelijk - landelijk - woonmilieu en een 
daaraan adekwate woning te kiezen. 
Op die wijze ontstaat het forensisme. 
In de terminologie van de zojuist genoemde Provinciale Planolo
gische Dienst hebben we hier te maken met de zgn. landelijke stads
randgemeenten. 
Naast de traditionele plaatsen in dit opzicht - Vught en in min
dere mate Waal re - openbaart deze functie zich, als een specifiek 
nevenverschijnsel van het verstedelijkingsproces, in de meeste rand
gemeenten onzer steden. Denkt U bijvoorbeeld maar aan Son, En
schot, Moergestel, Rosmalen enz. 

Het is ook mogelijk dat de categorie der allochtone arbeiders en/ 
of lagere employé's woongelegenheid krijgt in de kleinere plaatsen 

rondom de stad. Waar dit min of meer massaal optreedt, is dit 
dikwijls een gevolg van gebrek aan woongelegenheid in de stad 
met als gevolg dat de randgemeenten voor de opvang dezer per
sonen in aanmerking komen. In de vorm van stedelijk aandoende 
wijken wordt dan de woongelegenheid gecreëerd. Het vrijwillige 
karakter der vestiging is in deze plaatsen - uiteraard - veel min
der aanwezig, althans niet zonder meer als uitgangspunt te nemen. 
De ( beleids) implikaties voor genoemde wooncategorieën zijn dan 
ook duidelijk verschillend. Ik kom daar straks nog even op terug. 
Het zojuist behandelde gemeentetype wordt door onze P.P.D. ge
rekend tot de zgn. stedelijke stadsrandgemeenten. De in deze ge

meenten optredende beweging naar het nabij gelegen werkcentrum 
zouden wij allochtone pendel willen noemen, daarmede de term 
forensisme, zoals hiervóór aangegeven, reserverend voor de "klas
sieke" opvatting die daaromtrent bestaat. 
Een ontwikkeling, zoals die zich bijvoorbeeld in Veldhoven heeft 
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voorgedaan - zeker in de aanvang - kunt U plaatsen in het type 
der allochtone pendelgemeenten. 

Waren de beide zojuist genoemde woonfunctie-typen te beschouwen 
als de resultante van het zgn. suburbanisatieproces, daarnaast valt 
nog te wijzen op die gemeenten welke hun agrarische dominantie 
sterk achteruit hebben zien gaan, waardoor de eigen beroepsbevol
king elders werkgelegenheid heeft moeten zoeken. Ook deze plaat· 
sen hebben uit dien hoofde steeds meer het aksent op de woon
funktie gekregen en wel voor de eigen bevolking. Deze woonfunc
tie wordt met andere woorden gekarakteriseerd door wat wij zul· 
len noemen de autochtone pendel (Pendelwoongemeenten in de 

terminologie van de P.P.D.). 

Daarnaast ziet U het ontstaan en de groei van onze werkgelegenheids
centra, waarbij ik met name die op het oog heb, welke zijn opgekomen 
in het kader van het industrialisatiebeleid met betrekking tot de ont· 
wikkelings· en probleemgebieden en welke daardoor primair een werk
gelegenheidsfunctie hebben gekregen voor het omliggend gebied. De 
P.P.D. typeert deze plaatsen als regionale industriecentra en het zal u 
niet moeilijk vallen ze in onze provincie terug te vinden. Denkt U bij· 
voorbeeld maar aan Cuijk, Uden, Etten en ook aan de stormachtige 
ontwikkeling die Oss heeft doorgemaakt. 

Tot slot dient - uiteraard - gewezen te worden op onze (grotere) 
steden, die een bovengemeentelijke verzorgende taak hebben op meer
dere terreinen, dan die van de werkgelegenheid alleen. 
De basis voor samenwerking. 
In principe, dames en heren, zijn onze welvaartsstichtingen, onze 
streekraden en andere vormen van intergemeentelijk overleg (zoals 
de Kempische Welvaartsstichting, Maaskants Welvaren, de Streekraad 
Midden-Brabant, de W.E.B. in West-Brabant, het Streekorgaan in het 
Land van Heusden en Altena, de - bepaald niet te vroeg tot stand 
gekomen - samenwerking in de agglomeratie Eindhoven) te beschou

wen als evenzovele organisatorische bevestigingen van de sociologische 
ontwikkeling, i.c. het zojuist geschetste schaalvergrotingsproces en de 
daarmee samenhangende functionele differentiatie. 
Zij houden dus tegelijk - wederom in principe - een aanvaarding in 
van het functieverlies der lokale eenheden en een erkenning van de 
wederzijdse afhankelijkheid. 



Dit impliceert, dat hier de basis is gelegen, waarop (nieuwe vormen 
van) integratie gevonden dienen te worden. Is het streven daar niet 
op gericht, dan leidt de tot stand gekomen functionele differentiatie 
tot een chaos.9) 
Het zojuist aangegeven beginsel betekent, als we het negatief formu
leren, dat het niet voldoende is - hoewel reeds waardevol - alleen 
die vraagstukken als een gemeenschappelijke zaak te onderkennen, 
voorzover men er ook plaatselijk duidelijk mee geconfronteerd wordt. 
Men zou zich dan immers kunnen beperken tot de aandacht voor die 
concrete - en niet persé samenhangende - vraagstukken, waarvan de 
oplossing bij een gemeenschappelijke aanpak dichterbij ligt en die een 
duidelijk aanwijsbaar belang voor de partners inhoudt. Vanzelfspre
kend kan daarmee zeer wel een stuk streekopbouw worden gerealiseerd, 
doch dan eerder als gevolg, dan een bewust nagestreefde doelstelling. 
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat in deze en dergelijke gevallen de 
aandacht voor de "korte termijn-problematiek" wezenlijke vragen op 
de achtergrond houdt. 
Erkenning van wederzijdse afhankelijkheid gaat verder. 
Het veronderstelt - het zij nog eens herhaald - denken in functies 
en niet primair in het geaccumuleerd bezit daarvan; het denken in 
categorieën van mensen met hun onderscheiden wensen, verlangens en 
behoeften, in plaats van in sociologisch zelfgenoegzame samenlevings· 
gehelen. Of, zoals van Doorn opmerkt als hij spreekt over de opbouw 
van de (plattelands) samenleving-nieuwe-stijl: "Tot deze stijl nu be
hoort het denken in categorieën en niet in dorpen, het werken in cate
goriale verbanden en niet in dorpsverenigingen, het opkomen voor 
categoriale belangen en niet voor dorpsbelangen". 10) 

Vanuit dit beginsel stelt zich de eerder vermelde structureringsarbeid, 
wordt zij zinvol en zijn eerst, naar mijn overtuiging, vragen om op
lossingen van allerlei problemen in een juist perspectief geplaatst. 

Het voorzieningenbeleid. 

Met name geldt dit laatste het voorzieningengebied, waarover ik hier 
een enkel woord, mede in verband met het probleem der zgn. leef

baarheid, mag zeggen. 
De opgetreden differentiatie in de behoeften kan in veel gevallen on
mogelijk in de plaatselijke situatie opgevangen worden, omdat daar
voor voorzieningen nodig zijn, die eerst kunnen funktioneren als ze 
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benut worden door (aanmerkelijk) meer personen dan het plaatselijk 
inwonertal. 
Overigens gaat het bij de zorg voor centrumvoorzieningen niet om 
een noodzaak, die zich aandient als de minst slechte oplossing, doch 
om een beleid dat eenvoudig aanknoopt bij de feitelijke ontwikkeling 
en als zodanig als een funktionele - in de sociologische zin - aan· 
pak is te beschouwen. 
Het proces der schaalvergroting betekent immers, dat de ruimte waar
binnen men mobiel kan en wil zijn aanmerkelijk is vergroot. Voor
zieningen-op-afstand houden dan ook geen bezwaar in, tenminste zo
lang de bereikbaarheid ervan verzekerd is. 

Het probleem is dan ook niet of alle behoeften en wensen ook plaat
selijk in de vorm van allerlei voorzieningen gehonoreerd kunnen wor
den, doch of ze bereikbaar gemaakt kunnen worden. 
Het is vanuit deze vraagstelling, dat de zgn. leefbaarheid van de plaat
selijke samenlevingen benaderd en beoordeeld dient te worden. Leef
baarheid, aldus Constandse, is: "een lokale situatie, die de betreffende 
menselijke groep in staat stelt een zodanig voorzieningenniveau te 
handhaven en een zodanig patroon van sociale relaties te onderhou
den, dat daardoor een bevrediging kan plaatsvinden van de geestelijke 
en materiële behoeften, welke ontstaan door vergelijking van de eigen 
situatie van de groep met die van de referentiegroepen".11) 

Van dezelfde auteur is het onderscheid tussen de "inelastische" en 
"elastische" relatiepatronen, dat met betrekking tot de bereikbaarheid 
der voorzieningen een verhelderend onderscheid geeft. Tot de inelas
tische behoren die voorzieningen welke deel uit maken van de zoge
naamde primaire verzorging en waarvan de bereikbaarheid vrij snel 
"afknapt", omdat men ze " bij de hand" dient te hebben. Gewoonlijk 
rekent men tot deze verzorgingsapparatuur een bescheiden winkel
voorziening (bakker, kruidenier e.d.), kerk, kleuter- en lager onder
wijs, eerste medische en sociaal-hygiënische verzorgingsmogelijkheden, 
en bescheiden verenigingsakkommodatie. Men zou in deze kunnen 
spreken van een "minimumpakket". De voorzieningen die tot de elas
tische relatiepatronen zijn te rekenen hebben een veel grotere rekbaar
heid omdat men ter bereiking daarvan grotere afstanden wil en kan 
afleggen. 
Het vraagstuk van de leefbaarheid verkrijgt, zo gezien, relevantie als 
een situatie dreigt te ontstaan, waarbij het voorzieningenminimum niet 



onder het (direkte) bereik kan worden gebracht en/of door de afwe
zigheid van centra van enige betekenis en gemakkelijke bereikbaarheid 
van de elastische voorzieningen ontbreekt. 
Het zal duidelijk zijn dat ook de primaire verzorging eerst mogelijk 
is bij een bepaald minimum aan bevolkingsomvang. De cijfers die 
dienaangaande genoemd worden liggen tussen de 1500 en 2000, waar
bij echter aangetekend dient te worden, dat deze critische grens hoger 
komt te liggen als de samenstelling der bevolking sterk heterogeen is, 
bijvoorbeeld als het meerdere konfessionele groeperingen betreft. (Be
hoeften aan eigen school, kerk, wellicht ook aan sommige eigen vormen 
van jeugdwerk e.d.). (Onlangs heeft Winsenius in dit kader zelfs 
een getal van 5000 genoemd.) 

Men bedenke echter wel dat een (te klein) inwonertal als zodanig 
geen kriterium voor de (on) leefbaarheid is. Dat blijft immers de 
bereikbaarheid der voorzieningen en deze wordt door meerdere en 
andere faktoren bepaald (men denke aan korte of te verwaarlozen 
afstanden naar de grotere hoofdkern e.d., welke de relevantie van het 
probleem kunnen verminderen of zelfs geheel opheffen). 
Eerst als de vraag naar de bereikbaarheid der primaire verzorgings
elementen zijn antwoord vindt in de lokale begrenzing wordt de pro
blematiek bij een te klein inwonertal accuut. 

Het vraagstuk van de leefbaarheid verkrijgt daarom vooral reliëf in 
gebieden met een "dunne" bevolking, woonachtig in hoofdzakelijk 
kleine woonkernen, met een stagnerende bevolkingsgroei en waar cen
tra van enige betekenis niet of onvoldoende tot ontwikkeling zijn ge
komen. Ik meen te mogen zeggen, dat, zo gezien, dit vraagstuk in onze 
provincie bepaald minder ernstig is, dan b.v. in onze noordelijke pro
vincies.12) Ook onze kleine woonkernen vertonen nog steeds een groei, 
zij het langzamer dan de grotere. 
Waar het probleem zich wel voordoet, zullen beslissingen genomen 
dienen te worden, waarbij niet het behoud van de kleine gemeenschap 
als vaststaand uitgangspunt kan worden genomen omdat dit de toene
mende oriëntering op de grotere gehelen negeert. Centrumvorming zal 
eerder geboden zijn. Overigens wil dit nog niet zeggen, dat in het 
kader van de nieuwe structurering, het tot ontwikkeling brengen van 
kleinere kernen zonder meer uitgesloten is. Stimuleren kan zeer wel 
tot de mogelijkheden behoren. Daarvoor dienen echter dan ook reële 
potenties aanwezig te zijn, die van plaats tot plaats kunnen verschillen. 
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Wij denken aan snelle bevolkingsgroei ook al blijft het totaal aantal 
inwoners (nog) onder de kritische grens, duidelijke toekenning van 
de woonfunktie, mogelijkheden voor het aaneenbouwen van twee kleine 
kernen e.d. Valt de beslissing uit in "bevriezen" dat wil dus zeggen, 
dat geen maatregelen tot verdere ontwikkeling genomen zullen worden, 
dan zal de leefbaarheid, i.c. de bereikbaarheid der voorzieningen op 
andere wijze gegarandeerd moeten worden. Van belang is hier vooral 
de zorg voor goede verbindingen, terwijl eveneens de mogelijkheden 
tot het in het leven roepen van mobiele voorzieningen onder ogen dient 
te worden gezien. 

Enkele vragen. 

Men mag zich de vraag stellen, dames en heren, of hetgeen de hier 
in grote trekken behandelde externe structuurwijzigingen aan uit
gangspunten bieden, altijd en op de juiste wijze inderdaad gehanteerd 
worden in de samenwerkingsvormen die thans allerwege opkomen. 
Het is een vraag waarop een volmondig ja teveel van het goede zou 
zijn. Het lijkt mij niet nodig hier te verdoezelen, dat met de sociaal
ruimtelijke schaalvergroting, de - wat ik zou willen noemen - men
tale schaalvergroting niet gelijk is opgegaan en erbij ten achter is ge
bleven. Wellicht mochten we dit ook niet verwachten en onmiddellijk 
eisen, maar het blijft er evenzogoed een probleem om. Het betekent 
immers dat, waar het zich voordoet, een sterk disfunctioneel denken, 
een denken dus ten detrimente van de feitelijke eisen, zich met een 
zekere hardnekkigheid handhaaft. 

Dit is, dames en heren, niet alleen te betreuren, omdat het streekver
band zo'n eigentijds gegeven is, doch ook het belang van de afzonder
lijke plaatselijke eenheden is er niet mee gediend, integendeel. 
Met dit laatste bedoel ik niet in het vage aan te duiden, dat wie de 
streekbelangen dient uiteindelijk ook zijn eigen belangen veilig stelt, 
- ook al is dat, mits men het woord "eigen" goed verstaat, meestal 
nog waar ook - doch ik bedoel het veel directer. 

Immers als men zichzelf bekent als een deel van een groter geheel, 
dan stelt men daarmee tevens zijn eigen functie en daarmee zijn eigen 
- zij het relatieve - betekenis in het licht; en daaraan mag en moet 
dan ook het recht ontleend worden eisen te stellen die het functioneren 
als zodanig - dus op basis van de toegekende functie - waarborgen 
en mogelijk maken. 



In dit kader komen dan, naar mijn mening, meerdere beleidsvragen 
in een ander daglicht te staan. 
Is b.v. de sleutel der woningverdeling nog adekwaat aan de nieuw 
gegroeide sociaal-ruimtelijke situatie, hij welke vraag ik U met name 
de straks genoemde woonfunctie in zijn verschillende variaties nog 
even in herinnering roep. 
Waar ligt - om iets anders te noemen - de raison van de gemeente
classificatie nog als men uitgaat van de functionele wederzijdse afhan
kelijkheid. 
Als men, de vroegere situatie in ogenschouw nemend, de samenlevings
vormen ten opzichte van elkaar wellicht kon structureren in een ver
ticaal hiërarchisch verband - van de grote stad tot het kleine dorp -
dan kan daarin gemeenteclassificatie zijn betekenis hebben. Waar ech
ter de huidige ontwikkeling de wederzijdse afhankelijkheid zodanig 
naar voren doet komen, dat eerder van een horizontale geleding der 
verschillende samenlevingsvormen - waarbij het onderscheid en zeker 
de tegenstelling stad/platteland steeds meer tot een anachronisme 
wordt13) - gesproken kan worden, wordt - zo beschouwd - de 
raison der gemeenteclassificatie een dubieuze aangelegenheid. 
Het zal U duidelijk zijn, dat deze en dergelijke vragen pas kunnen op
komen, als men bereid is de eigen zelfstandigheid in de traditionele 
zin op te geven en daarvoor de wederzijdse afhankelijkheid in de 
plaats te stellen. Immers dan wordt ook de eigen functie naar voren 
gebracht en daarmede het uitzicht geboren op (de gerechtvaardigde 
vraag naar) waarborgen die een reële uitoefening dezer functie ook 
mogelijk maken. 

Het lijkt mij, dat ook - om weer iets anders te noemen - annexatie
kwesties daardoor anders kunnen komen te liggen. 
Men kan annexeren op basis van traditionele argumenten en op die
zelfde basis er tegen opponeren. Dit laatste b.v. in de geest van: 
"de democratie is het best gewaarborgd in de kleine gemeenschap
pen"; "hier zijn we nog allemaal één" e.d. In het algemeen gesproken 
maken deze tegenwerpingen weinig indruk en naar niijn mening ook 
terecht, omdat ze verwijzen ( ?) naar een voorbije periode, die weinig 

terzake is. 

Ik geloof eerder dat men in die gevallen, waarin men juist begint met 
zijn afhankelijkheid te stellen ten opzichte van de - potentiële -
" annexeerder", sterker komt te staan. Men stelt dan immers tegelijk 

73 



74 

èn de wederzijdse afhankelijkheid èn daarmee de eigen functie in het 
daglicht hetgeen in principe - ik meen dat ik u dat voldoende heb 
aangetoond - uitzicht biedt op allerlei vormen van overleg en samen 
werking, leidend tot oplossingen, die de eigen zelfstandigheid (dit dan 
in de nieuwe relatieve zin van het woord) onaangetast kan laten. 
Let wel, dames en heren, ik zeg niet, dat ik tegen annexatie ben of 
dat deze geen zin kan hebben of in meerdere gevallen niet noodzakelijk 
kan zijn. Ik heb hier slechts een gezichtspunt naar voren willen bren
gen, dat m.i. zeker in de overwegingen ter zake betrokken dient te 
worden. Het kan echter slechts in het vizier komen, als het krampachtig 
vasthouden aan de vorige samenlevingsidee wordt losgelaten. 

Meer positieve benadering nodig. 

Ik heb reeds opgemerkt, dat de uitgangspunten die zich voor de samen
werking in grotere verbanden openbaren, nog onvoldoende tot hun 
recht komen. Dit is naar mijn mening mede te wijten aan het feit, dat 
deze samenwerking en het opgeven van het autarkisch denken nog te 
veel in de sfeer van het noodzakelijk kwaad wordt getrokken. Zo in 
de geest van: "Er is nu eenmaal niets anders aan te doen". Een posi
tieve benadering, aanknopend bij de nuchtere realiteit, die, naar ik 
meen te hebben aangetoond, èn het streekbelang èn het belang van de 
- nieuwe - lokale eigenheid in zich verenigt, wordt nog te weinig 
op de voorgrond geschoven. 
Zolang we blijven steken in de sfeer van "het kan nu eenmaal niet 
anders", - en naar mijn smaak gebeurt dit teveel, tot in de Tweede 
Kamer-discussies over de Rijnmond toe - is het begrijpelijk, dat de 
grote stad het sterkst voor de streek opkomt, omdat het haar de minste 
functies kost en de kleine plaats daartegenover allerlei verdedigings· 
mechanismen in werking gaat stellen. Het resultaat dreigt dan een com· 
promis te worden, dat de noodzakelijke uitgangspunten frusteert, al
thans onvoldoende tot hun recht doen komen. 

7. Nader differentiëring van het verstedelijkingsproces. 

Tot nu toe heb ik nog weinig expliciet over Noord-Brabant naar voren 
gebracht, zij het dan, dat u ondertussen naar ik hoop wel wat situaties 

in deze provincie hebt kunnen "plaatsen''. 
Ik zal daarom thans pogen - en, gezien de tijd, in korte trekken - het 
verstedelijkingsproces nog even nader te differentiëren naar enige 



dominante vormen van presentatie, waardoor het mogelijk is ons de 
provinciale situatie in zijn regionale verscheidenheid wat concreter 
voor ogen te stellen. 
Daarbij ga ik dan uit van het onderscheid tussen de zgn. mentale en 
physieke verstedelijking. 
Onder mentale verstedelijking kan worden verstaan, dat via de alge
meen werkende invloeden van de verkeersgeografische ontsluiting, de 
kommunikatie-middelen, de pendel, de deelname aan het voortgezet 
onderwijs, de ontspanning in de stad en wat dies meer zij, een kennis
name van de " nieuwe tijd'', zo men wil van de stad, plaats vindt, zon
der - en dit is het kenmerkende - dat een en ander gepaard gaat 
met een spektakulaire, physieke en uiterlijk waarneembare verande
ring ter plaatse. Het gebied wordt niet op zijn kop gezet, het (physie
ke) dorpsbeeld ondergaat weinig ingrijpende wijzigingen. De veran
deringen voltrekken zich dan ook voornamelijk in de mentale sfeer en 
in zekere zin op onzichtbare wijze. 

Veelal kan men konstateren, dat de uitdaging hiervan zich kristalli
seert in een problematiek die zich beweegt rond een tweetal hoofd
punten en wel a) rond de vraag naar de bewustwording en bewust
making der plaatsgrijpende veranderingen en b) rond de leefbaar

heid. 

Wat het eerste punt betreft: de meer geruisloze werking van de stede
lijke invloeden heeft gemakkelijk en eerder tot gevolg, dat een duide
lijke bewustwording van en inzicht in hun betekenis ontbreekt. In 
het gebied, c.q. ter plaatse gebeurt weinig, dat een rechtstreekse kon
frontatie met de maatschappelijke ontwikkeling inhoudt. Men wordt er 
als het ware niet met de neus boven op gedrukt. 
De traditionele samenlevingsstructuur van dorp en gezin kan daar
door langer in zijn uiterlijke patroon gehandhaafd blijven. Deze loopt 
daarmee echter de kans achter te blijven, na te hinken, bij de mentale 
wijzigingen, bij het zich wijzigend kultuurbeeld, dat zich met name 
bij de jongeren aan het vormen is. Het een past niet meer bij het 
ander, zonder dat, zoals gezegd, men zich deze diskongruentie voldoen
de bewust is. 

Wat de leefbaarheid betreft, juist daar waar de bewustmaking een 
probleem is, ontbreken vaak de middelen om tot een adekwate aan
pak te komen. In dit soort gebieden - met name als daar een lang
durig isolement bij komt, c.q. aan vooraf is gegaan - heeft zich 
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dikwijls op velerlei terreinen een achterstand geopenbaard. 
Mede doordat er relatief veel kleine woonkernen aanwezig zijn is hier 
de kans voor het bereiken van de kritische leefbaarheidsgrens het 
grootst. 
Het komt mij voor, dat de hier beknopt aangegeven problematiek voor
al te situeren is in de agrarische en de pendel-woongemeenten (autoch
tone pendel). Daar immers is het spektakulaire karakter van de ont
wikkeling het minst zichtbaar geworden. Bedoelde gemeenten komen 
nog vrij duidelijk aaneengesloten voor in de volgende vier gebieden 
van onze provincie: het Land van Cuyk, de Brabantse Maas kant, land 
van Heusden en Altena en de Westelijke Kleistreek. 
Het zijn de gebieden waar permanente vertrekoverschotten - zij het 
dat deze op de Westelijke Kleistreek na, sinds 1955 sterk zijn ge
daald - een sterke achteruitgang van de agrarische beroepsbevolking 
met een daaraan (meer dan) evenredige stijging van het percentage 
buiten de eigen woongemeente werkende personen en tenslotte de aan
wezigheid van tamelijk veel kleine woonkernen als gezamenlijk optre· 
dende kenmerken zijn aan te wijzen. 
Uiteraard is met deze aanduiding niet bedoeld dat deze gebieden alle 
een problematiek vertonen die dezelfde intensiteit en/ of omvang bezit. 
Bovendien is het uiteraard mogelijk en ook waarschijnlijk dat het ene 
gebied reeds verder in een meer "aangepaste" richting is voortge
schreden, dan het andere. Waar het mij dan ook slechts om gaat, is 
het kader aan te geven binnen welke naar onze mening de aandacht 
voor de problematiek zijn uitgangspunten kan vinden.14) 
Wat de physieke verstedelijking betreft het volgende: 

Physieke verstedelijking wil zeggen dat het proces van de presentatie 
der maatschappelijke ontwikkeling zich op een spektakulaire wijze 
heeft gemanifesteerd, leidend tot ingrijpende veranderingen die ook (in 
de uiterlijke vormgeving en structuur der betrokken plaatsen) duidelijk 
waarneembaar zijn. Dit veranderingsbeeld kent een tweetal sub-typen: 
namelijk de physieke verstedelijking middels de industrialisatie en de 
physieke verstedelijking middels de overname van de woonfunktie van 
de nabijgelegen stad. 

Ik heb U wat het eerste type betreft reeds gewezen op de plaatsen, die 
in het kader van het industrialisatiebeleid zijn opgekomen en wat het 
tweede type aangaat moge ik U nog even herinneren aan de stadsrand
gemeenten. 



Beide vormen van verstedelijking hebben gemeen dat de plaatselijke 
situatie sterk wordt gesegmenteerd door de aanwezigheid en de komst 
van andere en nieuwe beroepsgroepen, meerdere religies, politieke 
overtuigingen, status-categorieën en dergelijke. Het is vooral hier dat 
de eisen die aan een nieuw samenlevingspatroon gesteld kunnen wor· 
den gestalte krijgen. Zoals gezegd bestaan deze in het zoeken van de 
wederzijdse aanrakingspunten teneinde te kunnen komen tot een goede 
verstandhouding over en weer en tot samenspraak en koördinatie. 
Voorts zal juist in deze plaatsen een snelle en min of meer abrupte 
stijging en vooral differentiatie van het behoeftenpatroon optreden. 
Met name de plaatsen die een ontwikkeling hebben doorgemaakt naar 
een stedelijke standsrandgemeente (allochtone pendel) zien zich in 
deze vaak voor grote moeilijkheden geplaatst. Men kan immers ver
wachten dat zich aldaar mensen gevestigd hebben die, omdat het 
vrijwillige karakter van hun verplaatsing ontbrak, ook eerder iets van 
de samenleving waarin zij zich vestigen zullen verwachten. Dit temeer 

waar zij minder dan de "echte" forensen (eigen vervoermiddel), in de 
gelegenheid zijn aan het leven in de stad te participeren. In dit opzicht 
bevinden de landelijke stadsrandgemeenten zich wellicht in een wat 
gunstiger situatie, omdat daar minder vraag naar plaatselijke hono· 
rering van allerlei behoeften zal zijn. Wel dient gesteld te worden 
dat over het algemeen gesproken de allochtonen in dit soort gemeen
ten zich het minst aan hun woonmilieu gebonden voelen en uit dien 
hoofde niet of veel moeilijker geïnteresseerd zijn te maken voor het 
plaatselijk maatschappelijk leven. 
Met betrekking tot de externe struktuurwijzigingen die zich via de 
physieke verstedelijking voordoen kan nog het volgende worden op· 
gemerkt: 

Voor de nieuwe industriegemeenten betreft dit voornamelijk de impli
katies die verbonden zijn aan de wording tot centrumgemeente. De 
industrialisatie leidt er immers veelal toe dat niet alleen een werk
gelegenheidsfunktie ontstaat, doch dat daarnaast successievelijk meer
dere en andere funkties tot ontwikkeling komen die in hun werking 
en bediening over de lokale grenzen heen komen te liggen. 

Vanuit al deze funkties ontstaan vragen rond de betrekkingen en ver
standhouding met het omliggend gebied; van (de noodzaak tot) her· 
oriëntatie over en weer; vragen ook naar het voorzieningenoptimum 
en de geleding daarvan binnen het grotere geheel, evenals naar de 
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mogelijke (gedeeltelijke) afstoting van funkties. 
Algemeen gesteld zien deze nieuw tot ontwikkeling gekomen plaatsen 
zich voor de taak staan een juiste en prudente verhouding te kreëren 
met de plaatsen in het omliggend rayon. 
Daar waar de overname van de woonfunktie centraal staat in het phy
sieke verstedelijkingsproces, wordt de externe struktuurwijziging 
vooral bepaald door de spanningsverhouding, die kan ontstaan tussen 
enerzijds de vraag naar de waarde van de nieuwe (woon) functie als 
basis voor een (relatieve) vorm van lokale en gemeentelijke zelfstan
digheid en anderzijds de vergroeiing met een groter geheel: het stads
gewest. 
Het zou mij bepaald te ver voeren, dames en heren, verder in te gaan 
op de inhoud van de onderscheiden vraagstukken, zoals deze bij een 
gedifferentiëerde beschouwing van het verstedelijkingsproces, naar 
mijn overtuiging, in onze provincie aan het daglicht treden. U staat 
mij daarom toe het bij de zojuist aangegeven enkadrering te laten. 
Ik hoop dat U en passant duidelijk is geworden, dat - zoals ik aan 
het begin van deze inleiding opmerkte - het, zo gezien, niet alleen 
de industrialisatie is (geweest) die tot maatschappelijke veranderin
gen leidt en daarmee a fortiori niet de enige faktor die maatschappe
lijke vraagstukken en problemen oproept. 

Dit laatste mag vooral daarom nog eens beklemtoond worden, omdat 
men anders in de zorg voor maatschappelijke begeleiding zijn oog 
eenzijdig - en daarmee discriminerend voor andere situaties - op 
die gebieden gericht houdt, waar een min of meer massale en abrupte 
industrialisatie waarneembaar was en is. 
Het is naar mijn mening dan ook volkomen terecht, dat - m.n. ook 
vanuit onze provincie - meerdere malen critiek is geuit tegen het 
"bevoorrechten" door de overheid van alleen laatstgenoemde gebieden 
met speciale faciliteiten op het gebied van de maatschappelijke bege
leiding. 
Ik kan dit laatste thans, gezien de mij toegemeten tijd, niet nader uit
werken. In de discussie is er wellicht meer ruimte voor. 

8. Besluit. 

Dames en heren, ik hoop met deze inleiding U een raamwerk te hebben 
geboden, waarbinnen de maatschappelijke structuurwijzigingen ge· 
zien kunnen worden en waarbinnen straks een verdere gedachtenwis-



seling kan plaats vinden. 
Onze provincie, zo zal U duidelijk zijn geworden, is niet meer het 
Brabant van weleer en heeft meerdere zaken verloren die men het 
vroeger zo gaarne toeschreef. Doch daar mogen we - om met mezelf 
niet in tegenspraak te komen - niet naar terug kijken. Wat geldt voor 
de lokale samenleving geldt evenzeer voor het provinciale niveau: 
Het gaat thans èn om het (inter)nationale verband èn echter ook om 
onze nieuwe funktie daarin, om onze nieuwe eigenheid in dat opzicht. 
Hier ligt een opgave tot het bereiken van een synthese, waaraan onze 
provincie gelukkig hard werkt. Dat deze synthese steeds duidelijker 
vormen mag aannemen, is een wens waarmee ik deze inleiding gaarne 
besluit. 

1 ) ]. A. A. van Doom en C. ]. Lammers: Moderne Sociologie (Aula 1959). 

2) Uitgave van het Provinciaal bestuur van Noord-Brabant. 

3) Men zie zijn prae-advies: "Wijk en Stad reëele integratiekaders?", uitge
bracht op het congres over Sociale samenhangen in nieuwe stadswijken. 
(Instituut Sociaal Onderzoek Nederlandse Volk. 1955). 

4) Men zie voor dit proces van het "uitdijen der Sociale Velden": Dr. Sj. 
Groenman: Uitdijende werelden. (Assen 1956). 
Eveneens: Dr. A. K. Constandse: Het dorp in de IJsselmeerpolder 

(Zwolle 1960). 
]. A. A. van Doom: Schaalvergroting als een proces van sociale verandering 

(Sociologische Gids. 1960-1). 
5 ) O.a. bij ]. A. A. van Doom: De sociale levensvatbaarheid van de kleine 

plattelandskernen. (Uitgave Min. van Maatschappelijk Werk. 1961). 

G) Men zie b.v. Dr. Sj. Groenman: Als Cultuurpatronen langs elkander schu
ren. (Sociologisch Bulletin. 1951). 

7 ) Een interessante beschrijving van de verwerking, beter gezegd van pogin
gen tot een positieve reactie op (van) de nieuwe presentatie-elementen is 
te vinden bij: Albert Schaf/er: A rural community at the urban fringe. 
(Rural Sociology. Vol. 23, Sept. 1958). 

8) Men zie ook: Drs. ]. C. L. Luyten: De betekenis van het sociologisch onder
zoek bij de planologische problematiek rnn het urbanisatieproces. (Sociale 
Wetenschappen. 1962-3). 

9) Behartenswaardig is de opmerking van E. A. Wilkening, dat specialisatie 
weinig waarde heeft als de daaruit ontstane functies niet in een groter 
sociaal systeem geïntegreerd worden. ("Specialization is of little value 
without the integration of the specialized functions into a larger social 
system". (E. A. Wilkening: Some perspectives on change in rural societies. 
Rural Sociology Vol. 29. March 1964-1). 
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10) Van Doom: t.a.p. pag. 9. 

11) Constandse: t.a.p. pag. 60. 
12 ) Men zie b.v. M. A. Tonckens en E. Abma: Verdwijnende dorpen op het 

Groninger Hoogeland (1957). 
Ook: ]. ]. Kalma: Dorpen willen leven (1960). 

13) Men zie in dit verband het artikel van Glenn V. Fuguitt: The city and 
Countryside. (Rural Sociology. Sept. 1963. Vol. 28. nr. 3. pag. 259-260). 

14 ) Im· of expliciet is een en ander terug te vinden in: "Aan de-. rand van de 
randstad, Brabants Zuid-Westhoek", van de hand van Drs. W. Eichholz 
(Sociologisch Instituut der Ned. Herv. Kerk. Utrecht 1962). 
Eveneens in: "De Brabantse Maaskant"; Een sociologische verkenning. 
(Prov. Opbouworgaan Noord-Brabant 1959). 



GEDACHTENWISSELING 

N.A. V. DE INLEIDING DOOR Drs. VAN DE LEST 

Laten de Brabanders zich niet teveel door de allochtonen domineren? 

Dat er een zekere dominantie van de allochtonen in vele gemeenten 
van Noord-Brabant te zien is valt niet te betwijfelen. Men treft dit niet 
zozeer aan in de normale traditionele verenigingsverbanden, harmonie, 
toneel, voetbal e.d., maar wel in stichtingen e.d. die "nieuw" zijn. 
Het valt vaak op dat in de nieuwe werkarmen, als daar zijn: 
sociaal charitatieve centra, levensscholen, muziekscholen, ouder
comité's, bibliotheek, parochieraad e.d., minstens kwantitatief, 
het element van allochtonen in hoge mate domineert. Uit een 
oogpunt van sociale integratie dient zulks zeker in het oog te worden 
gehouden, omdat dit kan betekenen dat, voor zover de bestuurlijke 
samenstelling dit aangeeft, de vernieuwing van de samenleving gestalte 
dreigt te krijgen over de hoofden der autochtonen heen. Voor de lokale 
sociale integratie is dit zeker niet gewenst; dit betekent dus tegelijk, 
dat een te sterke autochtone dominantie evenmin aanbevelenswaardig 
zou zijn. 

Is de sociale segmentering niet mede oorzaak dat de leden van organi

saties vaak zo weinig geïnteresseerd zijn in hun eigen organisatie? En 
is het niet zo, dat door die segmentering er een soort muur komt tussen 

de besturen van de organisaties enerzijds en de leden aan de andere 
kant, waardoor zij voor elkaar steeds moeilijker bereikbaar worden? 

Vastgesteld mag wel worden, dat men deze organisaties meer gaat be
leven en beschouwen als kaders waartoe men nu eenmaal behoort, dan 
als samenlevingsvormen waaraan men effectief moet participeren. Het 
verschijnsel van segmentering speelt overigens wel een rol. Het is denk
baar dat de sociale segmentering zich uit in de verschillende beroepen 
waardoor de leden moeilijk onder één noemer te vangen zijn, 

voor wat het daadwerkelijk meeleven en meedoen aan het organi
satieleven ter plaatse betreft. Ook vanuit dit standpunt bezien is de om
vorming van standsorganisatie naar Nederlands Katholiek Vakver
bond wel te begrijpen. 
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Bij het zoeken van het antwoord op de vraag, hoe men meer mede
werking van de zijde van de leden zou kunnen krijgen, zou het goed 
zijn de leden bewust te doen zijn dat die sociale segmentering er is; 
welke echter tegelijkertijd het zoeken en vinden van raakpunten ver
onderstelt. Het gaat m.a.w. om de vraag naar nieuwe gemeenschap
pelijke waarden. 

Op welke wijze zou de evolutie naar verdere samenwerking dienen te 
worden geleid? Het onderkennen van de eigen functie en daarmee het 
onderkennen van de inter-gemeentelijke afhankelijkheid, is de eerste 
- niet de enige - basis van waaruit een vorm gevonden zou kunnen 
worden. Men heeft niets aan structuren of vaste normen als de bewust
wording niet vooraf gaat. 
De vraag laat zich hierbij tegelijkertijd stellen of die streek-samenwer
king een of andere staatsrechtelijke vorm moet hebben. Men is het 
hierover nog lang niet eens. 
Ten aanzien van de gevonden vorm in de "Rijnmond" werd in krin
gen van de volksvertegenwoordiging ook de vraag gesteld of wij niet 
moesten oppassen deze vorm als het exempel te zien van de wijze waar
op zich dit moet gaan voltrekken. Ook in sommige streekraden is 
twijfel gerezen over de vraag of al onmiddellijk gezocht moest worden 
naar formele en juridische bindingen. Enerzijds werd twijfel uitgespro
ken of een samenwerking die vrijwel uitsluitend gebaseerd is op 
gentlemans agreement wel voldoende basis biedt, doch anderzijds 
meende men dat het beter was eerst enige tijd te zien hoe de mentale 
bereidheid zal standhouden. 
Of streekraden niet allereerst en vrijwel uitsluitend een economisch 
doel beogen is een vraag, waarop niet meteen jà gezegd kan worden. 
Het is inderdaad wel zo, dat het economisch belang aanvankelijk voor
op staat; maar uit de ontwikkeling die de streekraden hebben door
gemaakt blijkt overduidelijk dat de maatschappelijke sector geenszins 
verwaarloosd wordt en zoal niet formeel in de statuten bij de doel
omschrijving is betrokken, dan toch informeel telkens naar voren 
treedt. 



CULTURELE ONTWIKKELING 

DOOR J. D. VAN DER HARTEN 

Het woord "cultuur" geeft vaak aanleiding tot begripsverwarring. Voor 
de één dekt het een totaal van artistieke activiteiten, die men kunst 
pleegt te noemen. Voor de ander is cultuur hetzelfde als beschaving, 
civilisatie, waarin U het woord "civis", dat is burger, gelieve te beluis
teren om dan te bedenken, dat de kunstenaar in onze wereld nog altijd 
als de grote tegenpool van de burger wordt beschouwd. 
Men kan in het algemeen onder cultuur begrijpen het complex van 
krachtsinspanningen waardoor een gemeenschap zich verheft boven 
het uitsluitend materialistische bestaan, maar daar wordt de zaak niet 
zoveel duidelijker door. Wél duidelijk is, dat het onderwerp dat ik 
vanmiddag met U mag bespreken, de culturele ontwikkeling in Noord
Brabant, eveneens door die begripsverwarring wordt bedreigd. 

Beschikte ik - zoals voorgaande sprekers - over een pakket con
crete gegevens naar hun betekenis gerangschikt, dan zou ik misschien 
met enige zwier en fantasie kunnen camoufleren, dat ons onderwerp 
voor een belangrijk deel uit onzekerheden bestaat. Maar ook dat is 
niet het geval, ik kan niet anders doen, dan met U samen denken 
over een zaak, die ons - bewust of onbewust - allen aangaat. U 
mag mij dan straks gebrek aan nuchtere zakelijkheid verwijten, ik 
troost mij dan maar met de gedachte, dat dit gebrek volgens oeroude 
begrippen tot het domein van de cultuur behoort. 

Niettemin wil ik een poging wagen in een geheel van onduidelijkheden 
enige lijn te brengen. Ik zal trachten U een schets te geven van een 
feitelijke situatie, - een schets, want een nauwkeurige tekening met 
alle details zou te veel van onze tijd vergen, - om U op grond daar
van een beeld voor te toveren van de toekomst. "Leven, wonen en 
werken in Brabant" is het thema van deze studiedagen. In mijn op
vatting zijn leven, wonen en werken ook vormen van cultuur, maar 
wanneer ik met U de balans opmaak en de vooruitzichten schilder, zal 
ik er toch van af moeten zien de cultuur in zó ruime zin te inter
preteren. 
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De culturele ontwikkeling vormt de laatste tijd veelvuldig onderwerp 
van gesprek. Zij is behandeld in studies en rapporten, die op hun beurt 
weer veelbesproken zijn. Men is het eens en oneens, men discuteert 
en publiceert en de mat~rie wordt steeds ingewikkelder. Het lijkt me, 
dat een deel van deze moeilijkheden voortvloeit uit een teveel aan be
perking. Daarin moge zich dan af en toe de meester manifesteren, wie 
een onderwerp onder de loep neemt, dat zozeer verweven is met ons 
gehele bestaan, dient het bij voortduring in dat wijde perspectief te 
beschouwen. 

Wanneer wij vanmiddag uit het grote geheel van de culturele ontwik
keling een bepaald onderdeel of bepaalde onderdelen nemen om die 
nader te bezien, dan moeten wij daarbij dat grote verband geen mo
ment uit het oog verliezen. En als vanzelf zullen we dan ook telkens 
weer de dingen in dat verband trachten te plaatsen. 

In deze tijd mogen wij cultuur niet meer uitsluitend identificeren mel 
de wereld van kunstenaars en strikt in hun werk geïnteresseerden. De 
19e eeuwse gedachten van isolement, de plaats op de ivoren toren van 
de kunstenaar, de voorrechten van de weinigen, van "the happy few", 
die de kunst uitsluitend voor hen bestemd zagen, passen niet meer in 
de ontwikkeling van de 20e eeuw. De moderne maatschappij vertoont 
een veelheid van verschijnselen, die het begrip cultuur verbreden, het 
klassieke aantal der negen muzen is niet meer toereikend, maar naast 
hen zijn er talloze andere aspecten, die in de totaliteit van belang zijn. 
Onderwijs, recreatie, ontspanning, film, radio, televisie, behoren even
goed als de beeldende kunsten, de muziek en de letterkunde bij en 
tot de cultuur. Zij vormen de bestanddelen van onze beschaving, zij 

zijn in staat het menselijke leven verder tot ontplooiing te brengen. 
"De cultuur is datgene wat de mens bewaart voor de schipbreuk van 
het leven", heeft een Spaanse wijsgeer gezegd, die meent dat het leven 
ons dwingt tot handelingen om boven water te blijven, beter gezegd 
zich in positieve richting te bewegen. Het ligt mij niet erg om het 
leven, - al is het niet altijd een lolletje - te vergelijken met een 
schipbreuk. Toch moet ik toegeven, dat het beeld kernachtig is: leven 
alleen in de primitieve betekenis van het woord loopt voor de mens 
uit op een geestelijke verdrinkingsdood; om daaraan te ontkomen, is 
cultuur (letterlijk) een levensbehoefte. Van de andere kant is deze 
benadering te negatief om goed te zijn. Laten wij haar verder rusten, 
dan houden wij wel vast, dat cultuur niet is een sieraad, een vorm 



van luxe, maar dat zij wezenlijk behoort tot onze uitrusting, dat WIJ 

haar niet kunnen missen. 
Haar geschiedenis maakt dit trouwens duidelijk. Steeds zullen wij 
ervaren, dat wat in onze begrippen een beschaving vormde, essentiëel 
was voor het bestaan van de mensen in die periode: bouwkunst, dans, 
spel, dichtkunst, ze hadden een reële functie en maakten deel uit van 
het leven, van de communicatie tussen de mensen onderling en van de 
communicatie tussen de mensen en God. 

In het verband, waarin wij de culturele situatie van dit ogenblik he· 
schouwen, is het vooral die communicatie tussen de mensen, welke 
ons moet bezig houden. In de cultuur is de ontmoeting, de uitwisseling 
van gedachten, van woorden en gevoelens, de wisselwerking tussen de 
geesten essentiëel. Haast vanzelf volgt hieruit, dat uitbreiding van deze 
communicatie leidt tot verhoging van het beschavingspeil: de cultuur
mens weet te onderscheiden, hij herkent de waarden. Om te onder
scheiden echter moet men kunnen vergelijken, om waarden te herken
nen moet men ze kunnen wegen. 

U hebt wel eens het verhaaltje gehoord van de drie steenhouwers, aan 
wie een voorbijganger vraagt, wat ze aan het doen zijn. Dan antwoordt 
er één: "ik ben stenen aan het houwen ... " De tweede zegt: "ik ben 
geld aan 't verdienen". Maar de derde antwoordt: "ik bouw een kathe
draal" . In een vroeger stadium waren wij , wat chauvinistisch vertederd, 
wel geneigd in de Brabanders vooral kathedralenbouwers te zien, maar 
bij het voortschrijden van de technische en economische ontwikkeling 
wordt het steeds duidelijker, dat de meesten steenhouwers en geldver· 
dieners willen zijn. De kathedralenbouwers zijn schaars. 

Maar tegelijkertijd blijkt die practische zin, die ons van de armoedige 
zandgronden afhelpt, uiteindelijk ook de kathedralen ten goede te ko
men. In de jaren na de tweede wereldoorlog is immers het culturele 
leven in onze provincie, parallel met de maatschappelijke ontwikkeling, 
eerst goed tot ontplooiing gekomen. De begrenzing, waarin wij ons 
romantisch konden wijsmaken, dat we kathedralen bouwden terwijl we 
het feitelijk bij de stenen lieten, is doorbroken. Het culturele leven in 
Noord-Brabant is aansluiting gaan zoeken en heeft aansluiting gekre
gen met het nationale en internationale culturele leven. Deze openheid 
correspondeert met het beeld van technische, economische en maat
schappelijke ontplooiing, dat het Brabant van nu vertoont, maar de 
grote vraag is, of de culturele ontwikkeling met die ontplooiing gelijke 
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tred houdt en of zij in voldoende mate daarin de plaats inneemt, die 
haar toekomt. 
In overeenstemming met de landelijke situatie, waarin de overheid 
steeds meer de cultuur als onderwerp van overheidszorg is gaan zien, 
zijn ook in deze provincie de overheidsbemoeiingen met de cultuur 
vrij aanzienlijk. Dit is uiteraard geen situatie, die de overheid de bur
gers van bovenaf oplegt en die buiten deze burgers om ontstaat. 
Zij is geboren uit hun verlangens en behoeften en, al uit zich dat lang 
niet altijd even duidelijk, de inzichten, die uiteindelijk de overheden 
op deze weg leiden, zijn afkomstig uit brede lagen van de bevolking. 
Daar leggen individuele en groepsactiviteiten op dit terrein de basis 
voor een meer gecoördineerd cultuurbeleid, al moet ik daar direct aan 
toevoegen, dat zowel aan de coördinatie als aan het beleid op langer 
zicht nog zeer veel, om niet te zeggen haast alles ontbreekt. 
De secretaris van de Raad voor de Kunst, Jan Kassies, heeft eens een 
aantal stellingen over kunstpolitiek ontwikkeld, waarin hij ditzelfde 
tekort signaleert. Er is een tekort aan stelselmatige opzet van de kunst
politiek, zegt hij, "omdat onvoldoende wordt doordacht, hoe zij zich 
methodisch kan richten op kunstenaar, publiek en vooral op de scha
kels tussen beide. Daarom zijn er lacunes in het kunstbeleid. Het frag
mentarisch karakter daarvan wordt begrijpelijk, wanneer men bedenkt, 
dat dit beleid is ontstaan op een negentiende-eeuws patroon van bij
stand aan tekortschietend burgerlijk particulier initiatief, dat zich 
richtte op het kunstleven, zoals de gezeten burgerij, dat voor zich 
schiep. 

Van zulk een haast charitatieve bijstand naar kunstpolitiek als element 
van welzijnspolitiek is een grotere stap dan velen denken." En Kassies 
stelt verder, dat "de kunstpolitiek opgevat als welzijnspolitiek dient aan 
te knopen bij de behoeften, die in de werkelijkheid blijken te bestaan 
aan uiting en beleving. Opgevat als welzijnspolitiek dient de kunst
politiek bovendien haar basis te verbreden tot allerlei vormen van 
communicatie en transport van artistieke uitingen en in samenhang 
worden gebracht met andere sectoren van het welzijnsbeleid." 
In de beperking, die wij onszelf hebben opgelegd, stellen wij cultuur
beleid gelijk aan de kunstpolitiek, die Kassies neemt, maar men hoort 
meteen, hoe ook hij de samenhang met andere sectoren naar voren 
brengt als een wezenlijk onderdeel van een goed beleid. 
Is het begrijpelijk, dat een overheid, die zelf nog typisch 19e eeuwse 



trekken heeft, op dit gebied aarzelend en voorzichtig optreedt, minder 
begrijpelijk is het, dat zij niet gaandeweg heeft ontdekt, dat evenals 
in andere vormen van beleid afgezien moet worden van incidentele 
handelingen, ingrepen en hulpacties en planmatig moet worden ge
werkt. Ook hier moet men, na inventarisatie van hetgeen aanwezig is, 
de mogelijkheden onderzoeken om tot dat planmatige beleid te komen. 
Nu ligt het op dit gebied veel minder eenvoudig dan in andere sec
toren, omdat men een terrein betreedt waar geestelijke waarden en 
overwegingen een dominerende rol spelen. Daar de overheid zich van 
een oordeel over culturele waarden onthoudt, is haar behoedzaamheid 
des te groter, waarbij zelden beseft wordt, dat zij dan al moge afzien 
van een estetisch oordeel over een bepaalde uiting van kunst, maar 
nooit ontkomen kan aan de algemeen menselijke opdracht om te keu
ren en te kiezen teneinde het goede te behouden. 

Wat goed is wordt op andere terreinen door de politiek uitgemaakt. 
In de democratie behoedt en bevordert de meerderheid het volgens 
haar goede, daarbij nauwlettend op de vingers gekeken door de min
derheid. Op het stuk van de cultuur is het een ontstellende leemte, dat, 
terwijl onze politiek voor een groot deel door een katholieke politieke 
partij wordt gevoerd, deze amper gedachten lijkt te hebben over een 
cultuurbeleid en daar zeker geen afgeronde ideeën over heeft. Zeker, 
kwantitatief en representatief zijn de katholieken in de cultuur onder
hand ook wel overal en nergens present, maar dat is alleen een kwestie 
van getalsterkte. Inhoud heeft dit verder niet. Wie tegenwoordig ook 
maar een ogenblik zou durven denken aan zoiets als een katholieke 
cultuur, legt al meteen het hoofd beschaamd in de schoot; de gedach· 
ten van Jacques Maritain over de heiliging van het profane leven, 
waarin de kunst haar aandeel heeft, liggen wel heel ver buiten de 

politieke gezichtskring. 
Met dat al staan wij katholieken, en dat geldt dan tevens voor een 
groot deel van de Brabantse bevolking, doorgaans tegenover culturele 
uitingen van deze tijd met onze mond vol tanden en weten wij geen 
weg met een kunst, die - menen wij - ons wezen vreemd is. We 
trachten ons maar te redden door het maken van omtrekkende bewe
gingen, omdat wij niet in staat zijn haar in ons levenspatroon op te 
nemen noch, als dat ons liever mocht zijn, er iets anders tegenover te 
stellen, dat dan wél uit ons wezen voortkomt. We kunnen dan - poli
tiek - weinig anders doen dan een algemene lijn volgen, zonder aan 
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onze incidentele bemoeiingen die inhoud te geven, die wij toch ter 
beschikking zouden moeten hebben als wij menen ons op grond van 
ons katholicisme ook politiek en cultureel te moeten onderscheiden. 
De conclusie, dat een geïnspireerd kunstbeleid vanuit een bepaalde 
visie onder deze omstandigheden vrijwel uitgesloten is, ligt voor de 
hand. 
Inmiddels zijn wij niettemin nijver bezig allerlei dingen te doen, die 
samen het culturele leven uitmaken: kunstenaars scheppen kunst, an
dere kunstenaars reproduceren kunst, dat is de ene kant; het publiek 
bekijkt, beluistert en beleeft kunst, dat is de andere. Daaromheen en 
tussendoor bewegen zich instellingen en personen, burgers en ambte
naren, voorlichters en critici, regeerders en geregeerden, die besturen, 
organiseren, leiding geven, initiatieven nemen, oordelen, wikken, we
gen en ... betalen. 
Dit hele samenstel van kunstenaars en publiek en zij, die de commu
nicatie verzorgen tussen beide categorieën, die op een gegeven moment 
in elkaar overvloeien - want de kunstschilder is op zijn tijd concert
bezoeker, de musicus gaat wel eens naar de schouwburg, de toneel
kunstenaar kijkt ook naar een film en de cineast zit 's avonds bij de 
televisie, terwijl ze allemaal boeken lezen die schrijvers vaak naar 
aanleiding van hun levens schrijven -, deze hele toestand met de daar
voor benodigde apparatuur en accommodatie maakt, nee is voor een 
goed deel, ons culturele leven. 

Kort geleden bezocht ik in Milaan de Trîennale van de decoratieve 
kunsten en industriële vormgeving, die dit jaar geheel was afgestemd 
op het thema van de vrije tijd. De bezoeker krijgt daar een uitzonder
lijk overzicht van dit culturele leven in al zijn aspecten. "Er bestaat 
geen cultuur zonder vrije tijd" heeft André Malraux gezegd, "maar die 
vrije tijd" voegt hij daar aan toe, "is slechts het middel tot cultuur". 
Misschien wordt het U opnieuw duidelijk, hoezeer het culturele leven 
in onmiddellijk verband staat met een maatschappelijke ontwikkeling 
waarin die vrije tijd, "de lege uren" van de mens een steeds groter 
deel van zijn leven gaan uitmaken. 
We behoeven er werkelijk niet lang bij stil te staan, dat hier een actu
eel en acuut probleem aan de orde is, waarbij een doelbewust en plan
matig cultuurbeleid domweg niet kan worden gemist om de maat
schappij te behoeden voor fatale ontwikkelingen. In het kader van 
welvaart, welzijn en geluk, vormt cultuur een essentiëel onderdeel, 



niet om zichzelfs wille, - de l'art pour l'art leuze is reeds lang achter
haald, - maar omwille van de mens, die wij in alle politiek, in elk 
beleid centraal dienen te stellen. 
Dit betekent niet, dat wij 's mensen vrije tijd als het ware moeten 
bezetten, in beslag moeten nemen en de mens zouden moeten dwingen 
om in te gaan tot het culturele leven. Ook zonder kunst kan een mens 
zalig worden, hij kan ook zonder kunst gelukkig zijn, zij kan hem 
echter ook op de weg naar de heiligheid helpen en zij kan hem geluk
kiger maken. Het behoort tot het wezen van de kunst, dat zij de gees
telijke horizon verruimt en niemand kan ontkennen dat deze verrui
ming zin heeft. 

In Milaan - om daarop terug te komen - waren de waardevolste 
inzendingen van die landen, die toonden welke middelen zij te baat 
nemen om die verruiming tot stand te brengen. Frankrijk demonstreer· 
de er zijn "maisons de la culture", zijn cultuurhuizen, waarvan het er 
in vier jaar tijds twintig wil stichten, België liet er de practische mid
delen zien, waarmee de toneelkunst gemakkelijker de mensen bereiken 
kan, Duitsland gaf er een indrukwekkend overzicht van zijn muziek
en theaterleven, en bijna allemaal gaven ze iets te zien van de l'art de 
vivre, de kunst van te leven, die in de cultuur misschien wel het aller
voornaamste is, maar niet door overheidsorganen, instellingen of orga
nisaties geleerd, geleid of gesubsidiëerd kan worden. Levenskunst 
moeten wij zelf oefenen en beoefenen. 

Over levenskunst gesproken: in zijn "Brabantse herinneringen" brengt 
Anton van Duinkerken in herinnering, hoe Brabant er in de ogen 
van de buitenwacht voorstond in de jaren na de eerste wereldoorlog: 
" de mobilisatie bracht er vier jaar lang veel mensen heen, die er nooit 

geweest waren en er ook bitter weinig van wisten. Ze ontmoetten er 
een volk, dat ze gezellig en gemoedelijk vonden, maar onontwikkeld en 
verstoken van geestelijke vrijheid. Er vloeide veel geld binnen. Dit 
werd slecht verdeeld en slecht gebruikt. Aanzienlijke oorlogswinsten 
kwamen in kringen die er niet mee wisten om te gaan. De oneven
wichtigheid van het economische leven schokte het moreel van de 
bevolking. Vooral de culturele achterlijkheid en geestelijke horigheid 
vielen menige bezoeker op", enzovoorts. 
Iemand, die straks herinnert aan Brabant na de tweede wereldoorlog, 
- ook over een jaar of veertig, dat is dan in 2000 ongeveer - zal 
bepaald een ander beeld kunnen oproepen. De gezelligheid en de ge-
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moedelijkheid zijn wij zeker niet verloren, de economische onevenwich
tigheid en achterstand zijn verdwenen, de geestelijke zelfstandigheid 
is in de regel een feit, de culturele achterlijkheid is niet erger dan in 
overig Nederland. 
Daarmee wil niet gezegd zijn, dat wij, in vergelijking met het cultu
rele leven in de Randstad, niet een heel ander, minder omvangrijk en 
spectaculair cultureel beeld tonen, maar "cultureel" zijn, blijkt nu een
maal niet uitsluitend uit het aantal voorstellingen, concerten of ten
toonstellingen dat men afloopt. Registreerbare stappen immers, waar
naar al te vlot een cultuur wordt afgemeten. 
Misschien is ook in het huidige Brabant de besteding en verdeling 
van het geld niet ideaal, maar - om binnen de perken van ons onder
werp te blijven - er wordt toch een aanmerkelijk groter deel besteed 
aan geestelijke en culturele goederen dan voorheen. Ook, dacht ik, al 
heb ik daar geen preciese gegevens voor ter beschikking, door de 
doorsnee burger. Het geld vloeit niet alleen langs onze - overigens 
nog altijd smalle - overheidskanalen de cultuur toe. Het komt ook uit 
de particuliere beurs ter beschikking van de kunsten of wordt voor 
een cultureel doel uitgegeven in meerdere mate dan in de periode 
tussen de beide wereldoorlogen. 

Na Noord- en Zuid-Holland geeft de provincie Noord-Brabant uit de 
overheidskas, van alle Nederlandse provincies, het grootste bedrag uit 
aan wetenschap en cultuur, volgens een overzicht van 1959, waarmee 
overigens niet beweerd wordt, dat het bedrag - gezien tegen de ach
tergrond van de noodzakelijke ontwikkeling - toereikend is, ook niet 
terwijl deze uitgaven in de afgelopen jaren nog zijn toegenomen. 

Tracht ik U een vluchtig beeld te schetsen van de situatie op dit ogen
blik, dan wijs ik allereerst op een omvangrijke amateuristische kunst
beoefening in deze provincie. In de hiërarchie van culturele waarden 
is deze, leggen wij artistieke normen aan, stellig niet de voornaamste. 
Maar wat er in Brabant gebeurt op het gebied van muziek en zang en 
op het gebied van het amateurtoneel is nog steeds, hoewel in totaal 
kwantitatief teruglopend, van betekenis. Vooral op het gebied van de 
muziek ziet men daarbij een kwalitatieve verbetering, waarbij met na
me de bloei van het muziekonderwijs op conservatorium en muziek
scholen genoemd dient te worden. Is het met het amateurtoneel anders 
gesteld, dan blijft toch een redelijke belangstelling, die zich ook richt 
op artistiek waardevoller prestaties dan in het verleden. Men denke 



aan het openluchttoneel. 
Verplaatsen wij onze aandacht vervolgens naar het - voor de muziek 
reeds genoemde - kunstonderwijs, dan is de provincie Noord-Brabant 
met maar liefst vier akademies - in Den Bosch, Tilburg, Breda en 
Eindhoven - gezegend. Ook al zijn niet alle leerlingen uit Brabant 
afkomstig, dan nog kan de aanwezigheid van deze instituten als cen
tra van culturele opvoeding van enorm belang zijn. Leraren en leer
lingen kunnen, - ik zeg niet dat zij het doen of althans voldoende 
doen, - het culturele leven stimuleren. Dat intussen het aantal 
"autochtone" leerlingen aan deze instituten in verhouding tot dat van 
elders gevestigde akademies terugloopt, - daar wordt een veel groter 
percentage leerlingen uit de eigen omgeving gerecruteerd -, is een 
minder gunstig aspect, dat zeker de volle aandacht verdient. 
Komen wij via de beroepsopleiding tot de beroepskunst, dan beschikt 
onze provincie over twee prominente instellingen, die in vrijwel alle 
opzichten de vergelijking kunnen doorstaan met hetgeen elders op 
provinciaal niveau bestaat. Het Brabants Orkest en Het Zuidelijk To
neel. Ik zei "in vrijwel alle opzichten'', want de weerklank, die beide 
instellingen in onze provincie hebben, geeft geen aanleiding tot jui
chen. De Kultuurverkenning, welke het Provinciaal Opbouworgaan 
ondernomen heeft, toonde o.m. aan, dat het concertbezoek een - om 
de woorden van het rapport te gebruiken - "schrikbarende achteruit
gang" te zien geeft. 

De belangstelling van het publiek voor Het Zuidelijk Toneel is, ondanks 
de verrasend toegenomen kwaliteit van dit gezelschap, alles behalve 
indrukwekkend. Dit behoeft overigens niet, althans niet zonder gedegen 
onderzoek, te worden uitgelegd als een vermindering of ontstentenis 
van de interesse voor de betrokken kunstvormen, en dus als een uit
sluitend onbevredigende ontwikkeling. 
Ondanks de toegenomen welvaart kunnen immers verschuivingen in 
de bestedingen optreden. Het kan nu eenmaal nog niet een kwestie zijn 
van én-én, maar het is in vele gevallen een zaak van óf-óf. Men gaat 
niet èn naar het concert, èn naar de schouwburg, èn volgt lessen op 
een muziekschool, èn legt een grammofoonplatenverzameling aan èn 
koopt een televisietoestel, maar men maakt doorgaans een keuze: Is 
er een toegenomen belangstelling voor het boek, die zich niet uitslui
tend en zelfs maar zeer ten dele manifesteert in de leeszalen en biblio
theken, maar vooral in de verkoop van de boekhandel, dan betekent 
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dit een nieuwe vorm van besteding, die andere vormen in de weg kan 
staan. Komt er in een stad, bijvoorbeeld Tilburg, en binnenkort Eind
hoven, een schouwburg, die de belangstelling voor toneelvoorstellingen 
aanwakkert, dan kàn dit vanzelfsprekend een vermindering van de 
bestedingen voor het concertbezoek met zich meebrengen. En dan 
zwijg ik nog over de aanzienlijk toenemende bestedingen in andere 
sectoren van de vrije tijdsbesteding voor sportbeoefening, vacantie
reizen, recreatie in de buitenlucht en dergelijke. Waarbij ik er wel 
terzijde op wil wijzen, dat ook in het reizen een aanzienlijke hoeveel
heid culturele activiteit en verrijking kàn schuilen. 

Is de belangstelling voor het beroepstoneel, zoals dat ons hier ter 
beschikking wordt gesteld door het Zuidelijk Toneel "Ensemble" stel
lig onvoldoende: om deze belangstelling in haar totaliteit te meten, 
dient men uiteraard de bezoeken aan andere toneelvoorstellingen dan 
die van "Ensemble" in zijn onderzoek te betrekken. Nemen wij op
nieuw als voorbeeld Tilburg, dan vormt de stadsschouwburg van deze 
stad in onze schets van de momentele culturele situatie een zeer posi
tief element. De Kultuurverkenning vermeldt trouwens, dat er in de 
belangstelling voor het beroepstoneel in onze provincie sedert 1961 
geen achterstand met de rest van Nederland bestaat, met uitzondering 
van de Randstad. 
Op het terrein van de beeldende kunsten hebben we al gezien, dat vier 
instellingen van kunstonderwijs werkzaam zijn. Dit is een weelde, 
die sterke benen eist en de aanwezigheid van dit viertal heeft dan ook 
enige problemen opgeroepen, waarvoor men gelukkig een oplossing 
in bewerking heeft. Op hetzelfde gebied zijn de musea actief, maar 
hier is sprake van een differentiatie, die alleen maar gunstig genoemd 
kan worden. Wij mogen ons daarbij realiseren, dat twee van deze 
instituten, het stedelijk Van Abbe-Museum te Eindhoven en het cul
tureel centrum De Beyerd te Breda, hun grote betekenis in de periode 
na de tweede wereldoorlog hebben verworven. Het Van Abbe-Museum, 
het is U bekend, behoort tot de Nederlandse musea van moderne 
kunst, die op internationaal niveau staan. De activiteiten van De 
Beyerd zijn van andere aard en corresponderen vrijwel volledig met 
die van de Franse maisons de la culture, waarover al eerder gesproken 
is. Daarbij staan ook deze activiteiten op een plan dat internationale 
trekken toont, maar het komt mij voor, dat in Breda een aanmerkelijk 
betere synthese is bereikt tussen deze internationale allure en de plaat-



selijke en regionale situatie. 
Ik laat na om U verschillende andere instellingen te noemen, die voor 
en na exposities van beeldende kunst van min of meer betekenis orga
niseren. Ik vermeld slechts terloopt het in beginsel uiterst belangrijke 
werk, dat de sectie tentoonstellingen van het Provinciaal Genootschap 
met haar reizende exposities en de bijbehorende voorlichting verricht 
en ik ga voorbij aan hetgeen er door provincie en gemeenten in deze 
provincie wordt gedaan op het gebied van het collectionneren van 
kunst. Met uitzondering van Eindhoven, waar het van Abbe-Museum 
over een jaarlijks aankoopbudget van honderdduizend gulden beschikt, 
is dit nauwelijks vermeldenswaard; dat dit een zaak is die ook met 
de bestaansmogelijkheden van de kunstenaars, die in onze provincie 
werkzaam zijn, te maken heeft, is een bedroevend aspect van ons 
tekort aan verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van de creatieve 

kunstenaar. 
In dit verband mogen met ere genoemd worden de werkzaamheden 
van de Brabantse stichting voor Kunst en Edelambacht te Tilburg, 
die zich met een redelijke mate van succes ernstig inspant om die 
bestaansmogelijkheden te vergroten. 
Dat ook de afzijdigheid van de particuliere opdrachtgever een nega
tieve rol speelt, spreekt vanzelf. Bij een zo bloeiende economie als ons 
gewest te zien geeft en ook bij de relatief grote bouwactiviteit, die 
daarmee samenhangt, zijn de vruchten, die deze bloei voor het cultu
rele leven in de creatieve sfeer afwerpt, minimaal. 

Er zijn verschillende motieven aan te voeren voor deze onevenredig
heid in de bestedingen, het voornaamste motief is ongetwijfeld een 
schrikbarend gebrek aan wezenlijk culturele belangstelling bij degenen, 
die aan de economisch-technische ontwikkeling leiding geven. Daar
naast zal men ook de nadelige kanten van de internationalisatie voor 
het provinciale kunstleven op dit bezoek moeten erkennen. Verzame
laars en opdrachtgevers zijn door een brede oriëntatie geneigd verder 
te zoeken dan in eigen kring, verantwoordelijkheid voor het eigen crea
tieve kunstleven voelt men niet of nauwelijks, zodat de stimulans van 
de daadwerkelijke belangstelling ontbreekt. 

Hier is kunst trouwens nog te veel een luxe, iets wat er bij komt, een 
percentage van de bouwsom, maar geen gezamenlijke creatieve daad 
van opdrachtgever en kunstenaar samen. Dat hierbij de problematiek 
van de integratie van architectuur en beeldende kunst eveneens een 
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rol speelt, moge ik buiten beschouwing laten, al wil ik er wel op wijzen, 
dat voor de architecten, naar mijn gevoelen, een veel groter terrein 
braak ligt dan zij doorgaans blijken te beseffen. De artistieke deco
ratie, die in de stedebouw en de architectuur een essentiëel bestand
deel zou kunnen zijn - geen decoratie, dit is versiering, maar een 
integrerend deel - krijgt gelukkig steeds meer de aandacht - ook 
gemeentebesturen doen door het aankopen en plaatsen van kunstwer
ken hier en daar nuttig werk - maar een vergelijking met de cultu
rele glansperioden uit de historie leert hoezeer wij nog te kort schieten. 
Het zou onjuist zijn dit vraagstuk alleen te betrekken bij de beschou
wing van de beeldende kunst. Ook op alle andere gebieden zijn er 
mogelijkheden, die verwaarloosd worden. En als vanzelf komen dan 
uit deze schets van een situatie, zoals die zich met haar positieve en 
negatieve aspecten aan ons voordoet, bepaalde gezichtspunten en lijnen 
naar voren, die evenzovele uitgangspunten en wegen aangeven voor 
de toekomst. 

Om dit alles te onderkennen, naar behoren te verwerken, de leemten 
op te sporen, de mogelijkheden te zien en naar aanleiding daarvan 
plannen te maken, dient men te beschikken over een behoorlijk uitge
ruste apparatuur, die de gegevens verzamelt en rangschikt. Maar 
bovenal moet de visie aanwezig zijn, waarmee deze gegevens geïnter
preteerd en gebruikt kunnen worden ten behoeve van het geluk van 
de mens, - want daar gaat het toch om. 
Zijn wij ervan overtuigd, dat dit geluk gediend is met het scheppen 
van zo groot mogelijke kansen voor zoveel mogelijk mensen om met 
de kunst in aanraking te komen, dan moeten wij de daartoe meest 
geëigende methodiek trachten te vinden. 
In onze provincie heeft men, voornamelijk tastenderwijs, deze al in 
menig opzicht beproefd, zij het dan steeds in een enkel onderdeel. 
Noch de culturele raad van deze provincie, die het aangewezen orgaan 
zou moeten zijn om deze methodiek in al haar veelzijdige aspecten te 
onderzoeken en te ontwikkelen, noch culturele advies- en studieorganen 
van die gemeenten 11in Noord-Brabant, die tot de instelling daarvan 
zijn overgegaan, kunnen tot heden bogen op een provinciaal of ge
meentelijk cultureel plan. Wel wordt daaraan thans gewerkt. 
Om het populair en misschien onredelijk minachtend te zeggen: men 
modderde maar wat aan. Komt men op de gedachte, dat het wel fraai 
zou zijn, wanneer het zuiden over een beroepstoneelgezelschap beschikt, 



dan gaat men er met veel geharrewar en gestuntel toe over het in het 
leven te roepen, waarna de ellende pas goed begonnen blijkt. Dat is 
maar één voorbeeld, waarvan dan nog gezegd kan worden dat het 
tenslotte niet helemaal is misgelopen, maar toch onze bevolking met 
een zorgenkind temeer heeft uitgebreid, dat eerst na jaren zijn kinder
ziekten ontgroeit. En dat, terwijl men toch op dit terrein op enige 
ondervinding kon hogen. 
Het goede amateurtoneel, de lange jaren actieve en goed functione
rende semi-beroepsgroep "De Jonge Spelers", en het werk van enige 
reizende kleinere toneelgezelschappen van elders, hadden al aan
wijzingen te over kunnen geven voor de weg, die men volgen moest 
om aansluiting te vinden hij de behoefte, welke niet in de eerste plaats 
uitging naar het toneel van topniveau, dat het georiënteerde publiek 
in voldoende mate werd geboden, maar naar inleiding en vorming 
van een nieuw publiek. 

Daartoe zijn speciale middelen nodig, waarin genoemde groepen on
danks alle goede wil niet konden voorzien, maar die evenmin door 
een beroepsgezelschap van erkend niveau volgens het in Nederland 
geldende patroon kunnen worden verschaft. De ervaring heeft geleerd, 
zodat nu eindelijk in de afgelopen maanden de vorming is voorbereid 
van een beroepsgroep voor Noord-Brabant, welke naast Ensemble die 
vormende en activerende werkzaamheden zal gaan verrichten, nood
zakelijk om meer publiek voor het toneel te winnen, welke dat gezel
schap niet kan doen. Deze groep welker samenstelling en doelstelling 
specifiek op dit werk zijn afgestemd, gaat een arbeid tegemoet, die in 
het geheel van de kunstzinnige vorming, naar ik hoop en verwacht, 

van groot belang zal blijken. 
Ook hier echter ziet men, hoe een onderdeel - het toneel - extra 
aandacht krijgt, maar het geheel van de kunstzinnige vorming nog 
nauwelijks wordt overzien, laat staan dat men overgaat tot een rede
lijke organisatie daarvan, die alle aspecten recht doet. Het wordt na
melijk allen, die in deze zaken belang stellen of die op cultureel gebied 
werkzaam zijn, steeds duidelijker, dat de vorming de basis is van alle 
culturele ontwikkeling. 
Uiteraard is de vorming van de creatieve kunstenaar primair, welke 
voltooid dient te worden met het scheppen van de voorwaarden voor 
deze kunstenaar om op eigen kracht aan zijn artistieke vorming verder 
te werken. 
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Alle kunst begin bij de creatie. De schrijver moet kunnen schrijven, 
wil er ooit toneel gespeeld kunnen worden, de schilder moet kunnen 
schilderen, willen musea kunnen exposeren, de componist moet kun
nen componeren, willen orkesten concerteren, de scenario's voor de 
films moeten gemaakt worden, de teksten voor hoorspelen en televisie
spelen geschreven, de beelden gehouwen of gesmeed of gelast, enzo
voorts, enzovoorts; waarheden als koeien, zult U zeggen. Maar o 
zo vaak vergeten ... U moet eens nagaan, wat er, vergeleken met het
geen er voor de reproducerende kunsten wordt gedaan, gebeurt ten 
behoeve van de bron van hun werk, ten nutte van de creatieve activi
teit. 
Worden er - ik wijs nog slechts op materiële voorzieningen - ateliers 
en werkplaatsen gebouwd, waar de kunstenaars kunnen werken en 
experimenteren? Liever besteden we ons geld aan de bouw van riante 
schouwburgen tot meerdere eer en glorie van onze plaatselijke zelf
voldaanheid, dan dat wij voor de auteur de ruimte scheppen en de 
bestaansmogelijkheden om rustig te kunnen werken en het toneelwerk 
te scheppen, dat in die schouwburgen moet worden uitgevoerd. 

Het zal U ongetwijfeld duidelijk zijn, dat het één niet zonder het ander 
kan, dat zien wij allemaal met ons gezonde verstand in, maar het 
gekke is, dat het overwicht van het gezonde verstand in deze zaken 
zo gering blijkt. Wanneer nu een gedegen studie van het culturele 
leven wordt ondernomen, mag men verwachten, dat als vanzelf deze 
zaken, die ik hier aanstip, in volle omvang duidelijk worden. Durft 
men het vervolgens aan, deze studie als uitgangspunt te nemen voor 
een reëel maar ook ambitieus beleid, dan kan het niet anders of tot 
nu toe ernstig verwaarloosde aspecten zullen alle aandacht krijgen. 
Tot zover de vorming van de kunstenaar. Over de vorming van het 
publiek, de culturele vorming van de mens valt veel meer te zeggen. 
In het afgelopen jaar is een landelijke stichting voor kunstzinnige vor
ming in het leven geroepen, welke door het Rijk gesubsidiëerd, thans 
bezig is o.m. aan de inventarisatie van wat er op dit terrein in den 
lande gebeurt. Het heeft lang geduurd, voordat het zover is, maar 
het is bepaald hoopgevend, dat deze arbeid op dit niveau is aangepakt. 

Ik citeer nog eens Jan Kassies in enkele van zijn stellingen, waar hij 
betoogt, dat "creatieve uitingen behoren tot het menselijke bestaan". 
Zij worden, zegt hij, "zelfs van centrale betekenis in tijdperken, waar 
dit bestaan op het spel staat en in gedachtengangen, waarin dit men· 



selijke bestaan ter discussie wordt gesteld." En ik herhaal Kassies' uit· 
spraak, dat de kunstpolitiek "dient aan te knopen bij de behoeften, die 
in de werkelijkheid blijken te bestaan aan uiting en beleving". 
U hoort het, beide activiteiten, beide, uiting èn beleving, creatieve 

activiteiten. Het behoeft, dacht ik, geen nader betoog, dat het onder
wijs met betrekking tot de toekomstige gestalte van het kunstleven een 
sleutelpositie inneemt. Derhalve moeten, zegt Kassies, en ik onderstreep 
deze stelling, het onderwijs en het kunstbeleid op elkaar zijn afgestemd. 
D~t bovendien - ik heb het nog slechts gesuggereerd - veel meer 
mensen via radio en vooral televisie aan het kunstleven deelnemen dan 
via een abonnement van een kunstkring, schouwburg- of museum
bezoek, is duidelijk. Maar waar blijven de conclusies ten opzichte van 
het beleid? 

Kassies wijst er op, dat op het punt van de voor de vorming nood
zakelijke communicatie geen sprake is van een visie, al gebeurt er 
incidenteel een en ander. 
U zult het met mij eens zijn, dat zich een veelheid van problemen 
aandient, waarmee wij ook in provinciaal verband worden geconfron
teerd, maar waarvoor het onmogelijk is in een inleiding als deze de 
passende oplossingen te geven. Ik geloof echter, dat het opwerpen van 
de problemen ons noopt om over die oplossingen na te denken. De 
mogelijkheden zijn legio: denken wij aan de kunstinleidende lessen 
op de scholen, zoals die in enkele gemeenten al gegeven worden en 
in meer gemeenten zullen worden gegeven. Ik voorzie ook een toene
mend gebruik van de moderne communicatiemiddelen om door middel 
van voorlichting de kunstzinnige vorming te bevorderen. 
Er wordt de laatste tijd nog al eens gesproken over regionale televisie. 
Zonder daar verder op in te gaan, wil ik dit punt niet ongenoemd laten 
als een mogelijke toekomstige factor van eminent belang in het cul
turele leven op provinciaal plan. 
Dat ook voor de werkzaamheden op het gebied van de kunstzinnige 
informatie en vorming passende accommodaties geschapen moeten wor
den spreekt vanzelf. Culturele centra, volgens het patroon van de 
Franse "maisons de la culture", waar de ontmoeting, de demonstratie 

en de discussie de voornaamste punten zijn, vormen de noodzakelijke 
voorwaarde om het werk te doen. 
Wil men ook de creativiteit ontplooiingskansen bieden door middel van 
kunstzinnige expressie in beeld, woord en gebaar, dan moet daarvoor 
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de passende ruimte in ateliers, in werkplaatsen dus, worden geboden. 
De wisselwerking tussen uiting en beleving wordt daardoor eerst goed 
mogelijk gemaakt. Dat dit alles, zeker met het oog op de benodigde 
middelen aan geld en mankracht, niet zonder planning tot stand kan 
worden gebracht, spreekt vanzelf. 
Met het noemen van wenselijkheden en mogelijkheden, heb ik naar 
ik hoop, tevens een perspectief geschilderd. Is in dit perspectief een 
ander uitzicht op het nieuwe Brabant denkbaar dan dat, waarin de 
vele kwaliteiten van de inwoners van deze provincie zullen leiden tot 
een culturele bloeiperiode? Mij dunkt, dat vele van deze hoedanighe· 
den juist in deze richting wijzen. Op grond mede van deze eigenschap
pen immers wordt de rol van deze provincie, en in het bijzonder van 
enige centra daarvan, van steeds groter betekenis en gewicht in het 
grote landelijke geheel en in dat van de Benelux en West-Europa. 
Moge dit niet alleen zijn in economisch opzicht, moge dit zich niet 
alleen uiten in de groei van genoemde stedelijke centra tot metropolen, 
die getuigen van technisch en wetenschappelijk kunnen, maar laten 
wij hopen, dat er van deze centrales van menselijke energie en activi
teit ook een krachtige invloed zal uitgaan op het culturele leven. Moge 
de stedebouwers-planologen en architecten hun grote culturele verant
woordelijkheid begrijpen. 
Cultuur is niet in de eerste plaats een kwestie van accommodatie, maar 
vooral een kwestie van geest. Ik meen, dat die geest, waarin meer 
dan stoffelijke welvaart wordt verlangd, ook hier heerst, dat wij, wan
neer wij eenmaal geleerd zullen hebben deze welvaart te hanteren, 
daarin automatisch het welzijn van de totale mens zullen bevorderen. 
Het zou rampzalig zijn, wanneer wij onze materiële welstand niet zou
den kunnen omzetten in welzijn van hoofd en hart. En daarvoor is 
expansiemogelijkheid voor en vertrouwen in de vrije menselijke crea
tiviteit een eerste voorwaarde. 



GEDACHTENWISSELING 

N.A.V. DE INLEIDING VAN DE HEER V.D. HARTEN 

Diverse punten uit de inleiding zijn tijdens de levendige gedachten
wisseling, waarbij inleider tientallen vragen moest beantwoorden, op
nieuw ter sprake gebracht en uitgediept. Zo werd geopperd of er niet 
te weinig aandacht wordt geschonken aan het amateurisme. Daarbij 
werd o.m. de WKA-NATU-basis-regie-cursus genoemd, waarvan de 
deelnemers alle kosten zelf zouden moeten dragen. Inleider meende, 
dat er wel (o.a. door Eindhoven) subsidies voor deze cursus worden 
gegeven. Hij stelde bovendien, dat juist dergelijke kadervorming ten 
behoeve van amateuristische activiteiten van duidelijk belang is. W a
ren er voldoende kundige leiders te vinden voor het culturele vormings
werk, in het bijzonder onder de jeugd, en daarvan weer speciaal onder 
de jeugd buiten schoolverband, dan zou dat sociaal en cultureel van 
grote betekenis kunnen zijn. 
De noodzakelijkheid van een cultureel plan werd in de gedachten
wisseling onderstreept. Daarbij werd erkend, dat in de katholieke 
politiek aan planmatigheid op cultureel gebied nog veel, zo niet alles, 
ontbreekt. Men constateerde, dat in andere politieke groeperingen meer 
op dit terrein georiënteerde figuren voorhanden zijn, waardoor de 
interesse van de groepering in haar geheel voor culturele zaken uiter
aard groter is. De vraag is, of in onze kringen culturele zaken onder
schat worden. 
Hoe zijn de geluiden over centralisatie te rijmen met het streven naar 
cultuurspreiding, zo werd verder gevraagd. Inleider meende, dat men 
de spreiding niet om haars zelfs wil en ten koste van alles moet door
voeren. Er zal een middenweg gezocht en gevonden moeten worden, 
juist door middel van centralisatie. Mocht men denken, dat overheids
subsidies aan de kunsten iedere belastingbetaler het recht geven op 
gelijke "kunstconsumptie'', dan dient daar tegenover te worden opge
merkt, dat deze subsidies primair dienen tot instandhouding van de 
betrokken kunsten cq kunstuitingen. Pas secundair kunnen zij ten 
goede komen aan het publiek. 
Wil men nu overal in den lande van volwaardige kunstuitingen genie-
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ten, dan zal men elkaar tegemoet dienen te komen door te centraliseren. 
In plaats van in kleinere gemeenten kunstkringen te liquideren, zoals 
nu gebeurt, omdat het toneel of de muziek van enig formaat er niet 
meer willen komen spelen, zouden in die plaats kunstkringen of andere 
organisaties zich moeten beijveren voor de organisatie van het bezoek 
aan voorstellingen, concerten, exposities e.d. in de dichtstbij gelegen 
grote plaats, met daarbij het geven van de nodige voorlichting en toe· 
lichting. Er is dus aanleiding om kunstkringen op te richten, en niet 
om ze op te heffen. Er liggen voor kleinere plaatsen kansen te over 
om goed werk te doen, maar dan moet over de enge gemeentegrenzen 
heen gekeken worden. 
Een ander facet van de spreiding vormt de voorziening van bedoelde 
centrumgemeenten van een goede culturele uitrusting. Afgezien van 
de accommodaties bestaat deze uit culturele instellingen. Zo heeft Bra
bant Het Brabants Orkest en het Zuidelijk Toneel Ensemble. Hier is 
gebleken, dat de ontwikkeling, die deze instituten hebben doorgemaakt, 
naar een hoog artistiek niveau hen enigszins heeft vervreemd van hun 
feitelijke opzet. Zij zijn als het ware ontgroeid geraakt aan het milieu 
waaraan ze ontsproten zijn en waarvoor ze bestemd waren. Misschien 
dient men dit eerder dat milieu dan deze instellingen te verwijten, 
aldus spreker, die van mening bleek, dat er tocht winst is geboekt: De 
provincie beschikt thans over instellingen, die als toetssteen fungeren. 
Hun artistiek gehalte kan normatief worden voor het culturele leven 
in de regio, dat daardoor van provincialisme in de slechte zin wordt 
bevrijd. Wil men een stuk centralisatie aanvaarden, zodat men zich 
naar Den Bosch, Breda, Tilburg of Eindhoven begeeft om dáár, in een 
geschikte omgeving, van de prestaties van deze instellingen te genie· 
ten, dan blijven zij hun gewichtige functie in het provinciale leven 
ten volle vervullen. Volgens inleider is het uitgesloten zonder cen
tralisatie een goede cultuurspreiding te effectueren, ook al inoet er, 
waar mogelijk, aan gehouden worden, dat men de kunst naar de men· 
sen moet brengen om dezen voor de kunst te kunnen winnen. 

Met betrekking tot de kunstzinnige vorming werd opnieuw gehamerd 
op de sleutelpositie van het onderwijs. Op de vraag of de volle pro· 
gramma's wel toelaten, dat er meer aandacht wordt geschonken aan 
culturele vorming, antwoordde inleider, dat z.i. deze vorming niets 
behoeft te verdringen van het lesrooster, maar dat zij in het bestaande 
onderwijs geïntegreerd moet worden. Men kan bij elk onderdeel 



streven naar ontplooiing van de creativiteit en de fantasie van de 
leerling en stimulering van deze creativiteit en fantasie vormen de 
basis van de kunstzinnige vorming. Het onderwijs is stellig in staat 
de juiste methodiek voor deze integratie te vinden, aldus spreker, 
maar eerst zal het inzicht moeten rijpen, waarom de kunstzinnige vor· 
ming in de opvoeding van de mens onmisbaar is. 

Nadat nog verschillende vragen beantwoord waren, waaronder ook 
of de inleider de "Beatles" cultuur vond - (een uiting van onze 
hedendaagse cultuur zijn zij zeker, meende spreker) - betoogde deze 
dat men bij het overleg over subsidie aan culturele activiteiten vaak 
lange gezichten ontmoet. Men blijkt er eenvoudig geen oog voor te 
hebben, dat ook deze uitgaven tot de "rendabele investeringen" 
behoren. De rente is zelfs aanwijsbaar, bijvoorbeeld bij een afnemend 
exploitatietekort van een culturele instelling door de toenemende be· 
langstelling dank zij kunstzinnige vorming. Doorgaans echter onttrekt 
deze rente zich aan concrete maatstaven, toch bestaat zij. Zij bestaat 
uit een dosis menselijke vrijheid en menselijk geluk die onmeetbaar zijn. 
Maar pleit dat tegen de wél meetbare investering? 

101 



HOMILIE OP LUKAS 19, 41-47 
(9de ZONDAG NA PINKSTEREN) 

DOOR PATER FIDENTIUS 

102 

Op het eerste gehoor klinken epistel en evangelie vandaag somber. 
Het lijkt echt niet de blijde boodschap die wij zo graag horen en 
die het christendom zijn optimistisch karakter geeft en ook móet 
geven. Het is eerder een beeld van teleurstelling en ontgoocheling. 
Maar niet de mensen zijn teleurgesteld en ontgoocheld in God, in de 
Heer en zijn heil. God is zelf teleurgesteld in de mensen. De Heer is 
teleurgesteld in zijn volk, in zijn land, in zijn heilige stad, in zijn 
glorievolle tempel. 

Er moet heel wat gebeuren, voordat een volwassen man tranen stort. 
Dan moet de pijn en ontgoocheling wel heel diep zitten. En Jezus 
wás een volwassen man, een man die ons telkens verrast door zijn 
onverstoorbare evenwichtigheid, zijn rustige bezonnenheid, zijn beza
digde wijsheid. Welnu, deze man schreit. Hij schreit in omstandig
heden, die - oppervlakkig gezien - allerminst aanleiding geven tot 
tranen. Hij schreit op Palmzondag, terwijl hij gezeten op een ezels
veulen de stad J erusalem tegemoet rijdt, omstuwd door een enthousias
te menigte, die de takken van de bomen heeft gerukt om hem toe te 
wuiven. Hij schreit op een moment waarop de hosanna's niet van de 
lucht zijn. Hij schreit tranen van teleurstelling juist op het ogenblik 
dat hij vanaf de flank van de Olijfberg de stad en de tempel aan zijn 
voeten ziet liggen in volle glans en luister, op een ogenblik dat men 
hoogstens tranen van blij de ontroering en nationale fierheid zou ver

wachten. 
Christus schreit omdat hij door de uiterlijke schijn heenkijkt. Jerusa
lem is voor Hem niet meer wat het lijkt en wat het voorgeeft te zijn: 
de heilige stad, door Jahweh uitgekozen als zijn bevoorrechte woon
plaats. Het is de stad die haar eigen geluk niet waardeert, die het in 
de verkeerde richting zoekt, die wel een messias wil toejuichen, maar 
dan moet het een messias zijn die revolutie preekt, die de bezetters 
weg wil jagen, die koning wil zijn; een messias die aan de zucht naar 
sensatie wil voldoen, die brood en spelen zaf brengen. 
Aan zulke aardse verwachtingen kon de Heer niet voldoen, want Hij 



wist dat 't dan helemaal scheef zou gaan met zijn volk. De geschie
denis had dat afdoende bewezen, zoals Paulus in het epistel (Cor. 10, 
6-13) in korte afgebeten zinnen in herinnering roept. Telkens als het 
hun lijfelijk goed ging, waren ze vervallen tot afgoderij, tot ontucht, tot 
rebellie tegen God, tot bittere ondank, tot zure kritiek, tot massa
hysterie. Het was, zoals de profeet Ezechiël dit tot vervelens toe her

haalt, "een onhandelbaar volk". 
Daarom mócht Christus hun slechte eigenschappen niet in de kaart 
spelen. En Hij wilde dat ook niet. Juist omdat Hij het goed met hen 
voorhad, omdat Hij ondanks al hun fouten hartstochtelijk veel van hen 
hield. Christus schreit uiteindelijk uit liefde. Hoe graag zou Hij net 
allemaal anders gezien hebben. Hij weet dat Jerusalem ten onder zal 
gaan. En dat maakt Hem zó intens bedroefd dat het Hem letterlijk 
tranen kost. Juist omdat Hij zo van J erusalem houdt. 
Ik dacht zo, broeders en zusters in Christus, dat dit evangelie ons 
overduidelijk laat zien dat liefde tot het eigen land en volk volkomen 
past in het christendom. Als de Heer zelf zoveel houdt van zijn eigen 
land, waarom zouden wij het dan niet mogen? Christus is trouw aan 
zijn land en volk, letterlijk tot zijn laatste ademtocht. Ondanks het feit 
dat Hij weet dat ze Hem verkeerd begrijpen en dat ze Hem het leven 
zullen ontnemen, blijft hij trouw aan zijn volk. Hij vlucht niet weg 
uit de hoofdstad die Hem zal kruisigen. Hij veroordeelt en vloekt ze 
niet. Hij schreit alleen maar, juist omdat die stad door eigen schuld 
te gronde zal gaan. Dat doet Hem intens pijn. 

Een dergelijke pijn mogen ook wij gevoelen en wij mogen er gerust 
uiting aan geven als er in ons gewest dingen zouden gebeuren die wij 
als christenmensen in geweten zouden moeten afkeuren. Maar wij mo
gen ons anderzijds evengoed intens verheugen als het ons gewest -
vanuit christelijk standpunt gezien - goed gaat. En het is onze opgave 
om in liefde en trouw onze inbreng te leveren opdát het er echt goed 
zou gaan. 
Al wat we in deze dagen aan studie hebben gepresteerd, is - ik 
twijfel er niet aan - voortgekomen uit echte bezorgdheid om het ware 
welzijn van ons gewest. En als we een beroep doen op de overheid en 

op alle goedwillende krachten om toch onze tijd te verstaan, om ons 
er op te bezinnen wat ons werkelijk tot heil en vrede strekt, dan komt 
dit appèl en deze bezinning ongetwijfeld voort uit een diepe bekom
mernis, welke haar wortels vindt in de liefde vóór en de trouw áán 
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ons goede land. 
"De liefde tot zijn land is ieder aangeboren'', heeft Vondel gezongen, 
maar hij had er rustig aan toe mogen voegen dat deze liefde uit na
tuurlijke geboorte gesproten, veredeld is door onze geboorte tot het 
goddelijk leven. Als het ooit waar is, dan is het op dit terrein waar 
dat de bovennatuur voortbouwt op de natuur. 
De allerbesten en de allergrootsten onder de christenen hebben dit 
altijd begrepen. 

Dit heeft mij nooit en ·nergens meer gefrappeerd dan in de vaderstad 
van vader Franciscus, in Assisi. 
Toen deze jongeman uit de élite van de nieuwe gegoede burgerstand 
van dit middeleeuwse stadje alle stoffelijke bezit - tot de uiterste 
consequentie - van zich af had geworpen en ging bedelen van deur 
tot deur, deed hij dit niet ergens ver weg; neen, hij bleef in zijn eigen 
geboorteplaats, hij kon desnoods alles missen, maar Assisi en het 
Umbrische land kon hij niet missen. 

Telkens als ik het geluk heb terug te komen in dat bevoorrechte land, 
sta ik even stil op de hete, zonnige weg die loopt van het station naar 
het stadje dat daar zo onvergetelijk mooi ligt, hoog optorenend - echt 
als de evangelische "stad op de berg" - tegen de flank van de Monte 
Subasio. 
Midden op die weg staat een huis met een gedenkplaat ter herinnering 
aan de laatste tocht die Franciscus in zijn leven maakte. 
Toen hij voelde dat hij ging sterven liet hij zich door zijn broeders op 
een baar de stad uitdragen, naar Portiuncula beneden in het dal -
een klein uur gaans. Dáár, bij het oude Maria-heiligdom was hij de 
stichting van zijn orde begonnen. Dáár ook wilde hij zijn geest aan 
God teruggeven. 
Maar toen de broeders halfweg gekomen waren vroeg hij om even 
stil te staan en de baar om te keren: hij wilde nog één keer de stad 
zien liggen. En toen hij ze zag, bad hij spontaan: "Heer Jezus Chris
tus, gedenk de overvloedige barmhartigheid, die Gij mij bewezen hebt 
en geef dat deze stad altijd de woonplaats mag zijn van mensen, die 
U erkennen en uw heilige naam loven in eeuwigheid". 

Daarna gaf hij, tot tranen geroerd, zijn laatste zegen aan zijn geboor· 
tegrond. 
Dat is pas echte liefde en trouw jegens het eigen gewest. Wij mogen 
er ons aan spiegelen, zoals Franciscus zich ook in dit opzicht heeft 



gespiegeld aan het voorbeeld van de Heer, die Jerusalem boven alle 
andere steden van de wereld beminde. 

Straks zullen we de bisschop van ons gewest in ons midden hebben. 
Hij zal ons zeggen wat hij van Brabant op dit ogenblik denkt; hoe 
het er vanuit godsdienstig oogpunt bij staat en wat hij - als zielen· 
herder - voor de nabije toekomst van dit gewest en van dit volk 
verwacht. Ik denk niet dat zijn verwachtingen veel zullen lijken op 
de sombere gevoelens die destijds helaas de Heer moesten bezielen 
tegenover zijn eigen volk. 

Want - bij alle fouten en tekortkomingen - leeft er toch veel goede 
wil onder de Brabantse mensen. 

Er leeft vooral nog een groot geloof in de verlossingsgenade van de 
Heer. Het is aan ons dit geloof te bewaren en schoner en rijper dan 
ooit door te geven aan onze kinderen. Dan heeft, temidden van de 
vele veranderingen die wij beleven, dit land en dit volk werkelijk nog 
een prachtige toekomst. Laat ons hier samen hartelijk om bidden. 
Amen. 
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Het moet zo enkele duizenden jaren na zijn eerste grote scheppings· 
werk geweest zijn, dat de Heer God op een zilver-omrande wolk een 
inspectie-tocht ging maken over de aardkloot om te zien hoe de ele
menten er in hun eerste vrijheidsroes hadden huisgehouden. Het viel 
Hem niet helemaal mee. Een beetje landerig vingerde Hij krulletjes 
in zijn baard, tot zijn oog ineens viel op een stukje land, 
veel puin en slib overigens, dat veilig weggedoken lag in de laatste 
grote bocht van een rivier - die later Maas zou heten - en dat naar 
het Zuiden toe goed beschermd was door moor en heide van Peel en 
Kempen. Op slag was de Heer God geïnspireerd, dat was een goed 
stukje grond voor een kleine herhalingsoefening: de aanleg van een 
nieuw paradijsje. Hij greep een paar armen vol zonneharpen, mengde 
ze met hemelazuur tot een fluwelen groen, dat elders in de schepping 
alleen nog maar voorkomt in de grazige hemelweide, en dat groen 

dopte hij in een rijkdom aan schakeringen op dat plekje grond in 
die veilige Maasbocht. Toen deed hij de zon ter kimme neigen en met 
gloeiend avondrood en diep schemerblauw schiep hij bisschopspurper 
en stipte ook dat over het land. Het zilver, goud en ultra-marijn van 
het ochtendgloren strooide hij in beekjes en stromen en de Heer zag 
dat het nog niet goed was. Peinzend schudde hij even zijn klompen uit 
- zo ontstonden de Drunense duinen en de Sonse bergen. Nu ja, zo 
meende de Schepper, laat ik nu niet álles doen, laat de mens ook 
nog iets te doen hebben straks. Hij drukte nog een paar kuiltjes in 
de grond, joeg een troep nieuwsgierige engeltjes weg van een grote 
wolk, die Hij uitkneep boven de kuiltjes en zo vulde met het fijnst 
denkbare water: voilà de Oisterwijkse vennen. Toen wenkte hij de 
wind, die velerlei zaden en kiemen aandroeg en zo is het land bedekt 
met allerlei gewassen en planten en bomen. Daar kwamen de vogels 
en de grote en kleine dieren. En gelijk een meesterbloemist sproeide 
de Schepper over alles nog een restant zonnevernis, strooide een paar 
plukjes wolk over het uitspansel en zette aan de einder een kloeke 
wolkenstoet ... Brabant was klaar om de mens te ontvangen. 



Nu is de werkelijkheid wel iets anders. De verteller van dit sprookje 
kan in de weerbarstige en ruige Brabantse grond van destijds nauwe· 
lijks inspiratie gevonden hebben. Waar dan wel? Misschien bij de 
mensen hier? Bij hun eenvoud en hun dankbaarheid zelfs voor het 
karige goede, dat de bodem hier soms schaft, bij hun rotsvaste over
tuiging, dat de Heer God het met hen, hoe dan ook, goed voorheeft. .. ? 
Laten we het daarop houden en dan zijn wij regelrecht beland bij de 
vraag naar de Brabantse vroomheid - het onderwerp waarover ik 
zou proberen iets te zeggen. Ik moet dan vooraf twee dingen stellen: 

A. Zoals alle inleiders, die tot nu toe op Uw studiedagen gesproken 
hebben, moet ook ik proberen een blik op de toekomst te geven. 
Maar om dat te kunnen moet ik eerst spreken over het oude 
Brabant en het Brabant van nu. De toekomst immers wordt nooit 
bereikt via een aantal aparte hoofdstukken met duidelijke schei· 
dingen en afsluitingen. Nee, hoe snel de veranderingen zich mo
menteel voltrekken, toch blijven het rijpings-procedures, proce· 
dures dus van geleidelijkheid. Misschien kunnen wij vrij vlug 
spreken van een volslagen nieuwe situatie, maar toch blijft er 
het feit van een ontwikkeling, van een ontwikkeling die, zoals 
uit een zaadje iets groeit dat totaal anders is, toch in kiem al 
aanwezig was. Zó staat de toekomst nu reeds onder ons, al zien 
we haar nog niet. En dáárom is het nodig een beetje te duiken in 
historie en tegenwoordige tijd, om over de nu al aanwezige toe· 
komst iets te kunnen zeggen. Er is geen andere mogelijkheid. 

B. Het is ook nodig om van meet af aan een beetje te relativeren. 
Wij spreken gemakkelijk van echt Brabants, maar dat riekt vaak 
naar het souvenirswinkeltje, of naar de spécialité's, die, aange· 
prezen als Brabantse klompen of echte Bossche koek, toch hele
maal niet specifiek Brabants zijn. U kunt dat ook zeggen van dat 
scheppingsverhaal, dat ik zoëven vertelde. Het zou mij helemaal 
niet verbazen, als andere streken een gelijkluidend verhaal heb· 
ben. Het verhaal van de erwtenman op de Bossche St. Jan -
U weet wel, die zó goed verdiende dat hij een pot erwten als 
minderwaardige kost van de stelling afschopte -, verhaal dat 
doorgaat voor echt Bosch, is helemaal niet zo uniek, want ook 
andere kathedralen in Europa blijken hun erwtenman te hebben. 
Ik graaf voor U dus verder niet al te diep uit, maar zou willen 
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volstaan met de opmerking dat ik, wanneer ik aan Brabant een 
bepaalde kwaliteit toeschrijf, helemaal niet de bedoeling heb 
te zeggen, dat die kwaliteit alléén maar in Brabant te vinden zou 
zijn. Als ik b.v. de Brabantse gastvrijheid signaleer, bedoel ik 
uiteraard niet dat er elders minder gastvrijheid bestaat. 

Waar pakken we het aan? 

Het lijkt mij onbetwistbaar dat geloof en godsdienst behoren tot de 
karaktertrekken van de Brabander. Neem hem die af, en je hebt geen 
Brabander meer over. Hij heeft voor geloof en godsdienst gevochten 
in de letterlijke zin van het woord. En dan bedoel ik niet alleen de 
bijna twee eeuwen van vervolging, die ons gewest gekend heeft, maar 
dan bedoel ik b.v. ook de gevechten tussen ouders en kinderen waar 
het er om ging om de catechismus er in te heien ... We treffen hier 
ook een ander kenmerk aan: de trouw. Trouw aan zijn geloof, maar ook 
trouw aan het vaderland en trouw aan het Koningshuis. De Brabander 
wikt en weegt niet zo zwaar. Het zoekt het niet in redeneren, in spits 
denken, maar heeft veeleer het vermogen om een bepaalde eenvoud 
te paren aan proeven, aan zien, aan doorzien - ... in een flits. Als 
de Brabander oprecht doorziet, dat aan Gods Zegen alles is gelegen, 
dan moet je hem niet vragen om de theologische bewijsvoering, maar 
dan moet je evenmin hem afremmen noch tornen aan zijn zekerheid, 
een zekerheid die iets heeft van de zekerheid van de Heer God in het 
aards paradijs wanneer hij zag "dat het goed was". En dán is ook 
de Brabander door dik en dun de getrouwe: trouw aan zijn broeder
schappen, aan zijn gezin, aan de huiszegen, aan het gezinsgebed, 
aan het kruis op het brood, aan zijn devoties, aan het stichten van 
fundaties, aan het bouwen van kapelletjes, aan de zorg voor de arme. 
De gouden medaille aan het blauwe lint, ere-teken voor zovele jaren 
getrouw lidmaatschap van de Congregatie of H. Familie - en ik 
bedoel hier niets denigrerends mee, want het paste bij de tijd - is 
een ideaal dat hij in zijn hart wel koestert, al zal hij daar ten overstaan 
van anderen met ietwat onverschillige luchtigheid over spreken: Ze 
moesten eens denken dat hij "gruts" was. Ook hierin is misschien een 
karaktertrek aanwezig: zo uitgelaten en van de tongriem gesneden 
een Brabander kan zijn bij feesten en optochten en zelfs bij processies 
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- van het daagse naar het hemelse is voor hem maar één stap - en 
hoe hoog hij het woord voert en het hart op de lippen schijnt te hebben, 
toch heeft hij ook iets van de Tukker en van de Drent, in die zin, dat 
hij niet gemakkelijk het eigen innerlijk bloot geeft. Dat doet hij alleen 
als hij zich in een vertrouwde omgeving weet. Is deze trek misschien 

ingeslopen in de jaren waarin katholiek-zijn een clandestien bedrijf 
was en in de jaren na de generaliteits-periode, jaren die wel tot de eer
ste wereld-oorlog duurden, toen de vreemdeling hier argwanend beke
ken en hoogstens passief werd geduld, tenzij hij metterdaad bewees 
alles te willen respekteren wat de Brabander heilig was? 

U begrijpt dat ik het had over een voorbije periode. Wij weten allen 
dat veel verdwenen is of veel op verdwijnen staat. De heiligenverering 
b.v., maar ook het vertrouwen in novenen en het soms magische karak
ter, dat aan medailles werd toegekend, is verschraald. De zekerheid, 
die ontleend werd aan normen en richtlijnen, is geen zekerheid meer. 
Symbolen, die jarenlang voor de mensen onmiddellijk duidelijk waren, 
zijn inhoudsloos geworden. Een predikant moet niet menen dat het 
symbool van de duif, symbool van vrede, voor iedereen nog duidelijk 

is. Heel wat kerkgangers denken bij het woord "duif" direct aan de 
narigheid die het koninklijk paleis op Den Dam van de duiven heeft 
ondervonden, terwijl de liefhebbers van de duivensport denken: "dui
ven hedenmorgen om zes uur gelost in Orleans met zuid-westen wind". 
De predikant kan ook zo maar niet praten over een vlam of over licht, 
want dan denken de mensen onmiddellijk aan T.L.-buizen ... De ver
schillen met vroeger zijn vrij scherp. Gaat U zelf maar na. Wat U 
gelooft en wat U heilig is en wat Uw kinderen geloven. Probeert U 
eens Uw kinderen in een processie te laten lopen, naar het Lof te 
krijgen, devotie bij te brengen voor Peerke Donders, bewondering voor 

een Mgr. Zwijsen onder wiens episcopaat in onze streken zo talrijke 
kloostercongregaties ontstonden. Ja probeert U maar eens, als ze ouder 
zijn, om samen met hen naar de kerk te gaan, ergens vóór in de kerk 
een plaats te zoeken. Van de andere kant zijn die kinderen in een Pax
Christi-tocht hard voor zichzelf. En openheid en eerlijkheid zijn niet 
hun geringste verdiensten! Veel gaat overboord, maar niet alles! Ik 
heb de indruk dat datgene wat verdwijnt over het algemeen de uitings
vormen zijn, niet de oude karaktertrekken van geloof en godsdienst 
en trouw. Het is niet zo, dat Brabant minder katholiek wordt. De 
statistieken wijzen uit dat de absolute cijfers van andersdenkenden en 
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onkerkelijken stijgen, maar ook de absolute getallen van katholieken, 
en zelfs dat er voor de katholieken een procentuele vooruitgang is. 
Was het getal katholieken in 1899 87,9% van geheel de Brabantse 
bevolking, nu bedraagt dat ongeveer 891/z%. Dat had U misschien 
niet gedacht. Natuurlijk zijn niet al die katholieken voor de volle 100 
procent katholiek. Maar dat was vroeger ook niet! Ik wilde hier 
verder de kwaliteit maar buiten beschouwing laten, want dat is een 
onderwerp op zich. We kunnen de onkerkelijkheid van dit moment 
niet zonder meer als argument tegen de kwaliteit aanhalen. Vroeger 
was immers grote durf nodig om uit de kerk te blijven. 

Ik moet hier nadrukkelijk zeggen dat ik niet wil en mag generaliseren. 
Als er vroeger sprake mocht zijn van slaafs meelopen, ogendienarij en 
schorteband-katholiscisme en menselijk opzicht, dan zou het onbillijk 
zijn tegenover talrijke voorvaderen om dit als algemeenheid te poneren. 
Velen onder hen hadden immers een rotsvast geloof en beleefden dat 
geloof met een prachtige, tot trouw verstilde liefde. Zij beoefenden 

voorbeeldig de oude deugden van welwillendheid, gemakkelijkheid in 
de omgang, verdraagzaamheid en gastvrijheid. Wijst mij een christen
dom aan, waar deze deugden niet beoefend worden, en ik zeg U, dat 
het een vals christendom is! Ik meen ook dat het juist déze, meer 
bewust levende oudere generatie is, die misschien met onze tijd hele
maal niet meekan, maar die toch met grote wijsheid aan de jonge 
mens van nu heel veel kan leren: dat niet al het oude goed is, maar 
ook niet al het nieuwe. En dat van wat nu goed is, veel niet kón passen 
in de oude situatie en omgekeerd. Ik zou me een oude man kunnen 
voorstellen - neem mijn vader of neem Uw vader -, die hardop zit 
te mediteren over toen en nu op deze wijze: "Ik kan begrijpen, dat de 
stijl van leven anders is geworden. Wij hadden vroeger met paard en 

kar de tijd. Het interesseerde ons nauwelijks welke dag of het was 
Nu komt het precies op het uur en op de minuut aan. Tijd is geld 
geworden. Wij hadden nog de tijd om de seizoenen in hun loop te 
volgen. Nu is er de klop van ijzer op ijzer, het regiem van de techniek 
en van de wetenschap. Komt er geen regen, dan maken we regen. We 
maken nu alles ... Daardoor is de levensstijl van nu heel anders dan die 
van ons. De mens is nu veel meer bezet, is veel meer gegrepen. Dat 
maakt het hem niet gemakkelijker om christen te zijn. Hóe hij het 
moet zijn, weet ik niet. Wij waren het op onze manier; jullie moeten 
het zijn op jullie manier"." Wat treffen we hier in zo'n overweging? 



Een zo-maar-wat-weg-filosoferen over dit feit: dat het profane, het 
sociale leven, zijn eigen wetmatigheden heeft. En als daarin de struc
turen intensief veranderen, dan stelt dat op godsdienstig niveau ook 
grote eisen van aanpassing, waaraan voldaan móet worden. Bij deze 
aanpassing en veranderingen, leren wij veel herkennen ofwel als bijko
mend ofwel als wezenlijk: kruisweg, wijze van vasten, opvatting over 
kleding, opvatting over versterving, opvatting over het rozenhoedje: 
het zijn allemaal belangrijke dingen, maar au fond zijn ze toch niet 
wezenlijk in de zin waarin b.v. zedigheid, en boete, ongeacht hun uit
drukkingsvormen, wel wezenlijk zijn. En zo ligt het ook voor de 
hand, dat door alle eeuwen heen eucharistie en charitas, afgezien van 
bijkomstige belevingsvormen, een uitermate centrale plaats bezetten 
én zullen blijven bezetten. Veel verdwijnt er, maar veel wordt ook uit
gediept, intensiever beleefd. Wanneer we nu nog het Brabantse geloof 
willen beschrijven als rotsvast, is dat niet meer in dezelfde zin als 
vroeger, toen we konden spreken van onvoorwaardelijke overgave aan 
een gegeven, dat als goed herkend was. Onze tijd leert de mens: te 
onderzoeken, te testen, te meten, kennis te verwerven. Het terrein van 
het godsdienst-beleven blijft daarvan niet vrij. Maar het gevolg is dan 
ook, dat die rotsvastheid gaat berusten op een uitgediepte overtuiging 

- al zouden we dat niet direct zeggen als we de uiterlijke belevings
vormen zien. De vraag: "waarom ben ik christen" mag niet beant
woord worden met: omdat vader en moeder het ook waren. Omdat 
vader en moeder het waren ben ik het geworden. Maar waarom bén 
ik christen? Dat antwoord vraagt een uitgediepte persoonlijke over
tuiging. Dit geldt ook van de trouw. Als in onze tijd de trouw in de 
menselijke verhoudingen zulk een geprononceerde plaats krijgt, omdat 
ze ons in alle onzekerheid zulk een grote zekerheid verschaft - trouw 
wil immers zeggen dat we aankunnen op de man naast ons, zonder 
wie wij als éénling op de dag van vandaag niet veel meer kunnen 
presteren - als trouw dus zo een grote plaats krijgt in het leven en 
dus in het samenspel, dan zal die ook in het godsdienstige zelfs een 
grotere rol kunnen spelen dan vroeger. 

Nog zo een karakteristiek: het goed-zijn voor de ander. De spontane 
burenhulp is geen voorrecht meer van de dorpen maar is overal te 
vinden. Gastvrijheid is nog altijd een erezaak. En herinnert U zich nog 
hoe vroeger achter het ruitje van menige deur het kaartje prijkte: "Aan 
de deur wordt niet gekocht - ongevraagd drukwerk wordt niet terug-
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gegeven". Deze kaartjes zijn practisch verdwenen en ik geloof: niet 
alleen omdat de bedelarij sterk verminderd is, maar óók, omdat onze 
mensen de menselijke verhoudingen beter gaan aanvoelen. Het is alsof 
Sint Jan, die naarmate hij ouder werd en rijper over alles had nage
dacht, steeds minder woorden voor zijn preken nodig had, om tenslotte 
te verstillen tot een "amate" hebt lief, hebt lief ... anders niet ... Het is 
alsof die St. Jan om zo te zeggen voor ons een "geliefd" auteur is 
geworden. 

Is er dan geen bedreiging voor godsdienst en godsdienstzin in het 
nieuwe Brabant? Het is goed deze vraag te stellen. Het zou al te 
simplistisch zijn ons ervan af te maken met de stelling dat God uit 
het eventueel aanwezige kwade wel het goede zal weten te trekken. Die 
stelling is zeker wáár, maar veronderstelt toch niet dat wij kunnen 
volstaan met een gebed, met een beroep op genade. Zij veronderstelt 
onze daadwerkelijke inzet. Wij voelen dit wel aan sinds wij geleerd 
hebben het woord van Paus Joannes te verstaan: aggiornamento, 
dat is: reëel willen zijn, begrijpen dat er een gesprek moet zijn tussen 
Kerk en wereld en dat dàt gesprek onmogelijk is als de Kerk de taal 
van de wereld niet weet te hanteren en te verstaan. De Kerk is nu in 
een staat van aggiornamento, van inpassing in deze tijd. De Kerk 

moet haar verlossende arbeid verrichten onder de mensen van nu. Zij 
moet, zo goed als Christus dat deed, mens worden met de mensen van 
nu. De Kerk van nu kan het Gregoriaans niet zuiver meer zingen, als 
zij geen weet heeft van het ritme van de arbeid, het geraas van het 
verkeer en het lawaai van machines. En de geur van wierook moet 
haar onverdraaglijk worden als zij niet de geur kent van benzine en 
stookolie, niet de geur van synthetische wasmiddelen, niet de armoe
geur van de vergeten groepen. De christen gaat beseffen, dat de wereld 
als zodanig ook een religieus karakter heeft, dat die wereld aan hem 
is toevertrouwd als een stuk van Gods werk, als een opdracht om af 
te maken, en dat hij ervoor verantwoordelijk is. Verantwoordelijk dat 
het goed gaat met de wereld. Hij moet weten dat de wereld niet alleen 
maar in economisch of cultureel opzicht kostbaar is, maar dat de we
reld ook van God uit, dus zuiver religieus gezien, kostbaar is. De mens 
krijgt besef dat de macht, die hem vanuit wetenschap en techniek in 
handen gegeven wordt, door hem zo kan worden gebruikt dat het met 



de wereld goed gaat, maar ook dat de wereld schade lijdt en dat is 
niet alleen maar een economisch of een cultureel onheil, maar ook 
religieus kwaad, zonde! Het aggiornamento in de Kerk is een uitda
ging aan de mens om zijn nieuwe verantwoordelijkheid te gaan voelen, 
nieuwe krachten, nieuwe creatieve gaven in te zetten. Hier wordt iets 
duidelijk van de mens, als geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
Teren op de glorie van een verleden past de Kerk evenmin als treuren 

over de voorbije tijd of over de grotere moeilijkheden of mindere 
kwaliteit van nu. De Kerk moet weten dat zij op aarde altijd beginnend, 
onvoltooid Godsrijk blijft, dat zij daar nooit arrivée zal zijn, dat zij 
is: de werkelijkheid van altijd opnieuw moeten beginnen en opnieuw 
kunnen beginnen. Natuurlijk zijn bij dit alles gebed en een beroep op 
Gods genade essentiëel. Maar tegelijk moeten we toch goed weten dat 
de Heer niet gewend is om zijn werk buiten ons om te verrichten. Hij 
stichtte een mensenkerk. Een Kerk dus, waarvan Hij de onvolmaaktheid 
van meet af aan heeft ingezien en geweten en die Hij desondanks het 
samenspel tussen menselijke mogelijkheden en goddelijke bijstand en 
genade heeft opgedragen. Wij moeten Kerk zijn, in verbondenheid 
met de wereld van nu. En dan geloof ik dat er in onze komaf, in onze 
Brabantse tuk, een grote garantie schuil gaat en wij ook christen kun· 
nen zijn zoals dat in de nieuwe tijd van ons gevraagd wordt. Het is 
niet reëel dat wij het oude Brabantse christendom zouden beschouwen 

als een echt christendom in de zin van: als dàt nu eens in deze tijd zou 
mogen terugkeren. Het is irreëel, want christendom, de vraag naar 
beleving, is altijd een zaak van nu. Wij kunnen niet spelen met de 
gedachte aan terugkeer naar de oudste tijden van het christendom of 
naar de Brabantse vroomheid van de 18de en 19de eeuw. Het geloof 
eist altijd de metanoia, de totale verandering van de natuurlijke mens, 
dus van U en van mij zoals we zijn, levend en werkend in deze 20ste 
eeuw. 

Er bestaat geen geboren christen. Er is geen christelijk uniform of 
gedragspatroon van onverslijtbare snit, dat het door de eeuwen heen 
uithoudt. De concrete mens, zo gegrepen als hij is door de eigen wereld 
en met de greep, die hij zelf op de wereld heeft, wordt opgeroepen om 
de tien, vijf of twee talenten, die hij te beheren kreeg, in deze tijd uit 
te bouwen tot een stukje christendom om ze zo voor de Heer ren
dabel te maken. 

Of we straks nog zullen kunnen spreken van een Brabants katholicis· 
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me in de zin waarin we dit tot nu toe gedaan hebben, dat betwijfel ik . 
Brabant is immers niet meer een besloten leefmilieu. Het ligt open voor 
alle invloeden. Maar bovendien: de Brabander wil zelf met de wereld 
meedoen, wil vóórdoen. Brabantia nostra is geen doel meer, maar is 
voedingsbodem. 

Het is niet meer onze eerste en hoogste taak om eigen karakteristieken 
te verzorgen. Wij staan voor het realiseren van de kern van alle chris
tendom: de promotie van de medemens! Of anders gezegd: goed-zijn. 
Of nog anders gezegd: laten zien dat we niet zo-maar-zijn zoals een 
ster, een tafel of een dier, maar dat we wezenlijk medemens zijn. Of 
nog eens anders uitgedrukt: eindelijk leren begrijpen wat in Christus' 
mond het begrip liefde inhoudt. 

En om nu terug te komen op die dreigende gevaren voor geloof en 
geloofsbeleving: we weten dat er temidden van ons misschien veel 
onchristelijks opgroeit. We weten dat het er is. En we weten dus ook 
dat ons christenleven niet zal gaan over een effen, saaie weg, zonder 
spanning. We weten ook dat er veel nieuws is, waarvan we niet direct 
kunnen weten of het past of niet past in een christelijk leven. Maar 
ook als kaf en koren te scheiden zijn, dan nóg lijkt het bijbels om aan 
het kaf niet te veel tijd te verspillen en ons meer bezig te houden met 

de verzorging van het koren. Ik ben van oordeel dat we méér bevreesd 
moeten zijn dat we te weinig kans geven aan het goede, dan om het 
kwade samen met het goede te laten opschieten. Ik kan me voorstellen 
dat iemand die een grote verantwoordelijkheid heeft te dragen voor 
misschien een grote groep mensen, hier soms voor een moeilijke keus 
komt te staan. Moeilijk om het gevaar mét het kwade tegelijk het goede 
af te snijden, moeilijk omdat goed en kwaad niet altijd duidelijk te 
onderscheiden zijn. Ik geloof dat wij hier over een bepaalde smet
vrees heen moeten. Trouwens, als de Heer een zondeloze Kerk had 
gewild, dan had Hij het wel anders aangepakt. Hij heeft geen regels 
getroffen om al het slechte te voorkomen, wél de regel dat Hij iedere 
zonde wil vergeven. De Heer brengt ons wél verlossing, maar geen 
oplossing voor elk concreet vraagstuk. Hij kent onze onvolmaaktheid, 

weet van onze behoefte om zoekend en tastend voort te gaan. Daarom 
mogen wij ook geduldig zijn. Als wij ons best doen, dan mogen wij 
het aan de Heer overlaten om een groot kruis over al onze tekorten te 
slaan, het ook aan Heni overlaten om onze tekorten te benutten om 



reliëf te geven aan het goede, om het er uit te laten opkomen en om 
dat vrucht te laten dragen. 

Eenmaal gesteld dat wij letterlijk met Gods genade hebben mee te 
werken, zullen wij ook moeten erkennen dat de nieuwe tijden vragen 
om nieuwe wegen en methoden. De goede bedoeling rechtvaardigt geen 
dilettantische vernieuwingspogingen. Bewuste aanpak, planning, met 
benutting van wat de wereld van nu aan wetenschap en techniek te bie
den heeft, zijn eis geworden. Dit is gemakkelijk te zeggen, maar in 
deze tijd met zijn radicale vernieuwing op alle gebied, is het intussen 
toch een ontzettend moeilijk probleem. Praktisch alles is op de helling 
gekomen. Ter illustratie mag dienen dat ik, bij een inventarisatie van 
onderwerpen, die besproken zouden kunnen worden, ook in deze dagen 
en deze inleiding, voor de vuistweg een 20-tal hoofdstukken kon note
ren, vele met onderverdeling in talrijke detail-kwesties. U kunt gerust 
zijn: we laten ze vandaag rusten. Hoe complex de vragen zijn, zou ik 
U echter willen laten zien aan de hand van één tamelijk centrale aan
gelegenheid, waarmee wij allen te maken hebben, n.l. met de parochie 
in de nieuwe tijd. 
Die parochie is niet een vrijblijvend gegeven, een structuur in de 
Kerk waarmee wij het eens kunnen zijn, of niet. De parochie is niet 
zo maar een agentschap van de éne Wereldkerk, maar ze is "het 
gebeuren van de Wereldkerk" zelf. Dat is zeer diepzinnig gezegd. Karl 
Rahner formuleert: "De Kerk als gebeuren, - en hij bedoelt de vie
ring van de Eucharistie als het meest intensieve gebeuren, niet in 
de Kerk maar juist als het meest intensieve van de Kerk - de Kerk 
nu als gebeuren is noodzakelijk de plaatselijke gemeente, de parochie." 
U wilt mij de theologische bewijsvoering om wille van de tijdsduur 
wel schenken. 

Maar als U mij nu vraagt wat we onder een parochie te verstaan heb
ben, dan komen er grote moeilijkheden. Ik behoef U slechts te wijzen 
enerzijds op het gemak waarmee wij altijd gesproken hebben van 
parochie-gemeenschap, en anderzijds op het feit dat de sociologen 
voor de parochie-als-gemeenschap geen duit over hebben. Ook als we 
de parochie juridisch bekijken, dus als nauwkeurig beschreven terri
torium met een pastoor, een kerkfabriek en wat al niet, dan is de 
parochie evenzeer een dood ding. Want geen enkel parochiaan is ver· 
plicht zich in te voegen in het geheel van een bepaalde parochieziel-
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zorg. De juridische omschrijving is er dan ook veel meer - en niets 
anders - om het terrein af te bakenen voor de pastoor: die moet 
precies weten waar hij aan toe is. Uit deze twee voorbeelden blijkt 
wel dat het niet genoeg is om over een parochie op verheven wij ze 
theologie te plegen. Het moet óók mogelijk zijn een antwoord te geven 
op de vraag of de parochie op· de dag van nu, in de wereld van nu, nog 
een zinvolle kerkstruktuur is. Is die parochie, kán die parochie nog een 
brandpunt van godsdienstig leven zijn? Ik wil die vraag nog wat 
moeilijker maken. En dan zou ik U kunnen wijzen op de toeneming 

van de stedelijke levenswijze, een levenswijze die onverbiddelijk ver
der kruipt en binnen afzienbare tijd ook zal binnen dringen in wat 
we nu nog echte plattelands-parochies kunnen noemen in het Brabant
se land. Een van de meest markante trekken van de stedelijke levens
wijze is de vrijheidszin. Daar ligt de reden dat geen enkele verstan

dige pastoor nog de illusie kan hebben dat hij, als een ouderwetse 
herder, de schapen in de door hem verlangde richting kan dirigeren, 
en de overtuiging moet krijgen dat hij priester is niet meer boven 
de mensen maar medegelovige priester onder de mensen. Ik kan het 
ook bekijken van de kant van de parochianen: denkt U eens na over 
de vrijheid in het wonen. U woont nog wel in de buurt, maar toch niet 
meer zo als vroeger. Wat vroeger niet mogelijk was, kan nu wel : U 
kunt op een zeker moment de buurt de buurt laten, U er niets van 
aantrekken en de deur dicht doen. U maakt zelf uit wie bij U binnen 

komt en neemt een bepaalde afstand in acht, dat wil zeggen, dat U 
niet zo maar op voet van vertrouwelijkheid wilt komen met iedereen. 
Kijk maar naar de flats, waar wij eigenlijk intensieve onderlinge con
tacten verwachten, die er toch in feite niet zijn. Wonen is veel meer 
dan een dak boven Uw hoofd hebben. Wonen is: écht zijn, zich zelf 
het meeste zijn, zó U zelf zijn, dat U zich daar gezellige en losse om
gangsvormen kunt permitteren, die U elders toch maar niet hanteert. 

Dit anders-leven-dan-vroeger maakte "andere" parochianen, dus ook 
een ander type parochie. De doorgeorganiseerde parochie met een dik
ke adreslijst van allerlei verenigingen en bewegingen, is verleden tijd. 
Er is in de meeste parochies nog wel iets voor de kinderen, ook iets 
voor de bejaarden, voor de opgroeiende jeugd, maar voor de volwas
senen die zelf bepalen en zélf kiezen en zélf gewend zijn te selecteren 
en die, met alle welwillendheid en vriendelijkheid en gastvrijheid ove
rigens tóch zelf uitmaken wie tot hun kennissenkring behoort, . . . voor 



déze groep van nieuwe mensen van een nieuwe tijd heeft de socioloog 
volslagen gelijk als hij stelt dat er geen sprake is van een parochie
gemeenschap. Maar dat betekent ook, dat het helemaal geen veroor
deling van de kwaliteit van een parochie betekent als we constateren 

dat het organisatie-leven er schraaltjes ontwikkeld is. Dat is domweg 
een gevolg van de nieuwe levenswijze. Een parochie verliest overigens 
niets wezenlijks, als er zich geen breed groepsleven manifesteert. Het 
is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat een parochie een uitgebalan
ceerd geheel is van eigen diensten en eigen instellingen, met een 
eigen parochiehuis en eigen scholen en zeker niet een eigen harmonie 
en eigen voetbalclubs! 

Met het gevolg dat de kerkbesturen zich eens goed moeten bedenken 
of ze nog lang schoolbestuur zullen zijn; en dat schoolbesturen zich 
eens goed moeten bedenken of zij het schoolbestuur van één school 
moeten zijn. En de anderen - links en rechts zien wij wel eens van 
die schermutselingen in sommige streken - moeten wel eens beden
ken of het wel juist is, dat op terreinen van het stichten van H.B.S.-en, 
nieuwe Muloscholen, nieuwe huishoudscholen, de ene parochie vecht 
tegen de andere om ze te hebben en de ene gemeente samen met de 
parochie in gevecht is, allemaal in het teken en het licht van het alge
meen belang, dat ze dáár staat, maar dat "dáár" is dan "bij mij". 

De parochie, wanneer zij deze dingen onderkent en ook weet dat de 
hele Kerk toch méér is dan een in parochie-mootjes opgedeeld geheel, 
die parochie zal vanzelf openstaan voor interparochiëel overleg, voor 
samenwerking, voor onderlinge steun en solidariteit. Bezorgdheid voor 
haar kwaliteit komt er pas wanneer er niet een andere gestalte van 
samenzijn groeit, een gestalte, die misschien minder uiterlijk waar
neembaar is dan vroeger, maar die zeker méér innerlijk en meer vrij
willig is. Ik doel hier op de bereidheid om mee te werken aan inci
dentele concrete plannen, de bereidheid om vanzelfsprekend elkaar van 

dienst te zijn, de promotie van het mede-mens zijn. Wij zouden bezorgd 
moeten zijn om inhoud en kwaliteit van de parochie als de mens, 
juist in de situatie waar hij het meest zichzelf is, de parochie niet wil 
of kan aanvaarden als 'n "aanbod". Dit is te verstaan als de invitatie 
van de Kerk en van de dienst-bereide aanwezigheid van de priester. Zij 
zijn vlak bij de mens gebracht als een dienst, vlak bij de plaats waar 
die mens ongemaskerd leeft, zichzelf is in pantoffels, jasje uit en 
hemdsmouwen omhoog. Parochie is " zielzorg van het wonen" en haakt 
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in op de meest ideale toestand om de Heer te ontmoeten zonder rem, 
zonder formalisme of wat ook, en om te ervaren dat het eigen huis 
geen eindstation is, maar een verwijzing naar een andere woning, -
die voorlopig nog wordt vertegenwoordigd door de parochiekerk. Als 
de parochiekerk deze invitatiegedachte niet kan bieden, dan moet er 
zorg komen over dat grote goed dat wij hebben, de parochie. 

In deze, in grove lijnen getekende karakteristiek van de nieuwe paro
chie, passen nieuwe verschijnselen. Ik noem allereerst het gesprek, dat 
van experiment geleidelijk is uitgegroeid tot een nieuw "constituerend" 
element in de Kerk. Vroeger meende men het gesprek niet nodig te 
hebben. Men had immers normen. De pastoor zei hoe het moest. Er 
was dus nauwelijks gespreksstof. Maar het is gelukkig anders gewor
den. De Kerk, die vroeger het verwijt kreeg dat ze alles wist, krijgt 
nu het verwijt, dat ze het niet meer weet. De oude zekerheden zijn 
weg. Er is in de Kerk de openlijke erkenning gedaan door Paus en 
bisschoppen, dat niet alle vragen van deze tijd opgelost kunnen wor
den op hetzelfde moment dat ze gesteld worden. Wat doet nu een mens, 
die voor nieuwe beslissingen staat in zijn leven? Hij gaat, zoals dat 
heet, zijn licht opsteken. Zou daarvandaan het verbazingwekkend ver
schijnsel komen, dat het godsdienstig gesprek àlle andere in de scha
duw stelt - heeft U het nooit gemerkt bij verjaringspartijtjes, aan de 
bar, op het werk, zelfs in de ontspanning -. Het lijkt een uiting van 
de behoefte van de mens, zelfs van die wat gesloten Brabantse mens 
van nu om in waarheid christen te kunnen zijn, uiting van afkeer 

van formalisme, van gedraai, van compromissen; uiting van willen 
voldoen aan een appèl op zijn oprechtheid, en erkennen ook van het feit 
dat de levensrichting niet uit een boekje met normen te construeren 
is. Hij moet zich kunnen verrijken met de gedachten en meningen van 
gelijkgezinden vanuit het besef dat de stijl van "alleen zijn boontjes 
doppen" tot mislukking gedoemd is. De ontdekking-van-de-noodzaak 
om elkaar weer echt en authentiek te gaan vinden is een uitermate 
verblijdend winstpunt in onze dagen. Het gesprek treedt in diverse 
vormen op: er heeft zich een breed gespreksgroepen werk ontwikkeld 
- huwelijk en gezin, Ecclesia, bijbel. .. - en is in de plaats gekomen 
van de oude methodiek van bepraten en bepraat worden. Ouderavon· 
den hebben hun zwaartepunt hoop ik, al langer hoe minder bij de 
deskundige inleiding maar bij het gesprek daarná. Ook het debat ver
dwijnt, dat wil zeggen de poging om de ander te overtroeven en hem 



te doen accepteren wat ik belangrijk vind. Gesprek is juist geen zaak 
van gelijkhebberij. Het gaat om die ander en het gaat niet om mij. 
Dit gesprek is ook van overwegend belang bij een andere eis die in 
onze tijd als nieuw naar voren komt, n.l. van de gewetensvorming. 

Ik denk wel eens ooit aan het bouwen van spreekkamers bij de kerk, 
anders dan bij de pastorie. Zo een kerk-spreekkamer waar ge de pries
ter aantreft niet als deskundige in de eerste plaats, maar als de man 
met het charisme die meezoekt, meedenkt en een stuk persoonlijke 
verantwoordelijkheid durft te nemen voor de gewetensbeslissing die 
zijn gesprekspartner straks moet nemen; zo'n spreekkamer of liever 
het gesprek in zo'n spreekkamer vraagt van de priester heel wat meer 

dan even het boekje met de bepalingen voor de dag halen. Of de 
priester dit qua tijd zal aankunnen? Er is altijd nog de parabel van 
zorg geven aan het ene schaap, dat aparte zorg nodig heeft en de 99 
anderen tijdelijk wat minder geven. Ik weet ook dat er onderwijzers 
zijn, die het onmogelijk vinden om aan dertig kinderen in hun klas 
individueel belangstelling te geven, terwijl anderen dat wel presteren. 
Het lijkt mij een kwestie van werk-indeling en van doorzicht, wat tot 
stand kan komen na onderling gesprek. 

Ik moge hier ook de oecumene vermelden als iets wat voor vele van 
onze parochies veelal nieuw is. De parochie in nieuwe gestalte kan heel 
veel bijdragen tot het zoeken van de gestalte van de Kerk zoals Chris
tus die gewild heeft. Ze mag de vragen van theologische aard overlaten 
aan de deskundigen, maar alles doen aan het afbreken van vooroor
delen en van triomfalisme. Zij kan belangstelling wekken, moet ook 
beseffen dat de oecumene van de liefde al volop verwerkt kan worden. 
En negatief moet ze de overtuiging inscherpen dat oecumene ten
slotte meer is dan het houden van een gezamenlijke gebedsdienst, hoe 
verdienstelijk dit ook is om samen met bidden te beginnen. 

Bijzondere aandacht verdient ook de caritas, de kern van ons christen· 
dom. De huidige parochie heeft veel troeven in handen om de caritas
beoefening te stimuleren. Waar de mensen bereid zijn tot mede-men
selijkheid, tot hulp, daar kan het besef gewekt worden dat het heden
daagse doen tenslotte is een bezig zijn voor de mede-mens, waaruit 
rijke inspiratie geput kan worden om de eigen dagelijkse taak zo goed 
mogelijk te verrichten. Er is ook ruimte voor de meer specifieke vorm 
van caritas: het oprapen van de Jericho-gevallen en deze, als eigen hulp 
onvoldoende is, in de zorg van bevoegden aanbevelen. Hier zal men 
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ervaren dat het natuurlijk prettig is om met een vriend eens uit te 
gaan, maar dat het daarnaast zo zinvol en zo christelijk is om de 
man naast wie men woont of met wie men . werkt in zijn moeilijkheden 
en nood de hand te reiken. Ik moge hier ook iets zeggen over de ver
houding tussen Maatschappelijk Opbouwwerk en parochie. Ik heb 
weleens de indruk, dat deze twee elkaar nog niet te best verstaan. Ik 
geloof dat het goed is om hier een parallel te trekken met de medische 

zorg. Deze behoort niet tot het terrein van de parochie en is een zelf
standig geheel, hetgeen toch niet uitsluit, dat er tussen de medische 
verzorging én de parochie intensieve en efficiënte contacten kunnen 
bestaan. Op dezelfde wijze kan men zeggen, dat het maatschappelijk 
opbouwwerk zich richt tot de mens in zijn concrete situatie. De bevoeg
de, om daar hulp te bieden is de maatschappelijk werkster en het hele 
apparaat dat zij achter zich heeft. Zo min als de medische zorg kan 
dit maatschappelijk opbouwwerk gezien worden als een verlengstuk 
van de priesterlijke zielzorg. Maar ook deze eigenstandigheid neemt 
weer niet weg, dat er tussen pastorie en maatschappelijk opbouwwerk 

intensieve en zegenrijke contacten voor de parochie kunnen en moeten 
bestaan. Een nieuwe vorm van caritas en ook van zorg voor de paro
chie is in Brabant ongetwijfeld het toerisme. Brabant wordt één groot 
toeristen-oord. Het gebied - ruwweg - ten zuiden en westen van 
Eindhoven wordt na de Veluwe wellicht een van de belangrijkste 
recreatie·reservoirs van Nederland. Daar ligt een gebied met een 
oppervlakte van 28.000 ha ofwel haast 42% van het Brabantse recre
atiegebied. 

Ik realiseer mij, dat ik hier misschien wat al te veel theorie en wat 
al te weinig praktijk ga bieden, maar de Kerk heeft er mee te maken. 
Niettemin geloof ik toch dat het voor Brabant iets onwaardigs is om 
dit nieuwe verschijnsel te gaan uitbuiten als een vorm van vreemde
lingen-industrie, of negatief, angstig ervoor terug te deinzen om de ge
varen die in de confrontatie met andere leefwijzen besloten liggen. 

Natuurlijk mag aan het toerisme een goede boterham verdiend wor
den, maar wij moeten daarbij ook tot het uiterste gaan op het stuk 
van service aan de mede-mens, die zijn recreatie vaak bitter hard nodig 
heeft. De vreemdeling moet ontdekken dat de Brabander misschien 
nog niet veel in de Bijbel leest, maar dat hij bij dat weinige dat hij 
gelezen heeft in ieder geval gestoten is op begrippen als maaltijd, 
gastmaal, ontvangen in huis ... begrippen waarmee de evangeliën over-



laden zijn. Wat nu de trekkers van Pax Christi jaarlijks ondervinden, 
en wat de jeugd ondervindt in haar bivaks, moet ook de toerist straks 
kunnen ondervinden: dat de Brabander in de verzorging nog altijd 
iets erkent van een eminente vorm van christendom en daarin een 
mogelijkheid ziet om de oer-christelijke deugd van gastvrijheid "bot" 
te vieren. 

Wat geldt voor de toerist, dat geldt in nog sterkere mate voor de 
allochthoon, de mens dus, die van huis uit geen Brabander is, maar 
hier komt wonen. De tijd is voorbij dat hij niet werd geaccepteerd 
of passief werd geduld. De erkenning wint veld dat Brabant veel aan 
deze inkomenden verschuldigd is of gaat worden. De Brabander weet 
ook dat het geboorte-recht van het Brabander-zijn, net zo min als 
andere geboorte-rechten, nog veel te betekenen heeft. Veeleer is er de 
erkenning, dat de inkomenden met ons en voor ons en onder ons 
willen werken. De katholiek vindt nu vrij gemakkelijk entree maar 
ook de niet-katholiek moet zich hier thuis kunnen voelen. Wîj vinden 
dat misschien vanzelfsprekend, maar nog niet álle katholieken vinden 
dat. Er liggen soms moeilijkheden met het protestantse kind op de 
katholieke school, met het protestantse lid van een vereniging dat daar 
geen stemrecht krijgt". Er is op dit gebied toch nog wel wat te doen 
ondanks het feit dat over het algemeen de niet-katholiek zich hier lek

ker thuis voelt. 
Bij deze bespreking kan ik er natuurlijk niet buiten iets te zeggen 
over de nieuwe figuur van de priester. Er is in deze tijd vanzelfspre
kend geen plaats meer voor de autarkische pastoor, die met vaste en 
onverbiddelijke hand zijn kudde weidt. De pastoor treedt nu veel meer 
naar voren als de afwachtende, de vertrouwende, meer de priester 
onder dan boven de mensen en ook de bij voorbaat gelovende dat 
Christus hem in contact zal brengen met de mensen voor wie de Heer 
hem heeft bestemd. Wanneer de pastoor vanaf de preekstoel zijn blik 

laat gaan over de verzamelde gelovigen op die zondagmorgen of 
-avond, dan moet hij zich bewust zijn van de grote verschillen, die 
onder al die aanwezige mensen leven. En dan moet hij ook erkennen, 
dat hij niet voor iedereen de geschikte figuur kan zijn, en dat hij zéker 
niet een discipline kan hanteren, waar iedereen onder door moet. De 
priester past de grootst mogelijke bescheidenheid en deemoedigheid. 
Als Christus maar gepreekt wordt - het komt er minder op aan wie 
Hem preekt of waar de mensen de Christus vinden of in welke kerk 
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zij Hem vinden, als zij Hem maar vinden. Het gaat niet om de Paus, 
niet om de bisschop, niet om de pastoor of kapelaan . .. Het gaat om de 
Heer en Zijn Kerk en om de mensen. 

Ik ben eigenlijk nog lang niet klaar. Ik zou nog kunnen spreken over 
de zielzorg in het algemeen, waarin nog al te weinig inhoudelijke ver
anderingen zichtbaar zijn, terwijl het hele organisatorische denken in 
de zielzorg werkelijk zou moeten tanen. De uitgroei van het indus· 
triële kader, de veranderingen van de denkstijl, de maatschappelijke 
verhoudingen en leefpatronen, de rijkere ontwikkeling van de 
mensen, de groei van hun verantwoordelijkheid, de nieuwe eisen van 
voortdurend bijblijven in de snelle ontwikkeling, enz. enz., het komt 
allemaal wel in het zielzorgelijke aan bod, maar veel te incidenteel, 
veel te brokkelig, zonder systematiek, met meer goede bedoeling dan 
inzicht. Het kan tot heden toe soms ook niet anders en daarom zijn 
dit ook geen verwijten. Ik sprak U al uitgebreid over de parochie, 
maar kan U nog best enige uren bezig houden b.v. over: de inhoud 
en manier van preken, het roepingenvraagstuk, het christen-zijn als 
ethiek, de liturgieviering, de missie, het kloosterleven, de jeugd, het 
christen-zijn in de wereld, de democratisering binnen de Kerk, de 
inbreng van de wetenschappers, specialisering, publiciteitsmiddelen, 
pers, radio en televisie, de functie van het dekenaat, de moderatoren, 
bisschoppelijke commissarissen en adviseurs, de huwelijkszielzorg, de 
leek in de Kerk, pastoraal. .. wereldkerk. Het zal een lange weg zijn. 
Geleidelijk komt er wel tekening in. 
Zo pas heeft u gehoord van het afschaffen van de catechismus en van 
de invoering van een nieuwe vorm van godsdienstige vorming, terwijl 
wij als kapelaan en pastoor op het standpunt stonden: "Laat die kin
deren nu de katechismus maar van a tot z opdreunen en als ze dat 
goed doen, krijgen ze de eerste prijs; of ze er het tiende part maar 
van begrijpen doet niets ter zake, dat begrijpen ze later wel". En 
nu zeggen we: "Dat is een misdaad aan het kind en het godsdienstig 
leven-en-denken moet het kind niet als een harde boterham, maar als 
een bordje pap binnen krijgen". 
Dit jaar is er ook wijd en breed gedacht over de problematiek van 
de biecht. Mogelijk hebt u er aan mee kunnen doen in een of andere 
vorm. In het najaar hopen wij er mee door te gaan. Ik heb helaas 



gisteren en eergisteren op deze studiedagen niet aanwezig kunnen zijn, 
maar ik heb mij uitvoerig kunnen laten voorlichten omtrent datgene 
wat de andere inleiders goed hebben gezegd over economische, sociale 
en culturele ontwikkeling en wat zij u ter meditatie hebben meege
geven over regionale samenwerking. 

Brabant in 1990 is dezer dagen naar voren gekomen: 25 jaar! Voor 
velen van ons, maar zeker voor onze kinderen, - en er is geen sterker 
bron voor inspiratie, voor denken en werken dan het kind, dan uw 
kind -zal dit het Brabant zijn, waarin zij moeten leven. Geen gemeen
te kan nog een eigen klein beleid voeren, dat kan alleen in een groot 
samenspel van gemeenten. Niet omdat die kleine gemeente het niet 
zou aankunnen, maar - ik grijp nu terug op vorige lezingen -
omdat de structuren doorbroken zijn. Als dat realiteit wordt, het door
breken van die structuren met functie-verlies en functie-winst, dan 

moet de Kerk in deze provincie, die nummer één staat op het gebied 
van industrie, - om van wonen vanwege de vele mensen en de schoon
heid van recreatie niet eens te spreken - dan moet de Kerk onmid
dellijk en met volle aandacht dezelfde weg op. En dan is het volkomen 
verleden tijd dat een pastoor na een voorlichtingsvergadering door de 
planologische dienst van Brabant, toen hij hoorde dat zijn mooi para
dijske, waar hij pastoor is, vol bungalows zou komen naar de inleider 
toeging en hem vroeg: "Zou er nog iets aan te doen zijn om dat tegen 
te houden?" Er is niets meer tegen te houden! Als dat zo is, dan is 
er geen enkele parochie die met enige kans van slagen een eigen klein 
beleid kan voeren. En dan kan het alleen maar in samenspel van 
parochies. Niet omdat die kleine parochies, die er wel enkele zijn, 
het niet aan kunnen, maar omdat de structuren aan het veranderen 
zijn. En dan is er alleen maar mogelijk een samenspel in een "pas
torale d'ensemble". Ik wijs hier in telegramstijl op twee punten en 
dat is: ten eerste de kwestie van de kleine parochie in een groot 
streekverband. Ik noem als voorbeeld een plan Heikant in Tilburg, 
waar 35 à 40.000 mensen komen wonen en waar wij dus 7 grote 
parochies zouden moeten stichten en waar wij nu ernstig gaan studeren 
over een groot huis met veel priesters en één kerk en een aantal kleine 
wijk-kerkjes. 

Het tweede punt is de kwestie van de dekenaten, want het is merkwaar
dig dat wij in de Kerk-structuur al zo'n eind vóór zijn en dat wij met 
onze parochies niet zo behoeven te zoeken als gemeenten in een straal 
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rondom de stad. Wij hebben onze dekenaten, die wij alleen nog een 
grotere en diepere inhoud moeten gaan geven of meerdere dekenaten 
samen, veronderstel het dekenaat Eindhoven samen met de dekenaten 
Best en Geldrop en Valkenswaard, wij weten het niet precies. Maar 
denk eens aan: in de structuurverandering, die zal plaats hebben, zal 
dat voor onze priesters een mentaliteitsbeïnvloeding zijn. En ik kan 
mij daarom indenken dat wij ongeveer eenzelfde soort studiedagen als 
thans hier zijn gehouden, misschien in verkorte vorm, hoognodig ook 
voor onze priesters moeten gaan houden. 

Voor de realisering zou ik willen zeggen, als fundament: "geen Kerk 
is er mogelijk zonder dat erkend en beleefd wordt dat de gedoopte 
en gevormde leek evenveel Kerk-lid is als de bisschop van Den Bosch; 
hij staat alleen op een andere plaats. De parochiaan is evenveel Kerk 
als de pastoor, hij staat allen op een andere plaats''. 
Vervolgens: parochieraden. Een kerkbestuurtje dat alles afwerkt -
echte brave mensen met alle verdiensten voor het verleden - is voor
bij. Dit moeten wij erkennen en niet bang zijn voor heilige huisjes en 
zere tenen. Parochieraden, daar bedoel ik mee: dat volwaardig lid 
van de Kerk, die Christen, die gedoopte leek in de parochie, die moe

ten wij daarin hebben. 
Ten tweede: Dekens. Wordt de man te oud, dan een assistent-deken. 
Wij hebben 31 dekenaten met een zeer groot getal uitstekende, ook 
jonge dekens, een assistent-deken, een prima secretaris, een deskun
dige. Dit kan uitgroeien tot een dekenale raad, waarin de leek een 
volwaardige plaats heeft, dekenale structuur, dekenale werken en acti
viteiten. Het is allemaal in telegramstijl genoemd, maar ik moest dit 
alles zeggen in aansluiting op datgene wat u hier in deze dagen ver
werkt hebt. 
Beste vrienden, als wij spreken over de plaats van de Kerk in het 
nieuwe Brabant, moeten wij dan niet spreken over het gezin? Het 
was mij te dierbaar om in de veelheid ook nog het gezin, dat een apart 
onderwerp is, in te schuiven, maar ik noem het, omdat u allen wel 
weet dat het erbij behoort. 
Misschien bent u na mijn toespraak niet tevreden. U had misschien 
verwacht dat ik alles keurig op zijn plaats had kunnen zetten, keurig 
had kunnen ordenen. Maar het was niet mogelijk. U hebt wat rond 
gekeken op het rommelige bureau, in de rommelige werkkamer van de 
bisschop, die nu eenmaal voor de onmogelijkheid staat om op dit 



ogenblik alles precies te kunnen inventariseren en catalogiseren. Het 
is voor ons een steun te weten, dat dit alles u verre van onverschillig 
is en dat bij u steeds luider de roep om vrijheid, verantwoordelijkheid, 
een eigen gewetensinzet, vernomen wordt en dat niet als een vrijbrief 
om de weg van de minste weerstand te kunnen kiezen, integendeel. Het 
nieuwe christendom in het nieuwe Brabant zal veel moeilijker zijn. 
Zoals u de vaardigheid en kennis die u op L.T.S. en U.T.S. zijn bij
gebracht, ontwikkelt en uitbouwt tot een volwassen, persoonlijke vak
bekwaamheid, zo is er ook de ontwikkeling van moraal tot moraliteit, 
tot de hoogheid van leven dus, die het merkteken draagt van gesprek 
tussen norm en geweten en van de overtuiging dat leven en levens
problematiek alleen veilig zijn en God welgevallig, in de bedding van 
de liefde, de verantwoordelijkheid en het geweten. 
En nu tot slot. Mag ik een beetje geholpen hebben tot ruimte van 
blik en hart: de pastoor moet buiten de parochie denken, de deken 
moet buiten het dekenaat denken en de bisschop moet wereldwijd den
ken. De oude Brabantse trouw en het rotsvaste geloof, de warmte van 
gemoed, het gemakkelijk zijn in de omgang, de gastvrijheid, ze mogen 
niet verdwijnen en het is zaak om de dreigende verzakelijking te onder
kennen. Wij hebben een goede grond onder de voeten, zeker, maar 
zo'n voedingsbodem is ook geschikt voor onkruid. Er wordt veel van 
ons gevraagd, meer dan ooit in de kerkgeschiedenis - de vervolgings
tijden daar gelaten - gevraagd is. Wij moeten weten dat, zo goed 
als de oude Brabantse vroomheid niet vrij was van gebrek aan zelf
bewustzijn, ogendienarij en sleur, de nieuwe besmet kan worden door 
anonimiteit, eenzaamheid, onverschilligheid, individualisme. Wij moe
ten ons best doen - ja, dat is het voor groot stuk - niet doleren, 
niet vervallen tot defaitisme, niet treuren om vergane glorie, ook niet 
streven naar perfectionisme, alleen ons best doen, - U en ik, wij 
samen met elkaar. 
Als wij elkaar verstaan, met elkaar kunnen spreken, ons zelf aan elkaar 
kunnen toetsen, dan kan intuïtief, zoals het voor de Brabander schijnt 
weggelegd te zijn, ook zicht komen op de Christus, de Zoon van God, 
die het niet schuwde om mens te zijn en om op óns niveau met ons 
te kunnen spreken. Dan kan ons gesprek uitgroeien tot een gesprek 
met de onzichtbare, maar aanwezige gesprekspartner, Christus. Dan 
leren we echt bidden. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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Monseigneur begon de beantwoording van de gestelde vragen met er 
zijn verheugenis over uit te spreken dat van de geboden gelegenheid 
tot vragen stellen zulk een ruim en vrijmoedig gebruik was gemaakt. 
" Ook als een bisschop een lezing houdt moet daarover vrij gediscussi
eerd kunnen worden'', aldus Mgr. Bekkers. 
Op de vraag, of het niet wenselijk zou zijn dat leden van het kerk
bestuur en ook sommige pastoors, wat vroeger met pensioen zouden 
gaan, opdat hun plaatsen door jongeren zouden kunnen worden inge
nomen antwoordde Mgr. dat hij het kon begrijpen, dat deze vraag 
gesteld werd. "Het is in vele gevallen wel zo' ', aldus spreker, "dat een 
70-jarige pastoor zijn verantwoordelijkheid voor de parochie beter aan 
een jongere zou kunnen overdragen. Vooral ook, omdat hij, nog 
ouder wordend, deze stap veelal niet meer zelfstandig zal kunnen 
zetten." 

Voor wat de kerkbesturen betreft deelde de bisschop mede dat met de 
verjonging van deze colleges reeds aardige vorderingen zijn gemaakt. 
De vraag waarom ouderen vaak het verwijt te horen krijgen, dat zij 
het in het verleden verkeerd gedaan hebben, werd door spreker als 
volgt beantwoord: "Elk mens is een kind van zijn tijd en wanneer een 
jongere kapelaan of wie dan ook laatdunkend over het verleden oor
deelt, dan is hij zelf fout. Wij dienen respect te hebben voorwat de 
ouderen hebben gedaan; zij deden het goed, in elk geval in het licht 
van toen." 
Over de vernieuwingen die in gang gezet zijn en zich in een versneld 
tempo voltrekken, waardoor het voor velen niet meer bij te benen is, 
beaamde spreker dat er risico's genomen worden en er ook uitwassen 
te constateren zijn. Maar deze vernieuwing is niet tegen te houden, 
omdat zij leeft in de harten, de geest en de denkwijze van de tijd die 

zich aan ons opdringt. 
Ten aanzien van de vraag, of niet gebroken zou moeten worden met 
de traditie dat schoolbestuur en kerkbestuur synoniem zijn, gaf Mgr. 
ten antwoord dat hier naar toe moet worden gewerkt. Spreker zou het 



wel nuttig vinden, voor het behouden van wederzijdse contacten, dat 
een lid van het kerkbestuur in het schoolbestuur zat. 

De vraag werd gesteld, of een bisdom, zoals wij dat hebben, niet te 
groot is voor één bisschop, zulks zowel naar het aantal gelovigen als 
naar het gebied. Hierop antwoordde spreker dat de hanteerbaarheid 
voor een groot stuk afhangt van de wijze waarop in dat bisdom een 
en ander is georganiseerd. "Als de stormachtige groei in ons bisdom 
zich blijft doorzetten, dan zou op een gegeven moment de vraag ge
steld kunnen worden of het niet teveel wordt voor een bisschop. Zoals 
het er nu bij staat, met een hulpbisschop, met twee vicarissen, twee 
secretariaten en een uitstekende samenwerking op alle gebieden van 
het maatschappelijk leven kan het echter goed gaan". 
Ingaande op een vraag over de parochieraden schetste spreker het 
beeld van bijeenkomsten in de parochie van groepjes van 5 of 6 echt
paren; groepen echtparen van gezinnen met jonge kinderen1 andere 
met kinderen in de puberteit en weer andere waar de kinderen de huw
bare leeftijd beginnen te naderen. Deze mensen, die elk met hun eigen 
problemen zitten, moeten zich daarover in onderlinge gesprekken 
kunnen uiten en een klankbord vinden in de parochie. Ook mensen die 
over godsdienstige onderwerpen willen praten in ecclesia-groepen, 

bijbelclubs, jongerengroepen en ga zo maar door, moeten hun kans 
krijgen om in een levend gesprek elkaar te vinden in de problematiek 
van de dagelijkse werkelijkheid. Als de priester daar komt, al is dat 
niet elke keer, en grote belangstelling toont, zal hij de problematiek 
leren zien. Van daaruit tot een raad komen van pastoors, kapelaans en 
leken zou Mgr. ideaal vinden. En van daaruit zou dan een plan kun
nen ontstaan voor de parochie, het dekenaat, de streek en dit zou in 
contact eventueel met het bisdom, tot een vruchtbaar samenspel kun
nen leiden van priesters en leken voor alle terreinen die het leven van 
de Kerk en haar gelovigen raken. 
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Van verschillende zij den is tijdens deze studiedagen de opmerking ge
maakt, dat deze studiedagen moeten worden geprolongeerd. De heer 
Coppes, die als vertegenwoordiger van onze provincie het inleidend 
woord gesproken heeft, deed zelfs de suggestie er eens beraad over te 
houden of deze studiedagen niet zouden kunnen worden uitgebreid tot 
"Groot Brabantse Studiedagen" en onze Vlaamse broeders daarbij te 
betrekken. 
Wij zullen moeten nagaan op welke wijze wij in de nieuwe verhou
dingen deze studiedagen zullen kunnen continueren. Dát ze geconti
nueerd dienen te worden staat voor ons wel vast en wij zijn er tevens 
van overtuigd dat hiervoor wel een mogelijkheid te vinden zal zijn. 
Dat de suggestie van de heer Coppes bij de overwegingen betrokken 
zal worden staat eveneens vast, omdat wij aan zijn visie, die bij het 
tot stand komen van de Gemertse studiedagen zulk een belangrijke rol 
heeft gespeeld, een grote waarde toekennen. 
Wij willen aan het slot van deze studiedagen enkele conclusies for
muleren die wijzen naar een concreet beleid, naar enkele stappen die 
wij als N.K.V. zouden kunnen gaan ondernemen. 

Er is de vraag gesteld, of het niet mogelijk is vanuit deze studiedagen 
enkele resoluties te laten uitgaan naar bepaalde instanties. De leiding 
van de studiedagen heeft zich hierover beraden en wij zijn van oordeel 
dat de drie voornaamste conclusies als volgt zouden moeten word~n 
geformuleerd: 
"Voor een harmonische uitgroei van ons gewest is het noodzakelijk 
dat: 

Ten eerste: ongedaan gemaakt wordt de achterstand die geconstateerd 
is in de ruimtelijke ontwikkeling en dan met name ten aanzien van de 
verbindingswegen met de overige delen van ons land naar het Noor
den, maar evenzeer naar het Zuiden, naar de Benelux; 
Ten tweede: de samenwerking in streekverband op basis van de eigen
tijdse eisen die aan deze samenwerking worden gesteld, gepaard gaan
de met een verdieping van de visie ten aanzien van het waarom van 



deze samenwerking, in een versneld tempo dient voort te gaan. 
Ten derde: de participatie van de grote lagen van de bevolking aan de 
cultuur dient te worden bevorderd." 
Bewust hebben wij hier een summiere omschrijving gekozen en wel, 
omdat het karakter van deze studiedagen naar onze mening er zich 
niet toe leent en dat wij er ook niet goed aan zouden doen de bedoelde 
resoluties thans de wereld in de sturen en aan verschillende instanties 
te doen toekomen. 
Wel zijn wij van mening dat de suggesties hier gedaan, de moeite 
waard zijn om uitgevoerd te worden. 
Wij zullen echter deze conclusies, gestaafd met bewijsvoering, willen 
samenvatten in een kort memorandum, waarin wij datgene wat hier 
naar voren gebracht is adstruëren en dit memorandum zouden wij 
dan aan de instanties, die daarvoor in aanmerking komen, willen toe
zenden. 
Wij zijn vervolgens van mening dat deze studiedagen wederom inspi
ratie gegeven hebben voor ons werk binnen het N.K.V. Wij stellen ons 
dan ook voor om de kadervorming in het komende seizoen te richten 
op de samenwerking in streekverband. Velen van onze kaderleden heb
ben daar op enigerlei wijze mee te maken. 
Wij geloven ook dat wij moeten voortgaan met het stimuleren van 
deelname aan de godsdienstige gesprekken in de parochie, waar Mgr. · 
Bekkers hedenmorgen op doelde. 
Tot slot brengen wij dank aan U, deelnemers en deelneemsters en aan 
allen die aan het welslagen van deze studiedagen hun bijdrage lever
den en nodigen U gaarne uit tot bijwoning van het dank-Lof in de 
kapel. 
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