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Overal in het Brabantse land zie je ze staan: 
leegstaande kerken. Het zijn de stenen getuigen 
van een tanend geloof. In rap tempo hebben we 
de hemelse verwachting van een hiernamaals 
verruild voor een aards verlangen naar het 
hiernumaals.

De levensbeschouwelijke leegte die het geloof achterliet, 
is opgevuld door het streven naar materiële welvaart, 
individuele vrijheid en geluk. Groeiende koopkracht 
bezorgt ons geluk ‘op bestelling’. Maar deze geld-is-
geluk-bubbel is niet zaligmakend, merken we. Ondanks 
dat grotere huis, die mooiere auto, die tweede vakantie, 
missen we iets. 

Filosoof Lammert Kamphuis, een van onze gast-
sprekers, zei er het volgende over: “Niemand van ons 
heeft voor het leven gekozen. We zijn er middenin 
beland. En we willen natuurlijk niet dat het allemaal 
voor niks is. Daarom zoeken we voortdurend naar 
betekenis. Zoals filosoof Camus het ooit verwoordde: 
Er moet ergens zin zijn. Dat zoeken we op alle mogelijke 
plekken. Maar het vervelende is: de wereld zwijgt. De 
wereld geeft ons op geen enkele manier antwoord op 
wat het hogere doel is. Dat is onze absurde situatie.”

Tijdens de Trendnacht 2019 − woensdagavond 17 april in 
de Tilburgse Cultuurfabriek Hall of Fame − verkenden 
we de weg van God en Geld naar Geluk. Dit deden we met 
filosofen die geluk (onder)zoeken in het alledaagse leven, 
designers die verlangen naar betekenis, Brabanders die 
sociale en ecologische meerwaarde verkiezen boven 
commerciële welvaart en wetenschappers die de weg 
bewandelen van ziel naar zaligheid. In de Goede Week 
(de week voorafgaand aan Pasen) gingen we samen 
met zo’n 350 goedgezinde gasten in een prikkelend 
programma op zoek naar zingeving met een zachte G.

Een avond vol hemelse klanken, goddelijke hapjes, 
een bezoek aan een ander universum en vooral veel 
geluksmomentjes, waarvan het vijfjarig jubileum van 
BrabantKennis er eentje was. Met het boekje God, Geld, 
Geluk brachten we een saluut aan eenieder met wie we 
de afgelopen jaren hebben samengewerkt. 

ZINGEVING MET 
EEN ZACHTE G

“Als God ons niet meer inspireert en geld 
niet langer zaligmakend is, wat is dan 
het perspectief?”

“We zoeken voortdurend naar betekenis. 
Maar de wereld zwijgt. Dat is onze 
absurde situatie.”

“We mochten deze avond van  
geluk spreken!”

 ROB MARTENS  @robmartens

Zingeving met een zachte g. Als god ons niet meer inspireert en 
geld niet langer zaligmakend is, wat is dan wel het perspectief? 
#godgeldgeluk

 RANJITH CLEMMINCK  @rclemminck

opening trendnacht2019 brabantkennis met als thema god, 
geld, geluk #trendnacht2019 #godgeldgeluk 
@brabantkennis  
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MOEDERKE LIEF
“Bij geluk denk ik aan veel dingen”, opent singer-
songwriter en oud-profvoetballer Björn van der 
Doelen de avond. “Onder andere aan ons moeder. 
Iedere zondagavond gingen we samen een blokske om. 
Ik schreef er een liedje over. Moederke Lief kom in 
munne erm. Dan wandelen we de koude avond in, een 
blokske om, we buurten wa bij, en ik hou oe werm.”

Björn: “ Ach ja, het leven. Bill Hicks vergeleek het ooit 
met een ritje in de achtbaan: It’s just a ride. Laten we 
die metafoor eens doortrekken naar de Python, in 
de Efteling. Eerst die ellenlange rij, negen maanden, 
dan mogen we aan boord. De route is al bepaald. Het 
bochtje om en dan dat lange, lange stuk naar boven. 
Dat is ons eerste bewustzijn, we zijn dan een jaar of 
zes. We willen zo snel mogelijk boven zijn, met de 
grote mensen meedoen. Tiktiktik. Tot we halverwege 
zijn, dan is het ineens: ik wil eruit of nee toch erin, 
eruit. Dat noemen we de puberteit. Tiktiktik. Tot we 
bovenaan komen. Ge voelt oe koning van de wereld: 
de eerste keer seks. Daarna dat dipje naar beneden, 
de eerste keer da oew hart gebroken wordt. Ge kijkt 
nog steeds over dat park, de wereld aan oew voeten. 
Dat zijn de twintigerjaren, ook mooi. Dan bende 
dertig. Vrouw, kinderen, baan, huis, hypotheek en... 
woesjjjjjjjjj... een vrije val naar beneden, over de 
kop van links naar rechts, door een kurkentrekker. 
Voordat ge het weet... pssssss... bende weer waar ge 
ooit begonnen bent. In een of ander ziekenhuisbed, 
afhankelijk van de mensen om oe heen. Links staat de 
volgende generatie al te wachten. Ook negen maanden 
in de rij gestaan. Die kunnen niet wachten totdat ge 
opgeflikkerd bent, eruit. Dan kunde beneden nog een 
foto halen als aandenken. Dus voor eenieder die denkt 
dat zijn leven ertoe doet: It’s just a ride. Het enige dat 
telt: wie heeft er naast oe gezeten tijdens die rit? Wie 

heeft oew hand vastgehouden? Naar wie lach je op het 
einde van de rit met de woorden: da was mooi hè, lief. 
Da was het schat. Kom we halen die foto nog efkes op, 
en dan gaan we lekker naar huis.”

GOD, GELD, GELUK EN 
ZOVEEL VRAGEN... 
Gespreksleider Carla van Loon wandelt door het 
skatepark van de Hall of Fame. Een surrealistisch 
decor dat bij de deelnemers verschillende associaties 
oproept: een kerk, altaar, schip met zijbeuken, woestijn 
of ander heuvelachtig landschap: vanavond wellicht het 
symbool voor de pieken en dalen van het leven... of de 
achtbaanrit. 

“Het leven is dus een rit”, concludeert Carla. “En 
daar ergens tussenin zit iets van God, Geld en Geluk. 
Dat roept veel vragen op. Geloof jij nog ergens in? 
Maakt geld gelukkig of zijn we te hebberig geworden? 
Wat is geluk eigenlijk? Vind je geluk alleen of heb je 
anderen nodig om het te ervaren? We gaan op zoek 
naar zingeving met een zachte G.”

Waar denk je aan bij...
GOD: BESTAAT NIET - BESTAAT WEL - GELOOF 
- SPIRITUALITEIT.

GELD: HEBZUCHT - LEKKER - DE GROOTSTE 
VERVORMER - VRIJHEID - VRIJE TIJD.

GELUK: LIEFDE - KINDERTIJD - GEZONDHEID - 
VRIENDSCHAP - LENTE.

 PAULA JORRITSMA   @paulajorritsma

Björn van der doelen opent #trendnacht2019  
@brabantkennis hall of fame zingeving met een zachte g 
it’s just a ride ons leven als rit in de python @efteling het 
gaat erom met wie je je leven en liefde deelt...

 EFTELING   @efteling

dat zou wel vermoeiend zijn, de hele dag je armen 
in de lucht houden... 



“Door de eeuwen heen hebben grote filosofen 
nagedacht over geluk”, aldus filosoof Lammert 
Kamphuis. “Over één ding waren ze het eens: 
de mens is een verlangend wezen. Filosoof 
Augustinus beschreef het ooit als volgt: We 
worden allemaal geboren met een gat in ons hart. 
Een voortdurende onrust en ontevredenheid. 
En we doen er alles aan om dat gat op te vullen.” 

Maar waar verlangen we precies naar? Lammert: 
“Volgens Epicurus, een andere bekende filosoof, 
bestaan er drie soorten verlangens: 1] natuurlijke 
en noodzakelijke verlangens, 2] natuurlijke en niet-
noodzakelijke verlangens en 3] niet-natuurlijke en niet-
noodzakelijke verlangens. De laatste categorie maakt 
ons het meest onrustig en ontevreden: we waarderen 
niet meer wat we wél hebben, maar willen alleen maar 
méér. Het verlangen naar rijkdom is als het drinken 
van zeewater: je krijgt er alleen maar meer dorst van.”

Nu onze verlangens naar God zijn uitgedoofd en onze 
verlangens naar geld onverzadigbaar blijken, verlangen 
we meer en meer naar geluk. “Maar ook daar zit een 
addertje onder het gras”, waarschuwt Lammert. “Hoe 
meer we zoeken naar geluk, hoe kleiner de kans dat we 

het vinden. Zoals psychotherapeut Frankl zei: Geluk 
kan niet worden nagejaagd, het moet volgen.”

Volgens Lammert zijn we te veel gefocust op het 
vervullen van onze verlangens. Maar eens we het 
hebben, genieten we er niet (meer) van. “Juist dat je 
ergens naar verlangt, maakt het leven spannend. Zonder 
verlangen is de lol eraf. Laten we daar de schoonheid 
van inzien én 17 april voortaan omdopen tot ‘Dag van 
het verlangen’.”

GAT IN  
ONS HART

“Op 17 april vieren we voortaan de  
Dag van het verlangen.” 

Leesgierig? 
In ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ van 
Lammert Kamphuis vind je alles over praktische 
filosofie voor een betere relatie met jezelf, je 
medemens en de wereld.

 ROLAND HERMANS  @roland_hermans 

Geluk kan niet worden nagejaagd, het moet volgen 
#viktorfrankl #trendnacht2019 #brabantkennis over 
‘god...geld...geluk... Op 17 april, vanaf nu ‘dag van het 
verlangen’. Inspirerend betoog door @lammertkamphuis 
@brabantkennis
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DATACHURCH 
In opdracht van Gemeente Eindhoven ontwikkelde multimedia 
designer Vito Boeckx zijn Data Church. In deze moderne ‘kerk’ 
wordt de constante flow aan data om ons heen gevisualiseerd en 
ontstaat er eigenlijk een tweede laag van de stad. Met een VR-
bril neem je een duik in dit parallel universum, opgetrokken uit 
data van openbare wifipunten in het centrum van Eindhoven. 
Grimmig, donker en een tikkeltje voyeuristisch: hier laat het 
internet haar ware aard zien. 

 HAS KLERX   @hklerx

vet cool vr: flying high in de data church 
#trendnacht #brabantkennis #godgeldgeluk

Is God uit Brabant verdwenen? Met kerken die omgetoverd worden 
in appartementencomplexen en jeugd die niet meer weet wie de ‘man 
aan dat kruis’ is, zou je denken van wel. Maar dan kijk en luister je 
niet goed genoeg, betogen Frank G. Bosman en Marieke Boerefijn 
in zaal God. Want God is – nog steeds - overal. Van reclames tot 

Harry Potter, van een Veghelse stal tot de Rielse hei.

GOD

 ERIC ALINK   @ericalink073

Sterke trendnacht2019 van @brabantkennis dat 
in de tilburgse spoorzone haar eerste lustrum 
viert met het thema #godgeldgeluk. Ik ga god 
zoeken in zaal 3.
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Volgens Frank G. Bosman, cultuurtheoloog 
en verbonden aan het Cobbenhagencenter van 
Tilburg University, zijn we met z’n allen nog 
steeds ‘krankzinnig religieus’. Maar de kerk, 
die laten we links liggen. Frank bestempelt deze 
ontwikkeling als ‘religie incognito’.

‘Praxis, voor de makers’. Een onschuldige slogan van 
een bouwmarkt? Think again, daagt Frank de bezoekers 
in zaal God uit. Wij zijn gemaakt om te maken. Hierin 
schuilt volgens Frank onmiskenbaar het verhaal van 
de Schepping. Het maken van iets wat er eerst niet 
was. “Net als in films, boeken, series, games, grijpen 
we ook in reclames steeds weer terug naar religie. De 
rituelen en symbolen zitten verankerd in ons collectief 
geheugen. Ze ontroeren ons, brengen ons in beweging. 
Leuke bijkomstigheid? Marketeers verkopen er hun 
producten mee.” 

Volgens Frank zijn we nog net zo religieus als vroeger, 
maar identificeren we ons niet meer met de kerk en alles 
wat eromheen hangt. We vinden het bovendien lastig 

woorden te geven aan ons geloof. Toch zijn vragen als 
‘wie ben ik?’ en ‘wat kom ik hier doen?’ actueler dan 
ooit. Onze antwoorden zoeken we ook in andere vormen 
van zingeving: mindfulness, meditatie en wel ja, het 
Bossche carnaval. Uit alles blijkt dat we geloof (nog) 
niet kunnen wegdenken uit ons leven. “Daarom is het 
belangrijk dat we geloofsverhalen blijven vertellen.”

HOE GELOOF 
VERDWIJNT EN TOCH 

WEER VERSCHIJNT

“We vinden het lastig woorden te geven 
aan onze religie.”

Leesgierig? 
Lees dan de spraakmakende boeken van Frank 
G. Bosman over cultuur, theologie en geloof. Ga 
naar zijn website om zijn boeken en publicaties te 
bekijken. 

 JOSSE DE VOOGD   @jossedevoogd 

@meboerefijn & @frankgbosman over religie. Springlevend 
volgens beide. Dat kun je aldus bosman niet zo makkelijk 
in statistieken vatten. Die onderzoeken meten vooral in 
hoeverre men zich nog met instituten wil verbinden. En dat 
wil men op allerlei vlakken minder. #godgeldgeluk

11

http://frankgbosman.wordpress.com


Het katholieke Brabant? Das war einmal, 
stelt journalist, docent en religiekenner 
Marieke Boerefijn. Voor Omroep Brabant 
ging zij op reli-safari langs meer dan dertig 
religieuze hotspots in onze provincie. 
“Religie in Brabant is súperdivers.” 

Twee vrouwen slaan op trommels. De ogen gesloten, 
een glimlach rond hun mond. Ze zingen: ‘laat mij 
herinneren hoe jij ons leidt…’ Locatie is niet een 
eiland in de Stille Zuidzee waar natuurreligies 
gemeengoed zijn, maar de Grafheuvels op de Regte 
Heide, net onder Tilburg. Bij de juiste stand van de 
maan komt een groep van ongeveer twintig vrouwen 
samen om contact te maken met hun voorouders. 

Het is slechts één voorbeeld van de tientallen 
religieuze hotspots die Marieke aandeed tijdens haar 
‘reli-safari’ door Brabant. Van Sikhisme in Haaren 
tot vrijmetselarij in Bergen op Zoom, van heksen in 
Waalre tot tarotleggen in Breda. “Dat laatste wordt 
door veel mensen gezien als kwakzalverij. Maar laten 
we eerlijk zijn: hoe vaak ga jíj nog het gesprek aan 
over het leven, je toekomst? Het gaat bij de mensen 
die ik heb bezocht over het vinden van antwoorden 

in hun hectische bestaan, over zingeving. Je kunt 
stellen dat religie in Brabant springlevend is, het 
heeft alleen lang niet altijd meer met de katholieke 
kerk te maken.”

OP RELI-SAFARI  
DOOR BRABANT

“Hoe vaak ga jij nog het gesprek aan 
over je leven, je toekomst?”

Nieuwsgierig? 
In 2010 maakte Marieke voor Omroep Brabant het 
programma ‘Nondeju!’, een zoektocht naar de Brabantse 
wereld van religie en spiritualiteit. In 2015 maakte ze het 
boek ‘Zin in Brabant’, inclusief de gelijknamige tv-serie 
voor Omroep Brabant over zingeving en religie.  
Bekijk de afleveringen via YouTube!  

 BRABANTKENNIS   @brabantkennis 

Op reli-safari met @meboerefijn. Van sikhisme tot 
jodendom, van taoïsme tot hindoeïsme. “ik ben niet 
gelovig, maar bij het ontmoeten van al deze mooie 
mensen voel ik veel, heel veel.” #godgeldgeluk 
#trendnacht2019
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We zijn welvarender dan ooit, maar hoe zit het eigenlijk met de 
relatie tussen geld en geluk? Maakt geld gelukkig? En is geluk 
überhaupt te koop? Van te duur betaalde concertkaartjes tot een 
pleidooi voor de ‘ethische economie’: in zaal Geld lieten Esther-
Mirjam Sent en Jelle van Baardewijk zien hoe de geest van geld ons 

geluk steeds meer bepaalt. 

GELD  KRISTEL   @ kristelborghs  

Bij de avond #godgeldgeluk in tilburg door @brabantkennis 
over zingeving met een zachte g.

 FRANS VERKOOIJEN    @fransver

Prachtig ontvangst, bijzondere avond #godgeldgeluk
@brabantkennis
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De relatie tussen geld en geluk kan knap 
ingewikkeld zijn, zo maakt de presentatie van 
hoogleraar en senator Esther-Mirjam Sent 
duidelijk. 

Waar Esther-Mirjam als mens blij van wordt? Nou, 
van haar gezin, haar hond, en van het geven van 
presentaties als deze. Maar als econoom wordt ze toch 
vooral blij van een zo hoog mogelijk Bruto Nationaal 
Product, vertelt ze. “Rijke mensen zijn door de bank 
genomen gelukkiger dan arme. Maar het geluksniveau 
ligt in rijke landen als gehéél niet per se hoger dan in 
arme landen. Er is blijkbaar een spanning tussen wat 
mij als persoon gelukkig maakt en wat mij volgens de 
economie gelukkig maakt.” 

De relatie tussen geld en geluk is een lastige, zo blijkt 
wel uit de vele voorbeelden die Esther-Mirjam geeft. 
“Neem de sunk cost fallacy. Stel, je hebt per ongeluk 
kaartjes gekocht voor een concert en een theaterstuk 
op dezelfde avond. Het concertkaartje was duur, maar 
de recensies zijn slecht: het theaterstuk werd positief 
besproken, maar het kaartje was maar 15 euro. De kans 
is groot dat je dan tóch naar dat duurdere concert gaat, 
omdat je dat meer gekost heeft – terwijl je dat geld tóch 
al kwijt was. Geld is als een drug: het zorgt ervoor dat 
je niet meer rationeel denkt.”

GELD  
ALS DRUGS

“Geld zorgt ervoor dat je niet meer 
rationeel denkt.”

 BRABANTKENNIS   @brabantkennis

Econome Esther-Mirjam sent over de spanning tussen wat 
haar als persoon gelukkig maakt en wat haar als econoom 
gelukkig maakt. #godgeldgeluk #trendnacht2019 
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Ontevreden zijn en vanuit die ontevredenheid 
de wereld verbeteren: we zijn het verleerd, zo 
betoogt filosoof Jelle van Baardewijk.

Ja, Nederland is een van de gelukkigste landen 
ter wereld, zo blijkt telkens weer uit onderzoek. 
Maar moeten we daar eigenlijk wel blij mee zijn? 
Niet per se, vindt Jelle. “In onze kapitalistische 
comfortsamenleving zijn we lagere eisen gaan stellen 
aan ons leven als consument, als burger, maar ook 
als zakenpartner; we verkopen dingen aan anderen 
die we niet aan onze broer of zus zouden verkopen. 
Wat voeg je als consument eigenlijk toe, buiten 
ecologische problemen en sociale ongelijkheid? 
Economie gaat over scheppen, maar dat gebeurt in 
onze consumptie-economie allerminst. We breken 
voornamelijk af.” Voor onze instituties geldt volgens 
Jelle hetzelfde. “Neem het onderwijs: daar leren we 
onze economen hoe je zo min mogelijk belasting 
betaalt. Alles voor een zo hoog mogelijke winst.” 

Een ethische economie, dát is waar we volgens Jelle 
naartoe moeten. “Een ecologische supermarkt kan 
óók winst maken. Laten we weer eens wat vaker 
ontevreden zijn en hogere eisen stellen aan onszelf.”

PLEIDOOI VOOR 
ONTEVREDENHEID

“Een ecologische supermarkt kan óók 
winst maken.”

Leesgierig? 
Jelle van Baardewijk schreef een kritisch boek over 
marktdenken en won daarmee de Socratesbeker, de prijs 
voor het beste filosofische publieksboek van 2018:  
‘Het goede leven en de vrije markt’.

 BRABANTKENNIS   @brabantkennis 

Jelle van baardewijk @cultuurfilosoof doet een 
wervelend betoog “we zijn kapitalistisch geworden, 
zitten te netflixen en denken te weinig na over hoe we 
de wereld kunnen verbeteren. Hoe kunnen we weer 
gaan scheppen? #godgeldgeluk #trendnacht2019

 MARIEKEBEKERS   @mariekebm 

Eigenlijk zouden we best wat ontevredener moeten 
zijn: het belang van #ethische #economie - enorm 
goed verhaal van @cultuurfilosoof #trendnacht  
@brabantkennis #godgeldgeluk
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De een zoekt het, de ander probeert het te maken: geluk. Maar 
vinden we het ook? Is geluk iets wat we kunnen creëren of moeten we 
geduldig afwachten tot alle stukjes samenvallen en we voor eventjes 
boven de wereld zweven? In zaal Geluk spreken ‘geluksprofessor’ 
Meike Bartels en filosoof en psychiater Damiaan Denys over geluk.

GELUK
28 GRAMS OF 
HAPPINESS
Een probiotische pringle, een breastmilk lollipop of 
een handamuse op basis van je persoonlijke smaak en 
lichamelijke behoeften. Katinka Versendaal en Justine 
Kontou verzorgen met 28 Grams of Happiness een food 
experience waarbij eten, kunst en design een gevoel van 
verwondering, geluk, voldoening en/of dankbaarheid 
oproepen.

Is geluk maakbaar? Absoluut! Katinka en Justine 
maken mensen dolgelukkig met zintuiglijke ervaringen. 
Katinka doet dat met fooddesign (www.the-eatelier.
com) én Justine met ruimtelijk design (www.kontou.nl). 
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Zit geluk in ons óf is het maakbaar? Meike 
Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ook 
wel de ‘geluksprofessor’ genoemd, geeft het 
verlossende antwoord.

In Nederland, en dus ook in Brabant, verlangen we meer 
en meer naar geluk. Wat waren we dan ook blij met 
de recente stijging van Nederland op de wereldwijde 
geluksladder. Halleluja! Helaas zet Meike ons weer 
met beide benen op de grond. “We zijn enkel gestegen 
omdat andere landen zijn gezakt. In Nederland is het 
gemiddelde geluksgevoel onveranderd gebleven.”

Hoe komt het dat ieder mens andere 
geluksgevoelens ervaart? Volgens Meike heeft 
dit deels te maken met genetische aanleg. “Geluk 
is erfelijk, waardoor de een harder moet werken 
voor geluk dan de ander. Maar je omgeving speelt 
ook een grote rol. Het is een samenspel tussen die 
twee.”

Is geluk dus maakbaar? “Jazeker,” verlost Meike ons uit 
ons lijden. “Als je maar weet welke veranderingen jou 

gelukkig kunnen maken. Als je niet van de sportschool 
houdt, ga dan niet. We zijn allemaal verschillend. Nog 
een paar tips om je geluksgevoel te vergroten: tel je 
zegeningen, oefen optimisme, wees aardig voor anderen 
en gebruik je sterke kanten.”

WAT MÁÁKT JOU 
GELUKKIG?

“De een moet harder werken voor geluk 
dan de ander.”

 BRABANTKENNIS   @brabantkennis 

Hoogleraar Meike Bartels @vuamsterdam nuanceert 
geluksstatistieken en -rankings: ons gemiddelde 
geluksgevoel verschuift nauwelijks in de tijd, behalve in 
landen waar het niet veilig is. #godgeldgeluk    
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Damiaan Denys, filosoof, psychiater en hoog-
leraar psychiatrie aan de Universiteit van 
Amsterdam, betreedt het podium. Er valt een 
stilte in de zaal. Geboeid luistert het publiek 
naar zijn poëtisch-filosofische monoloog over 
ons eeuwige streven naar geluk. 

“Ik vergeet het nooit meer. Het was op een warme 
zomeravond in de tuin, na een lange werkweek, in 
afwachting van het avondeten, heen en weer springend 
op een trampoline... 

Toen gebeurde het. Het geluk welde op, golfde als een 
warme bries door mijn lijf en overspoelde mijn wezen. 
Niet langer dan luttele seconden. Alsof God met een 
scherpe punt van een speld mijn bestaan voor even 
had vastgeprikt op het schaakbord van mijn leven. Ik 
glimlachte, te laat. 

In het geluk wordt het verlangen tot stilstand gebracht. 
Als je gelukkig bent, heb je niets nodig. Het moment is 
voldoende, precies zoals het zich aandient. Alle stukjes 
vallen samen. Geluk ontploft in de ziel en laat als een 
vuurpijl een spoor na in onze herinnering.

Elke dag zie je ze zoeken, de mensen. Onophoudelijk 
scharrelen ze. Maar vinden doen we zelden. En dan 
worden we boos. De plicht op leven, geeft mij recht op 
geluk! Helaas niet. Moet het geluk zo verborgen blijven? 
Kennelijk wel. Geluk stelt tekort als voorwaarde. Ik kan 
enkel genieten van water als ik eerst dorst heb gehad.

Geluk feest in schaarste. Geluk moet worden gevonden 
zonder haar te zoeken. Geluk vindt jou, mits ik mijn 
ogen naar de hemel richt en mijn handen openvouw.”

GELUK LAAT EEN 
SPOOR NA IN ONZE 

HERINNERING

“Geluk feest in schaarste.”

 ILSE VAN RIJSINGEN   @ivrijsingen 

Geluk gedijt bij tekorten en verrassingen - damiaan denys 
bij #godgeldgeluk van @brabantkennis

 PAULA JORRITSMA   @paulajorritsma 

Geluk stelt tekort als voorwaarde’ damiaan denys 
#godgeldgeluk (ver weg op het podium, met aan de balken 
schoenen van skaters)
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BrabantKennis blikt met geluk terug op een hemelse avond in 
de Tilburgse Cultuurfabriek Hall of Fame. Woensdagavond 
17 april zochten zo’n 350 beleidsmakers, wetenschappers, 
ondernemers, ontwerpers en studenten mee naar zingeving 
met een zachte G. 

Want hoewel we rijker zijn dan ooit, zowel in geestelijk als materieel 
opzicht, speelt de zinsvraag weer op: als God ons niet meer inspireert 
en geld niet langer zaligmakend is, wat dan?

Dit was zo’n avond waarop we misschien wel met meer vragen naar huis 
gingen dan waarmee we kwamen. Want ja, wat dan? Wat zoeken we 
precies? Wat maakt ons gelukkig? Wat geeft het leven zin? Gaan we ooit 
antwoord vinden op deze vragen? Of blijven we zoeken? En verlangen, 
verlangen, verlangen...

Hoe het ook zij: mocht je het geluk toch ergens vinden, geniet daar dan 
vooral van. Streef niet meteen het volgende geluk weer na. Want, zo weten 
we inmiddels: geluk feest in schaarste. 

MOCHT JE HET  
GELUK ERGENS 

VINDEN...

  RODNEY WETERINGS   @rodneyweterings

Mijn voorzichtige conclusie na de #trendnacht @
brabantkennis over #godgeldgeluk: aan ‘gelukkig worden’ 
kun je een leven verspillen. met ‘gelukkig zijn’ kun je een 
moment benutten. 

  MARJON OUWENS-REUS   @marjon38

Brabant verbonden door verlangen... wat een mooie avond 
#trendnacht2019 @gemeentetilburg door @brabantkennis

  HAGAR ROIJACKERS   @_hagar 

Wat een interessante #trendnacht2019 over god, geld en 
geluk in de hall of fame in tilburge

  ANDY ENGEL   @andy_engel 

Waar je in elk geval niet gelukkig van wordt: te korte 
trendnachten #godgeldgeluk #tijdschaarste

  EEFJE ROLSMA   @tweefjerolsma

Thx @brabantkennis voor de boeiende #trendnacht2019 
god, geld, geluk: van bespiegelingen op verlossing van 
verlangens, datagedreven geluk naar de druïden tijdens 
reli-safari door brabant. was top!

  TON PULLES   @tpulles

Kijkend naar #thepassion2019 nog even terugdenkend 
aan een hele mooie  #trendnacht2019 gisteren door @
brabantkennis #godgeldgeluk even stilstaan en nieuw 
verlangen

26



SILENT SWING: 
KRIEBELS IN MIJN 
BUIK
Is het mogelijk jezelf gelukkig te schommelen met 
muziek? Probeer de Silent Swing maar eens! Een van 
de schommelaars reageert als een kind zo blij: “Ik kan 
me niet eens meer herinneren wanneer ik voor het laatst 
op een schommel zat. De koptelefoon zorgt voor een 
extra spelelement. Het voelde heerlijk. Ik had kriebels 
in mijn buik.”

DAFEÏNE: HARTJES 
VAN MELKSCHUIM
Geluk is een kop koffie. Helemaal als je je bakkie haalt 
bij Dafeïne, een blauwe DAF33 ‘bestel’ uit 1973. Deze 
barista tovert de mooiste hartjes op het melkschuim, 
voor nog meer geluksmomentjes.

TASTEBAR: EEN 
HANDVOL GELUK
Energie, vitaliteit of rehydratatie. De handamuses 
van Katinka Versendaal worden vers bereid aan haar 
Tastebar (The Eatelier) op basis van persoonlijke 
gezondheidsdoelen en het algoritme van de IBM 
supercomputer. Een handvol geluk én kunst, blijkt ook 
uit reacties van de aanwezigen. “Prachtig, het lijkt wel 
een tatoeage.”  

HOSTIE:  
EEN ZALIG HAPJE
De gelukkige bezoekers werden getrakteerd op een zalig 
hapje: een witte chocolade hostie met bladgoud. God, 
Geld en Geluk verstopt in één lekkernij.



De Trendnacht 2019 God, Geld, Geluk was er 
één met een gouden randje, want BrabantKennis 
bestaat vijf jaar! Ter gelegenheid van ons jubileum 
ontving iedereen het gelijknamige boekje God, 
Geld, Geluk, waar vijf jaar geluk in zit. Hiermee 
brengen we een saluut aan alle partners met wie we 
de afgelopen jaren hebben samengewerkt. Kennis 
delen en vermenigvuldigen is bij uitstek een sociale 
bezigheid. Het meervoud van ‘kennis’ is niet voor 
niets ‘kennissen’. 

Joks Janssen, directeur van BrabantKennis [uit 
het boekje God, Geld, Geluk]:  “De hoop op geluk, 
dat was in Brabant nog niet zo lang geleden een bij 
uitstek religieuze aangelegenheid. Veel Brabanders 
hadden hun hoop niet alleen op elkaar, maar ook 
op de hemel gericht. Als de materiële welvaart 
toeneemt, verandert de zaak. Want niet alleen geloof, 
ook geld draagt bij aan geluk. Maar het verklaart 
niet alles. Terwijl economische groei (in theorie) 
oneindig is, geldt dit niet voor ons geluksgevoel. We 
kunnen het geluk van Brabant niet alleen afmeten 
aan fraaie economische groeicijfers. Materiële 
welvaart alleen is niet zaligmakend. De vraag wat 
de zin van ons bestaan is, blijft ons bezighouden. Nu 
misschien wel meer dan ooit. Klimaatverandering, 
technologische veranderingen en globalisering:  
ze zetten de wereld zoals we die kennen op zijn kop. 
Om met die spanningen om te gaan, is zingeving 

belangrijk. En bestuurlijke wijsheid om daarbij te 
helpen. Maar zo vragen wij ons af: als God ons niet 
meer inspireert en geld niet langer zaligmakend is, 
wat is dan wel het perspectief? Hoe vinden we in het 
hiernumaals ons geluk?”

“Hoe vinden we in het hiernumaals  
ons geluk?”

Voor de gelukkigen... 
Wie het gemist heeft: het boekje God, Geld, Geluk is te 
downloaden en te bestellen via onze website. Voor de 
gelukkigen onder ons, want op = op.

WAT EEN GELUK...  
BRABANTKENNIS BESTAAT 5 JAAR!
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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 Facebook, LinkedIn  
en Youtube.

Tekstschrijver: Sara de Kort, Joost Peters  
en Hanneke Verhoeven  
Eindredactie: BrabantKennis
Fotografie: Kleurstof en Twycer 
Productie en vormgeving: Bureau Vertigo 

Verlang je naar meer? Gelukkig 
hebben we de aftermovie nog!

https://www.brabantkennis.nl/
https://www.facebook.com/BrabantKennis/
https://www.linkedin.com/company/brabantkennis/
https://www.youtube.com/channel/UCsYnYA23KGptAPg5A6BnfAQ
https://www.brabantkennis.nl/
https://bureauvertigo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=b09-vyZ8L38
https://www.youtube.com/watch?v=b09-vyZ8L38

