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Toonaangevende festivals, corso’s, carnaval, bloeiende muziek- en 
toneelgezelschappen: Noord-Brabant kent een bruisend verenigingsleven en een 
actieve cultuurparticipatie, die vaak vertrekt vanuit een hecht, sociaal weefsel. 
Het willen verbinden hoort bij de Brabantse mentaliteit. Cultuur is sociaal 
cement: samen werken aan een voorstelling, bloemencorso of carnavalswagen 
bindt de lokale gemeenschap. Het voedt de hang naar het eigene en stimuleert de 
creativiteit en verbeeldingskracht.   

Maar hoe krachtig is het (samen)bindend vermogen van cultuur nog in tijden van 
individualisering, internet en sociale media? Daar waar het gemeenschapsgevoel het 
grootst is, vaak in de dorpen en op het platteland, trekken jonge mensen weg. Bovendien 
bemoeit de door overheid en markt gedomineerde ‘systeemwereld’ zich maar wat graag 
met de commons, de dragende, bottom-up (zelf)bestuurde gemeenschappen. 

Tijdens het tweede CultuurCafé, op dinsdag 12 februari in Deurne, gingen zo’n honderd 
aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes met elkaar in gesprek. Over 
de verhouding tussen systeemwereld en commons, over de Brabantsedag en de koe van 
Esbeek, over lichte gemeenschappen en happy infiltrators. En over tal van andere zaken 
die raken aan de vitaliteit van onze culturele voedingsbodem.
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FESTIVALPASPOORT      RUBEN MAES

Naam: Ruben Maes
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Leiden

Wat was het laatste culturele 
evenement dat je bezocht?
‘Het Leids Ontzet op 3 oktober.’

Ben je zelf lid van of vrijwilliger 
bij een culturele vereniging?
‘Ik ben amateurmuzikant; ik speel 

saxofoon. Verder zit ik in het 
bestuur van een cultuurfonds én 
in de Raad van Toezicht van een 
theatergezelschap.’

Welk Brabants cultureel 
evenement zou iedereen eens 
moeten bezoeken?
‘Ik ben er nooit geweest, maar na 
afgelopen dinsdag moet ik zeker 
naar de Brabantsedag in Heeze.’

Welke tip heb je voor 
bestuurders? 
‘Kies voor een participerende 
overheid in plaats van een 
participatiesamenleving.’ SIGRID VAN DEN OEVER @Sigrid70

Wat een geweldige volle zaal bij het tweede 
Cultuurcafe van BrabantKennis ‘Van 
onderop’ #BrabantKennis #Cultuurcafe 
#CultureleEigen(wijs)heidvanBrabant 
#VanOnderop

 JADE VAN DER LINDEN  
@Jade_vd_Linden

Ik was deze avond bij cultuurcafé van  
@BrabantKennis over cultuur van onderop en 
culturele eigen(wijs)heid. @SG_Eindhoven, lijkt 
me een mooi onderwerp voor een lunchlezing
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Over commons en de 
systeemwereld

DE (ON)MACHT VAN DE GEMEENSCHAP
Banksy is enorm relevant voor het verhaal 
dat Gerard vanavond wil vertellen. “Met één 
enkele actie verenigt Banksy hoge en lage 
cultuur, hij geeft met zijn werk betekenis 
aan de locatie zélf. Ook is er onduidelijkheid 
over het eigenaarschap: het werk is niet 
meer van Banksy zelf, maar is het daarmee 
automatisch van de schuurbezitter geworden? 
Door het kunstwerk op deze manier aan de 
wereld te schenken creëert hij met één enkele 
interventie een open acces good, dat voor 
iedereen toegankelijk is.”

Het brengt Gerard tot de wereld van de 
commons: dragende gemeenschappen, 
die bottom-up zelfbesturen op basis van 

solidariteit en vertrouwen. “Aan de ene 
kant heb je deze alternatieve wereld van 
collectieven, die open goederen delen 
en beheren op een niet-hiërarchische 
manier. Daar tegenover staat de top-down 
systeemwereld, die wordt gedomineerd door 
markt en overheid en waarin alles draait om 
resultaatafspraken en garanties.”

Wat je volgens Gerard ziet is dat ook een 
open acces good als cultuur al snel door die 
systeemwereld wordt geclaimd en vermarkt. 
“Een zich aan de regels onttrekkende 

“Cultuur is een open access good”
De geest van Banksy waart rond in Deurne als cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers 
zijn presentatie begint. Een voor een haalt hij de A4’tjes van zijn presentatie door 
een shredder, daarmee uiteraard verwijzend naar de anarchistische actie waarbij 
de Britse kunstenaar afgelopen najaar zijn nét geveilde schilderij Girl with 
Balloon vernietigde. 

Gerard schetst hoe Banksy in dezelfde periode een bescheiden industriestadje in Wales (Port 
Talbot) veranderde in een bedevaartsoord voor kunstliefhebbers, door op een schijnbaar 
willekeurig gekozen schuurtje een muurschildering te maken. Die muurschildering – die 
verwijst naar de overlast veroorzakende staalfabrikant Tata Steel – laat de dorpsbewoners 
en (vooral) de eigenaar van het schuurtje in verwarring achter. 



6   TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #2 TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #2   7

FESTIVALPASPOORT      GERARD ROOIJAKKERS

Naam: Gerard Rooijakkers
Leeftijd: 56
Woonplaats: Berg en Dal

Wat was het laatste  
culturele evenement  
dat je bezocht?
‘De zinderende zittingsavond  
van CV De Knoerissen in  
Uden.’

Wat maakt cultuur volgens jou 
typisch Brabants?
‘Het gezwalk over het tuinpad  
van mijn vader.’ 

Ben je zelf lid van of vrijwilliger  
bij een culturele vereniging?
‘Sinds je als vrijwilliger een  
contract moet tekenen ben ik 
vrijwillig afgehaakt.”

Welk Brabants cultureel  
evenement zou iedereen eens 
moeten bezoeken?
‘Het vlooienstoken in de  
Bedafse Bergen, binnenkort  
met Unesco-status.’

Welke tip heb je voor bestuurders?  
‘Neem de tijd, maar houd het kort.’

kunstenaar als Banksy zou hier in Brabant 
waarschijnlijk geen subsidie krijgen. Nog 
even afgezien van de vraag of Banksy daar 
zelf wakker van ligt: onze bestuurlijke 
systeemwereld zou de procedurele bakens 
meer moeten verzetten en meer ruimte moeten 
geven aan experimentele processen. Kijk eens 
naar Sevilla, waar kunstenaars de ruimte 
krijgen om verweesde plekken te ontwikkelen, 
en waar op die manier nieuwe commons 
en enorm interessante projecten ontstaan. 
Brabant, toon lef!”

 ANNE VAN KUIJK @AnnevanKuijk 

Bijzonder essay over traditie & moderniteit in 
culturele (eigen)wijsheid, precies een halve eeuw 
na ‘Leer ze mij kennen, de Brabanders’ van Jan 
Naaijkens uit 1968.

 WILLY KOPPENS @willykoppens  

Gisteravond vlammende presentatie door  
Gerard Rooijakkers over Cultuur van onderop in 
@CultuurDeurne met daarin verrassende items 
over oa Banksy. @BrabantKennis cultuurcafe.  
Volle zaal.

 TAUSSEMS @taussems 

Wat een onvoorstelbaar goed verhaal. Top!

 BERNO STROOTMAN @BernoStrootman 

Prachtig essay van Gerard Rooijakkers over 
succes en falen van dragende gemeenschappen 
en #commons (in #Brabant) in relatie met de 
top-down georganiseerde systeemwereld.

Ook zo nieuwsgierig naar  
het essay van Gerard? 
– Lees ‘m online of vraag een  
fysiek exemplaar aan!

KLIK HIER

https://www.brabantkennis.nl/publicatie/van-onderop-de-on-macht-van-de-gemeenschap
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MARINUS BIEMANS,   
WETHOUDER DEURNE 
 
“Ruimte bieden voor initiatief van onderop is 
een belangrijke taak voor mij als wethouder. 
Tegelijkertijd schiet dat er in de waan van 
de dag toch nog wel eens bij in; je bent als 
wethouder gewoon vaak druk met doelen en 
dingen regelen. Gelukkig lukt het soms wél 
om die ruimte te bieden. Bijvoorbeeld met 
het project Deurne Doet ‘t, waarbij inwoners 
de ruimte krijgen om zelf het initiatief te 
nemen en de gemeente hen waar mogelijk 
ondersteunt. Eerlijk is eerlijk: het project 
is ontstaan vanuit bezuinigingen. Maar het 
heeft wel veel mooie zaken opgeleverd, zoals 
een nieuwe sporthal in Deurne en nieuwe 
bestrating in Neerkant. Of neem het Tuinpad 
Festival, een nieuw festival vol kunst en 
cultuur dat helemaal is opgezet door de 
inwoners. Een mooi voorbeeld van wat er kan 
gebeuren als je mensen meer ruimte geeft.”
 

BOUKJE VAN ETTRO-GIJSBERTS, 
 VOORZITTER BRABANTSEDAG HEEZE 
 
“De Brabantsedag organiseren we dit jaar 
voor het 62e jaar op rij. Alle praalwagens 
en de hele organisatie eromheen worden 
allemaal mogelijk gemaakt door een actieve 
groep van zo’n drieduizend Heezenaren. Ook 
de jeugd doet volop mee. Oók in de lastige 
leeftijdscategorie tussen de 15 en 30 jaar. Zij 
gaan bijvoorbeeld met social media aan de 
slag. En wil iemand leren timmeren? Dan 
koppelen we hem of haar aan een oudere 
dorpsgenoot met verstand van zaken. 

Heeze kent een bloeiend verenigingsleven. Het 
meewerken aan de Brabantsedag overstijgt 
echter het lidmaatschap van voetbalclub, 
scouting of fanfare. Ons dorp kent een hechte, 
voelbare saamhorigheid. Vanuit politiek en 
bestuur ervaren we weinig bemoeienis; de 

“Er kan veel moois gebeuren als je 
mensen meer ruimte geeft”

“We houden politiek, bestuur en 
commerciële partijen bewust op 
afstand”

Van regels naar ruimte
VERHALEN UIT DE PRAKTIJK
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FESTIVALPASPOORT      MIRANDA VAN BRAGT

FESTIVALPASPOORT      BOUKJE VAN ETTRO

FESTIVALPASPOORT      MARINUS BIEMANS

Naam: Miranda van Bragt
Leeftijd: 47
Woonplaats: Den Hout 

Wat was het laatste culturele 
evenement dat je bezocht?
‘Een voorstelling van de Fotograaf des 
Vaderlands, Jan Dirk van der Burg.’

Wat maakt cultuur volgens jou 
typisch Brabants?
‘Uitgaande van tradities die passen 
bij het Brabantse land, draagkracht 
en daadkracht. Maar of dit iets 

typisch Brabants is? Zaken als 
verbinding, vernieuwing, verrassing, 
verwondering, verjonging en 
verbeelding horen gewoon bij cultuur.’

Ben je zelf lid van of vrijwilliger bij 
een culturele vereniging?
‘Ik ben betrokken bij de kermis, 
de heemkundekring, toneelgroep 
Open Lucht, de Oosterhoutse 
Nieuwjaarsrevue, het Freemde 
Fogel Festival, en de musical 
Bombastaardjes.’

Welk Brabants cultureel evenement 
zou iedereen eens moeten 
bezoeken?
‘Juist de kleine initiatieven die her 
en der ontstaan op verrassende 
locaties.’

Welke tip heb je voor bestuurders? 
‘Geef ruimte, vrijheid en vertrouwen. 
Heb lef en laat ons aanklooien.’

Naam: Boukje van Ettro 
Leeftijd: 47
Woonplaats: Heeze 

Wat was het laatste culturele 
evenement dat je bezocht?
‘Een tentoonstelling in Valencia.’

Wat maakt cultuur volgens jou 
typisch Brabants?
‘Van oudsher kennen we hier 
de traditie om dingen samen – 
met gelijkgestemden, met een 
gemeenschap – op te pakken en 
te gaan voor succes. Een traditie 
die veelal voortkomt uit trots. Of, 

voor zover ik dat beoordelen voor 
het zuidoostelijk deel van Brabant: 
bescheiden trots. We ‘klappen 
met onze handen in de zakken’ en 
geloven in ‘niet praten, maar doen’.’ 

Ben je zelf lid van of vrijwilliger bij 
een culturele vereniging?
‘Ja, het voorzitterschap van de 
Stichting Brabantsedag Heeze is 
een vrijwilligersfunctie.’ 

Welk Brabants cultureel 
evenement zou iedereen eens 
moeten bezoeken?
‘De Brabantsedag uiteraard: de 

grootste theaterparade van het 
jaar!’

Welke tip heb je voor bestuurders? 
‘Blijf altijd in gesprek met 
commissieleden, vrijwilligers en 
de gemeenschap; haal op wat 
daar leeft en probeer dat in de 
visie en beleid van het evenement 
in te passen. Door een breed 
draagvlak heeft een goed idee 
met ogenschijnlijk kleine kans van 
slagen ineens ongelooflijk veel 
potentieel. Realiseer je verder dat 
geen enkele bestuurder groter is 
dan het evenement zelf.’

Naam: Marinus Biemans
Leeftijd: 38
Woonplaats: Deurne

Wat was het laatste culturele 
evenement dat je bezocht?
‘De tentoonstelling Heksenjacht in 
Peelland, in Kasteel Helmond.’

Wat maakt cultuur volgens jou 
typisch Brabants?
‘Het ontmoeten van anderen en 
gemakkelijk via kruisverbanden 

nieuwe (culturele) ervaringen 
opdoen. Binnen Brainport wordt 
dit tegenwoordig enigszins moeilijk 
triple helix of multi helix genoemd… 
Maar voor mij is dit gewoon typisch 
Brabantse cultuur.’ 

Ben je zelf lid van of vrijwilliger bij 
een culturele vereniging?
‘Sinds mijn wethouderschap niet 
meer, maar dit gaat zeker weer 
komen!’ 

Welk Brabants cultureel 
evenement zou iedereen eens 
moeten bezoeken?
‘Er is zoveel te doen in Brabant dat 
het lastig is een keuze te maken.’

Welke tip heb je voor bestuurders? 
‘Blijf op zoek naar de dragende 
gemeenschappen binnen je 
gemeente of provincie en luister 
goed naar ze. En geef ze zo nodig de 
ruimte om creatief te zijn!’

burgemeester gaf aan de Brabantsedag niet te 
willen vormen, maar hem enkel te koesteren. 
We houden zowel politiek en bestuur als 
commerciële partijen bewust op afstand; er 
zou dan een andere dynamiek ontstaan. Laat 
de passie en betrokkenheid vooral vanuit de 
vrijwilligers komen.”

MIRANDA VAN BRAGT,  
CULTUURCOACH OOSTERHOUT
 
“Naast mijn rol als cultuurcoach ben ik 
cultuurdocent op het Mgr. Frencken College 
in Oosterhout. Leerlingen worden vaak gezien 
als een moeilijke doelgroep als het gaat om 
kunst en cultuur. Toch zijn ze wel degelijk 
gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan, 
zo lang ze maar voldoende handreikingen 
en – vooral – voldoende vrijheid krijgen. Zo 
zijn we nu bezig met een onderzoek naar de 
vraag wat culturele eigenwijsheid is. Ik laat 
dingen zien en nodig mensen uit die iets over 

kunst en cultuur komen vertellen. Maar wat 
ze straks gaan presenteren weet ik nog niet. 
Eigenlijk maakt het ook niet uit: het proces 
an sich is veel belangijker dan de uitkomst. 
Er moet meer ruimte komen om leerlingen te 
laten ‘aanklooien’ en zo hun eigen weg te laten 
ontdekken. 

Die ruimte pakten inwoners ook in mijn eigen 
woonplaats, Den Hout. Nadat de gemeente 
haar handen aftrok van de plaatselijke 
kermis, heeft een groep inwoners het initiatief 
genomen om er gezamenlijk de schouders 
onder te zetten. Eigenaarschap, daar gaat het 
om: geef mensen de ruimte.” 

“Eigenaarschap, daar gaat het om”
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FESTIVALPASPOORT      FRANS SOETERBROEKOver lichte 
gemeenschappen en 
happy infiltrators

HACK DE SPELREGELS

Zelf komt Frans niet uit Brabant en óók niet uit 
de culturele beweging, maar in zijn woonplaats 
Utrecht is hij wel nauw betrokken bij de bottum-up 
stadsmakersbeweging, vertelt hij. “We zijn al vijf 
jaar bezig om de hele systeemwereld, zoals Gerard 
dat noemt, om te turnen. Een voorbeeld: enkele 
jaren geleden bleek er tijdens een bouwbeurs 
in München een ‘Utrecht-tafel’ te zijn belegd: 
een besloten diner waarbij honderd mensen – 
ambtenaren, projectontwikkelaars en beleggers 
– de toekomst van de stad gingen bespreken. 
Wij hebben als tegenzet toen het Utrechtse 
Vastgoeddiner georganiseerd: een schaduwdiner 
met honderd mensen. We wilden laten zien: prima 
dat er over de toekomst van Utrecht wordt gepraat, 
maar dan wel aan déze tafel en met déze mensen, 
op deze plek. Maak gebruik van de collectieve 
intelligentie!”

Het gaat erom de systeemwereld en zijn spelregels 
te hacken, schetst Frans. “Ik ben een liefhebber 
van wat kunstenaar Daan Roosegaarde de happy 
infiltrator noemt: iemand die zich actief bemoeit 
met de systeemwereld en gebruikmaakt van de 
daar gangbare processen en instrumenten, maar 
dan wel op zijn eigen condities en waar nodig 
ontregelend op zelf gekozen momenten. In Brabant 
is Rinus van der Heijden uit Sint-Oedenrode een 
mooi voorbeeld van zo’n happy infiltrator.  

Hij nam het initiatief voor de ‘Frisdenkersgroep’: 
een gezelschap van Rooise burgers dat het 
gemeentebestuur adviseerde over het bijstellen van 
de toekomstvisie.” 

Een ander begrip dat Frans aanspreekt is het door 
socioloog Jan Willem Duyvendak geïntroduceerde 
concept van open, ‘lichte’ gemeenschappen. 
“Dan gaat het bijvoorbeeld om vriendenclubs, 
de hondenuitlaatcommunity en fanclubs: 
allemaal plekken waar mensen elkaar op een 
natuurlijke manier tegenkomen en waar sociaal 
burgerschap tot bloei kan komen. Ook goed om 
daarbij te bedenken: uit onderzoek blijkt dat 
mensen gelukkig worden van ontmoetingen met 
wildvreemden. Open, lichte gemeenschappen 
bieden ruimte om die ‘vreemde’ ander te 
ontmoeten.”

“Happy infiltrators bemoeien zich 
op eigen voorwaarden met de 
systeemwereld”

“Mensen worden gelukkig van 
ontmoetingen met wildvreemden”

Naam: Frans Soeterbroek
Leeftijd: 62
Woonplaats: Utrecht

Wat was het laatste culturele 
evenement dat je bezocht?
‘BROOS, de dansvoorstelling  
van Conny Jansen Danst.’

Ben je zelf lid van of vrijwilliger 
bij een culturele vereniging?
‘Ik ben zelf actief in de wereld 
van de fotografie.’

Welk Brabants cultureel 
evenement zou iedereen eens 
moeten bezoeken?
‘Theaterfestival Boulevard in 

Den Bosch.’ 
 
Welke tip heb je voor 
bestuurders?  
‘Ontwikkel beleid met de 
gemeenschappen en pas op voor 
een cultuur van ‘uitrollen’ van 
cultuurbeleid.’

 FRANS SOETERBROEK @ruimtemaker 

Gisteren in @gemeentedeurne bij mooie sessie 
van @BrabantKennis over cultuur en de beweging 
van onderop. Fijn gesprek over de commons, 
systeemwereld, sociaal kapitaal, de tragiek van de 
cultuur van ‘ophalen’ en de kunst van aanklooien. Stad 
en dorp zijn vergelijkbaar daarin.

Als ‘De Ruimtemaker’ verbindt Frans Soeterbroek de werelden van 
omgevingsbeleid, stads- en gebiedsontwikkeling met die van democratische 
vernieuwing, collectieve intelligentie en sociaal kapitaal. 
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Genoeg stof voor een afsluitende discussie. Het programma Brabant 
Remembers, waarbij in 2019 /2020 wordt stilgestaan bij 75 jaar vrijheid in 
Europa, is volgens een van de aanwezigen exemplarisch voor de kloof tussen 
systeem- en leefwereld: herdenken zou bottom-up moeten gebeuren, maar 
inmiddels is het programma grotendeel ‘gekaapt’ door de provincie. Gerard 
herkent het fenomeen: “Ze gaan ermee lopen, waarna jij verweesd achterblijft: 
zonder plan en zonder subsidie. Het probleem is dat de systeemwereld graag 
ideeën ophaalt: overheden en marktpartijen zien eigenaarschap als het hoogste 
goed en zijn slecht in het delen en beheren. Terwijl eigenaarschap juist over het 
collectief gaat.”

Overheden bevinden zich vaak in een spagaat, erkent gedeputeerde Henri 
Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur). “We proberen echt goed aan te sluiten 
bij wat er in de samenleving gebeurt. Zo willen we er met het programma 
Sociale Veerkracht voor zorgen dat meer mensen kunnen bijdragen aan een 
goede kwaliteit van leven in Brabant. Onze rol is daarbij vooral kijken naar wat 
er in die samenleving gebeurt en die initiatieven waar nodig vérder helpen. 
Niet overnemen, maar meedoen: dat is ons motto. Dat gaat nog niet altijd 
goed, maar we doen ons best. Ik vraag ook om een klein beetje begrip van de 
gemeenschap: gun ons de tijd om die omslag goed te maken.”

Volgens Gerard zouden bestuurders mensen (of commons) inderdaad meer 
in hun kracht moeten zetten en hen onder meer kunnen helpen door hun 
netwerk in te zetten. “Van de andere kant moeten lokale gemeenschappen 
ook zelfbewuster worden; wees je bewust van je eigenwaarde. En, misschien 
wel het belangrijkste: gebruik je verbeeldingskracht! In Esbeek bouwden 
vrijwilligers van 12.000 eikenhouten latjes een gigantische koe. Of het nu gaat 
om die Esbeekse koe, de Brabantsedag of het Zundertse bloemencorso: zonder 
verbeeldingskracht waren ze er nooit gekomen.”

Over loslaten en een 
gigantische koe

AFSLUITENDE DISCUSSIE

Leesgierig?

1 2SJAAK EVERS, ÉÉN VAN 
DE AANWEZIGEN VAN HET 
CULTUURCAFÉ #2, SCHREEF  
EEN BLOG OVER DE AVOND

GERARD ROOIJAKKERS 
SCHREEF ONLANGS DE EPILOOG 
VOOR BOEKMAN #118 OVER DE 
WERELD VAN DE CULTURELE 
COMMONS.

http://www.festivalatlas.nl
https://respons.nl/
http://www.rijnland-weblog.nl/2019/02/14/brabantkennis-cultuur-cafe-2-van-onderop/
http://www.boekman.nl


Ga je mee op verkenning naar de culturele 
eigen(wijs)heid van Brabant? BrabantKennis 
onderzoekt met deze trendverkenning wat 
Brabantse kunst en cultuur is voor cultuurmakers en 
cultuurexperts, maar bovenal wat de betekenis van 
kunst en cultuur is voor de Brabander. We brengen 
de Brabantse cultuur letterlijk in beeld en proberen 
zo de culturele code van Brabant te kraken.

Bij deze verkenning gaan we op onze eigen wijze te 
werk, zoals we dat altijd doen bij BrabantKennis. Wat 

we onderweg ontdekken, delen we zo veel mogelijk 
via deze website, sociale media en in bijeenkomsten 
waar iedereen welkom is. De komende maanden 
vult deze website zich dus steeds verder. Met 
nieuwe verhalen, nieuwe cijfers, nieuwe dagboeken, 
nieuwe dilemma’s. Daarbij laten we de verbeelding – 
letterlijk en figuurlijk – zijn werk doen. 

www.cultureeleigenwijs.nl

CULTURELE  
EIGEN(WIJS)HEID
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VERKEN MET ONS MEE!
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Colofon
BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: 
onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen 
tot nadenken en houden Brabant scherp. Wij observeren, 
confronteren en inspireren, en dat doen we door trends te spotten, 
toekomstbeelden te schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.

Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis
en vind ons op Facebook en LinkedIn.

van zullen we samen
eindelijk weer eens
en ook de boel op stelten

dat het laat werd gisteren
van weet je nog van toen
wie met wie ging
en ook jijzelf

hoe mooi het was
van niemand zal dit snappen
alleen als je het kent
en aan het eind eieren met spek

– BRIEF VAN DE KONING

Tekstschrijver: Joost Peters
Eindredactie: BrabantKennis
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