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behorende bij het proefschrift Anfoon Coo/en (: 897-196;,). Biogra/ie uan « n sc/iri/wrdoor Cees Siegers.
1. Het begrip 'streekroman' is even weinigzeggend als de term 'kostuumstuk'.
2. De manier waarop Coolen onderwerpen als moord, abortus en overspel
zonder moraliseren in zijn verhalen heeft verwerkt, heeft de moraal van zijn
(katholieke) lezers meer belnvloed dan zogenaamd stichtende of apologetische lectuur.
3. Omdat zowel de socialistische schrijver A.M. de |ong als de katholiek Coolen
meer hechtte aan het plezier van het verteilen en het ontroeren van de lezer
dan aan het uitdragen van een boodschap, werden beiden in hun eigen zuil
argwanend bekeken.
4. Brabantse autoriteiten vereenzelvigen zieh eerder met Anton van
Duinkerken dan met Antoon Coolen, omdat men liever geassocieerd wordt
met de extraverte en joviale dan met de introverte en melancholisch beschouwende Brabander.
5. Door verhuizing van de bio-industrie naar bestaande industrieterreinen bij
stedelijke agglomeraties kan het contrast tussen stad en platteland hersteld
worden.
6. Het grote aantal borden met verklärende teksten in gebieden van 'nieuwe
natuur' geeft een heel andere betekenis aan de term 'leesbaar landschap'.
(De term is van de dichter/schrijver Willem van Toorn in 'Stad en Und', rede op een symposium van
de Raad voor WOG Noord Brabant, 's Hertogenbosch 29 juni 1997.)

7. De constatering in de Duurzaamheidsbalans 2001 dat de lokale problemen
met geluidshinder sinds 1995 in Brabant minder zijn geworden, is niet in
overeenstemming met de feitelijke beleving op het platteland.
(Telos. Brabants Centrum voor Puurzaamheidsvraagstukken, /Jm/rzaumhnJsiia/ans uan JVoorrfant, 's-Hertogenbosch 29 juni 2001.)

8. Het Mariz/esf Brabanf 2050 (oktober 1999) zal door zijn zappende inhoud en
springerige vormgeving een bron zijn voor toekomstige antropologen en
socio-linguisten die willen weten hoe de spraakmakende, postmoderne elite
het fin de siecle van de twintigste eeuw beleefde en van daaruit naar de toekomst keek.
9. De hardnekkigheid, waarmee al bijna een eeuw lang pogingen worden ondernomen om een Volkslied voor de provincie Brabant te creeren, bewijst dat de
initiatiefnemers niet berusten in het Brabantse gezegde: 't moet hendig gaon,
of't gao nie.

