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TERUGBLIK



Niemand kent de toekomst, maar we kunnen er wel over 
nadenken. Want er is genoeg om bij stil te staan. Als het gaat 
over technologie: blijven we de robot de baas? Als het gaat 
over de samenleving: hoe komen we weer nader tot elkaar? 
Als het gaat over economie: kan ieder mens zijn eigen doelen 
waarmaken? Als het gaat over glokalisering: hoe koppelen we 
wereldwijde uitdagingen aan lokale kansen, en andersom? 

Genoeg reden om ons te verdiepen in de toekomst. Om vooruit te kijken. 
Om ons te gedragen als langetermijndenkers. Om in contact te blijven met 
wat komen gaat. Door te ontdekken wat er écht speelt in de samenleving. 
Door samen op reis te gaan naar de toekomst van Brabant.

Die reis is 1 maart 2018 van start gegaan. Met de lancering van de 
Toekomstgids voor Brabantse gemeenten. Een inspiratiebron en onmisbaar 
kompas voor iedereen die lokaal actief is. 

Maar een reis naar de toekomst eindigt nooit. Daar raak je niet op 
uitgekeken. Dus reizen we nieuwsgierig verder. Om telkens een stap 
dichterbij de toekomst te komen, en deze beter te leren kennen en te 
begrijpen. Om uiteindelijk weer voldaan thuis te komen, met nieuwe 
inzichten en antwoorden.

REIS VERDER...  
NAAR DE TOEKOMST 
VAN BRABANT

BRABANTKENNIS | REISVERSLAG | TOEKOMSTLABS
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Tijdens onze reizen hebben we nieuwe inzichten opgedaan en zijn we 
weer wijzer geworden. Dus het is tijd om je bij te praten over onze laatste 
bestemmingen: met dít verslag van de reis naar de vier Toekomstlabs die 
BrabantKennis organiseerde:
 

 Dinsdag 5 juni | De Verspillingsfabriek, Veghel | Technologie
 Een Toekomstlab over het begrip ‘toegang’ tot data.

 Donderdag 14 juni | De Ontdekfabriek, Eindhoven | Economie
 Een Toekomstlab over de briljante mislukkingen en het nieuwe maken.

 Donderdag 21 juni | STEK, Breda | Samenleving
 Een Toekomstlab over het bouwen aan de samenleving.

	 Dinsdag	26	juni	|	De	Nieuwe	Vorst,	Tilburg	|	Overzichtseffect
 Stoomcursus tot stadsastronaut, leren over het overzichtseffect  
 en langetermijndenken.

Laat je inspireren!

METR O

METR O



TECHNOLOGIE
TOEKOMSTLAB #1
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‘Toegang’ is een belangrijke term in de wereld van 
technologie. Hebben we allemaal in gelijke mate toegang 
tot onze eigen data of tot de wereld van technologische 
mogelijkheden? In het eerste Toekomstlab draaide alles om 
de vraag hoe technologie en data ons leven in toenemende 
mate beïnvloeden.

De Verspillingsfabriek, Veghel | 5 juni 2018
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PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Barbara van den Bogaard
Geboortedatum: 23-02-1973
Woonplaats: Breda
Partner/kinderen: 
Samenwonend, twee kinderen

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“Reizen gaat voor mij altijd over 
de ontmoeting met de ander, 
de onbevangenheid van die 
ontmoeting, en de ruimte die we 
laten voor het onverwachte.”

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“In Griekenland werkte een man 

in de bediening die, ondanks zijn 
alcohol- en drugsverslaving, 
was opgenomen in een hechte 
familie en werkte voor zijn kost 
en inwoning in hun restaurant. 
Ik ervoer de ruimte en 
ontspannenheid van de Grieken 
als een zegen.”

Met wie zou je graag eens koffie 
drinken?
“De Nigeriaanse schrijfster 
Chimamanda Ngozi Adichie, 
een van de grootste 
inspiratiebronnen voor de manier 
waarop ik verhalen benader.”

Welk boek mag niet ontbreken 
in je koffer?
“Het nieuwe boek van Isabel 
Allende neem ik mee op reis 
binnenkort.”

Wie is je ideale reisgenoot?
“Ik reis heel graag met mijn 
gezin. De ogen van mijn kinderen 
en hun zienswijze op datgene wat 
ze meemaken vind ik interessant 
en inspirerend.”

Muisstil is het, tijdens de vertoning van de 
documentaire Toegang van filmmaker Barbara 
van den Bogaard. Niet verwonderlijk: de vragen 
die de film opwerpen, stemmen tot nadenken. Aan 
het woord komen denkers en wetenschappers, 
waaronder Brenno de Winter, Marens Engelhart, 
Marleen Stikker, Martijn Aslander, Dimitri 
Tokmetzis en Maxim Februari. 

Natuurlijk, het is handig en onschuldig als diensten 
als Netflix en Spotify suggesties doen op basis van 
je kijk- en luistergedrag. Maar wat als de toegang tot 
zorg, onderwijs en overheidsdiensten afhankelijk 
wordt gemaakt van ondoorzichtige criteria op basis 
van big data en algoritmes? En: wat gebeurt er aan 
de achterkant met al die data?

Ook ‘ethische hacker’ Wouter Slotboom verkeert 
in tweestrijd, zo geeft hij halverwege de film toe. 
Een noviteit als Alexa, de door Google ontwikkelde 
‘slimme assistent’ die antwoord geeft op al je vragen, 
is handig en leuk. Maar om de prettige vruchten 
van dit soort innovaties te kunnen plukken moet je 
wél eerst een deel van je privacy opgeven. Volgens 
techniekfilosoof Esther Keymolen vertonen we 
collectief ‘junkiegedrag’: we zijn verslaafd geraakt 
aan ‘gratis’ technologie, maar betalen daarvoor met 
persoonlijke gegevens en onze privacy. 

Barbara begon zelf ooit als ‘internethippie’, maar 
ziet inmiddels ook zeker de keerzijden van al die 
nieuwe technologie, zo geeft ze na afloop van de film 
toe. “Het bewustzijn daarover groeit. Toch vind ik 
niet dat mijn documentaire per se een pessimistisch 
beeld schetst; het is eerder een tijdsbeeld. Mijn 
advies: ga met elkaar in gesprek en práát over al die 
nieuwe mogelijkheden.”

“Wat als de toegang tot zorg, onderwijs 
en overheidsdiensten afhankelijk wordt 
gemaakt van ondoorzichtige criteria op 
basis van big data en algoritmes?”
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IN TWEESTRIJD DOOR 
TECHNOLOGIE

‘TOEGANG’: INDRUKWEKKENDE DOCUMENTAIRE 

De	‘dataficatie’	van	de	samenleving.	De	schier	eindeloze	
mogelijkheden die technologie ons te bieden heeft. Maar ook: 
zorgen over privacy, over de groeiende ongelijkheid in de toegang 
tot informatie, en over de steeds grotere macht van techreuzen als 
Facebook en Google. 

 @CASPERKOOMEN

Veel ideeën en contacten opgedaan bij 
Toekomst van Technologie avond van  
@BrabantKennis bij @Verspilfabriek voor 
IoT Lab Spoorzone gisteren. Scherpe  
docu Toegang.
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De gesprekken worden gevoerd aan de hand van 
meerdere prikkelende stellingen. Bijvoorbeeld 
over onze toegangs- en eigendomsrechten als 
burger in deze door data gedreven samenleving. 
Over het gedrag van de overheid als het gaat 
om het verzamelen van data (en het sturen op 
basis ván die data). En over de macht van het 
bedrijfsleven, privacy, de verworvenheden van de 
datasamenleving, en de wenselijkheid van ‘digitale 
rechten van de mens’.

De meningen zijn – hoe kan het ook anders – 
verdeeld. 

“Niks nieuws, grote bedrijven hebben 
altijd de macht gehad!”

“We hebben ons allemaal een beetje 
verslikt.”

“The right to be forgotten: wie wist 
mijn gegevens als ze in de verkeerde 
handen vallen?”

“Alles komt terug op de samenleving.”

“Van Big Brother is watching you naar 
Big Data is controlling you.”
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VERDER PRATEN AAN DE HAND VAN STELLINGEN 

Genoeg	om	over	na	te	praten,	direct	na	de	indrukwekkende	film	
van Barbara van den Bogaard. In een industrieel ogend decor 
van winkelwagentjes, boodschappentassen en inspirerende 
wandborden vol recepten en feiten en cijfers over verspilling, 
gaan de ongeveer veertig aanwezigen aan vijf tafels met elkaar in 
gesprek. 

STOF TOT NADENKEN 

“Ik krijg soms vriendschapssuggesties op 
Facebook waarvan ik denk: hoe wéten jullie 
dit? Wat dat betreft vind ik technologie een 
heel interessant thema. De teneur aan onze 
gesprekstafel? Zowel het bedrijfsleven als de 
overheid doet het nog niet goed. Daar kun 
je dan wel weer een derde instantie – een 
poortwachter – aan toevoegen, maar wie gaat 
die controleren?”

DANIELLE SNOEP, GEMEENTE 
‘S-HERTOGENBOSCH

NAAN ELDERING, BIBLIOTHEEK 
MIDDEN-BRABANT

“De – geweldige – film van Barbara zet je 
aan het denken: waar zit de noodknop? Wie 
vernietigt onze gegevens als de nood aan 
de man is? We kunnen nog niet inschatten 
wat de gevolgen zijn van grootschalige 
dataverzameling: de intenties zijn nu goed – 
maar niemand kan garanderen dat dat altijd 
zo blijft.”

REACTIES



TE BIECHT

De Verspillingsfabriek in Veghel vormde het 
decor van dit eerste Toekomstlab. Een bijzondere 
plek, waar alles gericht is op het tegengaan 
van verspilling, vertelt Frenk van de Berg van 
initiatiefnemer Hutten Catering voorafgaand aan 
de bijeenkomst. “Een verspild pand, verspilde 
materialen en verspilde talenten: ze vormen de 
ingrediënten voor deze Verspillingsfabriek. We 
gooien in Nederland elk jaar voor zo’n 5 miljard 
euro aan voedsel weg, vooral groente en fruit – en 
dat is natuurlijk enorm zonde. Daarom nam onze 
directeur Bob van Hutten het initiatief voor deze 
fabriek, waar we soepen en sauzen maken op basis 
van restpartijen groente. Die groentes zijn prima 
eetbaar, maar worden – omdat ze wat vlekjes 
hebben, of een afwijkende vorm – tóch verspild.” 

De Verspillingsfabriek huist in een fabriekspand 
op een Veghels industrieterrein, dat voorheen 
leegstond. Het pand is aangekleed met afgedankte 
materialen, vervolgt Frenk. “Ook in die zin gaan 
we verspilling tegen. En last but not least maken 
we hier óók nog eens gebruik van ‘verspilde 
talenten’: mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, die hier weer aan de slag kunnen. 
Zo gaan we verspilling op alle fronten te lijf.”

WEG MET 
VERSPILLING!

Hij valt niet te missen: de door trainees van De Toekomst 
van Brabant in elkaar getimmerde en van uitnodigende 
rode gordijnen voorziene ‘biechtstoel’, die naar alle 4 de 
Toekomstlabs meereist. De argeloze bezoeker die áchter die 
gordijnen plaatsneemt, krijgt een kort filmpje te zien. Van 
gebouwen die door hun ontwerp bijdragen aan een betere 
luchtkwaliteit tot kinderen die via een chipimplantaat hun 
intelligentie een boost kunnen geven: in twee minuten 
krijgen we een staalkaart voorgeschoteld van uiteenlopende 
baanbrekende technologieën, nu en in de nabije toekomst. 

Na afloop van het filmpje mag je ‘te biecht’ gaan bij de 
anonieme persoon aan de andere kant van het afscheidende 
rooster. Wat deed het filmpje met je? En wat denk je van dat 
arsenaal aan technologische mogelijkheden dat zich voor 
onze ogen ontvouwt: goede zaak of juist niet? 

Na een kleine vijf minuten staat de biechteling weer buiten; 
misschien niet met een gezuiverd gemoed, maar wél met 
stof tot nadenken. 

Samen met Martijn schreef datajournalist 
Tokmetzis (die ook in de documentaire van 
Barbara van den Bogaard aan het woord komt) 
het boek Je hebt wél iets te verbergen: over 
het levensbelang van privacy. In het boek maken 
Tokmetzis en Martijn duidelijk dat privacy het 
meest bedreigde mensenrecht van onze tijd 
is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal 
weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke 
ingrijpende gevolgen dat heeft.

Van filosoof Februari (eveneens te zien in de 
film) verscheen in het najaar van 2017 de (goed 
ontvangen) roman Klont. In het boek onderzoekt  
Maxim de vraag hoe je mens kunt zijn in een 
‘gedataficeerde’ wereld. 

DECORRESPONDENT.NL/NIETSTEVERBERGEN

LEESVOER

Ook híj figureert veelvuldig in de documentaire van Bar-
bara van den Bogaard: Sam Westra, stadsschaapsher-
der van Leeuwarden. Samen met zijn honden beheert 
hij een kudde van ruim 200 schapen, die wordt ingezet 
voor het onderhoud van de natuur in het gebied tussen 
Cammingaburen en recreatiegebied de Groene Ster in 
Leeuwarden. “Het leidschaap gaat voorop, de rest van de 
kudde komt er achteraan.” 

MAKKE SCHAPEN

• Krant: #SlimBrabant
• Longread: Brabant aan de robot?
• Boekje: Let’s Hack! 

LEESGIERIG?
Met mijn gedachten ergens anders,  
ben ik altijd overal [Loesje]. 
BRABANTKENNIS.NL/PUBLICATIES

Hoogtepunten van Toekomstlab #1
OP EXPEDITIE...

SAMWESTRA.NL

DEVERSPILLINGSFABRIEK.NL

https://decorrespondent.nl/nietsteverbergen
https://decorrespondent.nl/nietsteverbergen
https://decorrespondent.nl/nietsteverbergen
http://samwestra.nl/
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/krant-slimbrabant
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/longread-brabant-aan-de-robot
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/boekje-let-s-hack
https://www.brabantkennis.nl/publicaties
http://samwestra.nl/
http://samwestra.nl/
https://deverspillingsfabriek.nl/
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ECONOMIE
TOEKOMSTLAB #2

‘Briljant mogen mislukken’ dit thema staat centraal tijdens 
het tweede Toekomstlab. In de Ontdekfabriek in Eindhoven 
leren bezoekers alles over hoe mislukkingen je verder 
brengen, denken ze na over het concept ‘werk’ en gaan ze 
vooral zélf aan de slag.

De Ontdekfabriek, Eindhoven | 14 juni 2018



TERUGBLIK TOEKOMSTLABS  15

PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Paul Louis Iske
Geboortedatum: 01-01-1961
Woonplaats: Amsterdam
Partner/kinderen: Hanna, Mirjam 
(19), Anne-Sophie (14) en Louis (12)

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“Tijdens een camperreis door 
Amerika stuurde de routeplanner 
ons letterlijk het bos in. Op een 
gegeven moment konden we echt 
niet meer verder en hebben we, 
met de grootst mogelijke moeite, 
drie kilometer met het bakbeest 
van tien meter achteruit terug 

moet rijden. Ik moet toegeven dat 
mijn echtgenote al vrij snel aangaf 
dat ze de weg niet vertrouwde, 
maar ik heb toch doorgezet. De les: 
vertrouw niet altijd de technologie, 
maar soms ook de intuïtie.”

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“De Noorse bergen.”

Met wie zou je graag eens koffie 
drinken?
“Met Donald Trump. Niet omdat ik 
een fan ben, maar wel omdat hij op 
z’n minst interessant is.”

Welk boek mag niet ontbreken in 
je koffer?
“Uiteraard het boek Instituut voor 
Briljante Mislukkingen, haha. En 
verder: De Bovenbazen van Marten 
Toonder (Piketty avant-la-lettre) 
en Homo Deus van Harari (over de 
perfecte/imperfecte toekomst).”

Wie is je ideale reisgenoot?
“Mijn vriend Emiel Hanekamp, met 
wie ik ieder jaar een week in de 
natuur/bergen wandel.”
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Als warm pleitbezorger van de ‘briljante mislukking’ is 
Paul Iske een voorstander van falen, experimenteren 
en leren. Want juist dáárin schuilt de vooruitgang, 
schetst Paul aan de hand van een lange rij (vaak 
humoristische) voorbeelden. Een (komisch) filmpje 
van een vrouw die, net ná een frisse duik vanaf een 
luxe jacht, wordt verslonden door een plotseling 
opduikende haai, laat volgens Iske zien hoe onze 
complexe wereld in elkaar zit. “Deze mevrouw dacht 
alles goed voor elkaar te hebben. Maar op nog geen 
meter van haar jacht, onder water, bleek een parallelle 
wereld te bestaan waarvan zij totaal geen weet had. 
Misschien moeten we eens wat vaker op zoek gaan 
naar die parallelle werelden. Gewoon, door een gesprek 
te voeren met collega’s, met andere organisaties of met 
andere generaties. Want juist dáár, in die parallelle 
werelden, gebeuren interessante dingen.”

Een andere in het oog springende slide die Paul laat 
zien, toont ‘35 manieren om innovatie te stoppen’. 

Hij wil maar zeggen: van opmerkingen als 
‘Doe niet zo gek’, ‘Dat hebben we toch al geprobeerd?’ 
en ‘Kun je garanderen dat het werkt?’ bloedt elk 
initiatief dood. “En dat is jammer, want juist 
door te falen word je uiteindelijk beter. In het ooit 
door ABN AMRO uitgegeven boekje Tweede Kans 
komen ondernemers aan het woord die ooit een 
faillissement hebben doorgemaakt. Vaak hebben 
ze de grootste moeite om nog een keer financiering 
los te peuteren voor een nieuw idee. Terwijl juist zíj 
als geen ander weten welke valkuilen ze dienen te 
vermijden.” 

Pauls devies: waardeer de rafelrandjes en fouten, en 
blijf lachen en vragen stellen. “Alleen op die manier 
blijf je creatief.”

“Misschien moeten we eens wat vaker 
op zoek gaan naar parallelle werelden. 
Via gesprekken met collega’s, met andere 
organisaties of met andere generaties.”

BRILJANTE MISLUKKING
PAUL ISKE BRENGT ODE AAN HET FALEN

De presentatie van Paul Iske (hoogleraar Open Innovation & 
Business Venturing aan de Universiteit Maastricht en ‘Chief Failure 
Officer’	bij	het	door	hemzelf	opgerichte	Instituut	voor	Briljante	
Mislukkingen) begint – hoe toepasselijk – met een kortstondig 
haperende Powerpoint-presentatie. “Technologie, hè.”

DEEL JOUW MISLUKKINGEN OP 
briljantemislukkingen.nl

 @MAUDV ZANDVOORT

Misluk rustig! Wat als we meer praten over 
onze mislukkingen zonder bang te zijn voor 
de consequenties? Heb moed en leer van je 
mislukkingen. Heerlijk #pauliske #briljante 
#mislukkingen #ontdekfabriek #040 

http://www.briljantemislukkingen.nl/en/
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PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Leonie Wolters 
Geboortedatum: 1990
Geboorteplaats: Amstelveen
Woonplaats: Berlijn
Partner/kinderen: “Nope. ‘Ledig’ 
noemen ze dat heel treurig in het 
Duits.”

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“Hoe hoger de berg, hoe hoger 
de Sun Protection Factor die je 
nodig hebt. Die wijze les heb ik 
op proefondervindelijke wijze, 
vrij pijnlijk, vastgesteld in de 
Himalaya.”

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“New Delhi. Ik ben er net drie 
maanden geweest en wil graag 
weer terug. Wreed en chaotisch, 
maar omdat het inwonersaantal 
zo groot is, zijn er ook vreselijk 
veel interessante mensen.”

Met wie zou je graag eens koffie 
drinken?
“Mijn oma!”

Welk boek mag niet ontbreken 
in je koffer?
“Misschien iets langs waar ik 

tot nu toe geen geduld voor heb 
gehad: De Toverberg van Thomas 
Mann. Die man zwetst zo, maar 
het moet toch een vreselijk goed 
boek zijn. Naast dat boek past 
verder niets in de koffer, dus dan 
moet ik het wel lezen.”

Wie is je ideale reisgenoot?
“Iemand met een rijbewijs. Ik rijd 
graag mee.”
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“Het fascineerde me enorm: wat doen al die mensen 
in die kantoren eigenlijk? Wat is datgene wat we 
‘werk’ noemen precies? Vanuit dat mysterie, die 
vervreemding, besloot ik op onderzoek uit te gaan.”

Voor haar podcast Loos werk (die ze maakte voor de 
VPRO) sprak Leonie met bankiers (inderdaad, haar 
oud-collega’s van de Kasbank), een kunstenaar, een 
geldexpert, reclamejongens, een Duitse professor 
en een klinisch theoloog. Is werk eigenlijk wel een 
zinnige bezigheid? “Het viel me op dat sommige 
mensen – zoals mijn oud-leidinggevende bij de 
Kasbank – het lastig vonden om uit te leggen 
wat nou precies het doel was van hun werk. De 
reclamejongens gaven zelfs ronduit toe ‘gebakken’ 
lucht te verkopen.” Het gekke volgens Wolters is dat 
een ander (degene die je salaris betaalt) voor jou 
bepaalt wat nuttig is – maar dat hoeft niet per se te 
stroken met jouw eigen opvattingen over het nut van 
je werk. “Die spanning vind ik interessant: veel werk 

is niet nuttig, maar ondertussen bepaalt werk wel 
onze identiteit en neemt het – als een soort religie 
bijna – een centrale plek in ons leven in.”

Wat is werk? Is het ingewikkeld? Is het nuttig? Is 
het een geloof? Of is het iets heel anders? Ook het 
publiek krijgt de kans om (met elkaar) verder te 
praten over die vraag. De belangrijkste conclusie? Er 
lijken – in lijn met de boodschap van antropoloog 
David Graeber – inderdaad nogal wat bullshit jobs te 
bestaan: banen waarvan de beoefenaars zélf zeggen 
dat ze eigenlijk overbodig zijn. Interessant in dit 
licht is de huidige discussie over ons economische, 
op groei gerichte systeem en het daaraan gekoppelde 
basisinkomen – in de wetenschap dat ook aan die 
complexe discussie weer tal van uitdagingen zitten.

“Veel werk is niet nuttig, maar 
ondertussen neemt het – als een soort 
religie bijna – een centrale plek in ons 
leven in.”

WAT IS WERK? 
OP ONDERZOEK MET LEONIE WOLTERS

Een tijdje werkte Leonie Wolters als vakantiekracht bij de Kasbank 
in Amsterdam. Maar wat ze daar nou precíes deed? Ze had eigenlijk 
geen idee, bekent ze aan het begin van haar presentatie. 

LUISTERTIP
In de podcast Loos werk door  
VPRO.nl onderzoekt nietsnut  
Leonie Wolters wat werk is.

https://www.vpro.nl/speel~POMS_S_VPRO_6480141~loos-werk~.html
https://www.vpro.nl/speel~POMS_S_VPRO_6480141~loos-werk~.html
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Welkom in De Ontdekfabriek, een magische plek 
waar je het kind in jezelf weer los kunt laten. In 
tijden van globalisering zal juist het ambachtelijke 
maken terugkeren in lokale gemeenschappen, zo 
betoogde Mark Hatch (een van de drijvende krachten 
achter de internationale makersbeweging) al in zijn 
interview voor de Toekomstgids van BrabantKennis. 
“De economische, maatschappelijke en educatieve 
opbrengsten van makerspaces zijn gigantisch. En dat 
is, juist voor Brabant met zijn lange maaktraditie, 
een enorme kans.” 
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LEKKER MAKEN

Zie ze zitten, schouder aan schouder, met hun lijmpistool in de 
aanslag: de bezoekers die deelnemen aan de workshop van De 
Ontdekfabriek. Aandachtig en secuur doorzoeken ze de stapels 
met printplaatjes, kabeltjes, toetsenborden en andere gesneuvelde 
elektronicaresten, op zoek naar onderdelen die ze kunnen gebruiken 
voor een geheel nieuw bouwsel. 

OP ONTDEKKINGSTOCHT De bezoekers van dit Toekomstlab nemen 
vanmiddag al een bescheiden voorschot op die kans. 
In een tijdspanne van drie kwartier verrijzen er 
poppetjes, sieraden en wat meer abstracte bouwsels. 
En het allermooiste is: al die creaties mogen mee 
naar huis, voor een mooie plek op de schouw of het 
bureau.



Hoogtepunten van Toekomstlab #2
OP EXPEDITIE...

In zijn boek Instituut voor Briljante Mislukkingen 
laat Paul Iske zien hoe je ruimte kunt maken om 
te experimenteren, innoveren en leren, en hoe je 
als organisatie een open cultuur creëert waarin 
je verder komt doordat je fouten durft te maken. 
Ook lanceerde Paul Iske eind 2017 het Nederlands 
Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen. Het eerste 
nummer staat in het teken van de zorg en is terug 
te lezen via briljantemislukkingen.nl.

Luister de podcast van Leonie Wolters over de zin 
van werk  via de website van de  VPRO.

LEES- EN 
LUISTERVOER Jarenlang was Strijp-S een ‘verboden stad’ binnen de 

Eindhovense gemeentegrenzen, tótdat de hekken opengingen 
en het gebied zich ontwikkelde tot de creatieve hotspot die 
het vandaag de dag is. In het hart van Strijp-S bevindt zich De 
Ontdekfabriek, opgezet door kunstenaar en ontwerper Hugo 
Vrijdag. Samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven 
ontwikkelde Hugo enkele jaren geleden de fantasievolle 
tentoonstelling De Uitvinders en hun Waanzinnige Karavaan. 
Het doel: kinderen kennis laten maken met de wondere wereld 
van de techniek. Het grote succes van de tentoonstelling leidde 
uiteindelijk tot De Ontdekfabriek, een prachtige industriële plek 
waar kinderen en hun ouders/verzorgers apparaten uit elkaar 
kunnen schroeven, uitvindingen mogen bouwen, en kunnen 
experimenteren met het zelf maken van filmpjes. Hugo hoopt, zo 
zegt hij aan het begin van de bijeenkomst, dat De Ontdekfabriek 
ook voor de Toekomstlab-bezoekers een inspirerende plek mag 
zijn: “Hopelijk worden jullie weer een beetje kind vanmiddag en 
ontdekken jullie de magie van het zelf maken.”

DE ONTDEKFABRIEK 
MAGISCHE PLEK

REACTIES
“Wat ik goed vond aan het verhaal van Paul 
was hoe hij je uit je comfortzone trok. Hoe 
ga je zelf eigenlijk om met mislukkingen? 
En het verhaal van Leonie hielp om morgen 
weer even met andere ogen op je werk 
binnen te komen.”

“Hoe dragen mislukking bij aan innovatie? 
Ik vond dat Paul een interessante mindset 
uitdroeg: juist van de mislukking leer je. 
Ook de vele mooie voorbeelden waren 
interessant.”

PAULIEN FEIMANN, PROVINCIE 
NOORD-BRABANT

JORDY SWEEP, CONTOURDETWERN

DEONTDEKFABRIEK.NL
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 @ANDY_ENGEL

Niet alleen praten over faalkosten maar 
vooral over faalopbrengsten. Bedankt 
@BrabantKennis @mariekebm voor weer een 
interessante middag! #toekomstnavigeren

 @ONTDEKFABRIEK

Niet alleen praten over faalkosten maar 
vooral over faalopbrengsten. Bedankt 
@BrabantKennis @mariekebm voor weer een 
interessante middag! #toekomstnavigeren

http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/
www.vpro.nl/speel~POMS_S_VPRO_6480141~loos-werk~.html
https://deontdekfabriek.nl/
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SAMENLEVING
TOEKOMSTLAB #3

Soms lijkt het alsof we de connectie met onze omgeving 
zijn kwijtgeraakt. Alsof we allemaal in eigen bubbels 
leven. Terwijl we de wereld samen, met elkaar, veel moois 
te bieden hebben. Dat besef dringt steeds meer door. In 
het Brabant van de toekomst ontstaan nieuwe cirkels van 
vertrouwen, waarin mensen samenkruipen, mooie ideeën 
delen en gezamenlijk aan de samenleving bouwen. Zo ook 
tijdens het derde Toekomstlab. 

STEK, Breda | 21 juni 2018
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Het is de eerste officiële zomerdag van 2018. Een 
stormachtige middag. De bezoekers van Toekomstlab 
#3 komen ‘aanwaaien’ op STEK Breda. Maar wind 
door het haar zorgt voor ruimte in het hoofd. En dat 
is precies wat de aanwezigen vandaag nodig hebben: 
ruimte in het hoofd, om aan de samenleving te 
kunnen bouwen. Om te experimenteren en te spelen 
met de mogelijkheden van de toekomst.

De aanwezigen nemen plaats op stoelen en bankjes 
in een groene romneyloods. Op het ‘toneel’ 
verschijnen Ro Koster en Ad Kil, van RO&AD 
Architecten. 
 

KLEINE VOETAFDRUK: 
IRRITANT
Ad: “Wij willen de wereld graag mooier, schoner, 
vruchtbaarder en leuker maken. Daarom richten wij 
ons op ecodesign: het hergebruik van materialen, 
vermijden van afval, reduceren van uitstoot.” 
Ro: “Ook wíj zijn opgevoed met het model van 
de ecologische voetafdruk, de ruimte die we 
per persoon innemen op aarde. Hoe kleiner je 
voetafdruk/impact, hoe beter je bent voor de aarde. 

Samengevat: je kunt er beter helemaal niet zijn. Als 
je een scheet laat, sterft er al een of andere schimmel 
uit.” Ad: “Je mag alleen nog met de fiets naar Texel. 
Met het vliegtuig naar de Malediven is not done.” 
Irritant, vinden de heren. Dus draaien ze het om. 
“Maak je voetafdruk juist zo groot mogelijk, op een 
positieve manier. Laat zien dat je van betekenis bent, 
dat je de aarde mooier kunt achterlaten. Dat je acties 
in de tijd steeds groter, vetter en vruchtbaarder 
worden.”

Een mooi uitgangspunt. Maar hoe doe je dat? 
RO&AD hebben een manier gevonden: zij maken 
duurzame ontwerpen die onderdeel zijn van een 
ecosysteem en die écht iets toevoegen aan de 
wereld. De architecten geloven dat de deelnemers 
tot hetzelfde in staat zijn. Ro: “We willen jullie een 
vraag voorleggen, die eerder aan ons is gesteld 
door Schiphol. De vraag is gericht op Lounge 4, 
van waaruit jaarlijks 11 miljoen passagiers richting 
Europese bestemmingen vliegen.”

“Maak je voetafdruk zo groot mogelijk, op 
een positieve manier. Laat zien dat je van 
betekenis bent.”
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BOUWEN AAN DE 
SAMENLEVING... MET RO&AD

OP ONTDEKKINGSTOCHT

Naam: Ro Koster
Geboortedatum: 1963
Geboorteplaats: Hilversum
Woonplaats: Middelburg
Partner/kinderen: Danielle, 
kinderen Rik en Joost.

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“Dat alles verbonden is met 

elkaar. En: denk in (eco)
systemen!”

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“Mijn kanotocht deze zomer: 
van Zwolle naar Leeuwarden.”

Met wie zou je graag eens 
koffie drinken?

“Met iedereen met een hart.”
Welk boek mag niet 
ontbreken in je koffer?
“Biomimicry − innovation inspired 
by nature − van Janine M. 
Benyus.” 

Wie is je ideale reisgenoot?
“Daantje, mijn partner.” 

PASPOORT VAN DE TOEKOMST
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Hoe kunnen we met het 
interieur van lounge 4 het  
vliegen CO2-neutraal maken  
en de luchtkwaliteit verbeteren? 

Er ontstaat geroezemoes in de romneyloods. Dan 
splitst het gezelschap zich op in groepjes, om al na 
tien minuten met verrassende antwoorden terug te 
keren: 

• Gebruik het interieur om reizigers te bespelen, 
om hen bewust te maken. En organiseer 
educatieve speurtochten voor kinderen.

• Creëer veel groen: CO2-absorberende planten, 
een moestuin van koffiedrab. En laat je 
inspireren door initiatieven als Gewildgroei 
(onkruid is mooi, nuttig en goed voor de 
biodiversiteit).

• Introduceer duurzame winkeltjes en 
koffiehoeken. Verspil geen voedsel: hergebruik 
alles.

• Bekleed het gebouw (en eventueel de 
vliegtuigen) met CO2-absorberende coatings.

• Verander de lounge in een bruisende, duurzame 
plek. Maak alles voel- en zichtbaar, zodat 
mensen enthousiast raken en erover vertellen op 
hun bestemmingen.

• Laat mensen bewegen tijdens het wachten, 
waarmee ze energie opwekken. 

• Geef alle reizigers een zaadje mee, dat ze ergens 
in Europa moeten planten.

• Filter de fijnstof uit de lucht en maak er 
meubilair van.

• Zet de luchttorens in om de lucht te zuiveren.

Indrukwekkend, reageren de architecten. Ro: 
“Nu ónze oplossing: een eikenbos is het rijkste 
ecosysteem in Europa. En de gaai is de grootste 
eikenboomplanter ter wereld. Dus laten we van die 
11 miljoen reizigers de gaaien van Europa maken. 
Geef iedere passagier een zakje met een eikel mee 
- Plant mij op de plek van aankomst. Zo ontstaan 
nieuwe eikenbossen: geweldige voedingsbodems 
voor ruim 1300 plant- en diersoorten. Als één op de 
tweeëntwintig eikels geplant wordt en ook uitgroeit 
tot een boom, dan vliegt men CO2-neutraal.” Ad: “En 
met het materiaal van de eikenbomen kunnen we het 
interieur maken... en is de cirkel rond.”
 

Ro vertelt enthousiast: “Het ecosysteem werkt 
prachtig: er is slechts één eikeltje nodig om een 
eikenboom te laten ontstaan, maar die eikenboom 
zorgt vervolgens weer voor bergen eikels. Dat 
doet ie geheel belangeloos voor de omgeving. Dat 
ecosysteemdenken, het meervoudige gebruik van 
één systeem, is zo hoopvol. Het laat zien dat alles 
met elkaar verbonden is. Dat wij als mens ook een 
positief organisme kunnen zijn, met een meerwaarde 
voor andere organismen.” Of Schiphol het eikelplan 
heeft doorgevoerd? “Helaas niet”, antwoorden Ro en 
Ad. “De hiërarchie werkte tegen. Technisch is alles 
mogelijk, maar we struikelen nog te vaak over het 
sociale systeem.”

“Vliegen met een eikel is interessant!”

PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Ad Kil
Geboortedatum: 1965
Geboorteplaats: Hoogerheide
Woonplaats: Bergen op Zoom
Partner/kinderen: Getrouwd met 
Verona, kinderen Stef en Lena.

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“99,999 procent van de mensen is 

lief en te vertrouwen.”

Wat is voor jou een 
inspirerende plek?
“Indonesië en Baskenland.”

Met wie zou je graag eens 
koffie drinken?
“Richard Dawkins.” 

Welk boek mag niet ontbreken in 
je koffer?
“Oorlog en vrede (Tolstoj) en 
The Lord of the Rings (Tolkien).”

Wie is je ideale reisgenoot?
“Mijn vrouw en kinderen. 
En mijn surfboard.”

 @HANSVANMENSVOORT

@roadarchitecten mooi, goed en 
duuraam duo. #uithetgoedehout 
#toekomstgids @BrabantKennis

 @MARIEKEBM

Deze vraag daagt uit tot het ècht 
creatieve #toekomstdenken over 
de wereld van samenleving... Toffe 
workshop van @roadarchitecten 
#Toekomstlab @BrabantKennis
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PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Nisreen Tayara
Geboorteplaats: Homs (Syrië)
Woonplaats: Breda
Partner/kinderen: Getrouwd en 
drie kinderen: zonen wonen in Tur-
kije, dochter woont in Breda.

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“De afgelopen zes jaar heb ik 
onvergetelijke lessen geleerd. Geef 

nooit op. Blijf altijd geloven in God. 
Koester je vrienden en familie. 
Waardeer alles wat je hebt. Wees 
dankbaar. Leef in het nu: voor van-
daag, niet voor morgen. En geef... 
onvoorwaardelijk.” 

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“Ik noem geen bestemming. Mijn 
kinderen zijn mijn inspiratie, kracht 
en ruggengraat.” 

Met wie zou je graag eens koffie 
drinken?
“Met mijn moeder. Zij leeft nu in 
Saudi-Arabië.” 

Welk boek mag niet ontbreken in 
je koffer?
“De Koran.” 
 
Wie is je ideale reisgenoot?
“Mijn dochter.” 
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SAMEN ETEN VERBINDT
Tijd om na te praten, met op de achtergrond 
livemuziek van Bridget and the Goldfish. En onder 
het genot van Syrische lekkernijen (zoals musakhan, 
baba ganoush, pizza, mutabal en kibbeh) van Nisreen 
Tayara − Emissa Catering. Nisreen vluchtte uit Syrië 

en woont sinds 2016 in Breda. Ze volgt haar passie - 
koken voor anderen. 

 @ASTRIDKRAAL

Inspirerend, bijzondere plek en mooie 
verhalen!



• Toekomstagenda ‘Mind The Gap!’
• Kiemen van Het Nieuwste Brabant #2: 

Binden in de buurt
• Kiemen van Het Nieuwste Brabant #5: De 

gemeente is de gemeenschap
• Kiemen van Het Nieuwste Brabant #7: 

Meer ruimte creëert ruimte
• Kiemen van Het Nieuwste Brabant #8: 

Lichte gemeenschappen

Stel, je hebt een braakliggend terrein. En je hebt 
kunstzinnige ondernemers die het terrein betreden. Wat 
gebeurt er dan? Dat kun je je niet voorstellen. Dat ‘stekkie’ 
moet je zien! Babbe Hengeveld verwelkomt de aanwezigen 
op STEK Breda, een broedplaats voor kunstenaars en 
creatieve ondernemers met een focus op duurzaamheid en 
hergebruik. “STEK is een alternatief bedrijventerrein (sinds 
2014) met gemiddeld vijfentwintig duurzame ondernemers. 
De grond is van de gemeente, maar die geeft ons alle ruimte 
voor experiment.” En dan ontstaat dít: een fantasierijk 
terrein met verschillende ateliers, kantoorunits, horeca, 
werkplaatsen, winkels en flexwerkplekken in afgedankte Een gebouw is altijd onderdeel van een ecosysteem: 

sociaal, economisch, cultureel of ecologisch. Ro en Ad 
houden daar rekening mee. Zo ontstaan duurzame ont-
werpen die waarde vermeerderen. Bijvoorbeeld:

• Een biobased brug op de Technische Universiteit 
in Eindhoven, gemaakt van 100 procent biologi-
sche materialen. Gerealiseerd door studenten en 
inwoners, met kennis uit de omgeving. Ro: “Op 
het moment dat je gaat klonteren, ontstaat er iets 
spectaculairs.”

• Het kleinste concertgebouw van België, door dorps-
bewoners in elkaar gezet. Ad: “Sommige dorpelingen 
hadden elkaar al zeventig jaar niet meer gesproken.” 

• De van verduurzaamd hout gemaakte Mozesbrug 
in Halsteren. De brug ligt in het water en vormt 
zich naar de contouren van het landschap. Doordat 
de brug globaal werd opgepikt, is ie lokaal ook zeer 
betekenisvol. Ro: “Er ontstond trots onder inwoners: 
ónze brug.”

• De Buitenkans: een braakliggend terrein is wakker 
gekust tot een leer- en buurttuin waar buurtgenoten 
elkaar ontmoeten, leerlingen zich verbonden voelen 
en de biodiversiteit toeneemt. Ad: “Hoe groter je de 
cirkel maakt rondom een project, hoe duurzamer het 
wordt.”

RO&AD: EEN 
DUURZAAM DUO

STEK... EEN 
CREATIEVE PLEK

Hoogtepunten van Toekomstlab #3
OP EXPEDITIE...

boten, bussen en containers. Bij STEK wordt letterlijk aan 
een bijzondere samenleving gebouwd. 

Ook Babbe bouwt mee. Binnen acht maanden 
verwezenlijkte ze (met eigen handen!) haar restaurant 
Foodguerilla, een CO2-neutraal huis van hergebruikte 
materialen. “Ik kook met biologische producten, gered 
van verspilling. De ingrediënten komen ook van mijn 
voedselbos in Chaam: een gesloten, zelfvoorzienend 
ecosysteem.”

  @TPULLES 

Vandaag een inspirerende bijeenkomst gehad 
van #BrabantKennis over bouwen aan de 
samenleving. In een inspirerende omgeving 
#STEK #Breda ruimte aan initiatieven uit de 
samenleving

LEESGIERIG?
Met mijn gedachten ergens anders,  
ben ik altijd overal [Loesje]. 
BRABANTKENNIS.NL/PUBLICATIES

RO-AD.ORG

STEKBREDA.NL

https://www.brabantkennis.nl/activiteit/mind-the-gap-toekomstagenda
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/kiem-2-binden-in-de-buurt
https://www.brabantkennis.nl/activiteit/kiem-2-binden-in-de-buurt
https://www.brabantkennis.nl/publicatie/kiem-5-doe-democratie
https://www.brabantkennis.nl/publicatie/kiem-5-doe-democratie
https://www.brabantkennis.nl/publicatie/kiem-7-leegstand
https://www.brabantkennis.nl/publicatie/kiem-7-leegstand
https://www.brabantkennis.nl/publicatie/kiem-8-samenleving
https://www.brabantkennis.nl/publicatie/kiem-8-samenleving
https://www.brabantkennis.nl/publicaties
http://www.ro-ad.org/
http://www.stekbreda.nl/welkom/
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OVERZICHTSEFFECT
TOEKOMSTLAB #4

Ieder mens is een ruimtevaarder: we varen constant door 
de ruimte. Maar dat vergeten we vaak. Tijdens het vierde 
Toekomstlab gaan onze gasten op ruimtereis. Ze komen tot 
het besef dat we meer moeten leven als astronauten. Met 
een liefdevolle blik naar de aarde. En met een gevoel van 
verbondenheid en verantwoordelijkheid. Een magische 
lezing	over	het	overzichtseffect.	

De Nieuwe Vorst, Tilburg | 26  juni 2018
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PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Marjolijn van Heemstra
Geboortedatum: 1981
Geboorteplaats: Amsterdam
Woonplaats: Amsterdam
Partner/kinderen: man en twee 
kinderen

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“Dat grenzen absurd zijn.”

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“Het Sint-Catharinaklooster in de 
Sinaï.”

Met wie zou je graag eens koffie 
drinken?
“Scarlett Johansson.”

Welk boek mag niet ontbreken in 
je koffer?
“Dat wisselt per maand.” 

Wie is je ideale reisgenoot?
“Mijn zus.”

Als stadsastronaut ga je op ruimtereis in de stad. 
Met de voeten op de aarde. Die reis begint vandaag 
in de kleine zaal van Theater de NWE Vorst in 
Tilburg. Heel intiem, dicht op elkaar en verbonden. 
Zoals échte astronauten zich moeten voelen in de 
ruimte. Op het podium ontmoeten we Marjolijn van 
Heemstra (schrijver en theatermaker), Christiaan 
Fruneaux en Edwin Gardner (toekomstdenkers 
en oprichters van Monnik). Drie mensen met een 
fascinatie voor ruimtevaart. Daarom begonnen ze de 
Academie voor Stadsastronauten.

“Wij willen van mensen astronauten maken”, 
spreekt Marjolijn de zaal toe. Waarom? Luister naar 
de woorden van astronaut Wubbo Ockels op zijn 
sterfbed: 

Als jullie net zo denken als een astronaut, 
dan gaan jullie van de aarde houden. En 
als je echt van iets houdt, dan wil je het niet 
verliezen. Wij, de mensheid, zijn zo sterk 
dat we de aarde kunnen redden. Maar we 
kunnen haar ook vernietigen. Elke bijdrage, 
hoe klein ook, is belangrijk.

Marjolijn: “We moeten gaan leven met de mentaliteit 
van astronauten: mensen die de aarde vanaf een 
afstand bekeken en in één oogopslag doordrongen 
raakten van haar schoonheid, haar kwetsbaarheid 

én van de noodzaak om haar te beschermen. Denk 
aan allerlei astronauten, zoals  Anousheh Ansari, 
Ron Garan, Mae Jemison en Nicole Stott, die zich 
vanuit de ruimte wezenlijk verbonden voelden met 
de aarde. Dit is het. Er is geen uitweg. Er is geen 
reserveplaneet.”

Onderzoeker Frank White besloot in de jaren 
tachtig de ervaringen van astronauten naast 
elkaar te leggen. Daarmee introduceerde hij het 
Overview Effect (overzichtseffect). Marjolijn: “De 
grote vraag is: hoe kunnen we het overzichtseffect 
naar de aarde halen, zodat elke aardbewoner een 
mentaliteitsverandering doormaakt en planetair gaat 
denken?” 

Christiaan: “We gaan terug naar het jaar 1966. 
Naar de tijd van activist Stewart Brand. Stewart 
zit op een dak in San Francisco, denkend aan een 
zin van hippiegoeroe R. Buckminster Fuller (die 
later ‘Operating Manual For Spaceship Earth’ zou 

“Dit is het. Er is geen uitweg. Er is geen 
reserveplaneet.”
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OP RUIMTEREIS...

 @VEERKRACHT1

Voortbordurend op Wubbo Ockels. 
@wearemonnik Veel dank voor jullie 
schitterende uitzicht op inzicht! 
#Planetairdenken



het overzichtseffect plaatsvinden en daarmee de 
mentaliteitsverandering. Het gaat om een spirituele 
ervaring: je staat als mens in de wereld, maar de 
wereld zit ook in jou. Waar het normaal van binnen 
naar buiten gaat, gaat het nu ook van buiten naar 
binnen. Alles valt samen met de kosmos. Je ervaart 
een groot gevoel van liefde.”

Christiaan: “De mystieke wereld ontstaat als de 
buitenwereld naar binnen beweegt. Maar in de 
echte wereld gaat het precies andersom: binnen 
beweegt naar buiten. We projecteren onze ideeën 
op de wereld, wat zich manifesteert in de ruimte. In 
Tokyo is dat zeer tastbaar. Daar klonteren 37 miljoen 
mensen samen in een wereld zonder natuurlijk 
uitzicht. In deze stad is alles kunstmatig. Buiten is 
verdwenen. Door de bebouwing waait er geen wind 
meer. Door de lichtvervuiling zie je geen sterren 
meer. Mensen vergeten dat ze onderdeel zijn van een 
rijke biosfeer, dat er een buiten bestaat.”
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 @GEERT_M

Ineens heb je het. Ik wil astronaut worden.

schrijven): We weten dat de aarde rond is, maar we 
weten het ook niet, omdat we het niet zien. We zien 
de vlakte, de uitgestrektheid, maar we zien niet dat 
kleine ronde bolletje dat we in werkelijkheid zijn. 
En omdat we alleen de vlakte zien, kunnen we het 
geheel niet overzien. En dan denkt Stewart: dit is 
het. We hebben een foto nodig van de planeet. Dus 
introduceert hij de beweging Why haven’t we seen 
a photograph of the whole earth yet? En de NASA 
komt vervolgens met The Blue Marble: een iconische 
foto van de aarde.”

Een historisch moment, maar helaas, het echte 
astronautdenken bleef nog uit. Marjolijn: 
“En we zijn nog steeds zoekende: hoe krijgen 
we het overzichtseffect naar de aarde? Een 
laboratorium in Pennsylvania deed onlangs 
onderzoek. Hun conclusie: als er twee ervaringen 
samenklikken − de ervaring van ruimte buiten 
jezelf én van ruimte binnenin jezelf − dan kan 

“Why haven’t we seen a photograph of  
the whole earth yet?”

“Hoe krijgen we het overzichtseffect  
naar de aarde?”
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Marjolijn en Christiaan hijsen zich in 
ruimtepakken, om vanuit deze metamorfose te 
vertellen over lichtvervuiling. Over onze kinderen 
die waarschijnlijk nooit de Melkweg zullen zien. 
Over ‘The End of Night’, een boek van Paul Bogard. 
Edwin: “In een nacht zonder lichtvervuiling kun 
je een boek lezen onder de sterrenhemel. Maar 
wij leven in steden: lichtvervuilde plekken, waar 
we nauwelijks sterren zien. Misschien draagt 
het woord stadsastronaut daarmee wel een 
onmogelijkheid in zich: de tocht van buiten naar 
binnen, van uitzicht naar inzicht, van licht naar 
donker. Het licht − en daarmee het gebrek aan 
donkerte − verstoort de natuur en is ongezond voor 
de mens. Daarom een lijstje met zeven actiepunten 
voor een donkere stad.”

dat alle processen (onder meer bij gebouwen) op 
andere snelheden werken. Samen met Brian Eno 
introduceerde hij ook ‘Pace Layering’: sommige 
lagen gaan snel (zoals fashion en commercie) en 
andere lagen veel langzamer (cultuur en natuur). 
Wat opvalt is dat ‘snel’ de meeste aandacht krijgt, 
maar dat ‘langzaam’ uiteindelijk alle macht heeft. 
Vanuit die gedachte is ook ‘The Clock of the Long 
Now’, een idee van Danny Hillis, ontstaan. Deze 
klok draait tienduizend jaar, als eerbetoon aan het 
langetermijndenken.”

Christiaan: “Een ander geweldig initiatief van groots 
denken in ruimte en tijd is de Voyager Spacecraft 
Statement van Jimmy Carter. Hij stuurde in 1977 de 
Voyager, een onbemande ruimtesonde, de kosmos in 
met een boodschap voor (toekomstige/buitenaardse) 
beschavingen.”“In een nacht zonder lichtvervuiling kun je 

een boek lezen onder de sterrenhemel.”

38  TERUGBLIK TOEKOMSTLABS

ACTIEPUNTEN VOOR 
EEN DONKERE STAD: 

1. Stel een lichtmaximum in (niet teveel 
reclameborden, videoschermen, etc.).

2. Doe de openbare verlichting uit als er 
geen mensen zijn.

3. Haal het blauw uit de openbare 
verlichting (blauw licht verstoort onze 
lichaamsklok).

4. Geef duisternis een positief verhaal (er 
is geen objectieve relatie tussen licht en 
criminaliteit).

5. Laat licht niet naar boven schijnen (naar 
de hemelkoepel), maar naar beneden.

6. Dim het licht stukje bij beetje (in tien jaar 
op weg naar de Melkweg boven de stad).

7. Hoe hoger in de stad, hoe minder licht, 
hoe meer sterren (zie de stad als een 
spekkoek van lichtzones: hoe hoger je 
komt, hoe meer duisternis).

 @ANDYENGEL

Brabantse nachten zijn lang. Maar ze 
moeten ook donker zijn. Zodat we de 
sterren kunnen zien. Prachtige avond 
gehad in Tilburg.

PASPOORT VAN DE TOEKOMST

Naam: Christiaan Fruneaux
Geboortedatum: 1976
Geboorteplaats: Hoorn
Woonplaats: Amsterdam
Partner/kinderen: Partner en een 
dochter

Wat is een belangrijke les die je 
hebt opgedaan tijdens een reis? 
“De cultuurschok tijdens een 
lang verblijf in het buitenland. 
Dat is een turbulente, emotionele 
reis door een dik, onzichtbaar 
krachtveld. Van de ene culturele 
logica naar de andere - mits je 
het volhoudt, uiteraard. Het is erg 

lastig (er staat gemiddeld twee 
jaar voor), maar niets leert je 
beter wat cultuur is.”

Wat is voor jou een inspirerende 
plek?
“Beiroet.”

Met wie zou je graag eens koffie 
drinken?
“Obama.”

Welk boek mag niet ontbreken in 
je koffer?
“Ik herlees boeken zelden. Dus 
een boek dat ik nog niet heb 

gelezen. Nu ligt ‘Trouble on 
Triton, An Ambiguous Heterotopia’ 
van Samuel R. Delany op mijn 
nachtkastje te wachten. Het 
schijnt een reactie te zijn op ‘The 
Dispossessed, An Ambiguous 
Utopia’ van Ursula K. Le Guin: 
een van mijn favoriete boeken. 
Dit boek heb ik overigens wél 
herlezen.”

Wie is je ideale reisgenoot?
“Mijn partner en dochter. En 
dat nog onbekende boek.” 

 @TPULLES

Ver zien is dichtbij #ruimtevaarders

“We hebben het gehad over het uitzicht (buiten)”, 
aldus Marjolijn. “Maar bij het overzichtseffect is 
het inzicht (de binnenruimte) net zo belangrijk. 
Ik heb het hierbij over mystieke ervaringen, over 
eenwording met alles om je heen. Duisternis is 
daarbij van belang. Iedereen heeft een dagzelf en 
een nachtzelf, die we moeten verenigen. We liggen 
allemaal weleens ‘s nachts wakker van iets. Bij 
daglicht denken we: gelukkig, het was toch niet zo 
erg. Maar de indianen zeggen: 

Wat je ‘s nachts voelt is de waarheid. ‘s 
Nachts	is	alle	ruis	en	afleiding	weg.	Dan	
drijven je werkelijke zorgen en worstelingen 
boven. Duisternis is de tijd van genezing.”

Marjolijn: “De reis van stadsastronaut die wij 
maken, is dus eigenlijk een reis van uitzicht naar 
inzicht. Daarbij hebben we een grote schaal van 
tijd nodig, zodat we verder kunnen kijken dan de 
waan van de dag.” Edwin: “Stewart Brand schreef 
het boek ‘How Buildings Learn’, waarin hij uitlegt 



In de Tilburgse Willem II-straat staat een histori-
sche villa, waarin theater De NWE Vorst schuilt. 
Intiem, warm en sfeervol, met voorstellingen dicht 
op de huid van de theatermakers. Bezoekers ma-
ken wezenlijk onderdeel uit van de voorstellingen. 
Hier draait het om ontmoeting, om verbinding. 
De NWE Vorst trekt regelmatig de stad in om daar 
haar kunsten te vertonen en nieuw talent een kans 
te geven. 

DE NWE VORST

Hoogtepunten van Toekomstlab #4
OP EXPEDITIE...

We cast this message into the cosmos. It 
is likely to survive a billion years into our 
future, when our civilization is profoundly 
altered and the surface of the Earth may be 
vastly changed.

This is a present from a small distant 
world, a token of our sounds, our science, 
our images, our music, our thoughts, and 
our feelings. We are attempting to survive 
our time so we may live into yours. We 
hope someday, having solved the problems 
we face, to join a community of galactic 
civilizations. 

Wat is het overzichtseffect? vragen de theatermakers 
zich nogmaals af. Edwin: “Als je het terugbrengt 
naar de kern, dan is het liefde.” Marjolijn: “Daar 
begon Wubbo Ockels ook mee: Waar je van houdt, 
dat wil je niet verliezen.” Christiaan: “En liefde 
geeft verbondenheid: het inzicht dat jij en ik iets 
met elkaar te maken hebben. En verbondenheid 
genereert zorg.”
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RUIMTEREISTIPS

LEES...
•	 Operating Manual For Spa-

ceship Earth, een boek van R. 
Buckminster Fuller.

•	 The End of Night, een boek 
van Paul Bogard.

•	 How Buildings Learn, een 
boek van Steward Brand.  

KIJK...
•	 The	Overview	Effect, de 

documentaire over het overzicht-
seffect. 

•	 A New View of the Moon: de 
reacties van voorbijgangers bij 
het zien van de maan door een 
telescoop. Wow, that is so cool! 
I can’t believe it. No way, is that 
the moon? 

BEWONDER...
• De lievelingsfoto van Marjolijn, 

Christiaan en Edwin: Pale Blue 
Dot. De aarde is een klein blauw 
puntje in de duisternis van het 
uitgestrekte heelal.

BEZOEK...
• De voorstelling Stadsastronaut! 

van Marjolijn van Heemstra staat 
op 10 april 2019 in de grote zaal  
van De NWE Vorst.

 @WIMSLOOT

Vandaag een stadsastronaut geworden bij 
heerlijk Toekomstlab van @BrabantKennis 
over het ‘Overzichtseffect’ 

 @RUTHGIEBELS

Stadsastronaut calling earth.... 
#theovervieweffect #inspiratie 
#kanikweertijdjeopteren
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DENWEVORST.NL

http://www.stekbreda.nl/welkom/
https://www.denwevorst.nl/


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.

Tekstschrijver: Sara de Kort & Joost Peters
Eindredactie: BrabantKennis  
Fotografie: Willeke Machiels 
Vormgeving: Bureau Vertigo 

TOEKOMSTLAB #5 |
KENNISFESTIVAL ZUID-
NEDERLAND

Op 13 september vindt in Breda het Grootse Kennisfestival 
van Zuid-Nederland plaats. En daar mag BrabantKennis - 
als ‘eigenwijze toekomstverkenner van Brabant’ - uiteraard 
niet ontbreken. Met een veelzijdig programma brengen we 
op onze prikkelende eigen wijze het toekomstdenken over 
in hoofden en harten.

Meer info en korting op tickets: 
brabantkennis.nl/kennisfestival

http://www.brabantkennis.nl
https://twitter.com/BrabantKennis
https://www.facebook.com/BrabantKennis/
https://www.linkedin.com/company/brabantkennis/
http://www.saradekort.nl/
http://ministerievantekst.nl/
http://www.brabantkennis.nl/
http://www.willekemachiels.com/
http://www.bureauvertigo.nl
https://www.brabantkennis.nl/evenement/toekomstlab-5-kennisfestival-zuid-nederland

