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KERE EKJE WERE 
- Over territorialisering in krimpgebieden - 

 
 
Geachte Majesteit, Koninklijke Hoogheid,  
Geachte dames en heren,  
 
 
 
Het is een grote eer en genoegen hier vandaag tot u te kunnen spreken.  
 
Ik ben ook blij dat jullie mij kunnen verstaan; dat mijn taal begrijpbaar is. Misschien 

niet alles – Vlaams is mijn taal, niet het Nederlands van boven de Moerdijk. Nog een geluk 
dat ik geen dialect spreek. Ik ben geboren en getogen in de Westhoek, die lap grond in het 
Zuidwesten van Vlaanderen, waar de zee tegen de dijk beukt, waar de polders vet zijn, 
waar ‘de schreve’ de grens met Frankrijk is. Waar de grond is doordrenkt met het bloed 
van de Eerste Wereldoorlog. Zoals Geert Mak verwoordt: Je veegt er een paar 
elektriciteitsmasten van af, wat varkensstallen, en je hebt weer een slagveld (Geert Mak, In 
Europa. Reizen door de twintigste eeuw. P 121). En waar wij – of zij? -  een onverstaanbaar 
taaltje spreken. ‘Koutn’, zeggen ze daar. Een taal die ik beheers, mijn échte moedertaal, 
maar die ik nog weinig spreek.  
 
Maar wij wonen daar niet meer; uitgeweken naar de omgeving van Gent, voor het werk en 
voor de liefde. Soms vol heimwee hunkerend naar de mooiste streek van Vlaanderen; maar 
meestal blij dat de stad, en de autosnelweg, nu zo nabij zijn. Mijn kinderen spreken nu 
wat we in Vlaanderen ‘verkavelingsNederlands’ noemen; Nederlands met wat accent, hier 
en daar een grammaticaal foute zinsconstructie. Maar het dialect ‘van ginder’ en ‘van 
weleer’ is er niet meer bij ons. 

 
Ik aarzelde daarnet tussen ‘wij’ en ‘zij’. Ik behoor dus tot de ‘uitgewekenen’, ben deel van 
de brain drain zoals lokale overheden mensen zoals mij benoemen: hoogopgeleide 
tweeverdieners die graag nog eens een weekendje naar de Westhoek komen, maar verder 
geleidelijk aan afstand nemen. De uitgewekenen, die vanuit hun nieuwe streek mijmeren 
over de teloorgang van identiteit en cultuur; soms wat verward over het achtergelaten 
‘moederland’ dat wordt ingenomen door nieuwe mensen, met nieuwe verhalen en nieuwe 
dromen; uitgewekenen die heel soms vergeten dat dit achtergelaten stuk land intussen 
ook twintig jaar evolutie heeft gekend.  
 
Een streek die intern kampt met ontvolking. Er zijn ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ – de 
jongeren trekken weg, de ouderen blijven, of komen er zelfs wonen, omwille van de kust. 
Er zijn dan ook heel wat initiatieven om bewoners, vooral jongeren, in de streek te houden, 
of terug te halen. Kere ekje were (keer eens weer, of kom eens terug) is de meest recente 
campagne hiervoor.  

 
Ik zal in dit verhaal, niet exclusief stilstaan bij de Westhoek – het fenomeen ‘krimp’ is 
immers universeel, ook al zijn de contexten erg verschillend. Kijkend naar de-populatie of 
krimp zal ik gebruikmaken van een raamwerk dat ik samen met collega’s Ina Horlings uit 



Groningen en Elena Battaglini uit Rome heb verkend, en dat we het onuitspreekbare 
Engelse woord territorisalisation hebben meegegeven. Eenvoudig verteld ziet het er zo uit:  
 

een sterk, veerkrachtig gebied ontstaat door de interactie van drie dimensies : een 
symbolische dimensie, een transformatie-dimensie en een institutionele dimensie. 
Deze drie dimensies zijn niet los van elkaar te bekijken, maar zijn intrinsiek met 
elkaar verweven.  

 
Ik zal deze drie dimensies toelichten, en argumenteren dat krimp kan leiden tot een erosie 
van deze drie dimensies, en dus de vorming van een sterk, veerkrachtig gebied in de weg 
staat, wat weer de krimp kan versterken. Maar ook dat precies door die krimp er 
opportuniteiten kunnen ontstaan voor nieuwe dynamieken. Daarna zal ik ze integreren in 
een voorbeeld van veerkrachtige regio-vorming, waarbij ik jullie meeneem naar de Franse 
Alpen. Tenslotte zal ik enkele oplossingsgerichte uitgangspunten formuleren. 
 
 
Een symbolische dimensie  
 
Ik neem jullie eerst even mee naar het platteland van Zuid-Korea. Typische woningen, in 
een stijl die verschilt per regio, lijken aan te geven dat mensen op een cultuurspecifieke 
manier een betekenisvol bestaan uitbouwen.  
 
Of toch niet? Niets is wat het lijkt. De massale ontvolking van het platteland, en de 
homogenisering van de culturele diversiteit, hebben ertoe geleid dat in een enorm 
conferentie-centrum – net zoals luchthavens ‘plaats-loze ruimtes’ – woningen uit het 
platteland zijn nagebouwd. ‘To remember, Om niet te vergeten wie we eigenlijk zijn’, 
vertelde een Koreaanse onderzoeker me.  
 
Een plaats moet een betekenis, een identiteit, hebben om er een zinvol bestaan te kunnen 
in uitbouwen. In het Engels duidt het woordenpaar ‘from space to place’ op dit verschil: 
ruimte wordt een plaats, een plek. Ze krijgt zin en betekenis voor diegenen die er vertoeven, 
die ‘er toe behoren’ (‘belonging’ in het Engels).  
 
Plaatsen die hun betekenis verliezen, waar de symbolische dimensie erodeert, worden erg 
kwetsbaar. Extreme voorbeelden kunnen plaatsen zijn na een oorlog; een niemandsland 
zoals de ‘food deserts’ in de Verenigde Staten; een vluchtelingenkamp. Plaatsen zonder 
eigen identiteit, waarbij de bewoners zich niet langer met de plaats vereenzelvigen: ‘Ze 
wonen er wel, maar ze behoren er niet toe’.  
 
Het herstellen van de symbolische dimensie is echter erg moeilijk. 
 
Typerend in deze context is een initiatief van de Belgische overheid, geconfronteerd met 
het drama en de trauma’s na de Tweede Wereldoorlog die een plattelandsbevolking 
ontredderd achterliet. Geconfronteerd ook met almaar aantrekkelijker wordende steden 
– ‘die broeihaarden van het socialisme’ – waar de plattelandsjongeren gretig naartoe 
trokken, om er te studeren, te werken, te wonen, en zich los te maken van de verstikkende, 
katholieke ‘onder-de-kerktoren’-mentaliteit. De Belgische Overheid lanceerde in de jaren 
vijftig in heel wat landelijke dorpskernen en kleine stedelijke kernen ‘nieuwe tradities’: er 



werden feestelijkheden opgezet, die de illusie wekken eeuwenoud te zijn, om een nieuwe 
identiteit te creëren, om de symbolische dimensie van een plattelandsstreek te herstellen. 
Kenmerkende voorbeelden zijn de Kattefeesten in Ieper, de heksenfeesten in Beselare, de 
bloemenfeesten in Kanegem.  
 
Dergelijke ‘uitgevonden tradities’ (Hobsbawn) zijn vaak uit het niets gecreëerd (Kanegem 
een bloemendorp) of gebaseerd op vage Middeleeuwse legendes (Kattefeesten in Ieper). Ze 
leiden echter niet tot een ‘regionale identiteit’ – een identiteit en betekenisgeving die zinvol 
is voor bewoners van het gebied zelf - want ze zijn artificieel. Ze kunnen wel leiden tot een 
‘identiteit van de regio’ – een beeld van een regio dat vooral voor externe actoren 
betekenis heeft (ik refereer hier naar een begrippenpaar dat mijn collega Lies Messely heeft 
uitgewerkt). 
 
Een sterke symbolische dimensie ontstaat van binnenuit, en wordt niet opgelegd door 
externen.  
 
Identiteit is echter niet statisch, is meer dan ‘traditie’, laat staan ‘folklore’. Ze is dynamisch, 
wordt voortdurend gekneed, ook wanneer nieuwkomers zich vestigen en een relatie met 
een plaats aangaan om deze zingevend te maken. 
 
Dit kan bedreigend overkomen, zeker ook wanneer die nieuwkomer niet zomaar iemand 
is uit de nabijgelegen stad, maar van veel verder komt. Pakistani voor de fruitteelt in 
Limburg, Poolse bouwvakkers in West-Vlaanderen. Of die Iraanse man Memed die met zijn 
dochter in een dorp in de Ijsseldelta terecht komt, en daar een leven moet gaan opbouwen:  
 

De tijden waren veranderd, het traditionele dorp en zijn grote hervormde 
kerk waren nu een toeristische attractie geworden. Regelmatig kwamen er toeristen 
met bussen het dorp binnen om de kleine ouderwetse woningen, straten en stegen 
van de bijzondere, oude gemeenschap te bezichtigen. […] Daarom had de 
kerkenraad een vrouw in dienst genomen die zowel de kerk onderhield als 
rondleidingen aan de toeristen gaf.  

 
‘Dit is ons huis’, gebaarde Memed tegen zijn dochter.  
Het meisje gebaarde vragend naar de grote kerkklok. 
‘Die klok is ook van ons’, zei hij 
 

(Kader Abdollah, Papegaai vloog over de Ijssel, p. 37) 
 
‘Die klok is ook van ons’ – en dus niet enkel van de ‘oude gemeenschap’ zoals Kader 
Abdollah dit benoemt. Later moet Memed in het dorp zijn dochter begraven. Een krachtiger 
symbool om een plek identiteit te geven, is er niet. 
 
 
 
 
 
 
 



De transformatie’-dimensie 
 
Het creëren van een plek gaat echter veel verder dan symbolen, dan zingeving, dan 
identiteit, dan schoonheid. Een plaats wordt een plaats om in te leven, door het gebruiken 
en het transformeren van de grond, van de natuurlijke rijkdommen. Door er waarde aan 
toe te voegen en ze bruikbaar en nuttig te maken. Erwin Mortier beschrijft in het prachtige 
boek ‘Godenslaap’ hoe hij leerde dat alles (en ik citeer):   
 

in de eerste plaats bestond omwille van de bruikbaarheid, en dat de schoonheid 
die ik erin aanbad veeleer een bijproduct van het nut was, mooi meegenomen, dat 
wel, maar ongewild. Geen boom of struik, of hij werd vroeg of laat gerooid om 
hout te leveren voor draagbalken of werktuigen, […]. 
 
(Erwin Mortier, Godenslaap, P.156) 

 
De cultuurspecifieke transformatie van de natuurlijke rijkdommen creëert een plaats om 
in te leven, divers, rijk, waarin het sociale is verworteld in het fysieke en het natuurlijke.   
 
Het ‘bruikbaarheids’-credo dat Erwin Mortier beschrijft is gebleven, maar de diversiteit die 
ermee gepaard ging, is geleidelijk aan verdwenen.  
 
Sinds het interbellum, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, vierden de moderniteit en de 
euforie van het vooruitgangsdenken hoogtij in onze West-Europese contreien. De relatie 
tussen bijvoorbeeld de landbouwpraktijk en de wetenschap veranderde fundamenteel; en 
is geëvolueerd van vrijwel onbestaand, over de gloriejaren van de expert die de landbouw 
moderniseert, tot de hoogdagen van de agri-business waarin de wetenschappelijke 
ontwikkelingen zich in sneltreinvaart opvolgen, een sfeer van euforie creëren en de 
landbouwers soms doen verworden tot uitvoerders van een industrieel masterplan. The 
sky is the limit in een schijnbaar maakbare wereld waarin de afhankelijkheid van de natuur 
lijkt te verdwijnen. Gigantische glastuinbouwcomplexen en eindeloze maïsvelden voor de 
intensieve veehouderij verbeelden een éénduidig, vrij homogeen narratief dat het 
handelen van de mensen stuurt. Economisch soms rendabel, dat wel. Maar het leidt tot 
een eentonige, haast onthechte ruimte waarin de mens – bijna- overbodig wordt. 
 
Ik durf hier te stellen, geachte dames en heren, dat het verdwijnen van cultuurspecifieke 
praktijken en de vervanging ervan door homogene, context-onafhankelijke praktijken, 
mede de leegloop van het platteland hebben veroorzaakt. Het ‘moderniseringsverhaal’ met 
het vooruitgangscredo heeft symboliek, zingeving, cultuur en de veruitwendiging ervan in 
materiële praktijken naar de achtergrond verdrongen – en de mensen naar de stad 
gedreven.  
 
Met de gekende gevolgen vandien: plots wordt een kritische ondergrens bereikt; de laatste 
winkelier sluit de deur; diensten verdwijnen: kinderopvang, thuiszorg, mobiliteit, onderwijs, 
recreatiemogelijkheden; de meest getalenteerde of avontuurlijke zonen en dochters 
trekken weg, wie achter blijft, doet dit vaak tegen beter weten in. Of omdat iemand toch 
bij ma en pa moet blijven ... 
 



Maar de tijden veranderen. Het uni-directionele ontwikkelingsmodel in de landbouw – toch 
de belangrijkste ruimtegebruiker en stuurder van plattelandsdynamieken - wordt hier en 
daar uitgedaagd, ook in krimpgebieden, zeker in regio’s waar de stad en het (leeglopende) 
hinterland als één gebied worden benaderd.  
 
En dit is hoopgevend.  
 
Deze mogelijkheden komen er precies omdat het homogene moderniteitsdenken 
afbrokkelt, en plaats ruimt voor ontwikkelingspaden die als rizomen de toekomst 
inslingeren – meervoudig, bochtig, vol synergieën. Krimpgebieden kunnen broedkamers 
zijn voor creativiteit: de zelfplukboerderijen en de CSAs; multifunctionele 
landbouwbedrijven; nieuwsoortige samenwerkingsverbanden; de DORV-centra in 
Duitsland:  nieuwe winkels annex dorpscentra als alternatief voor de supermarkten en 
discounts langsheen de verbindingswegen. Extreme situaties zijn natuurlijk de gekende 
eco-villages in Frankrijk, waar veelal jongeren zich gaan vestigen om ‘een nieuwe wereld 
te bouwen’.  
 
De leegte en de ruimte van krimpgebieden kunnen, vanuit dit opzicht, een wissel op de 
toekomst betekenen; als incubators voor een veerkrachtige samenleving. Opportuniteiten 
dus, die echter moeten worden gekoesterd en mogelijk gemaakt, en dit brengt ons tot de 
derde dimensie.  
 
 
De dimensie van de institutionalisering 
 
De dimensie van de institutionalisering betreft formele en informele instituties: het maken 
van afspraken, van spelregels, van normen en routines. Beleid dus. Wie maakt beleid voor 
wie?  
 
Ons systeem van representatieve democratie – waarbij steden en gemeenten op basis van 
inwonersaantallen meer of minder verkozenen tellen – heeft geleid tot een situatie waarbij 
het platteland vooral als de niet-stad wordt benaderd, als een extra-ruimte ten dienste 
van de stad. Soms zelf de afvalhoop van de stad : ‘wie of wat overbodig is, raken we daar 
wel kwijt’.  
 
Een tekenend voorbeeld zien we fysiek zichtbaar in het bosrijk gebied Bulskampveld: sinds 
1849 is er grootste instelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen. Een tiental 
kilometer verder een grote psychiatrische instelling, in 1928 opgericht als het ‘Gesticht der 
Krankzinnigen’. En hier, weggestopt in een leegstaand gebouw, een Rode-Kruis-
opvangcentrum voor bijna 500 vluchtelingen.  
 
Of hier, meer dan 20 jaar geleden, leek de afgelegen en relatief dun bevolkte Westhoek 
een ideale plaats voor het opslaan van kernafval. Ik stapte als jonge twintiger mee in de 
zeven massale betogingen die leidden tot het opbergen van die plannen.  
 
Het zijn de stedelijke centra die het lokaal beleid dicteren, vanuit een stedelijke, vaak 
generieke logica : minder op maat, minder op kleine schaal, meer anoniem. Zoals de 
burgemeester van Ieper me onlangs zei:  



 
In de dorpen kon je bellen naar de burgemeester: ‘mijn dochter trouwt. Mag ik een 
tentje voor de kerk zetten voor een borrel?’.  
‘Natuurlijk’, zegt de burgemeester, en hij kwam ook een glas drinken.  
Door het fusioneren van kernen in ‘administratieve eenheden’ moet je nu weken 
op voorhand een procedure doorlopen om je tentje te mogen plaatsen. En de 
burgemeester weet niet eens meer dat je dochter trouwt. 

 
De kernafvalprotesten in de Westhoek waren echter signalen van een nieuwe vorm van 
burgerinitiatieven, die in Vlaanderen voor het eerst in de Westhoek vorm kregen. Vanuit 
de Westhoek namen toen nog jonge voortrekkers (uit de jeugdbeweging, uit de 
Samenlevingsopbouw) het heft in handen om hun eigen streek te ontwikkelen. Toen ze 
ook politiek actief werden (lokaal, provinciaal, regionaal) leidde dit tot de Gebiedsgerichte 
Werking : een degelijke poging om ‘beleid op maat’ te maken, als een fusie van bottom-up 
en top-down dynamieken. Beleid dat zich specifiek op plattelandsregio’s richt. Ze leerden 
daarbij ‘Laveren Tussen Regio's En Regels’, zoals de Nederlandse Froukje Boonstra het zo 
mooi verwoordde. Er kwam een burgemeestersoverleg, dat over gemeenten heen beleid 
moest mogelijk maken. Ze verkregen allerlei Europese fondsen voor streekontwikkeling 
(5b, LEADER, LEADER+, InterReg, …). Ze richtten streekhuizen op die een geïntegreerd beleid 
op maat uittekenden, enzovoort. 
 
Toch maakten ze misschien een denkfout. De gebieden die ze aflijnden, waren veelal 
‘tussengebieden’, geprankt tussen de grote stedelijke agglomeraties – denk aan Oostende, 
Kortrijk, Brugge. Ze bevestigden eigenlijk het platteland als de niet-stad; ze waren 
ontwikkelingswerkers, die onbewust de hiërarchie herbevestigden tussen de ‘have’s en de 
have not’s’.  
 
Er ligt een grote uitdaging in het ontwikkelen van regionaal beleid waarbij zowel de 
stedelijke centra als de plattelandsregio’s als één entiteit worden benaderd, en waarbij de 
stedelijke en landelijke kernen elk vanuit hun troeven elkaar versterken. Waarbij 
krimpgebieden niet als  geïsoleerde entiteiten worden gezien maar als volwaardige 
onderdelen van een genetwerkte samenleving, waarbij steden, krimp- en groeigebieden, 
centraal en perifeer, essentieel en intrinsiek met elkaar verbonden zijn.  
 
 
Naar veerkrachtige krimpregio’s 
 
Deze drie dimensies komen samen in het begrip ‘territorialisering’ : streken worden 
weerbaarder, veerkrachtiger wanneer de drie dimensies op sterke, en vervlochten wijze 
aanwezig zijn.  
 
Op een meer analytisch niveau vertaalt zich dit in een samengaan van extra-lokale en 
intra-lokale factoren (in het jargon: neo-endogene ontwikkeling) en in een symbiotische 
evolutie van natuurlijke en sociale structuren (in het jargon: co-productie). Wanneer deze 
neo-endogene ontwikkeling en co-productie op een evenwichtige manier samengaan, 
kunnen ontvolkende streken opnieuw veerkrachtig worden, hun bevolking behouden, de 
uitgewekenen soms terughalen en nieuwkomers aantrekken.  
 



Het verhaal van de Beaufort-kaas in de Hoge Alpen is hiervan een illustratie.  
 
We bevinden ons in de Haute Savoie, een streek die razendsnel met krimp werd 
geconfronteerd vanaf de jaren vijftig. Het klassieke verhaal : de modernisering van de 
landbouw fnuikt de lokale landbouwpraktijken, en drijft heel wat boerenkinderen weg, uit 
de stiel, richting de stad. De opkomende industrialisering versterkt dit effect, en de 
overblijvende landbouwers zijn geïsoleerd, arm en kwetsbaar. Veel echtscheidingen; hoge 
zelfdodingscijfers.  
 
Een visionair man, Maxime Viallet, verenigt echter de overblijvers – lokaal- en legt relaties 
met beleidsmakers in ministeries  -extralokaal dus. Ze richten een coöperatie op om de 
productie van Beaufort-kaas te optimaliseren, steunend op lokale hulpbronnen : een lokaal 
runderras; inschuivend in het ritme van de seizoenen door te migreren tussen bergflanken 
en vallei; met beheersmaatregelen die rijke voedzame bloemenweides opleveren. Ze 
ontwikkelen een mobiele melkmachine die enerzijds de productie-efficiëntie verhoogt, en 
anderzijds de lokale productiemethodes ondersteunt. Hiervoor steunen ze  op hun eigen 
kennis, maar ze doen ook een beroep op een kennisinstelling, het INRA, die geen tabula 
rasa maakt door externe technologie op te leggen, maar die een technologie kneedt op 
maat van de regio, en gericht op waardencreatie.  Deze landbouwactiviteit is verbonden 
met toerisme – skieën in de winter, wandelen in de zomer.  
 
Landbouwer-zijn is nu weer een eervol beroep waar je trots kan op zijn, waar goed geld 
mee te verdienen is, en dat is ontwikkeld op maat van de streek.  
 
 
Wat moeten we hier nu mee? 
 

Geachte Majesteit, Koninklijke Hoogheid,  
Geachte dames en heren,  

 
 
Krimp is zowel oorzaak als gevolg van het ontbreken van veerkrachtige regio’s.  
 
De afbrokkeling van de drie dimensies duwt mensen weg uit hun streek. Deze afbrokkeling 
kan zich afspelen op diverse terreinen die elkaar vaak beïnvloeden: beperkte mobiliteit; 
geen plaats meer voor plaatsgebonden bedrijvigheid al dan niet in de landbouw; een 
wegvallen van sociale cohesie, en van vertrouwen – het ‘touwtje in de brievenbus’; een 
schaalvergroting en efficiëntieverhoging in onderwijs en gezondheidszorg die lokale 
dienstverlening ondermijnen; het vervangen van de eigen identiteit en het eigen verhaal 
door amorfe, soms betekenisloze nep-identiteiten; de individualisering; en een generiek 
beleid dat geen raad weet met context-specifieke omstandigheden. 
 
De krimp die daarop volgt, versterkt deze afbrokkeling verder: de meest ondernemende 
personen gaan er als eerste vandoor; armoede wordt over-erfbaar; huizen komen leeg te 
staan en raken in verval; de regionale identiteit erodeert verder.  
 
De processen van ontvolking en afbrokkeling omarmen elkaar als vicieuze cirkels in een 
neerwaartse spiraal.  



 
Toch creëert krimp ook opportuniteiten om de spiraal om te keren. Om deze te 
doorbreken, lijken volgende uitgangspunten essentieel:  
 

De problemen in krimpgebieden zijn geen geïsoleerde problemen. Ze zijn 
systemisch, en hangen met elkaar samen. De oplossing ervan ligt dan ook niet in 
een hokjesdenken en in individueel ‘Kurieren am Symptom’, maar in creatieve 
vormen van samenwerking tussen diverse organisaties en partijen.  
 
De ‘problemen van de krimpgebieden’ zijn geen ‘problemen van de krimpgebieden’. 
Het zijn problemen voor de samenleving als geheel. Pas door het vormen van 
entiteiten die zowel stad als buitengebied overspannen, en het creëren van 
wederkerige en gelijkwaardige relaties tussen beiden, kunnen zowel stedelijke 
problemen als plattelandsproblemen worden aangepakt. Hierbij is het erkennen en 
koesteren van diversiteit essentieel – het is de voedingsbodem voor creativiteit en 
flexibiliteit. 
 
De problemen van krimpgebieden zijn niet op te lossen door een technocratisch of 
generiek bestuur. Ze vereisen nieuwe governance-structuren en –instrumenten 
waarin diverse actoren en organisaties aan gezamenlijke projecten kunnen werken. 
Stads- en gemeentebesturen, burgerinitiatieven, bovengemeentelijke 
samenwerkingsverbanden kunnen hierbij de handen in elkaar slaan, in zowel top-
down als bottom-up dynamieken.  

 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus bij ons allen: bij burgers van zowel 
krimpgebieden als steden en groeigebieden; bij beleidsmakers op diverse niveaus; bij 
ontwikkelaars, onderzoekers en vakorganisaties. Bij jou en mij. Laten we daarom samen 
nadenken, onder leiding van Mevr. Van Wingerden, hoe dit kan gebeuren.  
 

Ik wil hier graag verder aan blijven bijdragen. Wanneer u roept ‘kere ekje were’, 
dan kom ik graag bij u terug.  
 
 
Ik dank u van harte voor uw aandacht. 
 
Joost Dessein 
 
Amsterdam, 15 juni 2017, Koninklijk Paleis op de Dam  
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