
Verkeer is geen doel 
doch alleen middel 

Het is niet noodig 
de boerenbedrijven ah industrieën 
op te nemen in het snelverkeer 

\.._ 

I 

V ELE jaren geleden heeft Dr Ritter in dit blad eens geschreven, 
dat de stad als een poliep uitgroeit over het land. Ik heb hem 

er toen op gewezen, dat de oppervlakte van het land nog altoos zóó 
groot was. dat hij er niet bevreesd voor hoefde te zijn, dat Neder 
land tenleste één steenmassa worden zou, een monstrueuze beton
plaat van Roodeschool tot Sluis. Toch heeft er in zijn waarschuwing 
grond van waarheid gelegen. De stad laat zich namelijk niet alleen 
gelden in baar compacte huizenmassa's. ook in haar toegangswegen, 
de witte linten die naar haar heen wijzen, honderden kilometer* 
tevoren alreeds. 

En wie, als ik, er een evident belang voor ons land in ziet, dat 
niet alleen de stad de gelegenheid krijgt een perfecte stad te worden, 
doch tevens dat de landman de mogelijkheid behoudt, zijn landelijk 
karakter te bewaren, moet dit verschijnsel zorg baren 

Na ons komen 
anderen! 

W ANT als on«« boeren gedegra
deerd worden tot peripheristen 
van de steden, dan blijft er ter 

•lotte weinig meer over. van hun krach
tig landelijk karakter. De ervaring leen Jen 2]tT~Te'veef kinderen der boeren 
ons dat. En ik meen dan ook. dat het ^ U e n den snellen weg boven den tra-
binnendringen van »tedelijke sfeer or> g^ , akker gaan prefereeren. Over enkele 
bet land een ramp ware De bewoners decennia lullen we dan stedelingen moe 
van Benschop noch die van Popik heb- t e r , R a a n opkweeken tot landbouwers, 
ben behoefte aan een weg van 14 M o m ( j a t het land ontvolkt is. 
Kruinbreedte. 

Inderdaad, de boer motoriseert zijn ver
voermiddel ook al. En ik ben geen sen
timenteel mannetje, ik heb er vrede 
»ee , al vind ik een tentwagen mooier 
dan een auto. Maar als de boer na 2 
K.M, landweg gereden te hebben, op de 
hoofdbaan kan komen, is dat rijkelijk 
voldoende. Mij komt deze oplossing be
ter voor, dan de boerenbedrijven al« 
waren het Industrien, op te nemen in 
het snelverkeer, door snelverkeerewegcn 
langs boerenbuurten te leggen. Ik ee 
loof pamelijk. dat de gevolgen van deze 
laatste methode op den duur funest zou-
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Laa t F rank r i j k ons een afschrik
wekkend voorbeeld zijn. Het is na 
melijk n ie t w a a r . dat het alleen 
de geboor tebeperk ing zou zijn. die 
veroorzaakt heeft, da t de F r a n s c h e 
akke r geen ploegers m e e r vindt. De 
andere oorzaak (en die is vèèl om
va t tender ) is, da t de F r a n s c h e hoo-

. ren jongens n a a r de stad zijn getrok
ken, omda t er in de stad mnoie 
lichtjes b r anden , veel pleizier valt 
te m a k e n . 

Het is de t aak van een behoedzaam 
Provinciaal Bes tuu r , de ongereptheid 
van de landel i jke bevolking als een 
kostbaar goed te beschermen. Als dus 
de weg a c h t e r Benschop en achter Lo-
pik om gelijk ik c ie zie, nog wat duur
der u i tkomt dan het subs id ia i re p lan 
dat voorligt, d e sondanks moest de aan
leg ervan overwogen worden. W a n t een 
provincie Utrecht zonder boaren om 
h a a r deels zoo v ruch tba ren bodem te 
bewerken, zou ve ra rmen , al was die 
provincie voorbeeldig doorkru is t door 
een net wan auto-s t rada 's , w a a r t i enne 
wereldrecords op kon k raken . H<n ver
keer is, zie ik het eoed. geen doe! doch 
een middel. Een middel tot verhooeine 
van de volkswelvaart. Maar het volks 
belang, het moreele zoowel als het stof 
felijke, primeert. 

A 7 ATUURLIJK zullen sommigen, na 1e-
2 \ 'ing van dit artikel, veronderstellen. 

dat ik tot de lieden behoor die 
kortzichtig meenen. dat zij den dwingen-
ien loop van den tijd denken te kunnen 
tegenhouden Zij vergissen zich. Ik voel 
niets voor docllons conservatisme. Wat 
niet waard is bewaard te worden, mac 
miineniwege verdwijnen. Wat nutteloos 
geworden is. hoè fraai en aandoenlijk liet 
was in ziin tijd. ruime men op. tenzii het 
als specimen een plaats waard is in een 
museum of folkloristisch esterritoir. Dat 
is miin standpunt ook geweest, toen de 
molenbeschcrming der stedelingen gro
teske vormen aannam. 

Ik vind het bovendien mal . dat In 
sommige bladen het rooien v,m wat 
boomen huilert«: vermeld wordt onder.... 
kunst en let teren. Dat is weeke koek ik 
doe er niet aan mee. Als oen boom er 

gens in den weg s taat , rooi dan dien 
boom en plant een eindje verd.-.r •"•en 
andere; die is dan over dertijr iaren 
wéér een mooie boom geworden. Zeur 
daar niet over. 

Maar me t de verniel ing van de 
landelijke ongerepthe id v a n speci
fiek Hol landsche boerenbuur t schap-
pen geschiedt iets van i m p o r t a n t e 
beteekenis. Dat wede rom. wa t na
tuurschoon verdwijnt , ik vind het 
j ammer , m a a r dat is nog overkome
lijk. Persoonlijk ertjpt mij dat in dit 
speciale «reval nog wat meer aan 
dan anderen, omdai het hier de 
buur tschappen betreft, waar ik se
dert twintig jaren mijn vertellingen 
uit puurde . Tk voel een diepe ge 
negenheid voor dit landsdeel. Dat ik 
dit gebied zeer schoon vind is na 
tuurlijk een subjectief vevoelen. 
want de aangedaanheid strengelt 
zich mijnerzijds met de schoonheids
ontroering. 

Maar laten we over dat verdwijnend 
natuurschoon niet te veel t ranen laten. 
Ik bezoek deze buurten nog regelmatig 
en kreeg daarbij de gelegenheid om te 
constateeren, dat ik ongeveer de eenige 
ben, die me aan dat natuurschoon k w a m 
laven. Daar rouw ik- niet om; ik ben 
wel graag alleen met mijn goede vrien
den daar. Doch als het vast staat , dat 
de Nederlanders zich aan dit typisch 
Hollandsche landschap toch niets laten 
aelegen liggen, moesten Ged Staten /.ich 
maar niet veel aantrekken van de 
huilpartijen, die de vrienden van het 
polderland — die er echter nooit ver 
schijnen — straks zullen aanhpffen F.n 
nm één man. om Herman de Man hoe
ven zii 't zeker niet te laten. De Lo 
niksche wefprina kan dus diehieesme 
ten worden. 

M AAR . . en ik hoop en verwacht 
dat dit mntipf krachtieor zal eel 
d e n . . . na Herman rie Min en 

na dit geslacht komen anderen Het 
Provinciaal Bestmir zal zich hebben te 
beraden, in welken staat het de provin
cie en haa r bewoners aan die a,,deren 
achterlaat 

14 



En dan denk ik 't allerzeersl aan het 
behoud van de landelijke levenssfeer eerst 
daarna aan het behoud van natuurschoon 
De boeren hoeven er niemand dank voor 
te weten, dat hun karren brikkrn tent-
waeens ei\ tilbury's mooi bevonden war 
den door stedelingen de boerinnen niet 
dat hun lltrcchtsrhe muts zoo fraai en 
typisch heet te ziin. Als een auto nracti-
seher is en een coanet hoedie prettiger 
dracht, dan hebben de betrokkenen dat 
zelf uit te maken 

Maar de boeren mogen dankbaar zijn 
aan het Provinciaal Bestuur, zoo het 
voorkpmen heeft, dat hun stille voor
n a m e buurten geïnfecteerd werden met 
datgene, waar de stad onbewoonbaar 
door dreigt te worden: ik meen de jacht 
naa r steeds grooter snelheid, het zenuw-
sloopende geraas, de ongedurigheid, den 
on^ebreidelden drang naar oppervlakkig 
genot en vertier. 

W a n t niemand vergeté ooit. dat de 
stadsdrift, overgeplant op den bodem
bewerker, hem ongeschikt maakt tot 
zijn sereen bestaan. Ook in de verlan
gens naar vertier is er (en zal er steeds 
moeten blijven) verschil tusschen land
man en stedeling. De starisman denkt 
in dubbeltjes, de boer in halve centen. 
Deed de boer dat niet, dan kon hij zijn 
bedrijf wel sluiten, kon hij geen produc
ten meer voortbrengen met kans om er 
van te bestaan. 

De scheiding tusschen stad en land 
heeft dus in menig opzicht zin. Wie die 
scheiding moedwillig verstoort, laadt 
groote verantwoordelijkheid op zich. Ik 
hoop, dat het Provinciaal Bestuur van 
Utrecht daa r wel aan zal willen den
ken. Het is geenszins schande, te ver
klaren door het betoog van een ander 
overtuigd te zijn. En het is dit bestuur 
wellicht nog mogelijk, dit mij benarren-
de voorstel terug te nemen ter nadere 
overweging. 

Hier zou een weg van 14 M breedte, na demping van het water, niet veel 
natuurschoon vernielen 

Bovenstaand artikel doet de vraag rijzen, of Herman de Man 
regelmatig pennevruchten van zijn hand in kranten heeft 
doen plaatsen. Is hieromtrent iets bekend bij de lezers??? 
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