
 
’s-Hertogenbosch, 9 mei 2020 

 

 

Aan het College van G.S. in de Provincie Noord-Brabant 

Postbus 90151, 

5200 MC  ’s-HERTOGENBOSCH 

 

 

MOTIE VAN TREURNIS 
 

 

Geacht college, 

 

Een motie van treurnis! 

 

Brabantse Hoeders zijn vrouwen en mannen die via een fijn vertakt netwerk diep wortelen in 

de cultuur van Brabant en een uitstekende relatie hebben met natuurorganisaties en 

natuurmensen. We ervaren dagelijks deze belangrijke waarden van onze provincie. In die 

samenleving waarin wij staan is grote onrust ontstaan over de bezuinigingen die u als nieuw 

college van GS door wilt voeren op het gebied van cultuur.  

 

Geacht college, hoe kan het bestáán dat u het mes zet in de financiële middelen (tot wel 60 

procent!) voor de cultuur. Met respect, het staat u natuurlijk volkomen vrij om samen een 

politiek programma in elkaar te zetten, maar het lijkt wel alsof u geen voeling heeft met wat 

er op cultureel gebied gebeurt in Brabant. Het belang daarvan wordt duidelijk miskent.    

 

De cultuur in Brabant is onnoemelijk breed. Specifiek Brabants is dat cultuur tot in de 

haarvaten van de samenleving zit. Talloze mensen, jong en oud, vrouw en man, álle culturen, 

vinden elkaar door middel van cultuur. Dit bepalende onderdeel moet het nu volgens de 

plannen zonder een gedeputeerde stellen en wordt dus denkbeeldig onthoofd. Dat uw college 

zo over cultuur denkt grieft ons zeer.  

 

De cultuur heeft de laatste jaren veel klappen gekregen. Desondanks is in Brabant een naar 

landelijke begrippen voorbeeldige kwaliteit en structuur opgebouwd die, zoals gezegd, heel 

erg breed is. Juist de provincie speelde daarin een grote rol door cultuur als kerntaak te zien  

en als logisch gevolg daarvan de middelen beschikbaar stelde. Zonder zo’n steun is het 

gewoon niet mogelijk om de culturele kracht van Brabant te handhaven. Door de 



gepresenteerde plannen valt dit zorgvuldig met het rijk en de gemeenten opgebouwde systeem 

als een kaartenhuis in elkaar. Op ons komt dit beleid over als rancuneus; besef dan, geachte 

leden van GS, dat u rancuneus bent naar heel erg veel mensen in onze provincie.                       

 

Toen we voor de eerste keer hoorden van de bezuinigingen was er in aanvang ongeloof en 

meteen daarna de grote vraag of u zich realiseert hoe groot de waarde is van cultuur in onze 

provincie. Het antwoord is blijkbaar een onthutsend nee! Als dat zo is, hoe kunt u dan onze 

provincie besturen? Hoe kunt u onze provincie besturen als u zo’n belangrijke waarde met 

dedain behandelt, want uit de voorgenomen bezuinigingen klinkt dedain. Wat u van zins bent, 

staat haaks op de in provinciale onderzoeken erkende (en in uw eigen bewoordingen) 

onmis(ken)bare functie van cultuur voor onze economie, educatie en samenleving. Bij ons 

komt dat ongelooflijk hard aan.   

 

Want, geacht college, wij, Brabantse Hoeders, wij schrijven u deze brief als vrijwilligers, 

volledig belangeloos werkend aan de cultuur en voor de natuur, maar altijd samen met de 

meest uiteenlopende cultuurmakers in onze provincie. En die makers variëren van 

harmoniegezelschappen en culturele organisaties van migranten tot schrijvers, componisten, 

theatergroepen – alles en iedereen, allemaal stutten van onze samenleving.  

 

We zouden het wel uit willen schreeuwen: kom asjeblieft terug op de voorgenomen 

bezuinigingen, keer terug op uw schreden. Juist nu, nu de samenleving onder enorme druk 

staat door de coronacrises. Juist nu wordt duidelijk dat kunst, cultuur en natuur een onmisbaar 

element, een bron van grote troost en noodzakelijk positivisme in de samenleving zijn. Juist 

nu moet je samenwerken, maar met de voorgenomen bezuinigingen bereik je het tegendeel en 

zet je mensen tegen elkaar op. Dat is in wezen zó on-Brabants. In tijden zoals nu heb je in het 

bijzonder een krachtige cultuur nodig. Het is echt heel erg te beseffen dat het bestuur van de 

provincie waarvoor wij pal staan miljoenen euro’s kort op cultuur. Zomaar. Of wilt u ons met 

deze bezuinigingen laten voelen dat u om politieke redenen een lange neus maakt naar zoiets 

belangrijks als cultuur!? 

 

Geacht college, de Hoeders, wij zijn allen Brabanders. Dat wil zeggen dat we, ondanks onze 

diepe teleurstelling, altijd bereid blijven om in een dialoog met u te werken aan het 

terugdraaien van deze bezuinigingen. We willen u graag helpen uw visie en beleid bij te 

stellen. Hoe? Door recht uit ons hart en recht uit alle delen van de Brabantse samenleving u 

duidelijk te maken wat voor ravage u met uw beleid aanricht. Om dat te keren komen we 

graag een keer buurten. 

 

Houdoe, 

 

Namens Stichting De Brabantse Hoeders, 

 

Paul Spapens (voorzitter) en Jac. Biemans (secretaris) 

 

                                           


